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Forord
I samsvar med oppdrag gitt i brev av 17.
september 1982 fra Forbruker- og admini
strasjonsdepartementet, la Det tekniske be
regningsutvalget fram sin foreløpige rapport
foran inntektsoppgjørene 1983 den 15. des
ember i fjor. Ved siden av de vanlige oversik
ter over ulike økonomiske forhold, inneholdt
rapporten en analyse av prisstigningen siste
år.
Beregningsutvalget legger nå fram sin en
delige rapport foran inntektsoppgjørene.
Forbruker- og administrasjonsdeparte
mentet ba i brev av 19. januar i år om at
utvalget som del av forberedelsene foran inn
tektsoppgj Ørene, utarbeidet anslag for 1983
bl.a. for pris- og sysselsettingsutviklingen.
Anslagene skulle baseres på alternative for
utsetninger for lønnsutviklingen m.v. Med
bistand fra Statistisk Sentralbyrå og Økono
miavdelingen i Finansdepartementet har ut
valget fått foretatt slike beregninger. De
gjengis i rapportens kapittel 8.

Disse beregninger har vært tidkrevende og
har forsinket avslutningen av. årets rapport.
De institusjoner som er representert i utval
get, har vært holdt orientert om dette og har
fått seg tilstillet utvalgets materiale etter
hvert.
Rapporten gir for øvrig ajourførte oversik
ter over utviklingen i inntekter, priser, kon
kurranseevne m.v.
Norges Fiskarlags representant har vært
forhindret fra å delta i avslutningen av rap
porten.
Som rådgivere for utvalget med møterett
har deltatt direktør Hans Bjaaland, Norsk
Arbeidsgiverforening, generalsekretær Gjer
mund Haga, Norsk Bonde- og Småbrukarlag,
førstekonsulent Steinar Hauge, Forbruker
og administrasjonsdepartementet, forsker
Svein Longva, Statistisk Sentralbyrå, cand.
oecon. Stein Reegård, Landsorganisasjonen i
Norge og førstekonsulent Linda Verde, Fi
nansdepartementet.

Oslo, 7. april 1983
Odd Aukrust
formann
HaUvard Borgenvik

Hans Haga

Bernhard N estaas

Øistein Gulbrandsen
Lars Aarvig
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KAPITTEL 1

Den samlede inntektsutvikling
1. DISPONIBEL
REALINNTEKT
FOR
NORGE
Nettonasjonalproduktet angir den samlede
verdiskapning som har funnet sted ved pro
duksjonsvirksomhet i bedrifter og offentlig
forvaltning, etter at en har tatt hensyn til
slitasjen på kapitalutstyret. Trekker en også
fra de netto utgiftene som går til utlandet i
form av renter, aksjeutbytte og stønader
(underskuddet på, rente- og stønadsbalan
sen), får en tilbake den delen av verdiskap
ningen som kan disponeres i Norge, enten til
konsum eller sparing, kalt disponibel inntekt
for Norge. Korrigerer vi for den gjennom"."
snittlige prisutviklingen for innenlandsk

bruk av varer og tjenester, får vi disponibel
realinntekt for Norge.
Den årlige veksten idisponibel realinntekt
for Norge er vist i tabell la. De foreløpige
nasjonalregnskapsberegningene viser et
svakt fall på 0,2 .prosent fra 1981 til 1982 mot
en Økning på 3,2 prosent fra 1980 til 1981. I
perioden fra 1975 til 1980 var den gjennom
snittlige årlige veksten 4,6 prosent med store
forskjeller mellom de enkelte år.
Endringen i disponibel realinntekt kan
splittes opp for å vise bidraget fra ulike fakto
rer. En slik oppsplitting kan gjøres på flere
måter, avhengig av hva som skal belyses.

Tabell la. Vekst i disponibel realinntekt for Norge. 1)

Vekst i dis:i?onibel realinntekt for Norge
,i prosent ) ......................... .
Bidrag fra:
Produksjonsvekst i utvinning og rør
transport av olje og gass og
oljeboring2 ) . · . • • • . • . . . . . . . . . . • . . . . . .
Produksjonsvekst i øvrige
næringer 2 ) . . • . . • . • ·. . . . . • : . . . • . . . . . .
Bedring i bytteforhold m.v. 3 ) . . . . . . .
Bedring irente- og stønadsbalansen
overfor utlandet 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1

1976

1977

1978

1979

1980

1981*

1982*

2,7

0,2

2,2

7;6

10,7

3,2

+0,2

1,1

0,2

3,9

1,9

2,4

+0,5

+0,3

4,9
+2,5

2,7
+l,5

1,1
-;-1,4

4,1
2,7

2,5
5,5

0,2
3,5

+0,3
0,6

-;-0,8

+1,2'

-;-1,4

+V

0,3

0,0

+0,2

Inntektstall deflatert med nasjonalregnskapets prisindeks (1975=100) for innenlands anvendelse (inkl.
ekskl. kapitalslit).
) Produksjonsvekst målt ved nettoproduktet regnet i faste 1975-priser.
3
) Beregnet som restpost.
)

la~erendring,

I tabell la er veksten i disponibel realinntekt
fordelt på bidrag fra produksjonsvekst, bed
ring i underskuddet på rente- og stønadsba
lansen korrigert for innenlandsk prisstigning
og bedring i bytteforholdet (prisforholdet)
mellom norske og utenlandske varer og tje
nester. For produksjonsveksten ·er det skilt
mellom bidraget fra oljevirksomheten (sek
torene utvinning og rørtransport av olje og
gass og oljeboring) og bidraget fra de øvrige
næringene. Dette er gjort for klarere å vise
oljenæringens betydning for inntektsveks
ten i Norge.
Det framgår av tabell la at produksjonsut
viklingen i Norge samlet har gitt et negativt
bidrag til endringen i disponibel realinntekt

de siste to årene. Alle næringer utenom olje
næringen ga et negativt bidrag til inntektsut
viklingen på -:- 0,3 prosentpoeng fra 1981 til
1982 mot et svakt positivt bidrag året før.
Produksjonsutviklingen i oljenæringen ga
negative bidrag både fra 1980 til 1981 og fra
1981 til 1982 på henholdsvis -:- 0,5 og -:- 0,3
prosentpoeng. Utviklingen etter 1980 avviker
betydelig fra det som har vært tilfellet i tidli
gere år hvor produksjonen i oljenæringen
har vært i sterk vekst og hvor også inntekts
veksten i andre næringer har vært sterkere
enn fra 1980 til 1982.
I perioden 1975-1980 bidro produksjonsøk
ningen i.oljenæringen med i gjennomsnitt 1,9
prosent hvert år til den samlede inntekts
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veksten. Bare fra 1976 til 1977 viste produk
sjonen i oljenæringen en forholdsvis svak
vekst målt med nettoproduktet i faste priser.
Produksjonen i andre næringer ga i den
samme perioden isolert sett et bidrag på 3,1
prosent i gjennomsnitt hvert år.
Underskuddet på rente- og stønadsbalan
sen var på 15,5 milliarder kroner i 1982.
Underskuddet har nå økt hvert år siden 1969
målt i løpende kroner. Særlig Økni~gen i be
talt aksjeutbytte til utlandet bidro til Øknin
gen i underskuddet fra 1981 til 1982. Når en
korrigerer for innenlandsk prisstigning har
verdien av underskuddet endret seg lite etter
1979. Fra 1981 til 1982 bidro det fradraget i
disponibel inntekt· som rente- og stønadsun
derskuddet utgjør,. til et fall i realinntekten
på 0,2 prosentpoeng. I alle årene fra 1975 til
1979 ga forverring av realverdien av under
skuddet betydelig svikt i disponibel realinn
tekt for Norge, mens det fra 1979 til 1980 fant
sted en viss forbedring av rente- ·og stønads
underskuddet deflatert med en prisindeks
for innenlandsk bruk av varer og tjenester.
Bytteforholdet beregnes som forholdet
mellom gjennomsnittlig eksportpris og gjen
nomsnittlig importpris. De siste fire årene
har bytteforholdet for varer og tjenester i alt
vist sterk vekst. Som det framgår av figur 1.1
står dette i motsetning til utviklingen tidlig
ere i 1970-årene, hvor bytteforholdet falt be
tydelig. Den gang var det fall i fraktratene og
svikt i prisene på brukte skip som særlig
sterkt bidro til nedgangen i bytteforholdet,
mens det de siste årene i første rekke er økte
verdensmarkedspriser på råolje og naturgass
som har gitt en bedring.
Etter tallene i tabell la ga veksten i bytte
forholdet et bidrag til inntektsveksten på 0,6
prosentpoeng fra 1981til1982, mot henholds
vis 3,5 og 5,5 prosent ett og to år tidligere.
Bidraget fra bytteforholdet ·utgjorde tre fjer
dedeler av den samlede veksten i disponibel
realinntekt i perioden fra 1978 til 1982 slik
tabell la er beregnet. I perioden 1975 til 1978
førte forverringen av bytteforholdet til en år
lig reduksjon i realinntekten av størrelsesor
den l,5-2,5 prosent hvert år.
Slik tabell la er utregnet kan imidlertid
ikke hele det beregnede· bidraget fra bytte
forholdet tilskrives endringer i eksport- og
importpriser samme år. Fordi bidraget er be:..
regnet. som ert Festpost, vil det også fange
opp kvantumseffekter som det ikke blir tatt
hensyn til andre steder. En slik effekt er at
når produksjonen' måles i 1975-priser blir
ikke produksjonsendringer i oljenæringen
tillagt like stor vekt som de ville ha blitt
dersom en hadde benyttet f.eks. 1980-priser.
Fordi realprisen på råolje var høyere i 1980,

ville reduksjonen i disponibel realinntekt for
Norge som følger av produksjonsnedgangen
i oljenæringen vært noe større. Dermed ville
inntektsveksten som tilskrives bytteforhol
det trolig blitt noe mindre. Men også andre
størrelser ville ha blitt endret om en benyttet
-1980-priser i stedet for 1975-priser, blant an
n·et produksjonsveksten i andre næringer og
prisindeksen for innenlandsk ·anvendelse.
Også veksten i disponibel realinntekt for
Norge ville dermed blitt beregnet noe anner
ledes.
2. FAKTORINNTEKT, LØNN OG DRIFTS

RESULTAT
Når en fra nettonasjonalproduktet i løp
ende priser trekker fra indirekte skatter og
legger til subsidier, framkommer faktorinn
tekten. Det er 'den delen av de samlede pro
duksjonsinntektene som tilfaller produk
sjonsfaktorene arbeid og kapital. I nasjonal
regnskapet deles faktorinntekten i lønns
kostnader og en restpost som kalles driftsre
sultat. Lønnskostnadene omfatter lønn (in
klusive andre sosiale ytelser) til lønnstakere
samt arbeidsgiveravgift til folketrygden.
Driftsresultatet utgjør den beregnede inntekt
av kapital og eiernes egen arbeidsinnsats..
Det er grunn til å understreke at de . inn
tektsbegrepene som benyttes i de løpende
publiserte nasjonalregnskapene og som blir
omtalt i dette avsnittet omfatter inntekt før
direkte beskatning. Dette gjelder både lønns
kostnader, lønn, og driftsresultat. I tillegg er
det benyttet en funksjonell sektorinndeling
og ikke en institusjonell. Det betyr at inntek
tene er gruppert etter de næringene hvor de
er opptjent og ikke etter hvem de tilfaller.
Tallene for driftsresultatet gir derfor ikke di
rekte uttrykk for lønnsomhet i bedriftsøko
nomisk forstand. Særlig rentebetalinger og
direkte beskatning fører til at det er store
ulikheter mellom. inntektsberegninger etter
funksjonelle og institusjonelle inndelinger.
Utviklingen i driftsresultatene må også ses
på bakgrunn av en stadig økende kapitalbe:.
holning i de fleste næringer.

Feilmarginer
Nasjonalregnskapets oppgaver over inn
tektsutviklingen bygger for en stor del på
beregninger med betydelige feilmarginer.
Fordi driftsresultatene beregnes som rest
poster blir usikkerheten i disse inntektspost
ene særlig stor, både for driftsresultatettotalt
og for fordelingen på de enkelte næringene.
Nasjonalregnskapet for et år kommer i en
rekke foreløpige utgaver før det foreligger en
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Fig. 1.1 Bytteforholdet overforutiandet. Bytteforholdet i 1975
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endelig versjon. Spesielt må en regne med at
de foreløpige tallene for siste år: kan ha store
feilmarginer. Tallene for 1982 i dette avsnittet
bygger på de første foreløpige nasjonalregn
skapsberegningene for dette året. Vi skal
nedenfor belyse usikkerheten ved de revisjo
nene som ble foretatt fra de foreløpige til de
endelige driftsresultatene for årene 1973 til
1980. Tabeller som viser revisjonene er gjen
gitt som eget vedlegg til rapporten.
I disse årene ble de første foreløpige drifts
resultatene revidert med 7,7 prosent for alle
næringer under ett. Revisjonene gikk i begge
retninger og tar vi hensyn til fortegnet ble
tallene i gjennomsnittjustert opp 0,7 prosent.
For industrien alene var endringene rela
tivt større. Her ble de foreløpige tallene i
gjennomsnitt revidert med hele 22,3 prosent.
Tar vi hensyn til fortegnet ble tallene gjen
nomsnittlig justert opp 2,5 prosent. De stør
ste revisjonene finner vi årene 1977 og 1979
med henholdsvis + 35,0 og + 47,9 prosent.
Selv i det året da revisJonen var prosentvis
minst, 1973, ble driftsresultat i industrien re
vidert med hele 9,1 prosent. En betydelig del
av revisjonene av tallene for industrien de
senere årene kan imidlertid også tilbakeføres
til endringer i de konvensjonene som benyt
tes i nasjonalregnskapsberegningene og
skyldes dermed ikke bare den usikkerheten
som generelt er knyttet til de foreløpige
tallene.
Også de foreløpige tallene for nest siste år
(tilsvarer tallene for 1981 i denne rapporten)
er beheftet med en viss, men vesentlig min

dre, grad av usikkerhet. For årene 1973 til
1980 ble disse tallene for driftsresultatet i alt
gjennomsnittlig revidert 1,9 prosent mens
gjennomsnittsre;visjonen når vi tar hensyn til
fortegnet var + 0,7 prosent.
Ved vurderingen av tallene i dette kapitlet,
spesielt for driftsresultatet i de enkelte næ
ringene i 1982 og endringene i disse fra 1981
til 1982, må en altså regne med betydelige
feilmarginer og at feilen kan gå i begge ret
. ninger.

Utviklingen i de enkelte inntektskompo
nentene
Bruttonasjonalproduktet målt i faste 1975
priser var uendret fra 1981 til 1982 mot en
svak Økning på 0,3 prosent året før. I tiåret fra
1970 til 1980 var veksten i gjennomsnitt på 4,8
prosent og aldri lavere enn 3,6 prosent i noe
år.
Målt med nettonasjonalproduktet i faste
priser har produksjonen i Norge falt de siste
to årene. Reduksjonen var på 0,5 prosent fra
1981 til 1982 og 0,3 prosent året før; Også
realverdien av samlet faktorinntekt ble
mindre fra 1981 til 1982. Økningen i byttefor
holdet og en viss reduksjon i realverdien av
netto indirekte skatter bidro til at fallet ble
mindre enn produksjonsnedgangen. Defla
tert med konsumprisindeksen ble faktorinn
tekten redusert med 0,2 prosent fra 1981 til
1982 mot en vekst på 1,6 prosent året før. I
gjennomsnitt for tiårsperioden 1970 til 1980
økte den deflaterte verdien av faktorinntek-

Tabell lb. Produksjons- og realinntektsutviklingen 1970-1982. Økning i prosent.
Alle inntektstall er deflatert med konsumprisindeksen 1).
Årlig gj.snitt

Bruttonasjonalprodukt (volum) ..........
Nettonasjonalprodukt (volum) ...........
Faktorinntekt (deflatert) .................
Lønnskostnader (deflatert) ..............
Lønn (deflatert) .........................
Driftsresultat (deflatert) .................
Bruttonasjonalprodukt (volum) pr.
årsverk ................................
Nettonasjonalprodukt (volum) pr.
årsverk ................................
Faktorinntekt (deflatert) pr. årsverk ......
Lønnskostnader (deflatert) pr.
lønnstakerårsverk ......................
Lønn (deflatert) pr. lønnstakerårsverk ...

19701975

19751980

19761977

19771978

19781979

19791980

19801981

1981
1982

4,6
4,5
4,8
6,6
5,6
+0,4

4,9
. 4,6
5,4
2,4
2,5
13,8

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

4,5
4,6
5,0
1,4
1,3
20,8

5,1
5,4
7,8
+0,4
+0,4
38,8

4,3
4,5
9,1
1,4
1,3
29,9

0,3
+0,3
1,6
+0,4
+0,6
6,0

0,0
+0,5
+0,2
0,1
0,1
+0,8

4,0

3,4

1,5

3,4

4,3

2,7

+0,2

0,4

3,9
4,2

3,3
3,9

0,7
+0,6

3,5
3,9

4,7
7,1

2,9
7,4

+0,8
1,2

+0,1
0,3

5,1
4,2

0,6
0,7

1,0
0,9

0,1
+0,1

+1,2
+l,2

+0,6
+0,7

+l,2
+l,4

0,4
0,4

1
) Tallene pr. årsverk og pr. lønnstakerårsverk er beregnet med utgangspunkt i antall utførte årsverk. På
grunn av større ferieawikling og økt fravær har antall utførte årsverk gått ned i forhold til antall betalte
årsverk fra 1981til1982. Veksten pr. årsverk siste årville dermed blitt lavere dersom den var beregnet med
utgangspunkt i antall betalte årsverk.

Figur 1.2 Lønnskostnader for alle næringer ogfor bedrifter. Lønnskostnader i prosent av faktorinntekten.
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Figur 1.3 Lønnskostnader for bedrifter i alt utenom oljenæringen og for industri i alt utenom oljeraffinerier.

Lønnskostnader i prosent av faktorinntekten.
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Figur 1.4 ·Produksjon og realinntekt pr. årsverk. 1) Målt i 1 000 1982-kroner.
220
Brutto nasjonal
produkt pr. årsverk

200

Nettonasj anal
- - - - - produkt pr.
årsverk

180

160

140
Lønnskostnader
pr. lønnsta~er
årsverk

120

Lønn pr.
.
lønnstakerårsverk
100

80

4:

1970

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1
) Brutto og netto nasjonalprodukt pr. årsverk inålt i faste 1975-priser, omregnet til 1982-kroner; Faktor
inntekt pr. årsverk og lønnskostnader og lønn pr.lønnstakerårsverk deflatert med konsumprisindeksen
(omregnet til 1982 = 1,00).

ten med hele 5,1 prosent og veksten var sær
lig sterk de siste to årene i pe,rioden.
Tallene i tabell 1b viser at det var små
endringer i de enkelte komponentene i fak
torinntekten det siste året. Deflatert med
konsumprisindeksen økte både lønnskostna
der og utbetalt lønn med 0,1 prosent fra 1981
til 1982, mens driftsresultatet viste en ned
gang på 0,8 prosent. Den sterke veksten i
samlet ·driftsresultat etter 1977 har dermed
foreløpig stoppet opp. Realverdien av drifts
resultatet økte årlig med gjennomsnittlig vel
23 prosent i perioden fra 1977 til 1981, mens
lønnskostnadene i den samme perioden end
ret seg lite - gjennomsnittlig + 0,5 prosent

hvert år. Utviklingen i inntektskomponente
ne i samlet faktorinntekt dekker imidlertid
over betydelige ulikheter næringene imel
lom. Spesielt har pris- og produksjonsutvik
lingen for oljenæringen påvirket deri. funk
sjonelle inntektsfordelingen kraftig.
·
Figurene 1.2 og 1.3 viser hvordan den ulike
utviklingen i lønnskostnader og driftsresul
tat har påvirket fordelingen av faktorinntek
ten. Lønnskostnadenes andel av faktorinn
·tekten var samlet for alle næringer utenom
offentlig forvaltning om lag 59 prosent både i
1981 og 1982 etter å ha vært oppe i hele 77
prosent i· 1977. Inntektsutviklingen i oljenæ
ringen betyr imidlertid svært mye for disse
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totaltallene. I figur 1.3 er det derfor gjengitt
utviklingen i lønnskostnadsandelen i alle be
drifter utenom oljenæringene og i industrien
utenom oljeraffineriene. Det framgår av figu
ren at fram til midten av 1970-årene var år-til
år bevegelsene i disse andelene forholdsvis
små og preget av en stigende trend i bedrifter
sett under ett utenom oljenæringene og en
synkende trend i industrien utenom oljeraffi
neriene. I perioden 1974-1978 økte lønns
kostnadsandelene kraftig etter begge disse
næringsinndelingene for deretter å falle
sterkt i 1979. De siste tre årene har andelene
endret seg forholdsvis lite og i 1982 utgjorde
lønnskostnadene 73 prosent av faktorinntek
ten i bedrifter i alt utenom oljenæringen og
82 prosent av faktorinntekten i industrien
utenom oljeraffineriene.
Tabell lb. viser også produksjons- og real
inntektsveksten regnet pr. årsverk. Produkt
iviteten i alle næringer under ett målt ved
bruttonasjonalproduktet i faste priser pr. år
sverk, økte med 0,4 prosent fra 1981 til 1982
mot en nedgang på 0,2 prosent året før. Øk
ningen de to siste årene har dermed vært
betydelig lavere enn 1 perioden 1970-1980
hvor gjennomsnittsveksten var 3,7 prosent pr.
år og ikke under 1,5 prosent i noe enkeltår
Måler en derimot produktiviteten med net
toproduktet i. faste priser pr. årsverk var det
produktivitetsnedgang både fra 1981 til 1982
og fra 1980 til 1981, henholdsvis på 0,1 og 0,8

prosent. Dersom produktiviteten hadde vært
beregnet med utgangspunkt i utførte
timeverk, ville veksten vært noe større fordi
timeverksinnholdet i hvert årsverk har vært
fallende over tid.
Både reallønn og reallønnskostnader pr.
årsverk økte med 0,4 prosent fra 1981til1982
etter en fallende tendens de tre foregående
år. Begge størrelsene ligger nå om lag på
samme nivå som gjennomsnittet for årene
1975-76.
· Tallene og figurene i dette avsnittet viser at
samlet produksjons- og inntektsutvikling
har vært langt svakere fra 1980 til 1982 enn
det som var vanlig i 1970-årene. Den funksjo
nelle inntektsfordelingen for alle bedrifter
sett under ett endret seg betydelig i favør av
driftsresultatet fra 1977 til 1981. Dette skyl
des i vesentlig grad sterk inntektsvekst i olje
næringen hvor driftsresultatet utgjør en stor
andel av faktorinntekten. Fra 1981 til 1982
har den funksjonelle inntektsfordelingen en
dret seg lite for de hovedgrupper av næringer
som inngår i figurene 1.2 og 1.3. Som det
fra:mgår av neste avsnitt er det imidlertid
store forskjeller i funksjonell inntektsutvik
ling siste år mellom de ulike næringsgrup
pene.

Driftsresultat etter næring
De foreløpige og usikre nasjonalregn
skapsberegningene gir et samlet driftsresul-

Tabell le. Arlig prosentvis vekst i utbetalt lønn pr. lønnstakerårsverk 1 )

2

).

1970-79

1979-80

1980-81*

1981-82*

Jordbruk ........................................... .
Skogbruk ........................................... .
Fiske ............................................... .
Bergverksdrift ...................................... .
Industri ............................................. .
Utekonk. industri ................................. .
Hjemmekonk. industri ............................ .
Herav:
Konsumvareindustri ............................ .
Investeringsvareindustri ........................ .
Skjermet industri ................................. .
·Kraft- og vannforsyning ............................. .
Bygge- og anleggsvirksomhet, oljeboring ............ .
Sjøtranspo_rt . ·: ............· ........................... .
Utvinning og rørtransportav olje og gass ............ .
Annen' tjenesteyting ............ ~ .................... .
Herav:
Annen privattjenesteyting ........................ .
Offentligforvaltnings tjenesteyting ................ .

12,3
11,0
10,5
10,4
11,1
11,2
11,2

12,3

11,8
10,1
11,9
13,0
11,5
11,4
11,4

10,2
10,0
9,7
9,2
11,1
11,2
11,3

11,3
11,0
10,8
10,8

7,4
9,4
9,0
11,6

11,6
11,1
11,0

10,9
11,7

7,7
7,6

11,1

29,6
10,3

10,4
11,4
11,9
14,0
10,8
13,7
4,7
12,3

11,4
10,6

11,3·
9,-0

12,5
12,1

12,0

Alle næringer ....................................... .

11,1

10,1

12,1

11,4

1
.)

8,6

19,2
7,6

9,7
12,1
9,2

11,1

12,2
4,2
8,6

12,0
11,9

Tallene .for 1982 i denne tabellen er beregnet av Statistisk Sentralbyrå etter oppfordring fra
Beregningsutvalget. Tallene bygger i hovedsak på det som ble lagt til grunn ved utarbeidelsen av
Økonomisk Utsyn 1982, men det er også tatt hensyn til ny informasjon som kom til, etter at arbeidet med
Økonomisk Utsyn var avsluttet. 1982~.tallene i denne tabellen er derfor ikke fullt ut konsistente med de
øvrige nasjonalregnskapstallene som er gjengitt i :aeregningsutvalgets rapport.
2
) Tabellen er basert på utførte årsverk. Se note til tabell lb.
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tat på 92 milliarder kroner i 1982. Driftsresul
tatet i oljenæringen (utvinning og rørtrans
port av olje og gass og oljeboring) har i flere
år Økt sterkt. For 1982 er driftsresultatet be
regnet til 42,5 milliarder, eller vel 46 prosent
av samlet driftsresultat for alle næringer
under ett. Veksten i driftsresultatet i oljenæ
ringen fra 1981 til 1982 var imidlertid vesent
lig lavere enn det som var vanlig i siste halv
del av 1970-årene og også lavere enn gjen
nomsnittet for de øvrige næringene. Holdes
oljenæringen utenfor, var :veksten i samlet
driftsresultat i løpende kroner· på 13,6 pro
sent siste år. Regnet fra året før var Økningen
i 1981, 1980 og 1979 henholdsvis 17,9 prosent,
14,1 prosent og 31,9 prosent. Disse vekstpro
sentene må imidlertid ses på bakgrunn av at
driftsresultatene i 1978 var svært lave - både
målt ved realverdien og som andeler av fak
torinntekten - når en sammenlikner med tid
ligere år.
,
Driftsresultatet i jordbruk og fiske økte
med henholdsvis 5,6 og 6,9 prosent· fra. 1981
til 1982. For skogbruket ble det registrert en
nedgang på vel 11 prosent. Tallene for fiske
og skogbruk må vurderes i lys av den sterke
økningen i driftsresultatene i disse næring
ene året før på· henholdsvis 51 og 42,8
prosent.
Driftsresultatet for industrien samlet er be
regnet til 8,9 milliarder kroner i 1982, en øk
ning på 8 prosent fra året før til om lag
samme nominelle nivå som i 1980. Utviklin
gen i driftsresultatet for industrien har imid
lertid de senere årene blitt sterkt påvirket av
utviklingen i en industrinæring - oljeraffine
riene. I denne næringen har driftsresultatet
variert betydelig fra år til år på grunn av de
store endringene i verdensmarkedsprisene
på oljeprodukter. For industrien utenom
oljeraffineriene økte samlet driftsresultat vel
3 prosent fra 1981 til 1982 mot under 2 pro
sent året før. Fra 1979 til 1980 var Økningen
vel 12 prosent.
Det framgår av tabell ld at utviklingen i
driftsresultatene de siste årene har vært
svært forskjellig i de ulike industrinæring
ene. Utekonkurrerende industri fikk på nytt
en markert reduksjon i driftsresultatet som i
1982 ble negativt. Holdes oljeraffineriene
utenfor har ::.amlet driftsresultat for utekon
kurrerende industri blitt redusert med 3 mil
liarder siden 1979. Resultatet for 1982 er dår
ligere enn noe år på 70-tallet. De foreløpige
tallene tyder. på at. resultatet ble spesielt
svakt i produksjon av ikke~jernholdige me
taller og treforedling. For hjemmekonkurrer..: ·
ende industri under ett var detliten endring i
driftsresultatet målt i løpende kroner fra 1981
til 1982. Målt som andel av faktorinntekten
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falt driftsresultatet noe ·både i konsumvare
og investeringsvareindustrien. (tabell le),
men mer detaljerte beregninger viser store
forskjeller mellom de ulike undergruppene.
For skjermet industri viser driftsresultatet en
økning på om lag 80 prosentfra 1981til1982.
Også i de to foregående år var det en viss
vekst i driftsresultatet. E.n stor del av øknin
gen siste år falt på deler av næringsmiddel
produksjonen, men også andre skjermede in
dustrinæringer hadde prosentvis sterk vekst
i driftsresultatet (produksjon av drikkevarer
og tobakk og grafisk produksjon). Veksten i
driftsresultatet for skjermet industri under
ett har i 1982 brakt driftsresultatets andel av
faktorinntekten opp i 29 prosent - markert
høyere enn nivået fra 1970-årene.
Også i .flere tjenesteytende næringer økte
driftsresultatet betydelig fra 1981 til 1982. I
tjenesteytende næringer under ett utenom
kraft- og vannforsyning og ·sjØtransport, økte
driftsresultatet med 30 prosent til 25 milliar
der kroner i 1982> Regnet som endring fra
året før var Økningen i 1981 og 1980 hen
holdsvis 25 og 34 prosent. For sjøtransport
viser de foreløpige beregningene en markert
forverring fra 1981 til 1982 på samme måte
som året før. Driftsresultatet for 1982 er an
slått til + 3,7 milliarder kroner eller om lag
det samme som gjennomsnittet for de dårlige
årene 1976-78. Forverringen for sjøtransport
siste år skyldes i hovedsak en nedgang i
fraktvolumet samt. at kostnadene har steget
sterkere enn fraktratene.
Det framgår av tabell· ld at driftsresultat
ene har økt sterkt i flere av de skjermede
næringene de siste ··årene. Mens veksten i
driftsresultatet for alle. næringer under ett
var 10 prosent fra 1981 til 1982 Økte driftsre
sultatet samlet for de. skjermede næringene
med h.ele 27 prosent. I gjennomsnitt for peri
oden fra 1979 til 1982 var veksten 24 prosent
pr. år. Bakgrunnsmaterialet tyder på at Øk
ningen i driftsresultatet i flere av næringene
hovedsakelig skyldes sterk prisvekst og ikke·
produksjonsøkning eller produktivitets
vekst. Driftsresultatsutviklingen i skjermede
næringer kan analyseres nærmere med ut
gangspunkt i tabell lf.
· Det viser seg at inntektsfordelingen mel
lom lønnstakere og private foretakseiere har
blitt mindre påvirket enn utviklingen i drifts
resultatene i tabell 1f tilsier. I jordbruk og i
kraft- · og vannforsyning kan ·Økningen i
driftsresultatet i stor grad føres tilbake til
politiske beslutninger om Økte priser på hen
holdsvis jordbruksprodukter og elektrisitet.
I kraft- og vannforsyning tilfaller inntektsøk
ningen dessuten i. hovedsak det offentlige.
Den sterke veksten for skjermet industri

~

Tabell Id. Driftsresultat etter næring. 1970-1982. Mill. kroner.

Jordbruk ........................
Skogbruk .......................
Fiske ................ , ...........
Bergverksdrift ..................
Industri ............ ·.............
Utekonkurrerende industri ....
Hjemmekonkurrerende
industri .......................
Herav:
Konsumvareindustri ........
Investeringsindustri .........
Skjermet industri .............
Kraft- og vannforsyning .........
Bygge- og anleggsvirksomhet,
oljeboring .....................
Sjøtransport .....................
Utvinning og rørtransport av
olje og gass ....................
Annen tjenesteyting .............
Alle næringer ........ , ..........
Alle næringer utenom ut
vinning og rørtransport av olje
gass, oljeboring ................
Fordelt på:
Utekonkurrerende
næringer ....·................
Hjemmekonkurrerende
næringer .....................
Skjermede næringer .........
* Foreløpige tall.

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981*

1982*

2179
431
724
137
3 659
1144

2 535
530
826
113
3188
655

2 667
437
680
133
4 072
675

2 716
473
1 091
150
5 228
1879

3 167
739
1047
159
6 939
3 037

. 3 847
1010
628
112
6 984
2100

4 917
945
1193
53
6 328
1167

6 415
887
1227
81
5185
371

6 976
924
875
45
4 708
675

6 954
998
959
74
·10 182
5 398

7 627
1073
1156
24
8 817
2 857

8350
1532
1746
297
8 232
632

8·814
1360
1866
276
8894
+282

1769

1 770

2 495

2 689

2 970

3 709

3 915

3 303

2 766

3 566,

4413

5 520

5 410

472
1297
746
778

497
1273
763
668

535
1960
902
765

414
2 275
660
970

439
2 531
932
1404

379
3 330
1175
1374

412
3 503
1246
1574

398
2 905
1511
1410

312
2 454
1267
2 308

336
3 230
1217
2 295

662
3 751
1547
2 243.

694
4 826
2 080
3 526

580
4 830
3 766
4 833

1223
1890

1414
1270

1474
1 058

1655
1 739

1960
1 786

1648
+ 978

1385
+3 033

1854
+4 610

2 092
+3 315

1588
+1930

1485
+ 586

3 957
+1345

4108
+3 658

+ 216
5 717

+ 389
5 806

+ 168
5 798

+ 338
6 328

+ 749
6 950

2 097
7 506

3 295
8 391

3 591
9 236

·8 098
10 306

15 393
11521

31959
15 405

37 756
19 262

40488
25 051

0

s

aQ
1-1

s::
::s
::s.......
Ø'

aQ

... z

(1)

~o
~-~

::slo-'
::s...... 00
c.ø
(1)

16 522

15 961

16 915

20 012

23 402

24 228

25 048

25276

33 017

~

~-·

.g
fil

N

~

~

48 034

69 203

83 313

92 032

2'.9;
'$.
1-1
(1)

::s

(1)

16 738

16 350

17 085

20400

23 841

21803

21694

21464

24 528

32 362

36 943

43 554

49484

co

00

w

2 999

1862

1706

3 637

4 807

1200

+1869

+4 073

+2 547

3 369

2 090

+ 472

+3 927

2 923
10 816

3126
11362

3 612
11767

4 253
12 510

4 756
14 278

5,346
15 257

6 053
17 510

5 416
20121

4 566
22 509

5 523
23 470

6 642
28 211

8 798
35 228

8 636
44 775
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Tabell le. Driftsresultatandeler:1) i industrin~ringer gruppert etter konkurransetype.
1970-1982.

Skjermet industri2 ) ...
Hjemmekonkurrerende
konsumvare
industri3 ) . . . . . . . . . .
lfjemmekonkurrerende
· investeringsvare
industri4 ) . . • . . . . . • •
Utekonkurrerende
industri 5) . . . . . . . . . .
Industri ialt ..........

1970 19c71

1972 19(3· 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981* 1982*

23,6

21;5

22,3

16,0

19,1

20,6

19,1

20,1

16,1

15,1

17,0

19,9

29,0

22,9

22,2

22,1

16,6

15,8

12,8

12,3

10,8

8,4

9,0

16,1

16,2

13,4

19,5

17,0

21,9

22,0

20,5

21,8

20,9

16,6

13,6

17,0

17,9

20,3

18,9

33,7
23,9

20,3
19,3

20,2
21,7

39,2
24,0

46,8
26,2

33;5
23,1

20,3
19,5

7,0
15,2

11,9
13,3

50,6
24,5

32,2
20,5

8,7 +4,2
18,0 17,9

1
) Driftsresultatet i en næringsgrupp~ regnet som prosent av faktorinntekten i. den samme nærings
gruppe.
·
· 2 ) Omfatter produksjon.av næringsmidler, drikkevarer og tobakksvarer og grafisk industri.
3 ) Omfatter produksjon av tekstil- og bekledningsvarer, skotøy, kjemisk-tekniske produkter, gummipro
dukter og plastvarer og annen industriproduksjon.
.
.
.· . .
.
.
4 ) Omfatter treindustri, produksjon av jordolje- og kullprodukter, mineralske produkter og verkstedin
dustri.
5 ) Omfatter treforedlingsindustri, raffinering av jordolje og primær jern- ()g metallindustri.

Tabell lf. Driftsresultatene i skjermede næringer 1979-1982.
Milliarder kroner.
1979

1980

1981*

1982*

Jordbruk ........................................... .
Skjermet industri ................................... .
Kraft- og vannforsyning ............................. .
Bygge- og anleggsvirksomhet ....................... .
Varehandel ......................................... .
Hotell- og restaurantdrift ................... '. ........ .
Hjelpevirksomhet for landtransport og annen
innenlandsk samferdsel ........................... .
Bank- og finansieringsvirksomhet, forsikring ........ .
Forretningsmessig tjenesteyting ..................... .
Eiendomsdrift ...................................... .
Offentlig, sosial og privat tjenesteyting .............. .
Korreksjonsposter .................................. .

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

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

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

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

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

+2,0
5,1
2,8
8,2
5,5
+8,7

+l,6
6,5
3,2
9,8
6,3
+11,3

0,1
9,4
3,6
11,2
7,4
+14,4

Skjermede næringer i alt ............................ .

23,5

28,2

35,3

44,8

siste år falt som nevnt i stor grad på nærings
middelproduksjonen. Her· utgjør landbruks
samvirket en viktig del og utviklingen for
denne næringen bør derfor ·ses i sammen
heng med resultatet for jordbruket. I sekto
ren eiendomsdrift er det boliger som domi
nerer. Siden den overveiende delen av bolig
massen er selveid eller eies av boligbyggelag,
vil et økt driftsresultat i denne sektoren i stor
grad være et resultat av beregningstekniske
forhold og i liten utstrekning motsvares av
endringer i inntektsfordelingen. Statsbank
ene og Norges Bank står for mer enn halvpar
ten av driftsresultatet i sektoren bank- og
finansieringsvirksomhet. Selv når en korri
gerer for veksten i de offentlige bankene har
det imidlertid vært en vesentlig Økning i
driftsresultatet i denne næringen. Mer enn 20
prosent av den beregnede økningen i drifts-

resultatet' i skjermede næringer fra 1979 til
1982 har falt på varehandelen. For denne sek
toren er imidlertid nasjonalregnskapsbereg
ningene erfaringsmessig særlig usikre. Sam
let skyldes derfor en stor del av Økningen i
driftsresultatet i skjermede næringer forhold
som ikke påvirker den funksjonelle inntekts
fordelingen. I enkelte næringer er det likevel
indikasjoner på at driftsresultatet kan ha økt
på grunn av en sterkere prisstigning enn det
utviklingen i de variable kostnadene skulle
tilsi. Som forklart ovenfor er imidlertid tal
lene usikre.
Gjennom ·de siste årene har det skjedd en
økning i rentene på viktige utlån i Norge og i
utlandet. Dette har direkte påvirket en del av
driftsresultattallene i nasjonalregnskapet.
Slik nasjonalregnskapsberegningene utføres
vil en Økning av rentene på boliglån isolert
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sett føre til Økt driftsresultat i sektoren eien
domsdrift. Men det økte rentenivået har tro
lig også påvirket driftsresultatet i flere andre
nreringer: Økte renter på lån vil for bedrifter i
de fleste næringer bety økte kostnader. På
grunnlag av tall fra regnskapsstatistikken ble
det i forbindelse med Beregningsutvalgets
vårrapport i 1981 anslått at en Økning i rent
ene på industriens lånekapital med ett pro
sentpoeng vil Øke næringens samlede finans
kostnader med om lag en halv milliard kro
ner. Det er derfor grunn til å tro at det økte
driftsresultatet i næringslivet de senere år
ene i en viss grad kan tilbakeføres til det økte
rentenivået. Endringer i rentenivået vil også
medføre endringer i inntektsfordelingen,
men nasjonalregnskapets tall over inntekten
etter funksjonell næringsinndeling er lite
egnet til å belyse slike endringer.
I Statistisk Sentralbyrå har en for perioden
1975-1981 foretatt beregninger av inntektsut

viklingen basert på en institusjonell frmde
ling av Økonomien. Dette betyr at inntektene
er gruppert etter hvem de tilfaller og ikke
etter hvor de opptjenes. Samlet driftsresultat
tilfaller i hovedsak sektorene private, ikke
personlige selskap og personlige nærings
drivende. Selv når resultatet for andelshav
erne på kontinentalsokkelen holdes utenfor
viser driftsresultatet sterk vekst for de pri
vate, ikke-personlige selskapene under ett.
Tallene bekrefter imidlertid at netto rente
kostnader for denne sektoren har økt vesent
lig, også når en tar hensyn til utviklingen for
andelshaverne på kontinentalsokkelen. En
indikasjon på lønnsomheten kan en få ved å
se ·på sparingen (inntekter minus utgifter) i
sektoren. Beregningene viser at denne har
vært negativ de fleste av årene 1975-1981 og
selv om det har vært en viss bedring i siste
del av perioden er det ut fra et svært lavt nivå
i 1977-78.
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KAPITTEL 2

Lønnsutviklingen i senere år
1. LØNNSOPPGJØRENE I 1982
I· 1982 var det hovedoppgjør for de fleste
lønnstakere. På de fleste tariffområder ble
det inngått toårs-avtaler med bestemmelser
som gir adgang til forhandlinger om eventu
elle lønnsreguleringer ved vanlig revisjons
tidspunkt i 1983. I LO/N.A.F.-området skal
annetårsoppgjøret gjennomføres som felles
oppgjør.
Foran 1982-oppgjøret ga regjeringen ut
trykk for at inntektsoppgjørene burde ses i
sammenheng med skatteendringene som ble
gjennomført for 1982. Regjeringen ga for øv
rig uttrykk for at gjennomføringen av inn
tektsoppgjørene i første rekke var partenes
ansvar og erklærte at den ikke var innstilt på
å foreslå tvungen lønnsnemnd i tilfelle kon
flikter.
·
I samsvar . med vedtak i LO's representant
skap ble oppgjørene i LO/N.A.F.-området
gjennomført forbundsvist. Norsk Jern- og
Metallarbeiderforbund var først ute med sine
krav. De ble overlevert Mekaniske Verksted
ers Landsforening i begynnelsen av februar.
Siden fulgte kravene fra de andre forbund
ene. Det ble tidlig forhandlingsbrudd, og de
fleste oppgjørene gikk til mekling.
Riksmeklingsmannen la 19. april 1982 fram
et forslag til ny verkstedoverenskomst. For
slaget som ble anbefalt av partenes forhand
lingsutvalg og senere vedtatt ved uravstem
ning, hadde følgende hovedpunkter:
-· Et generelt tillegg på kr 2,00 pr. time.
- En gang i hvert avtaleår skal det lokalt
foretas en vurdering og eventuell regule
ring av fortjenestenivået. Partene kan i for
bindelse med den årlige regulering avtale
at et eventuelt tillegg skal oppdeles slik at
en del av tillegget blir utbetalt senere i
avtaleåret. Grunnlaget for vurderingen
skal være· bedriftens økonomi, produktivi
tet, framtidsutsikter, konkurranseevne og
den aktuelle arbeidskraftsituasjon. Eks
tern lønnsstatistikk, andre bedrifters
lønnsnivå eller lønnsutvikling skal ikke
kunne påberopes som grunnlag for regu
lering utover det som framgår av foregå
ende setning.
- Uendret lønnstrekk til Lavlønnsfondet; kr
0,35 pr. time ved 40 timers uke.
.I slutten av april aksepterte forhandlings
utvalgene i Norsk Hotell- og Restaurantfor
bund og Norsk Hotell- og Restaurantar
beiderforbund et avtaleforslag framsatt av
2 - I nntektsoppgjr,t>rene

Riksmeklingsmannen. Forslaget ble senere
'vedtatt ved uravstemning. Foruten et gene
relt tillegg inneholdt det bl.a. en bestem
melse om et garantitillegg på kr 1,40 pr.
time som skulle gis med virkning fra 1. ok
tober 1982. Nytt i forhold til garantiordnin
gen fra 1980 var at garantitilleggets størrelse
ble fastsatt under tariffrevisjonen og at til
legget skulle gis til alle fastlønte som var
omfattet av overenskomsten.
Verkstedoverenskomsten
og
overens
komsten for hotell- og restaurantsektoren
dannet et mønster for de andre avtalene i LO/
N.A.F.-området. Bestemmelsene om generelt
tillegg, lokale forhandlinger og lavlønnsord
ning ble i stor grad retningsgivende for de
andre overenskomstene i området.
Det generelle tillegget på kr 2,- svarer til en
lønnsvekst på ca. 3,5 pst. fra 1981 til 1982 for
arbeidere i N.A.F.-bedrifter. De øvrige tariff
tillegg som ble gitt, (forbedringer i overtids
bestemmelser, skifttilleggene, minstelønns
satser, garantitillegg m.v.), gir et bidrag til
lønnsveksten på knapt 1 pst.
For transportarbeiderne og enkelte bran
sjer i nærings- og nytelsesmiddelindustrien
førte ikke meklingen fram . .I transportsekto
ren ble konflikten avsluttet ved tvungen
lønnsnemnd og i nærings- og nytelsesmid
delindustrien ved gjenopptatt mekling. End
ringene i disse overenskomstene fulgte
mønstret i de andre oppgjørene i LO/N.A.F.
området.
I den private sektor gikk- mange av opp 
gjørene utenfor LO/N.A.F.-området til
mekling med få konflikter som følge. På en
del viktige tariffområder ble det inngått avta
ler om lønnstillegg som bidro til en større
lønnsvekst fra 1981 til 1982 enn gjennomsnit
tet for LO/N.A.F.-området (jfr. tabell la). Ta
rifftilleggene i flere sektorer var generelle
prosenttillegg.
Produksjonsarbeiderne i Nordsjøen
var blant dem som la ned arbeidet etter resul
tatløs mekling. Oppgjøret mellom Operatør
ansattes Forbund (OAF) og Norske Operatør
selskapers Arbeidsgiverforening (NOAF) en
dte i Rikslønnsnemnda. I kjennelsen ble an
siennitetsskalaen redusert fra 12 til 9 år med
tilsvarende reduksjon i topplønningene. Det
ble gitt et generelt tillegg på 2,25 pst.
1. april 1982 ble det gitt tillegg som tilsvarer
en gjennomsnittlig lønnsøking på .ca. 14 pst.
for ansatte i matforsyningsvirksomhet
og omlag 7-8 pst. for ansatte i oljeborings
bedrifter. En del av denne lønnsøkningen
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var et ledd i en harmonisering av lønnsnivået
i forhold til operatøransatte oljearbeidere.
Før utløpet av 1. avtaleår skal det opptas
forhandiinger om eventuell lønnsregulering
for 2. avtaleår.
De nye overenskomstene i Nordsjøen inn-·
fører prinsippet om grunnlønn og sokkel
kompensasjon. Den enkelte arbeidstakers to
tale lønn består av en grunnlønn og et tillegg
på 47 pst. som bl.a. skal kompensere for 12
timer arbeid pr. døgn og betaling for bevege
lige hellig- og høytidsdager. I tillegg innehol
der overenskomstene en bestemmelse om at
lønnsforholdene skal tas opp til vurdering og
eventuell regulering pr. 1. oktober 1982 og
1983. Vurderingen skal finne sted på grunn

lag av bl.a. den alminnelige Økonomiske situ
asjon og lønnsutviklingen for øvrig. Fra 1.
oktober 1982 fikk produksjonsarbeiderne og
ansatte i matforsynings- og oljeboringsvirk
somhet et tillegg på 2,5 pst.
I overenskomstene knyttet til matforsy
ning og oljeboring forutsettes det at den lo
kale forhandlingsrett bortfaller.
Partene i hovedoppgjørene i offentlig
sektor - både stat og kommuner - kom fram
til nye tariffavtaler gjennom forhandlinger
uten å gjøre bruk av meklingsinstitusjonen. I
begge områder ble det gitt et likt prosentvis
tillegg på 8,3 pst. på alle lønnstrinn. Dessuten
ble det foretatt enkelte endringer i fellesbes
temmelsene oJ. som ga begrenset utslag i
lønningene.

Tabell 2a. Lønnsutviklingenfor enkelte grupper av lønnstakere.
Tidsenhet

Gjennomsnittsfortj eneste
i kroner

Prosentvis endring
fra året før
. 1982

1980

1981

1982

Måned
Time

5 895
31,63

6 533
34,48

7 255
37,42

15,8
16,8

10,8
9,0

»

40,97
10 215
9 584

45,14
11469
10 716

2

)49,15
12 849
12 108

9,3
14,2
13,8

10,2
12,3
11;8

3

48,34
50,07
\ 11 779
7 706

52,80
56,87
14 087
8 291

2

7,5
6,9
5,3
30,7

9,2
13,6
19,6
7,6·

3

Time

39,23

43,30

2

)46,73

11,5

10,4

3

Måned

8 808
6 394
6 468
8 380
10 472
8 097

9 662
7 016
7 095
9 269
11647
8 816

10 767
7 823
7 936
10 488
13 103
10 048

13,6
14,4
14,0
16,0
14,7
13,6

9,7
9,7
9,7
10,6
11,2
8,9

29,53

33,02

35,24

16,9

11,8

33,55
6 127

37,29
6963

. 2 )40,29

7 907

11,3
16,7

11,1
13,6

6 020
5118
6 310
6 680
6 574

6 789
5 653
7 095
7 513
7 324

7 591
6 304
8 150
8 587
8 325

15,6
18,4
16,8
17,5
15,3

12,8
10,5
12,4
12,5
11,4

1980

1981

Menn

Jordbruk 1)
Månedslønte ansatte ...............
Timelønte ansatte ..................
Industri
Voksne arbeidere ..................
Tekniske funksjonærer 4 ) . . . . . . . . . . .
Kontorfunksjonærer4 ) . . . . . . . . . . . . . .
Arbeidere i privat bygge- og
anleggsvirksomhet .................
Losse- og lastearbeidere ..............
Utenriksfart, voksne sjømenn 6 ) . . . . . . .
Innenriksfart, voksne sjømenn7 ) . . . . . .
Privat landtransport, voksne
arbeidere ..........................
Varehandel4 )
Kontorfunksjonærer ...............
Butikkfunksjonærer ...............
Lagerfunksjonærer ................
Bankvirksomhet, ansatte i alt4 ) . . . . . . .
Forsikringsvirksomhet, ansatte i alt4 )
Statens embets- og tjenestemenns) ....

Måned
Time
»

Måned
»

»

)57,81
)61,99
14 184
9 399

2

10,6
8,5
5

)11,3
)11,9
11,9
)12,2
3
)9,0
0,7
13,4

)10,0
11,4
11,5
11,9
13,2
12,p
14,0

Kvinner

Jordbruk
Timelønte ansatte " .................
Industri
Voksne arbeidere ..................
Kontorfunksjonærer4 ) . . . . . . . . . . . . . .
Varehandel4 )
Kontorfunksjonærer ...............
Butikkfunksjonærer ...............
Bankvirksomhet, ansatte i alt4 ) . . . . . . .
Forsikringsvirksomhet, ansatte i alt 4 )
Statens embets- og tjenestemenns) .....
1

Time
Måned

»

September.
2. kvartalsoppgaver.
3
) Stigningen fra 2. kv. 1981til2.kv. 1982.
4
) Pr. 1. september.
5
) Basert på samtlige funksjonærer i identiske bedrifter..
6
·
) Mars.
7
) November.
s) Pr. 1. oktober. Heltidsansatte.
2

)

)

6,7
3

)11,2
12,9
11,8
11,5
14,9
14,3
13,7
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2. LØNNSUTVIKLINGEN
I følge reviderte nasjonalregnskapstall
økte utbetalt lønn pr. utført årsverk med
11,4 pst. fra 1981 til 1982 i gjennomsnitt for
alle næringer Gfr. tab. le.).
For de langt fleste lønnstakere innhentes
det nå lønnsstatistikk. Det kan være noe ulik
dekningsgrad for de enkelte næringer, og til
dels brukes forskjellige lønn'sbegrep. Videre
innhentes statistikken på forskjellige tids
punkter. For lønnsutviklingen for arbeidere i
N.A.F.-bedrifter gis det oppgaver for hvert
kvartal. Dessuten beregnes · årstall. Andre
grupper har stort sett ett tellingstidspunkt i
året, fot de fleste 1. september eller 1. okto
ber. Disse ulike forholdene bør en være opp
merksom på ved sammenlikning mellom
lønnstakergruppene.
I tabell 2a er det gitt tall for lønnsutviklin
gen i årene 1980-82 for en del grupper. Tabel
len er gjengitt etter Økonomisk Utsyn 1982
og. er ajourført med siste tilgjengelige stati
stikk for de ulike gruppene. Tabellen gir inn
trykk av en varierende lØnnsutvikling. For
en del skyldes dette forhold som er nevnt
ovenfor. Men også den faktiske lønnsutvik
ling har vært noe ulik fra gruppe til gruppe.

I utvalgets tre siste rappbrter har det vært
en tabell over utviklingen i årslønn for en del
grupper. Beregningene som nå· er ført fram
til 1982 gjengis i tabell 2b. De bygger på
lønnsstatistikk for gruppene og på opplys
ninger om tariffoppgjør i de enkelte år. Det er
sett bort fra at tariffoppgjørene ikke omfatter
alle lønnstakere som dekkes av statistikken i
en del av gruppene. Beregningsmåten fører
til at fordelingen av veksten på de enkelte år
er usikker, men sett over hele perioden faller
tallene sammen med den.utvikling som stati
stikken viser. Tallene for industriarbeiderne
og for ledende funksjonærer i N.A.F.-bedrif
ter er de samme som nyttes ved beregninger
over disponibel realinntekt i kap. 5.
Eh sammenlikning mellom grupper må
gjøres med varsomhet. Den perioden som er
valgt - ut fra statistiske hensyn - kan gi
tilfeldige utslag. Andre perioder ville kunne
gi et annet forhold mellom gruppenes gjen
nomsnittstall. Statistikkgrunnlaget kan være
forskjellig fra gruppe til gruppe. De ulike
veksttall må også ses i lys av ulike inntektsni
våer.
I denne rapporten er det i forhold til tidli
gere rapporter fra Beregningsutvalget, be
regnet årslønnsvekst for ledende/høyere
funksjonærer i staten og i forretnings- og
sparebanker.
De· beregnede tall viser at den årlige lønns
veksten har variert en del mellom gruppene.
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Foruten de forhold som er nevnt foran, kan
dette ha sammenheng med lavlønnsprofilen
ved tariffoppgjørene og med sammensetnin
gen av arbeidsstyrken (alder, utdannelse
m.m.). Også andre faktorer kan ha spilt inn,
bl.a. forskyvning i statistikk, nedlegging og
opprettelse ~v arbeidsplasser.
Den forholdsvis sterke lønnsveksten . for
ansatte i hotell- og restaurantvirksomhet og
tildels også i varehandel i de tre siste årene,
må f.eks. ses i sammenheng med oppgjør
enes lavlønnsprofil. Det samme gjelder den
sterkere lønnsveksten for kommuneansatte
enn for statsansatte i årene 1980 og 1981. Den
sterke lønnsstigning de tre siste årene for
funksjonærer i forretnings- og sparebanker,
forsikring og for de to siste årene også for
funksjonærer i N.A.F.-bedrifter, har derimot
ikke denne bakgrunn. Som påpekt foran, bør
det utvises forsiktighet ved sammenlikning
mellom gruppene. Dette gjelder særlig ved
betraktning av utviklingen i et enkelt år.
Et veiet gjennomsnitt av anslClgene i tabell
2b gir en samlet årslønnsvekst på 11,5 pst. fra
1981 til 1982. Sammenveiingen er basert på
lønnstakerårsverk i ~981. Tabell 2b omfatter
ikke alle lønnstakergruppene i samfunnet,
og metoden for sammenveiing er noe usik
ker. Resultatet bør derfor ikke uten ·videre
brukes som ·et mål for lønnsveksten i sp.m
funnet; Gfr. tabell le).
I senere år har begrepet overheng blitt
stadig mer anvendt i diskusjonen om lønns
utviklingen. Med d.ette menes den lØnhs-·
vekst en gruppe tar med seg fra ett år og inn i
neste. Begrepet beskrives. ved hvor mye
lønnsnivået ved årets utløp· ligger.over. gjen
nomsnittsnivået for året. Det forteller der
med hvor stor lønnsveksten fra ett år til .det
neste vil bli selv om det ikke skjer noen
lønnsvekst i det andre året.
Nå gis det ikke statistikk pr. 31. desember
eller 1. ·januar for noen. gruppe. Overhenget
må derfor anslås. For arbeidere i N.AF.-be
drifter brukes gjerne forholdet mellom
lønnsnivået i 4. kvartai og årsgjennomsnittet.
For andre grupper må det til dels gjøres
grove anslag.
Størrelsen av overhenget vil avhenge av
hvordan lønnsveksten skjer over året.
Lønnstillegg som gis sent i året, fører til
større overheng til neste år enn tilsvarende
tillegg som gis tidlig i året.
·For de fleste gruppene har vi god oversikt
over tidspunktene ··for tarifftillegg. Vi .vet
imidlertid lite om når annen·iønnsutvikling
skjer. For grupper med en gitt lønnsutvikling
vil dermed det beregnede overhenget kmme
være sterkt avhengig av hva som forutsettes
1
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Tabell 2b. Beregnet årsiønnsvekstfor noen grupper.
Industriarbeidere

Ar

Funksjonærer i N.A.F.
bedrifter
Ialt

Ledende

Byggevirksomhet

Landtransport

Vare
handel

1973-74 .....................
1974-75 .....................
1975-76 .....................
1976-77 .....................
1977-78 .....................
1978-79 ....·.................
1979-80 .....................
1980-81 .....................
1981-822 ) . . . . . . • . . . . . . . . . . . .

17,4
19,9
11,5
8,9
7,8
2,9
10,1
10,1
10,5

13,4
17,6
15,3
11,8
9,4
3,1
8,6
12,8
11,8

13,0
13,9
12,5
10,0
8,7
2;5
7,5
11,8
10,7

14,2
16,9
16,6
12,0
8,9
1,8
8,6
9,9
11,6

16,4
23,3
15,5
10,0
7,1
5,3
11,4
10,3
12,5

12,3
18,3
15,5
10,3
12,4
2,0
11,8
10,7
11,5

1973,;_82 .....................
Gj.snitt pr. år ...............

153,9
10,9

165,6
11,4

136,1
10,0

157,5
11,0

184,2
12,3

167,8
11,6

-----

Ar

Hotell
og
Utenriks
restau- sjøfart
1
rant )

Bank3 )
I alt

ForLedende sikring

Stat
I alt

Ledende

Kommune

1973-74." ........
1974-75 "."."".
1975-76 "" """.
1976-77 ""." ""
1977-78.""" ""
1978-79 """ "."
197g,;...30 ".""""
1980-81 """. ""
1981-822 ) ... " . . . .

11,1
23,5
15,1
17,0
6,1
3,0
13,9
17,5
10,7

12,5
17,5
16,9
11,8
7,0
7,0
8,3
17,0
7,0

13,3
17,2
9,2
12,7
10,9
3,1
12,2
13,2
13,2

10,3
16,7
7,4
12,6
10,3
1,6
10,2
12,5
10,7

12,0
15,9
12,1
9,9
9,6
2,3
12,0
13,0
12,8

12,3
18,8
11,8
8,8
8,2
1,7
9,6
11,5
12,3

10,4
17,9
8,8
6,2
6,2
1,6
10,0
6,2
8,0

11,9
17,8
14,7
9,5
8,5
3,0
10,3
12,4
5
)11,5

1973-82 ""." ""
Gj.snitt pr. år ......

199,2
13,0

168,1
11,6

168,6
11,6

139,4
10,2

156,0
11,0

145,1
10,5

104,7
8,3

155,8
11,0

1
2

)

)
3
)
4
)
5
)

Forretnings
messig
tjeneste
yting4 )

13,2

Omfatter både måneds- og prosentlønte.
Foreløpige anslag.
Forretnings- og sparebanker.
Lønnsstatistikk uarbeidet første gang pr. 1. september 1980.
Statistikk fra 1982 foreligger ikke.

om forløpet av lønnsutviklingen gjennom pe
rioden.
Størrelsen av overhenget vil ofte være et
forhandlingsspørsmål mellom partene i de
enkelte tariffområder, og det kan variere be
tydelig mellom områdene. Som illustrasjon
kan nevnes at under oppgjørene i 1982 ble
det for enkelte sektorer regnet med disse
overhengene fra 1981til1982:
- arbeidere iN.A.F.
bedrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- industrien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- staten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- kommunene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,5 pst.
3,0 »
5,4 »
5,0 »

Med den lønnsutvikling som har skjedd i
1982, vil det være en del variasjoner i over
henget til 1983 mellom de ulike gruppene.
For industrien vil overhenget være om lag 4,5
prosent, mens det for statssektoren er bereg
net til ca. 3 prosent.

Beregningsutvalget har ikke funnet grunn
lag for å komme med mer presise betraktnin
ger om størrelsen av gruppenes overheng fra
1982 til 1983. Det synes imidlertid klart at det
gjennomsnittlige overheng alle gruppene
sett under ett, ligger en del .lavere enn det
antydede nivå for industrien.
I avtaleområdene mellom LO og N.A.F.
som omfatter industri, bygg- og an
leggsvirksomhet og transportvirk
somhet, utgjorde lønnsoverhenget for
voksne arbeidere 3,5 prosent fra 1981til1982.
Under tariffrevisjonen i 1982 ble det gitt
lønnstillegg som gjennomsnittlig slo ut med
en lønnsstigning på 5,6 prosent fra 1. april
1982 eller med 4,2 prosent fra 1981 til 1982. ·
Fra 1981 til 1982 steg lønningene med 11,0
prosent.
Mens lønnsøkningen viste en avtagende
tendens i løpet av 1981, fant det sted en mot
satt utvikling i løpet av 1982. Dette skyldes at
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tarifftilleggene var vesentlig større i 1982 enn
i 1981. Fra 4. kvartal 1981 til 4. kvartal 1982
var lønnsøkningen 11,9 prosent.
For industriarbeidere slo lønnsover
henget ut med en lønnsøkning på 3,0 prosent
fra 1981 til 1982. Tariffrevisjonen i industrien
slo ut med en lønnsøkning på 5,7 prosent fra
1. april 1982 eller med 4,3 prosent fra 1981 til
1982. Fra 4. kvartal 1981 til 4. kvartal 1982
utgjorde lønnsglidningen ca. 6,0 prosent eller
gjennomsnfrtlig ca. 3,'0 prosent for året under
ett. Lønnsstigningen for industriarbeidere
ble 10,5 prosent fra 1981 til 1982.
For 4. kvartal 1982 viser statistikken en
lønnsøkning for industriarbeidere på 12,0 ·
prosent siden 4. kvartal 1981. Dette gir et
lønnsoverheng på ca. 4,5 prosent fra 1982 til
1983. For samtlige voksne arbeidere i LO/
N.A.F.-området er lønnsoverhenget 4,4
prosent.
Arbeidslønnen er både inntekt for lønns
takere og utgift eller produksjonskostnad for
bedriftene. Det er derfor behov for flere
lønnsbegrep for å beskrive utviklingen. I ta
bell 2c er det gitt en oversikt over utviklingen
i den gjennomsnittlige timefortjeneste for in
dustriarbeidere såvel eksklusive som inklu
sive betaling for helge- og feriedager samt
lønn under sykdom og permisjon. Arbeidsgi
veravgiftene til folketrygden og LO/N.A.F.-
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ordningene er dessuten inkludert i bedrifte
nes lønnskostnader. Bedriftenes lønnskost
nader pr. timeverk er det mest relevante· av
disse begrepene når det gjelder å beskrive
utvjklingen i lønnskostnadene. Dessuten er
utviklingen beskrevet ved hjelp av beregnet
årslønn. Dette lønnsbegrep fremkommer i
tabellen ved å multiplisere gjennomsnittlig
timefortjeneste eksklusive betaling for
helge- og feriedager, lønn under sykdom og
annet betalt fravær med det gjennomsnittli
ge antall timer pr. uke på ordinær tid i 52
uker. Den beregnede årslønn omfa,tter på
den ene side ikke overtidsarbeid, meri på den
annen side heller ikke virknin.gene .av per
mitteringer, streiker og annet ikke betalt fra
vær. Selv om denne årslønnen er et konstru
ert begrep, vil den kunne gi nyttig informa
sjon om inntektsutviklingen over kortere
tidsrom.
Lønnsutviklingen for industriarbeidere vi
ser som det fremgår av tabell 2c en avtagende
stigningstakt fra midten av 1970-årene og
frem til inntektsstoppen i 1979. I 1982 ut
gjorde lønnsøkningen 10,5 prosent mot 10;1
prosent i de foregående år.
Fra og med 1980 er offshorearbeidere som
arbeider ute i N ordsJøen, ikke medtatt i
lønnsstatistikken for industrien. Denne stati
stikken er derfor ikke direkte sammenlign

Tabell2c. Lønnsutviklingen for industriarbeidere (gjennomsnitt for menn og kvinner).

Gjennomsnittlig timefortjeneste ekskl.
betaling for helgedager og feriepenger ... kr.
Stigning fra foregående år ................. pst.
Indirekte personalkostnader i pst. av
gj.sn. timefortj. ekskl. betaling for
helgedager og feriepenger ............... pst.
Herav:
Betaling for helgedager ................. pst.
Feriepenger ............................. pst.
Feriepenger av lønn under sykdom ...... pst.
Lønn under sykdom og permisjon ....... pst.
Arbeidsgiveravgiftene:
Folketrygden ........................... pst.
LO/N.A.F.-ordningene .................. pst.
Gj.sn. timefortj. inkl. betaling for helge
dager, feriepenger, lønn under
sykdom o.l. ............................. kr.
Stigning fra foregående år ................. pst.
Bedriftens lønnskostnader pr. timeverk 1) kr.
Stigning fra foregående år ................. pst.
Stigning i beregnet årslønn fra fore
gåendeår ............................... pst.
1

1977

1978

1979

19793 )

19803 )

1981 3 )

19823 )

32,69
10,8

35,30
8,0

36,29
2,8

36,02

39,67
10,1

43,66
10,1

48,26
10,5

35,5

37,6

40,1

40,l

40,2

40,4

40,5

3,0
9,8
0,9
1,4

3,9
9,9
0,9
3,3

4,3
9,9
0,9
5,6

4,3
9,9
0,9
5,6

3,9
9,9
0,9
5,6

3,4
10,2
1,0
5,6

3,0
10,3
1,0
6,0

18,5
1,9

18,9
0,7

19,0
0,4

19,0
0,4

19,3
0,6

19,3
)0,9

19,3
0,9

37,63
11,0
44,29
10,9

41,65
10,7
48,57
9,7

43,80
5,2
50,84
4,7

43,47

47,72 52,48
9,8
10,1
55,62 . 61,30
10,2
10,3

58,06
10,6
67,81
10,6

9,0

7,8

10,1

10,5

2

)2,8

50,46

4

10,1

) Gjennomsnittlig timefortjeneste inkl. betaling for helgedager, feriepenger, lønn under sykdom o.l.
samt arbeidsgiveravgiftene til trygdene.
2
) Ekskh1sive virkningene av sykelønnsordningen.
3
) Eksklusive offshorearbeid.
·
4
) Inklusive trekkene til Lavlønnsfondet fratrukket overføringer fra Lavlønnsfondet anslått til 0,5
prosent.
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bar med statistikken for. de umiddelbart fore
gående år unn.tatt 1979, hvor det er utar
beidet statistikk både inklusive og eksklu
sive offshorearbeidere. I begynnelsen av
1970-årene. var offshorearbeidere ikke med i
lønnsstatistikken, idet installasjonsvirksom
heten i Nordsjøen da var på et forberedende
stadium.
Det fremgår av tabell 2c at lønnskostnadene
pr. timeverk i 1982 steg med 10,6 prosent fra
foregående år mot 10,3 prosent fra 1980 til
1981. Foruten den direkte lønn for arbeidet
tid omfatter lønnskostnadene lønn for ikke
arbeidet tid, ·som f.eks. feriepenger, lønn
under sykdom o.l. og sosiale utgifter. Når
lønnskostnadene pr, timeverk steg noe sterk
ere enn timefortjenesten, skyldes dette at· 1982
var det første år med full opptjening av fe
riepenger for 4 uker og 1 dag. Foruten lønn
for ikke arbeidet tid og arbeidsgiveravgiftene
har bedriftene også andre sosiale kostnader
som knytter seg tii bruken av arbeidskraft.
Dette gjelder utgifter til bedriftslegeordning,
kantinevirksomhet,
yrkesopplæring,
ar
beidsklær o.l. Disse kostnadene utgjorde for
industriarbeidere 6,7 prosent av lønn for ar
beidet tid i ·1973 og antas å være av noen
lunde samme størrelsesorden i 1982.
I tabell 2d er det gitt en oversikt over
lønnsøkningen pr. time fordelt på tariffmes
sig lønnsøkning og lønnsglidning for mann
lige arbeidere i industri, bygg- og anleggs
virksomhet og transportvirksomhet. Tabel
len viser utviklingen mellom korresponder
ende kvartaler for å eliminere sesongvaria
sjonene i statistikken. Den tariffmessige
lønnsøkning omfatter_ lønnstillegg som gene
relt tillegg, lavlønnstillegg, garantitillegg, in
dekstillegg etc. som følger direkte av sentrale
og forbundsvise forhandlinger. Lønnsglid
ningen er bestemt som .restpost og omfatter
blant annet lønnstillegg som gis ved lokale
forhCJ.ndlinger på den enkelte bedrift.
Som det fremgår av tabell 2d, varierte
lønnsglidningen i 1970-årene stort sett mel
lom 4,0 og 8,0 prosent. Under inntektsstop
pen i 1979.fikk man en markert nedgang i
glidningen, som utgjorde 1,2 prosent fra 4.
kvartal 1978 til 4. kvartal 1979. Etter utløpet
av inntektsstoppen kom imidlertid lønns
glidningen i løpet av 1980 opp på et uvanlig
høyt nivå, idet den utgjorde 8,8 prosent fra 4.
kvartal 1979 til 4. kvartal 1980.
Lønnsglidningen lå fortsatt på et meget
høyt nivå i begynnelsen av 1981. Fra høsten
1981 merket man en tendens til avtagende
lønnsglidning. Fra 4. kvartal 1980 til 4. kvar
tal 1981: utgjorde· lønnsglidningen 6,6 pro
sent. Senere ser det ut som lønnsglidningen

kan ha stabilisert seg på et nivå i overkant av
6 prosent.
I bygg- og anleggsvirksomhet steg
den gjennomsnittlige timefortjeneste eksklu
sive betaling for helge- og feriedager o.l. med
11,6 prosent fra.1981 til 1982. Lønnsutviklin
gen fra 4. kvartal 1981 til 4. kvartal 1982 ut
gjorde 11,0 prosent. De tariffmessige tillegg
ene i bygg- og anleggsvirksomheten slår i
dette tidsrommet bare ut med en lønrisstig
ning på ca. 5,0 prosent.
Tabell 2d. Tariffmessig lønnsøkning og lønns
glidning for mannlige arbeidere i industri,
bygg- og anleggsvirksomhet og transport
virksomhet.
Endring i prosent fra samme
kvartal året før

Kvartal
1972, 1. .............
1973, 1. .............
1974, 1. .............
1975, 1. .............
:~.:-·197.6. L ... : ..........
1977, 1. .............
1978, 1. .............

Herav:
Lønns
økning Tariff
Lønns
pr. time. messig
glid
Økning
ning
9,3
9,0
12,2
24,8
13,2
1
)15,2
10,0

4,3
3,7
4,6
16,9
8,9
1
)9,4
2,9

5,0
5,3
7,6
7,9
4,3
5,8
7,1

1978, 4. .............

7,5

2,1

5,4

1979, 1.

• • • • • ••••••'I

6,0

2,1

3,9

1980, 1. . """"""
1980, 2. 2 ) . . . . . . . . . . . .
1980, 3. 2 ) . . . . . . . . . . . .
1980, 4. .............

2,7
9,7
10,3
14,1

0,3
5,1
5,1
5,3

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

1981, 1. .............
1981, 2. 2 ) . . . . . . . . . . . .
1981, 3. 2 ) . . . . . . . . . . . .
1981, 4. .............
1982, 1. .............
1982, 2. 2 ) . . . . . . . . . . . .
1982, 3. 2 ) . . . . . . . . . . . .
1982', 4. .............

13,2
9,1
9,9
8,3

5,0
1,8
1,8
1,7

8,2
7,3
8,0
6,6

8,5
11,6
11,9
11,7

1,7
4,6
5,5
5,4

6,8
7,0
6,4
6,3

Kilde: N.A.F.'s lønnsstatistikk.
Beregningsgrunnlag: Gjennomsnittlig timefor
tjeneste ekskl. betaling for helgedager, feriepenger
o.l.
1
) Inklusive lønnskompensasjon for arbeidstids
forkortelsen.
2
) Korrigert for etterbetalinger.

I landtransporten som blant annet om
fatter rutebilselskaper og oljeselskaper og
bensinstasjoner, steg den gjennomsnittlige
timefortjeneste eksklusive betaling for hel
ge- og feriedager o.l. med 12,5 prosent fra
1981 til 1982. Fra 4. kvartal 1981 tii 4. kvartal
1982 viste den gjennomsnittlige timefortje
neste en stigning på 13,0 prosent i landtran
sporten.
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For funksjonærer i industrien,
transpor'if;virksomhet og bygg- og an
leggsvirksomhet steg den gjennomsnitt
lige månedslønn med 11,6 prosent for menn
og 13,2 prosent for kvinner fra 1. september
1981 til 1. september 1982; For funksjonærer i
ledende stillinger utgjorde den tilsvarende
stigning 10,5 prosent. Ved beregning av
lønnsutviklingen for funksjonærer på kalen
derårsbasis ble det forutsatt i Rapport nr. 2,
1980 (NOU 1981:1), at halvparten av funksjo
nærene fikk lø:nnstilleggene fra 1. mai og den
annen halvpart fra 1. juli. Dette er noenlunde
i overensstemmelse med kartleggingen over
tidspunkter for lønnsreguleringene i 1982 for
funksjonærer. Vel 43 prosent av funksjonæ
rene fikk ·sine lønninger justert pr. 1. juli,
mens de øvrige stort sett fikk sine lønninger
justert i tidsrommet 1. april til 1. juni. Bereg
ner man derfor lønnsutviklingen fra 1981 til
1982 på samme måte som i foregående år,
kan lønnsutviklingen for funksjonærer i de
nevnte bransjer anslås til 11,8 prosent, mot
12,8 prosent fra 1980 til 1981. De tilsvarende
stigningsproseriter for funksjonærer i .led'."
ende stillinger utgjorde henholdsvis 10, 7 pro~
sent og 11,8 prosent.
l hoteller og-. restauranter steg den
gjennomsnittlige månedsfortjeneste for hel
tidsansatte med 11,6 pst. for menn og 10,4
pst. for kvinner fra april 1981 til april 1982.
For heltidsansatt prosentlønnet serverings
personale steg den gjennomsnittlige dagsfor.:.
tjeneste med 10,8 pst. for voksne menn og 9,3
pst. for voksne kvinner fra p~rioden 1. no
vember 1980-30. april 1981 til perioden 1.
november 1981-30. april 1982. Fra 1. april
1982 ble det gitt et generelt tillegg på kr 2;
pr. time. Videre ble det avtalt et garantitil
legg på kr 1,40 pr.time fra 1. oktober 1982.
Gjennomsnittlig antas det at tilleggene 1.
april og 1. oktober slår ut i en lønnsøkn.ing på
5,5 pst. fra 1981 til 1982. I tillegg kommer
lønnsglidningen og overhenget fra 1981. Be
regningsutvalget anslår lønnsveksten· fra
1981til1982 til knapt 11 pst.
Ifølge N.A.F.'s lønnsstatistikk for hoteller
og restauranter som omfatter medlemsbe
driftene i denne bransje, steg den gjennom
snittlige månedsfortjeneste for heltidsan
satte med Ll,7 prosent for menn og med 13,3
prosent for kvinner fra oktober 1981 til okto
ber 1982. For heltidsansatt prosentlønnet ser
veringspers9Il:a1e steg den gjennomsnittlige
dagsfortjeneste med 9,1 prosent for menn og
med 9,0 prosent for kvinner fra perioden 1.
mai 1981'-3Loktober 1981 til perioden 1. mai
1982-31. oktober 1982.
l forretnings- .og sparebanker steg
den gjennomsnittlige .månedsfortjenesten
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med 13,8 pst. for menn og med 15,6 pst. for
kvinner fra 1. september 1981til1. september
1982. Fra 1. mai 1982 ble det gitt et generelt
tillegg på 8,1 pst. Utvalget antar at det gene
relle tillegget, overhenget fra 1981 og lønns
glidningen i 1982 vil gi en total lønnsøkning
fra 1981 til 1982 på 13,2 pst.
I forsikringsvirksomhet steg den
gjennomsnittlige måndesfortjenesten med
12,5 pst. for menn og 14,3 pst. for kvinner fra
1. september 1981til1. september 1982. Fra 1.
mai 1982 ble det gitt et generelt tillegg på 8,3
pst. og 0,6 pst. ·i tekniske justeringer. Sam
men med overhenget fra 1981 og lønnsglid
ningen i 1982 ser det ut til at total lønnsøk
ning fra 1981til1982 blir på 12,8 pst.
I varehandel steg den gjennomsnittlige
månedsfortjenesten for menn med 11,4 pst.
og for kvinner med 11,8 pst. fra 1. september
1981til1. september 1982.
Fra J. april 1982 ble det i tariffavtalen mel
lom Handelens · Arbeidsgiverforening og
Handel og ·Kontor gitt. et generelt tillegg på
kr 625,- pr: måned til alle arbeidstakere over
18 å.r: Tillegget antas å slå ut med en gjen
nomsnittlig lønnsøkning på 10,2 pst. fra 1.
april. I varehandelen under ett ventes det
generelle tillegget, overhenget fra 1981 og
lønnsglidningen gjennom 1982 å gi en total
lønnsøkning fra 1981til1982 på 11,5 pst.
I utenriks sjøfart steg månedsfortjenes
ten for voksne sjømenn med 0,7 pst. fra mars
1981 til mars 1982. Fra 1. mai 1982 .ble det i
avtalen mellom Norsk Sjømannsforbund og
Skibsfartens Arbeidsgiverforening gitt et ge
nerelt tillegg på kr 284,- pr. måned. Videre
ble. det gitt et generelt tillegg på kr 346,- pr.
måned eller 5,7 pst. fra i. november 1982.
Sammen med andre overenskomstendringer
hadde oppgjøret en ramme på 11 pst. Fra 1.
mai 1983 er det avtalt et nytf generelt tillegg
på kr 242,- pr. måned eller 4,0 pst. Oppgjøret
1. november 1982 for styrmenn og maskinis
ter i utenriksfart hadde en ramme på 11,5 pst.
Fra 1. mai 1983 blir det gitt et nytt tillegg på 3
pst. Månedsfortjenesten for voksne sjømenn
i utenriksfart antas å stige med 7,0 pst. fra
1981til1982.
I innenriks sjøfart steg den gjennom
snittlige 'månedsfortjenesten med 6,7 pst. for
befal og med 8,6 pst. for voksne sjømenn i
underordnede stillinger fra november 1980
til november 1981.
'Fra 1. april 1982 ble det i innenriks sjøfart
gitt et generelt tillegg på kr 346,- pr. måned~
Videre ble det gitt et garantitillegg på kr
242,-pr. måned fra 1. oktober 1982.
·
Lønnsstatistikken for oljevirksomheten
er under utbygging. Siden 1975 har Statistisk
Sentralbyrå utarbeidet lønnsstatistikk ·for
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ansatte på flyttbare borefartøyer og verk
stedsplattformer og på forsyningsskip. Fra
og med 1. kvartal 1982 omfatter kvartalsstati
stikken til Norsk Arbeidsgiverforening også
arbeidere på operatørselskapenes faste in
stallasjoner på norsk kontinentalsokkel. Næ
ringsgruppen oljevirksomhet i denne stati
stikken omfatter nå offshorearbeidere i ope
ratørselskaper og oljeboringsbedrifter samt
offshorearbeidere i industri og bygge- og an
leggsvirksomhet.
Blant ansatte på flyttbare borefartøyer
og verkstedsplattformer steg den gjen
. nomsnittlige månedsfortjenesten med 29,0
pst. fra desember 1981 til november 1982.
Fra 1. januar 1982 ble det gitt et tillegg på 8
pst. Oppgjøret 1. april 1982 hadde en total
ramme på ca. 16 pst., herav generelt tillegg på
ca. 11 pst.
Statistikken for borefartøyer og verksteds
plattformer blir innhentet i november hvert
år (i 1981 i desember) og omfatter både bore
mannskap og maritimt mannskap. For 1982
omfatter statistikken 33 borefartøyer og
verkstedsplattformer med i alt 2 429 ansatte
hvorav 1 851 i Nordsjøen. Statistikken omfat
ter ikke de faste produksjonsplattformene
eller bedrifter som driver tjenesteytende
virksomhet i Nordsjøen.

Tabell 2e viser gjennomsnittlig månedsfor
tjeneste i november for perioden 1975-82.
2e. Gjennomsnittlig månedsfortje
neste1) på flyttbare borefartøyer og verk
stecisplattformer. 1975-82.

Tabell

Kr
1975 .................. .
1976 .................. .
1977 .................. .
1978 ................... .
1979 ....... ·........... .
1980 .................. .
1981 2) . . . . . • • . . . . • . . • . . .
1982 .................. .
1

6 609
7177
7 707
7 914·
8 538
10 171
10 778
13 907

Stigning i
pst. fra
åretfør·
7,7
8,3
2,7
7,9
19,1
6,0
29,0

November.
Desember.
Kilde: Statistisk Sentralbyrå.
2

)

)

Lønnsspredningen blant ansatte på bore
fartøyer og verkstedsplattformer er forholds
vis stor. I november 1982 varierte måneds
lønnen fra ca. 9 300 kr for riggassistenter til
21 000-25 300 kr for tekniske sjefer, platt
formsjefer og borere. Boresjefer lå enda
høyere.
Blant sjøfolk om bord på forsyningsskip
steg den gjennomsnittlige månedsfortjenes
ten med 7,1 pst. fra mars 1981 til mars 1982.

Tabell 2f. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste1) for sjøfolk på forsyningsskip. 1975-1982.
Voksne sjøfolk i alt
Måneds
fortjeneste
kr
1975 ....................... .
1976 ....................... .
1977· ....................... .
1978 ....................... .
1979 ..................... "..
1980 ............ ; .......... .
1981 ....................... .
1982 ....................... .

6 676
7 929
8 069
8 227
8 470.
8 593
10 926
11698

Stigning
i pst. fra
året før
18,8
1,8
2,0
3,0
1,5
27,2
7,1

Av dette
Befal
kr
7 687
8 979
9 149
9 329
9 514
9 649
12 186
12 967

Stigning
i pst. fra
året før
16,8
1,9
2,0
2,0
1,4
26,3
6,4

Matroser
kr
5 466
6 606
6 746
6 802
7 068
7 137
9 288
10 043

Stigning
i pst. fra
året før
20,9
2,1
0,8
3,9
0,1
30,1
8,1

1

(

) Mars.
Kilde: Statistisk Sentralbyrå.

Fra 1. mai 1982 ble det som en del av opp
gjøret 1. november 1981 gitt et 2. års tillegg på
4,5 pst. Fra 1. november 1982 utgjør generelle
tillegg og andre overenskomstendringer ca.
11 pst. Fra 1. mai 1983 blir det gitt et nytt
tillegg på 4 pst.
Statistikken for forsyningsskip blir inn
hentet i mars hvert år. I 1982 omfatter den
100 skip med i alt i 723 sjØfolk. Tabell 2f
viser månedsfortjenesten på forsyningsskip.
Lønnsstatistikken for stats ti 1satte som

omfatter ca. 178 000 arbeidstakere, viser en
lønnsstigning på 13,7 pst. fra 1. oktober 1981
til 1. oktober 1982. For kvinner var stignin:..
gen 13,5 pst. og for menn 13,9 pst. Justerings
og normeringsoppgjøret som ble ·gjennom
ført pr. 1. oktober 1981 og som i gjennomsnitt
ga et lønnstillegg på ca. 4 pst. er først regi
strert i tellingen pr. 1. oktober 1982. For øvrig
har veksten i perioden i hovedsak sammen
heng med tarifftillegget på 8,4 pst. som ble
gitt 1. mai 1982. Til sammen har de tariffmes

NOU 1983: 23
Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 1983

sige tillegg i perioden vært 12,4 pst. En del av
den øvrige lønnsveksten kan forklares ved at
gjennomsnittsalderen blant statstilsatte har
gått noe opp som følge av liten nyrekrutte
'ring siste år. For øvrig har ikke lønnsglidnin
gen avveket særlig fra det som er vanlig i
staten. På årsbasis er lønnsveksten for stats
tilsatte fra-1981til1982 beregnet til 12,3 pst.
Årslønnveksten har variert mellom ulike
grupper tilsatte:
Gje~~m- Vekst
smtthg fra 1981
lønn
1982
pst.

____________ ________________
,

""

Kontorass./kontorfullm. . . . . . .
Fagarbeidere i Televerket
og NSB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Saksbehandler1) . : . . . . . . . . . . .
Ekspedisjonssjef/under
direktør/byråsjef . . . . . . . . . . .

85 956

12,4

97 728
124 476

12,1
11,7

170 155

8,0

1

) Omfatter førstesekretær, konsulent og første
konsulent.

Lønnsstatistikken for tilsatte i skolever
ket viser en stigning i gjennomsnittlig må
nedsfortjeneste på 14,4 pst. fra 1. oktober
1981 til 1. oktober 1982. For heltidsansatte
kvinner var stigningen 14,2 pst. og for menn
14,4 pst. Også i skoleverket ble det gjennom
ført justeringer og normeringer med om lag 4
pst. fra 1. oktober 1981. Dette er registrert i
lønnstellingen pr. 1. oktober 1982. Som for
statstilsatte var tarifftillegget 1. mai 1982 8,4
pst. Endringer i alderssammensetningert har
også for tilsatte i skoleverket forårsaket en
del av den registrerte lønnsveksten i peri
oden.
Lønnsstatistikken for kommuneansatte
pr. 1. oktober 1982 foreligger ikke. Fra 1.
oktober 1980 til 1. oktober 198lsteg den gjen
nomsnittlige månedsfortjenesten for menn
med 9,9 pst. og for kvinner med 12.2 pst.
Fra 1. oktober 1981 ble det gitt justerings
og normeringstillegg som i gjennomsnitt ga
en lønnsvekst på ca. 2 pst. For de fleste kom
muner· kommer virkningene av disse tillegg
først med i statistikken pr. 1. oktober 1982.
Det er imidlertid tatt hensyn til dette ved ·
årslønnsveksten fra 1981 til 1982. Fra 1. mai
1982 ble det gitt et generelt tillegg på 8,3 pst. I
tillegg slo endringer i lønnsstigene og i felles
bestemmelsene ut med til sammen 0,5 pst.
Sammen med overhenget fra 1981 og en
forventet lønnsglidning i 1982 er dette forelø
pig antatt å gi en årslønnsvekst fra 1981 til
1982 på 11,5 pst. Det må ventes at tallet vil bli
endret på grunnlag av statistikken for 1982.
Siden 1980 har Statistisk Sentralbyrå utar
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beidet statistikk for ansatte i forretnings 
mess i g tjenesteyting. Dette omfatter an
satte i virksomheter som driver med tegn.:.
skapsføring, revisjon, databehandling, arki
tektvirksomhet og byggeteknisk konsulent
virksomhet. Dessuten er og_så ansatte innen
teknisk virksomhet og annonse- og reklame
virksomhet med. Felles for de fleste bedrift
ene i denne statistikken, er. at de ansatte ikke
får sine .lønninger regulert gjennom lands
omfattende tariffavtaler.
Fra 1. september 1981 til 1. september 1982 "
steg gjennomsnittlig månedsfortjeneste med ·
12,7 pst. for menn og 13,5 pst. for kvinner. En
antar at :halvparten av de ansatte får sine
lønnstillegg 1. mai og den andre halvparten
i .juli. Lønnstilleggene for ansatte· i bedrifter
innen forretningsmessig tjenesteyting følger
ofte Iønnstilleggene i landsomfattende tariff
avtaler, f.eks. mellom Handel og Kontor og
Norsk Arbeidsgiverforening eller· for offent
lig ansatte. Beregningsutvalget har anslått
årslønnsveksten til 13,2 pst. fra 1981 til 1982.
3. LØNNSSPREDNINGEN ETTER N.A.F.'s
STATISTIKK
Det gjennomsnittlige lønnsnivået for ar
beidere viser tildels betydelige variasjoner
mellom de enkelte bransjer i industrien og
mellom industrien og andre næringer. Innen
industrien ligger lønnsnivået i enkelte graf
iske fag 40-60 prosent høyere enn ·i ·enkelte
bransjer i nærings- og nytelsesmiddelindu
strien. På samme måte er det næringer som
har et lønnsnivå som ligger betydelig over
eller under det gjennomsnittlige lønnsnivået
i industrien. Disse relasjonene har vært for
holdsvis stabile i årrekker.
For å redusere lønnsspredningen mellom
de enkelte bransjer og lønnstakere har det
ved inntektsoppgjørene i 1960- og 1970-årene
vært gitt lavlønnstillegg. Beregningsmessig
har disse tilleggene vært fordelt bransjevis
etter det gjennomsnittlige lønnsnivå for
menn i den enkelte bransje i forhold til indu
striens gjennomsnitt. Bransjer med et lavere
lønnsnivå enn 80 prosent av industriens gjen
nomsnitt har fått de største lavlønnstillegg,
mens· tilleggene har vært trappet ned med
stigende fortjenestenivå. Etter denne bereg
. ningsmåte er lavlønnstilleggene stillet til dis
posisjon for forhandlinger mellom partene·· i
den enkelte bransje eller overenskomst. For
uten de mer generelle lavlønnstilleggene har
det også vært gitt mer spesielle lavlønnstil
legg innen enkelte bransjer som bakerier,
kjøttindustri, landtransporten, innenriks sjø
fart og hoteller og restauranter.
Under inntektsoppgjøret i 1980 gikk man_
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over til en ny beregningsmåte for lavlønnstil
leggene. Mens tilleggene tidligere ble bereg
net bransjevis i forhold til industriens gjen
nomsnitt, ble de nå beregnet bedriftsvis i
forhold til industriens gjennomsnitt. Grunn
laget for sammenligningene ble dessuten en
dret fra lønnsnivået for voksne menn til
lønnsnivået for voksne arbeidere, dvs. gjen
nomsnittet for menn og kvinner. Da kvinner
gjennomgående hadde et lavere lønnsnivå
enn menn, medførte dette at det måtte gis
større lavlønnstillegg enn etter tidligere be
regningsmåte i bransjer hvor det var relativt
mange kvinner, f.eks. i tekobransjene. Samti
dig med den nye beregningsmåten for lav
lønnstilleggene endret man også innholdet i
lønnsbegrepet, idet overtidstillegg og tillegg
som knytter seg til arbeidets art som f.eks.
skifttillegg, smusstillegg o.l, ble holdt uten
for beregningsgrunnlaget.
Det ble gitt varierende lavlønnstillegg av
hengig av størrelsen på timefortjenestene
både pr. 1. april 1980 og 1981 i bedrifter hvor
det gjennomsnittlige lønnsnivå lå lavere enn
90 prosent av industriens gjennomsnitt.
Dessuten ble det pr. 1. oktober 1980 og 1981
gitt garantitillegg ut fra fortjenestenivået i
den enkelte bedrift begrenset oppad til 85
prosent av det samme beregningsgrunnlag
sem for lavlønnstilleggene. Disse tilleggene
fikk først og fremst betydning for bransjer
utenfor industrien som innenriks sjøfart, ho
teller og resturanter og renholdsbedrifter~
Under tariffrevisjonen i 1982 ble det ikke
gitt lavlønnstillegg. Derimot ble det i en
rekke bransjer fastsatt garantitillegg, som ble
gitt fra 1. oktober 1982. Disse tilleggene vari
erte fra kr 1,40 pr. time i hoteller og restau
ranter, renholdsbedrifter, innenriks sjøfart,
hermetikkfabrikker og vaskerier og renserier
til kr 0,14 pr. time i møbel- og annen treindu
stri. I tekstilindustrien utgjorde garantitilleg
get kr 1,05 pr. time og i skofabrikkene og
konfeksjonsindustrien henholdsvis kr 0,60
og kr 1,00 pr. time. I hele tariffkomplekset
mellom LO og N.A.F. slo garantitillegget pr.
1. oktober 1982 gjennomsnittlig ut med en
lønnsøkning på kr 0,22 pr. time, herav i indu
strien en økning på kr 0,10 pr."time. I motset
ning til i 1980 og 1981 ble det utbetalt likt
garantitillegg til alle arbeidstakere innen
samme overenskomstområde, uavhengig av
hvor de enkelte bedrifters lønnsnivå måtte
ligge i forhold til den tidligere 85 prosent
garantien.
Utviklingen i det relative lønnsnivå for
voksne arbeidere (kvinner og menn) fra 3.
kvartal 1974 til 3. kvartal 1982 fremgår av
tabell 2g. Det relative lønnsnivå i tabellen er
beregnet på grunnlag av de gjennomsnittlige

timefor~jenester eksklusive overtidstillegg,
skifttillegg o.l. i de respektive bransjer. Det
er imidlertid ikke foretatt noen korreksjon for
forskjellig ordinær ukentlig arbeidstid i de
enkelte bransjer. Dette forhold gir et noe
overvurdert lønnsnivå i bergverkene og den
hel- og døgnkontinuerlige skiftindustrien.
Mens den vanlige ordinære ukentlige ar
beidstid utgjør 40 timer, utgjør den for arbeid
under dagen og i hel-kontinuerlig skiftindu
stri 36 timer pr. uke. Det er gitt full lønns
kompensasjon for arbeidstidsforkortelsen.
Bransjer med lønnsnivå under industriens
gjennomsnitt finner man først og fremst
innen nærings- og nytelsesmiddelindustrien,
tekstil- og bekledningsindustrien, visse deler
av treindustrien og den mineralarbeidende
industri. Statistikken viser at plasseringen av
disse bransjene ikke har endret seg meget fra
1974 til 1982.
Sammenligner man det relative lønnsnivå
(gjennomsnittlig timefortjeneste for industri
arbeidere = 100) før og etter inntektsoppgjøret
i 1982, dvs. 3. kvartal 1981 og 3. kvartal 1982,
har den sterkeste relative bedringen med 7
prosentenheter funnet sted i litotrykkeriene.
En bedring på 5 prosentenheter har funnet
sted i boktrykkeriene og i bryggeriene og en
bedring på 4 prosentenheter i bokbinderiene.
Den sterkeste nedgang i det relative lønnsni
vået med 6 prose!ltenheter har funnet sted i
margarinfabrikkene. Margarinfabrikkene er
imidlertid et høstfag, og tariffrevisjonen i
1982 hadde ikke slått ut i lønnsstatistikken
for 3. kvartal 1982. Bortsett fra margarinfa
brikkene hadde den sterkeste nedgang i det
relative lønnsnivået funnet sted i bergverk
ene med 3 prosent og en nedgang på 2 pro
sentenheter hadde funnet sted i bakeriene,
skofabrikkene, fajansefabrikkene, stenindu
strien og elektronisk industri. For disse bran
sjene kan nedgangen ha sammenheng med
en tilsvarende bedring i det relative lønnsni
vået i det foregående eller de to foregående
år.
De aller fleste endringer i det relative
lønnsnivået mellom 3~ kvartal 1981 og 3.
kvartal 1982 ligger i området pluss/minus 1-2
prosentenheter. Det mange bransjer vinner i
den relative plassering fra et år til det neste,
tapes i det påfølgende år eller omvendt.
Disse forandringene · opp eller ned, som i
større eller mindre grad skyldes tilfeldige
forhold, endrer ikke bildet av bransjenes re
lative plassering i lønnsbildet. Det bildet
man får av bransjenes relative plassering i
lønnsbildet, er derfor omtrent det samme i 3.
kvartal 1982 som i tidligere år, som det frem
går av tabell 2g.
Ved å sammenlikne tabellens .tall for 1979
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og 1982, kan en få et visst inntrykk av virk
ningen avlavlønnsordningen i LO/N.A.F.-om
rådet i denne perioden. Tallene gir et inn
trykk av at bransjer med lavt lønnsnivå er
justert noe opp i disse årene. En må være
oppmerksom på at garantitilleggene i lav
lønnsordningen er gitt fra 1. oktober. Virk

ningenfortallene for 3. kvartal må antas å ha
blitt svekket av den alminnelige lønnsutvik
lingen gjennom året. Hotell- og restaurant
bransjen og innenriks sjøfart hvor det er gitt
betydelige garantitillegg, er ikke med i ta
bellen.

Tabell2g. Bransjevis oversikt over det relative lønnsnivå 1) i 3. kvartal 1974 til 3. kvartall982.

Voksne industriarbeidere = 100
1974
3.kv.

1978
3.kv.

1979
3.kv.

19802 )
3.kv.

1981 2 )
3.kv.

19822 )
3.kv.

105
100

108
100

109
100

114
100

110
100

107
100

94
84
87
76
94
94
95
85
89
97
93
82
82
80
82
93
98
91
94
101
99
90

94
87
87
77
95
86
95
87
89
96
92
83
84
83
84
94
95
92
95
100
99
92

93
83
86
78
95
92
95
87
91
95
94
83
84,
80
85
93
95
91
96
100
99
90

95
86
85
78
96
86
99
85
94
100
94
84
84
83
83
94
98
91
95
101
101
93
121
106
126
98
92
97.
106
92
94
96
89
105
110
98
109
102
105
97
100
101
116
156
98
9~

Bergverk ......................................
INDUSTRI IALT ..............................
Herav:
Kjøttindustri ..................................
Konservesfabrikker ............................
Fiskeindustri ..................................
Hermetikkfabrikker ...........................
Sildemelindustri ...............................
Margarinfabrikker .............................
Møller- og f6rblanderier ........................
Bakerier og kondito:rier ........................
Sjokolade og dropsfabrikker ...................
Bryggerier og mineralvannfabrikker ...........
Tobakksfabrikker .............. , ..............
Tekstilfabrikker ...............................
Konfeksjonsfabrikker .........................
Lærevare- og sportsartikkelfabrikker ..........
Skofabrikker ..................................
Trelastbruk ......................... : ..........
Trevarefabrikker og snekkerier ................
Møbel og annen treindustri. ....................
Papirindustri ................... "..............
Wallboardfabrikker ............................
Eskefabrikker .................................
Konvolutt-, pose- og papirvarefabrikker ........
Boktrykkerier ialt samt avistrykkerier utenfor
Oslo .................. : ........ .' .............
Bokbinderier ................................ ~ .
Litotrykkerier .................................
Maling- og lakkindustri ........................
Plastindustri.· ..................................
Oljemøller og fettraffinerier, tranindustri .......
Sprengstoffindustri ............................
Gummivarefabrikker ..........................
Teglverk . . ....................... " .... : .......
Fajanse-, porselens- og keramikkindustri .......
Glassverk ......................................
Sement- og lettbetongindustri ..................
Stenindustri ...................................
Mineralindustri ................................
Betongvarefabrikker ...........................
Elektrokjemisk industri. .......................
Mekaniske verksteder ialt ......................
Elektronisk industri ...........................
Bilverksteder ..................................
Karosserifabrikker .............................
Byggevirksomhet ialt ..........................
Anleggsvirksomhet ............................
Landtransport ialt .............................

106
95
109
99
93
111
103
91
96
93
90
116
105
100
102
103
108
97
101
105
117
142
93

116
103
118
96
92
95
107
92
94
93
91
105
107
99
104
101
107
100
100
102
117
150
91

115
102
117
98
92
96
105
94
97
95
91
105
107
98
107
102
107
99
100
101
117
159
95

116
102
117
94
91
97
108
93
97
95
91
100
115
98
105
105
106
100
98
101
96

116
102
119
96
90
93
106
92
95
98
89
102
112
99
107
103
106
99
98
101
115
154
97

Herav:
Rutebilselskaper ...............................

92

88

93

95

96

85
81
88
78
100
91
92
88
85
99
88
83
79
82
81
98
99
93
94
103
96
89

94
86
88
76
92
89
95
85
89'
97
91
82
81
81
80
92
98
91
95
99
98
90

) Beregnet på grunnlag av gjennomsnittlig ~imefortjeneste (eksklusive overtidstillegg, skifttillegg o.l.
samt betaling for helgedager, feriepenger o.l.) for voksne arbeidere.
2
) Eksklusive etterbetaling.
1
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Tabell 2h. Gjennomsnittlig timefortjeneste (eksklusive overtidstillegg, skifttillegg o.l.) for
voksne kvinnelige arbeidere i prosent av tilsvarende timefortjeneste for menn i tidsrommet
1973til1980.
Bransje
Industri ialt .............................
N ærirtgs- og nytelsesmiddelind. . ........
Hermetikkfabrikker .....................
Sjokolade- og dropsfabrikker ............
Tekstil- og bekledning ...................
Tekstilfabrikker .........................
Konfeksjonsfabrikker ...................
Treindustri ..............................
Treforedling- og papirvare ...............
Grafisk industri .........................
Kjemisk industri ialt .....................
Mineralbearbeidende industri ...........
Elektronisk industri .....................
Jern- og metallindustri ..................
Landtransport ...........................
1

)

1973

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

78,9
82,6
86,2
83,4
84,9
85,1
83,9
91,1
87,1
81,1
82,1
74,3
88,4
85,5
85,7

80,9
85,7
89,4
86,8
86,4
87,5
84,8
90,5
86,9
82,9
85,9
79,0
89,4
87,6
86,9

82,3
86,6
90,1
87,4
87,9
89,1
85,1
92,5
89,l
83,3
87,0
80,6
90,6
89,2
87,3

82,8
86,6
89,6
87,7
88,1
88,5
85,9
92,0
90,0
82,7
87,3
83,1
91,4
89,7
88,3

83,4
86,9
89,1
88,0
89,1
89,0
87,1
92,4
89,8
83,7
87,2
83,3
93,1
90,6
90,0

84,0
86,4
89,8
90,3
89,3
88,8
87,1
92,9
- 91,3
83,7
87,2
83,6
93,4
91,4
89,6

85,0
87,7
90,5
90,9
91,2
90,6
88,0
92,5
91,0
84,7
89,4
85,2
92,1
91,1
90,1

86,1
88,4
93,3
89,5
93,1
92,6
90,3
93,5
91,8
85,0
91,0
87,2
92,0
91,5
89,3

Gjennomsnittlig timefortjeneste eksklusive overtidstillegg, skifttillegg o.l.

Den relative lønnsutviklingen for kvinne
lige arbeidere i forhold til mannlige arbeide
re i tidsrommet 1973 til 1981 er gjengitt i
tabell 2h. Det er heller ikke i denne tabell
foretatt noen korreksjon for forskjellig ordi
nær ukentlig arbeidstid i de enkelte bransjer.
Da det omtrent bare er menn som arbeider
på helkontinuerlige og døgnkontinuerlige
skift i industrien med en ukentlig arbeidstid
på henholdsvis 36 og 38 timer, vil timefortje
nesten for menn være noe overvurdert i for
hold til timefortjenesten for kvinner.
For kvinnelige arbeidere har det over en
årrekke funnet sted en kontinuerlig bedring
av lønnsnivået i forhold til menn. Etter 1979
synes denne tendensen å være noe sterkere
enn i de nærmest foregående år. Dette har
bl.a. sammenheng med till~ggene under lav
lønnsgarantien i denne perioden.
Mens den gjennomsnittlige timefortjeneste

for kvinnelige arbeidere utgjorde 78,9 pro
sent av den tilsvarende timefortjeneste for
mannlige arbeidere i 1973, var det tilsvarende
forhold 85,0 prosent i 1980 og 86,1 prosent i
1981. I de enkelte bransjer ligger det relative
lønnsnivået for kvinner høyere enn i indu
strien under ett. Stort sett varierer det relati
ve lønnsnivået for kvinner i de enkelte bran
sjer i 1981 mellom 88 til 92 prosent av lønns
nivået for menn. Det relative lønnsnivået for
kvinner lå lavest i grafisk industri. Dette
skyldes at menn i de grafiske fag først og
fremst er sysselsatt i avistrykkerier og bok
trykkerier, mens kvinner i større grad er sys
selsatt i bokbinderier.
Da de summariske gjennomsnittsfortje
nestene for henholdsvis mannlige og kvinne
lige arbeidere er lite sammenlignbare tall
størrelser, gir tallene bedre karakteristikk av
utviklingstendensene enn av nivåforskjellen.
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KAPI'ITEL 3

Inntektene i jordbruk og fiske
1. INNTEKTSUTVIKLINGEN

I

JORD

BRUKET
Det er flere ulike inntektsbegreper og kil
der som nyttes til å beskrive inntektsutvik
ljngen i jordbruket og resultatene kan variere
avhengig av hvilke begreper og kilder som
legges til grunn.
Budsjettnemnda for jordbruket har i sam
arbeid med Norges landbruksøkonomiske
institutt utarbeidet et sett av modellbruk
som dekker de mest aktuelle driftsformer og
bruksstørrelser. I modellene er det fastsatt
bestemte effektivitetskrav til arbeids- og ka
' pitalinnsatsen. Avlingsresultatene er basert
på normaliserte avlinger og prisene på· pro
duktene er registrerte priser. Ved prognoser
nyttes avtalepriser.
Høsten 1982 gjorde Budsjettnemnda for
jordbruket en framregning fra 1980 til 1982
for 23 modeller. Priser og tilskott følger regi
strert utvikling fra 1980 til 1981. For 1982 er
det regnet med priser og tilskott som inklu
derer full virkning av tilleggene fra 1. juli
1982. Medregnet produktivitetsvekst viste
beregningene en vekst i vederlag til ar
beid og egenkapital pr. årsverk på
gjennomsnittlig ca. 10 1/2 pst. fra 1980 til 1981
og ca. 12 112 pst. fra 1981 til 1982. Ajourført
materiale basert på faktisk oppnådde priser
vil om kort tid bli lagt fram .for partene i
jordbruksoppgjøret.
Budsjettnemnda for jordbruket utarbeider
også regnskapsmateriale for jordbruket to
talt sett. Modellene og Totalregnskapet kan
vjse ulik inntektsutvikling bl.a. på grunn av
effektivitetskravene i modellene og fordi To
talregnskapet omfatter hele det faktiske jord
bruket (dvs. noe mer enn modellene).
Da avlingene i jordbruket varierer med
værforholdene, vil dette påvirke inntektsut
viklingen. For å ta hensyn til dette utarbeider
Budsjettnemnda for jordbruket ikke bare
regnskaper basert på faktiske avlinger, men
også totalregnskaper der det er lagt inn en
normal produksjonsutvikling. I følge disse
normaliserte regnskapene økte vederlag til
arbeid og egenkapital pr. årsverk med
13,3 pst. fra 1980 til 1981 og med 8,4 pst. fra
1981 til 1982. Tallene er foreløpige og kan bli
endret ved revisjon.
Fra nasjonalregnskapet foreligger foreløp
ige tall om driftsresultatet i jordbruket fram
til 1982. Tallene er foreløpige og en må være
forberedt på justering når mer ajourført
·grunnmateriale foreligger. Ved tolking av tal

lene må en være oppmerksom på at de er
påvirket av avlingsvariasjoner fra år til år.
Driftsresultatet regnet pr. årsverk økte med
ca. 121/2 pst. fra 1980til1981 og med ca. 8V2 pst.
fra 1981 til 1982.
Driftsresultatet ifølge nasjonalregnskapet
og begrepet vederlag til arbeid og egenkapi
tal beregnet av Budsjettnemnda for jordbru
ket har nokså forskjellig innhold. F.eks. er
ikke gjeldsrenter trukket fra når en beregnet
driftsresultatet, ·mens de er trukket fra i det
andre inntektsbegrepet.
~egrepet driftsresultat er nærmere omtalt i
kap. 1, avsnitt 2.
Utvalget vil understreke at det ikke har tatt
nærmere standpunkt til hvordan tallene
ovenfor samsvarer med den faktiske ·inn
tektsutviklingen i jordbruket.

2. INNTEKTENE I FISKE
I fiskeriforhandlingene brukes flere begre
per som belyser ulike sider av inntektsfor
holdene.
Lønnsevne pr. årsverk, er en beregnet
størrelse og forteller hvor mye rederiet kan ·
utbetale mannskapet dersom regnskapet
skal balansere. Lønnsevnen er definert som
sum inntekter minus sum kostnader inklu
sive avskrivninger m.v. dividert med. antall
årsverk. Lønnsevnen ~r et beregnet resultat
mål og nivået vil i stor grad være påvirket av
de kostnadsvurderinger som legges til grunn
ved beregningen, jfr. resultat pr. årsverk· i
tabell 3a. Særlig vil valget av avskrivings
prinsipp ha stor betydning. Lønnsevnen eller
resultat pr. årsverk er ikke særlig egnet til å
· belyse fiskernes faktiske inntekter.
Det grunnleggende prinsipp i avlønnings
ordningen i fisket er prosent- eller lottsyste
met som går ut· på at hver fisker har en be
stemt prosent eller lott av delingsfangst
(bruttofan.gst minus nærmere definerte fel
lesutgifter). Denne prosentsatsen eller lotten
kan variere alt etter om mannskapet eier red
skaper, holder proviant .selv osv. Den sam
lede· arbeidsgodtgjørelsen til mannskapet
omfatter foruten mannskapslotter også even
tuelle hyrer, ekstralotter eller proviant betalt
av .båtens/rederiets andel av deljngsfangst.
Ekstralotten går som regel til skipper, bas e.l.
og må ses som et slags tillegg for arbeidsle
derfunksjonen.
Arbeidsgodtgjørelsen pr. årsverk v11 såle

30

NOU 1983: 23
Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 1983

des ligge en del høyere enn fiskerlotten pr.
årsverk.
I tabell 3a gis en· oversikt over beregnet
lønnsevne, resultat og arbeidsgodtgjørelse i
perioden 1978-82 for storbåt, dvs. fartøyer på
13 m (40 fot) og over og for småbåt, dvs.
fartøyer på 8-12,9 meter (25-39 fot).
Tallmaterialet for. årene 1978-81 er basert
på de årlige lønnsomhetsundersøkelser som
Budsjettnemnda for fiskenæringen utfører.
Nemndas undersøkelser bygger på innhent
ede regnskapsoppgaver for vanlig godt
drevne og vel utstyrte fartøyer, som brukes
til fiske året rundt. Dette er i henhold til
normer fastlagt i Hovedavtalen for fiskenæ
ringen som gir grunnlaget for forhandlinge
ne om støttetiltak for næringen.
Det er således ikke et representativt utvalg
for hele fiskeflåten som er grunnlaget for
tallene i tabellen. Det beregnede inntektsni
vået kan derfor ikke oppfattes som gjennom
snittstall for hele næringen.
For 1982 er det foretatt beregninger for
fartøyer på 13 meter og over på grunnlag av
foreløpige oppgaver for fangst og priser og
for anslag over utviklingen i kostnader m.m.
Disse anslagene er naturligvis usikre og må
ventes å kunne bli revidert en god del senere.
I Budsjettnerrfndas materiale er definisjo
nen av årsverk knyttet til fartøyets driftstid,
dvs. den tid fartøyet er utrustet for fiske og
mannskapet står om bord. Budsjettnemndas
årsverksbegrep gir således uttrykk for den
veide gjennomsnittlige bemanning om bord i
fartøyene i løpet av året. Fartøyene som inn
går i beregningene, skal normalt ha 30 ukers
driftstid eller mer. Imidlertid kan Budsjett
nemnda lempe på dette kravet dersom
fangststopp eller regulering gjør at fartøyer
ikke oppnår den driftstid de normalt ellers
ville hatt. Gjennomsnittlig driftstid i året for
Budsjettnemndfartøyene på 13 m og over er
37-38 uker og på fartøyer på 8-12,9 m 25-26
uker. En arbeidsgruppe har på grunnlag av
materiale fra noen år tilbake beregnet at det
ligger et forholdsvis stort antall timer bak et
årsverk på en del fartøygrupper på 13 m og
over. De siste års reguleringer kan ha med
ført at antall timer for enkelte fartøygrupper
har gått en del ned.
På en del fartøygrupper blir det på grunn
av arbeidets art benyttet utskiftningsmann
skaper, slik at det står mer enn en man bak
ett årsverk. Inntekt pr. mann vil i slike tilfelle
· ligge lavere enn inntekt pr. årsverk.

I tabellen gis oppgaver over gjennomsnitt
lig lønnsevne, resultat og arbeid~godtgjør
else pr. årsverk for helårsdrevne fartøyer i
alt, for storbåt og småbåt i alt og for storbåt
også for fartøyer i torskefiskeriene 1) og i sil
defiskeriene2). «I alt gruppen» omfatter noen
flere fartøygrupper enn de som går inn under
torske- og sildefiskeriene.
For storbåt i sildefiskeriene har lønnsev
nen i perioden 1978-81 gått både opp og ned.
Ellers har det vært Øking hvert år i de andre
inntektsmålene både for småbåt og storbåt,
men det har likevel vært varierende Øking fra
år til år. Disse svingningene har dels bak
grunn i varierende ressursgrunnlag og over
kapasitet blant enkelte fartøygrupper.
I 1982 var det ifølge anslagene Øking i både
lønnsevne, resultat og arbeidsgodtgjørelse
for storbåt i sildefiskeriene. For storbåt i tor
skefiskeriene viste anslagene en liten ned
gang i alle tre inntektsmålene.
Det framgår av det materiale Budsjett
nemnda legger fram at det er forholdsvis
store inntektsforskjeller innen næringen.
Dette gjelder både mellom distrikter, fiskeri
er og båttyper. Inntektsforskjellene er imid
lertid ikke stabile. Forholdene kan skifte slik
at fartøygrupper som tjener godt ett år kan
ligge lavt neste år.
Ved lØnnsomhetsundersøkelsen for 1981
for båter på 13 m og over, kom det tilfreds
stillende regnskapsoppgaver fra ca. 35 pst. av
den kartlagte masse av helårsdrevne far
tøyer. For de mindre båtene bygger undersø
kelsen på regnskaper fra 24 pst. av fartøyene.
Dette tilsier varsomhet ved bruk av tallene.
Budsjettnemnda peker også på andre for
hold som gjør at tallene for de mindre fartøy
ene er mer usikre enn for de større.
Statistisk Sentralbyrå har på grunnlag av
materiale fra Garantikassen for fiskere lagt
fram tall for fiskeres inntekter i 1979 og 1980.
Tallene er imidlertid ikke basert på tilsvar
ende normer som Budsjettnemndas mate
riale.
Beregningsutvalget understreker at· det
ikke har tatt standpunkt til hvordan tallene
som er gjengitt i tabellen, samsvarer med de
faktiske inntektsforhold i næringen.

1
) Kyst- og bankfiske etter torskeartet fisk, reker,
line- og garnfiske på fjerne farvann, trålere og fa
brikkskip.
2
) Fiske med not og trål etter sild, makrell, lodde,
brisling, øyepål, tobis, kolmule og polartorsk.
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Tabell 3a. Inntekter i fiskerinæringen 1978-82. Helårsdrevnefartøyer på 8-12,9 meter (småbåt)
og 13 meter og over (storbåt). (For årene 1978 og 1979 henholdsvis 25-39 fot og 40 fot og over).
·
·
Kroner.
Storbåt

Småbåt

Helårs
drevne
i alt

Sild

Torsk

I alt

Lønnsevne pr. årsverk . '. ......... '.
1978 Resultat pr. årsverk ............. : .
Arbeidsgodtgjørelse pr. årsverk ...

16 500
77 200
104 600

61600
89100
92 400

49 300
85 900
95 800

36 000
43 600
44 500

46 400
76 700
84 700

Lønnsevne pr. årsverk ............
1979 Resultat pr. årsverk .............. ,
Arbeidsgodtgjørelse pr. årsverk ...

11900
82 400
110 100

68 300
95400
100 300

53 300
91700
102 700

36 700
45 400
47 900

49 400
80 800
89 800

Lønnsevne pr. årsverk ............
1980 Resultat pr. årsverk ...............
Arbeidsgodtgjørelse pr. årsverk ...

56100
143 200
132 100

91900
127 000
117 100

87 100
132 000
121 800

48 500'
59 600
56 200

77 300
113 700
105 200

Lønnsevne pr. årsverk ............
1981 Resultat pr. årsverk ...............
Arbeidsgodtgjørelse pr. årsverk ...

36 000
152·000
139 400

103 100
147 300
135 000

89 600
148 100
136 200

51900
68 200
68 300

79100
125 800
117 300

Lønnsevne pr. årsverk : .... , ......
1982 Resultat pr. årsverk .... ·. ..........
Arbeidsgodtgjørelse pr. årsverk ...

41000
173 000
158 000

99 000
142 000
128 000

90 000
149 000
135 000

Merknad:
Lønnsevne pr. årsverk: Forutsatt beregnede avskrivninger etter gjenanskaffelsesverdi, forrentning av
egenkapital og at produktavgiften regnes som kostnad.
Resultat pr. årsverk: Faktiske bokførte avskrivninger, ingen forrentning av egenkapital, produktavgif
ten regnes ikke som kostnad.
.
For årene 1978-81 er utbetaling av minstelott fra garantikassene inkludert. I 1981 utgjorde dette
gjennomsnittlig 1 500,- kr pr. årsverk for storbåt og 4 000,- kr pr. årsverk for småbåt.
Kilde: 1978--:-81: Budsjettnemnda for fiskenæringen. For 1982: Anslag.
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KAPITTEL 4

Prisutvikling og prispolitikk.
1. UTVIKLINGEN
I
KONSUMPRISIN
DEKSEN
Prisstigningen i Norge i 1970-åra va~ i gjen
nomsnitt 8,4 prosent pr. år, med den sterk
este stigningen i 1975 da konsumprisindek
sen i gjennomsnitt steg med 11,7 prosent. I
årene 1976-1978 var prisstigningen noe av
takende sett i forhold til 1975. Særlig fra 1978
til 1979 var det en betydelig avdemping, da
konsumprisindeksen viste en økning på bare
4,8 prosent. Dette var bl.a. en følge av pris- og
inntektsstoppen og· at det på statsbudsjettet
for 1979· ikke ble foretatt takst- og avgiftsøk
ninger. Som følge av loven om inntektsstopp
ble heller ikke jordbruksprisene innenfor
jordbruksavtalens ramme økt. Etter at pris
og inntektsstoppen ble opphevet fra årsskif
tet 1979-1980 var prisstigningen igjen sterk
og tiltakende gjennom 1980. Stigningstakten
gjennom 1981 var derimot avtakende.
Prisstigningstakten gjennom 1982 målt
ved prosentvis vekst fra tilsvarende måned
året før framgår av tabell 4.a. Gjennom de tre
første kvartalene i 1982 falt veksttakten i
konsumprisindeksen, mens den Økte igjen
gjennom 4. kvartal. I de to første månedene i
år falt stigningstakten igjen og stigningstak
ten hittil i år er nå den laveste siden 1980.
Konsumprisindeksen lå i februar 9,9 prosent
høyere enn i tilsvarende måned i fjor.
Økningen i stigningstakten mot slutten av
1982 må ses på bakgrunn av at prisene steg
meget svakt i høstmånedene 1981, da det
gjaldt bestemmelser om prisstopp. Det kan
1

også ha virket inn at lønnsoppgjøret i 1982 ga
vesentlig større tillegg enn i 1981, og at kro
nen ble devaluert i august og september.
Det spesielle forløpet av prisutviklingen i
1981og1982 og årsakene bak det, gjenspeiles
også i produsent- og engrosprisindeksene. I
likhet med konsumprisindeksen Økte vekst
takten for disse indeksene mot slutten av
1982, men har falt igjen hittil i 1983. Eksem
pelvis Økte engrosprisindeksen med 5,9 pro
sent fra februar i fjor til februar i år.
Den gjennomsnittlige prisstigning fra 1980
til 1981 var 13,6 prosent, og fra 1981 til 1982
viste konsumprisindeksen en stigning på
11,3 prosent.
·
I OECD-landene var prisstigningen i 1970
årene i gjennomsnitt ca. 9 prosent pr. år, med
andre ord noe høyere enn i Norge. Stignin
gen var noe lavere enn hos oss i 1978. I 1979
var imidlertid prisstigningen i andre vestlige
land betydelig sterkere enn i Norge, vesent
lig på grunn av pris- og inntektsstoppen i
vårt land. Fra 1978 til 1979 steg konsumpris
indeksen i gjennomsnitt med 9,9 prosent i
OECD-landene totalt.
Både i Norge og innen OECD for øvrig var
prisstigningen i 1980 sterkere enn året før.
Senere har imidlertid prisstigningstakten i
en rekke OECD-land vært avtakende og be
tydelig lavere enn i Norge. I januar 1983 var
konsumprisindeksen for OECD-land totalt
6,4 prosent høyere enn ett år tidligere:. Til
svarende tall for Norge var 10,1 prosent. Se
for øvrig tabell 4b.

Tabell 4a. Konsumprisindeksen (19.79=100).
Endringer fra
året før, pst.

Indekstall
1981

1982

1983

Januar ................................. .
Februar ................................ .
Mars ................................... .
April ................................... .
Mai .................................... .
Juni .................................... .
Juli .................................... .
August ................................. .
September ............................. .
Oktober ................................ .
November .............................. .
Desember .............................. .

119,8
120,7
123,1
123,9
124,4
126,0
127,8
127,8
129,0
129,3
129,9
130,3

134,2
135,1
137,3
138,0
138,2
139,6
141,8
141,9
142,9
143,9
145,0
145,6

147,8
148,5

Årsgjennomsnitt ....................... .

126,0

140,3

1982
12,0
11,9
11,5
11,4
11,1
10,8
11,0
11,0
10,8
11,3
11,6
11,7
11,3

1983
10,l
9,9
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Tabell 4b. Konsumprisindeksen i en del OECD-land. Prosentvis endring.

Norge ...................................
USA ....................................
Japan ...................................
Vest...:Tyskland ...........................
Frankrike ................. " .............
Storbritannia ............................
Italia ............................ ~ .....·..
Sverige ..................................
Danmark ................................
Finland .................................
OECD-land (gj.snitt) .....................
Europeiske OECD-land (gj.snitt) .........
1

2

)

)

Endring fra året før2 )

Årlig
gj.snitt 1)
1970-80

1980

1981

1982

Jan.82
jan. 83

8,4
7,8
9,0
5,1
9,6
13,7
13,9
9,3
9,9
2
)11,2
9,0
2
)10,4

10,9
13,5
8,0
5,5
13,6
18,0
21,2
13,7
12,3
11,6
12,9
14,2

13,6
10,4
4,9
5,9
13,4
11,9
19,5
12,1
11,7
12,0
10,6
12,3

11,3
6,2
2,7
5,3
11,8
8,6
16,6
8,6
10,1
9,3
8,0
10,6

10,1
3,8
2,0
3,9
9,6
4,9
16,2

rn,o

9,1
8,1
6,4
9,2

Kilde: St.prp. nr. 1. Tilegg nr. 17 for 1982-83 (Salderingsprp.).
Kilde: Månedlige pressemeldinger fra OECD.

Tabell 4c 1). Konsumprisindeksen 1979=100. Prosentvis stigning i delindeksen (A). Bidragfra de
enkelte delindekser til totalindeksen (B).

Endring fra året før

Matvarer ................................
Drikkevarer og tobakk ..................
Klær og skotøy ..........................
Bolig, lys og brensel .....................
Møbler og husholdningart. ...............
Helsepleie ...............................
Reiser og tra~sport ......................
Fritidssysler og utdanning .............. ,
Andre varer og tjenester .................
Total ....................................

A
1980/1981
Prosent

B
1980/1981
Prosent
enheter

A
198111982
Prosent

B
198111982
Prosentenheter

17,0
25,0
12,0
13,0
13,0
10,0
12,0
9,0
15,0
13,6

3,2
0,9
1,2
2,2
1,4
0,2
2,3
1,0
1,2
13,6

14,0
17,0
8,0
12,0
10,0
13,0
10,0
10,0
12,0
11,3

2,8
0,7
0,7
2,1
0,9
0,3
1,8
1,1
0,9
11,3

Merknad: Tabell 4c er beregnet på grunnlag av oppgitt indekstall uten desimal.
1
) Vektgrunnlaget fra og med august 1982 er basert på forbruket i 1979-81.

Tabell 4c. viser at prisstigningen de siste to·
år fordeler seg over hele varespekteret.
Prisstigningen fra 1980 til 1981 må sees i
sammenheng med skatteendringen· i 1981
som medførte Økte indirekte skatter og redu
serte direkte skatter. Avgiftsøkninger og re
duksjon i matvaresubsidiene sammen med
takstøkninger m.v. slo ut i indeksen for ja
nuar 1981 med anslagsvis 2,5-3 prosent.
Også ved årsskiftet 1981182 var stigningen i
konsumprisindeksen sterk som følge av
takst- og avgiftsøkninger og subsidiereduk
sjoner. Avgiften ble økt på sukker, mineral
vann, øl, vin, brennevin og tobakk. Subsidi
ene på mel ble redusert, og tilskuddene på
fersk fisk ble fjernet helt. I tillegg økte en del
offentlige priser, bl.a. prisene på elektrisitet,
offentlige kommunikasjon og' teletjenesten.
Til sammen· utgjorde dette om lag 2 prosent
på konsumprisindeksen.
3 - I nntektsoppgjØrene

I tabell 4d. er konsumprisindeksen fordelt
etter leveringssektor og viser utviklingen i
følgende 6 hovedgrupper: jordbruksvarer,
fiskevarer, andre norskproduserte konsum
varer, importerte konsumvarer, husleie ·og
andre tjenester.
Tabellen viser stigningen over året målt fra
januar til januar for konsumprisindeksen for
delt etter leveringssektor.
Stigningen for de to første årene er sterkt
påvirket av avgifts- og subsidieendringene
som ble gjennomført fra henholdsvis årsskif
tet 1980/81 og 1981/82 og som er omtalt oven
for. Indeksvirkningen av økte offentlige
takster og avgifter m.v. ved årsskiftet 1982/83
var noe mindre enn for de to foregående år,
anslagvis ca. 1,5 prosent.
Det framgår av tabell 4d. at prisstigningen
på «Jordbruksvarer» og «Fiskevarer» var be
tydelig lavere gjennom 1982 enn i de to fore- ·
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gående år. Likeledes var det en markert ned
gang i prisstigningstakten for «Andre norsk
produserte konsumvarer» som er påvirket av
verdensmarkedet. For «Importerte konsum
varer» var prisstigningen lav relativt sett for

alle tre årene, mens det motsatte var tilfelle
for «Andre norskproduserte konsumvarer»
som er 1it e påvirket av verdensmarkedets
priser, og for «Andre tjenester».

Tabell 4d. Konsumprisindeksen. Varer og tjenester etter leveringssektor. 1979=100.
Endring i pst.
Vekt
0100

Jan.80
jan. 81

Jan.81
jan. 82

Jan. 82
jan.83

Total ................................................ .

1 001,4

15,2

12,0

.~0,1

1. Jordbruksvarer .................................. .
1.1. Mindre bearbeidde ........................... .
1.2. Mer bearbeidde .............................. .
2. Fiskevarer ....................................... .
3. Andre norskproduserte konsumvarer ............. .
3.1 Lite påvirket av verdensmarkedets
priser ........................................ .
3.2 Påvirket av verdensmarkedet pga. stort
importinnhold eller råstoffpris bestemt
på verdensmarkedet .......................... .
3.3 Påvirket av verdensmarkedet pga.
konkurranse fra utlandet ..................... .
4. Importerte konsumvarer ......................... .
4.1 Uten norsk konkurranse ...................... .
4.2 Med norsk konkurranse ...................... .
5. Husleie ........................................... .
6. Andre tjenester ................................... .
6.1 Med arbeidslønn som dominerende
prisfaktor .................................... .
6.2 Også med andre viktige
priskomponenter ............................. .

119,4
73,2
46,2
13,7
346,8

17,8
17,6
18,2
27,2
18,8

16,3
17,1
14,6
17,2
12,8

9,9
8,6
12,2
7,3
10?3

114,7

16,8

14,6

13,9

104,0

26,1

11,2

7,8

128,1
237,9
127,9
110,0
95,1
188,5

14,2
8,5
5,8
11,9
10,7
16,5

12,7
7,4
7,7
7,2
10,l
14,2

8,6
6,8
8,1
5,2
12,6
14,0

60,9

17,4

9,8

13,2

127,6

16,1

16,3

14,4

2. PRISPOLITIKK
Bestemmelsene om prisstopp fra 15. sep
tember 1978 ble fra 1. januar 1980 avløst av
midlertidige forskrifter av 23. november 1979
om prisberegning og meldeplikt. Lov om
inntektsregulering avløste fra årsskiftet 1979/
80 inntektsstoppen. Loven gjaldt fram til 31.
mars 1982.
Fra 1. januar 1981 ble forskriftene om pris
beregning. og meldeplikt opphevet. De eks
traordinære prisreguleringstiltakene hadde
da stått ved lag i 21/2-3 år.
. Avløsningsbestemmelser ble gitt ved. for
skrifter av 21. november 1980 om meldeplikt
for pris- og avanseforhøyelser for produsen
ter og importører med omsetning større enn
15 mill. kroner pr. år. 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 meldin
ger fra de ervervsdrivende. Det ble derfor
trukket opp relativt detaljerte retningslinjer
som prismyndighetene ville· legge til grunn
ved vurdering av pristilleggene, og i forbind
else med kontroll.

Meldepliktsforskriftene var et ledd i over
gangen til en friere markedstilpasning av
prisene enn det som hadde vært tilfelle i
foregående år.
Fra 3. august 1981 ble imidlertid melde
pliktsforskriftene avløst av midlertidige for
skrifter om prisstopp. Bakgrunnen var bl.a.
at prisstigningen i løpet av året var blitt ster
kere enn det som var lagt til grunn i Nasjo
nalbudsjettet for 1981. Prisstoppen var ett av
flere tiltak som ble iverksatt for å unngå et
indeksoppgjør høsten 1981.
Prisstoppen ble opphevet fra 1. januar
1982. I St. meld. nr. 58 for 1981-82 om ret
ningslinjer for prismyndighetenes virksom
het i 1982 het det bl.a. at prismyndighetene
først og fremst skulle bidra til å fremme en fri
markedstilpasning, særlig ved tiltak som tok
sikte på å motvirke konkurransereguleringer
i næringslivet. Det skulle ellers føres tilsyn
med bedriftenes prisfastsetting bl.a. gjen
nom midlertidige forskrifter a\Z 17. desember
1981 om meldeplikt for pris- og avansefor
høyelser. Meldingene etter disse forskriftene
skulle i første rekke danne grunnlag for vur
dering av prisutviklingen på ulike områder.
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De kunne også benyttes som grunnlag for
konkrete vurderinger av prisberegningen i
de enkelte bedrifter som får meldeplikt. Det
ble videre varslet at dersom pris- og avan
seutviklingen.· tyder på en uforsvarlig pris
og/eller avanseutvikling i enkelte bransjer el
ler for enkelte produkter, vil prismyndig
hetene være innstilt på å treffe tiltak for å
presse prisene eller avansene tilbake, for
trinnsvis ved konkurransefremmende tiltak,
men o:r.n nødvendig i særskilte tilfeller også
ved direkte .reguleringer. Meldepliktforskrif
tene står fortsatt ved lag.
I følge St. meld. nr.. 59 (1982-83) om ret
ningslinjer for prismyndighetenes virksom
het i 1983 vil prismyndighetenes hovedopp
gave også i dette året være å fremme en fri
markedstilpasning og bidra til økt priskon
kurranse. Gjeldende forskrifter om leveran
dørreguleringer og konkurransereguleringer
opprettholdes. Dispensasjoner og unntak fra
forskriftene gjennomgås med sikte på å vur
dere om grunnlaget for dispensasjon eller
unntak. fortsatt er til stede. Prisdirektoratet
skal vurdere å forby leverandører av varer å
drive individuell prisveiledning ovenfor vi
dereforhandlere når veiledningen antas å
føre til for høye priser eller avanser, motvirke
effektiv konkurranse eller kan lede til mis
lige konkurranseforhold. Prismyndighetene
skal legge vesentlig vekt på å informere for
brukerne og næringslivet om aktuelle pris
og konkurranseforhold.

3. PRIS UTSIKTENE VÅREN 1983
Prisstigningen fra desember 1982 til januar
1983. var på 1,5 prosent. Det tilsvarer omtrent
Økningen som kom fra Økte offentlige taks
ter, avgifter og reduksjon i subsidier. Pris
stigningen som skyldtes andre faktorer ble
oppveiet av en tilsvarende nedgang i prisene
på klær og skotøy som følge av sesongsalget.
I tabell 1 i innledningen til dette kapitlet er
tatt med tall for konsumprisindeksen for ja
nuar og februar. Prisdirektoratet har utar
beidet anslag over prisstigningen for perio
den fram til mai 1983. Anslagene viser følg
ende utvikling:
Stigning fra februar til mars: Ca. 1 pst.
Stigning fra mars til april: Ca. V2 pst.
Stigning fra april til mai: Noe under 1/4 pst.
Konsumprisindeksen for mai 1983 vil etter
dette kunne ligge om lag 1,5-2 pst. over tallet
for februar og ca. 9-9,5 pst. høyere enn indek
sen for mai 1982. Det kan nevnes at kon
sumprisindeksen både for januar og februar
lå lavere enn det en på forhånd hadde regnet
med.
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4. FAKTORER BAK PRISSTIGNINGEN
I Beregningsutvalgets tre foregående rap
porter har utvalget nærmere ·omtalt faktOr
ene bak prisstigningen. I utvalgets høstrap
port hadde en følgende oppsummering: ·
«Prisstigningen i 1982 ser etter Bereg
ningsutvalgets vurdering ut til å ha sammen
heng med betydelig vekst i flere av·de prisbe
stemmende faktorer i vår indre økonomi.
.Lønningene .har økt forholdsvis· sterkt,. sær
lig i en del tjenesteytende næringer, blant
dem varehandel. Viktige offentlige regulerte
priser. e~ satt betydelig opp. Bere~ninger
giort i Fmansdepartementet tyder pa at det
har funnet sted en Øking i påslagssatser eller
driftsresultatets andel av verdiskapningen i
deler av næringslivet uten at en med sikker
het kan si hvor. Prisdirektoratets undersø
kelser, som på dette punkt finner en viss
støtte i delindeksen for engros- og konsum
prisindeksene, tyder på at enkelte avansesat
ser i varehandelen kan være satt opp, men
synes samtidig å vise at dette ikke har vært
en alminnelig tendens. Derimot tyder Prisdi
rektoratets materiale på at bedriftenes ·pro
sentpåslag på lønnssatsene har Økt i en del
andre tjenesteytende bransjer.
Importprisstigningen har i 1982, som i de
nærmeste foregående år, virket dempende
på prisutviklingen.»
I vedlegg 2 er det gjengitt en tabell med
endringer i priser og beregningsgrunnlag i
utvalgte bedrifter i en del tjenesteytende
bransjer. Tabellen tilsvarer tabell 4 i vedleg
get i høstrapporten (NOU 1983: 1), men dek
ker perioden fra 31. desember 1981 fram til
15. desember 1982.
Det materialet som Prisdirektoratet la fram
i høstrapporten, og tabellen i vedlegg 2, tyder
Tabell 4e. Anslåtte bidrag til prisstigningen
fra 1981til1982fraulikefaktorer.
Bidrag til konsumprisstigningen
for varer levert fra sektor med
Internasjonalt bestemte priser . . . . . . . . . . . . . .
2,4
- priser på importerte varer.................
1,7
- priser på varer produsert i Norge for
hjemmemarkedet utsatt for utenlandsk
konkurranse ............................ :
0,7
Offentlig regulerte priser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,0
- jordbrukspriser .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,0
- priser på off. forretningsdrift. . . . . . . . . . . . . .
0,6
0,5
- elektrisitetspriser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- husleie ....................... ; . . . . . . . . . . .
1,5
- øvrige offentlige regulerte priser . . . . . . . . . .
0,4
Kostnadsbestemte priser . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,3
- lønninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,7
- produktivitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +0,3
- driftsresultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,9
Avgifter og subsidier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,6
- avgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,4
0,2
- subsidier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konsumprisindeksen i alt. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11,3
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på at prisene og påslagene har økt sterkere
enn det økningen i lønnskostnadene skulle
tilsi innenfor visse bransjer.
Prisdirektoratet har overf<;>r Beregningsut
valget gjort oppmerksom på at enkelte end
ringer i tabellen i vedlegg 2, i forhold til
tilsvarende tall i høstrapporten, skyldes ut
videlse av bedriftsutvalget. Det gjelder bl.a.
for hoteller, som viser en sterkere stigning
for perioden 3i. desember 1981-20. septem
ber 1982 enn for perioden 31. desember 1981
15. desember 1982. Men dette innebærer altså
ikke at det har vært noen re e 11 nedgang i
hotellprisene fra september til desember.
I tabell 4e. er det gitt en oversikt over an

slåtte bidrag til prisstigningen fra 1981 til
1982 fra ulike faktorer. Tabellen er beregnet
ved hjelp av MODIS IV.
Ut fra det materiale Beregningsutvalget sit
ter inne med, kan ikke utvalget se at det er
grunnlag for å trekke andre konklusjoner nå
med hensyn til faktorene bak prisstigningen,
enn det som ble gjort i høstrapporten.
Beregningsutvalget vil for øvrig under
streke den usikkerhet som er knyttet til be
regningen av driftsresultatet (jfr. kapittel 1),
og vil samtidig minne om at tall for avanse
satser og driftsresultat ikke uten videre kan
tolkes som uttrykk for foretakenes disponib
le inntekter.
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KAPITTEL 5

Utviklingen i disponibel realinntekt
Innledning
Be~egningsutvalget har beregnet utviklin

gen i disponibel realinntekt - inntekter etter
fradrag for skatt og korrigert for prisendrin
ger - for noen utvalgte grupper:
__:
-

Industriarbeidere
!~dustrifunksjonærer
Lønnstakere i statlig virksomhet
Trygdede med minstepensjon
Yrkesutøvere i jordbruket

Innen industrien viser lønnsstatistikken at
funksjonærene gjennomsnittlig hadde en
noe høyere nominell inntektsvekst 1981-82
enn arbeidere. Det er undergruppen av ikke
ledende funksjonærer som synes å ha hatt
den sterkeste lønnsveksten. Undergruppen
av ledende funksjonærer hadde en lønns
vekst omtrent på linje med arbeiderne. På de
inntektsnivåer det er gjort beregninger for,
hadde gruppene med lønnsvekst som for in
dustriarbeider, en svak nedgang eller stagna
sjon i disponibel realinntekt fra 1981 til 1982.
Den samme utvikling hadde gruppene med
lønnsvekst som i gjennomsnitt foi· ledende
funksjonærer.
På de fleste stillingsnivåer i statlig virk
somhet fikk lønnstakerne i 1982 en liten Øk
ning i disponibel realinntekt fra året før. Øk
ningen var størst på de laveste inntektstrin
nene. For ansatte med inntektsutvikling som
for sjefsstillinger var det en nedgang i dispo
nibel realinntekt.
Trygdede med minstepensjon hadde også
en vekst i disponibel realinntekti 1982.,
Yrkesutøvere i jordbruket hadde fra 1981
til 1982 en sterkere nedgang i disponibel real
inntekt enn industriarbeidere.
Nærmere om forutsetningene for beregnin
gene
.
De heregnlnger som er utført, gjelder følg
ende grupper:

a) Lønnstakere med inntekt i 1982 på 80 000
kroner, 90 000 kroner, 100 000 kroner og
125 000 kroner der inntekten før skatt for
utsettes å ha utviklet seg som gjennom
snittlig årslønn for voksne industriar
beidere etter N.A.F.'s statistikk.
b) Lønnstakere med inntekt i 1982 på
125 000 kroner, 150 000 kroner, 200 000
kroner og 250 000 kroner, der inntekten
før skatt forutsettes å ha utviklet seg som
gjennomsnittlig årslønn for funksjonærer
i ledende stillinger etter N.A.F.'s stati
stikk.

c) Trygdetakere med minstepensjon.
d) Lønnstakere med inntekt i 1982 som for
utvalgte stillingsgrupper i staten og med
en inntektsutvikling i 1982 som disse stil".'
lingsgruppene har hatt.
e) Yrkesutøvere i jordbruket med inntekt på
70 000 kroner, 90 000 kroner og 110 000
kroner, og med et inntektsforløp før skatt
som er satt lik utviklingen i vederlag til
arbeid og egenkapital pr. årsverk etter så
kalt normaliserte tall (normale avlinger)
fra Budsjettnemnda for jordbruket i årene
1979 til 1982.
For andre enn trygdetakerne er beregnin
gene utført for enslige inntektstakere og for
inntektstakere som forsørger ektefelle og to
barn under 17 år. Den nominelle disponible
inntekten beregnes ved at en trekker inn
tektsskatter og trygdepremier fra inntekten,
samtidig som en for barnefamilier tar hensyn
til forsørgerfradraget og barnetrygden. En
kommer deretter frem til den disponible inn
tekten med konsumprisindeksen. Fra 1981 til
1982 steg den med 11,3 pst.
I tillegg til virkninger av skatte- og trygde
regler er det innarbeidet v~rkninger av mer
spesielle Økonomiske ordninger som er inn
ført i de senere årene og som. i prinsippet vil
påvirke utviklingen i kjøpekraften. Dette
gjelder bl.a. virkninger av lettelsene i skatt
leggingen av boliger og bankinnskudd, fra
dragsrett for fagforeningskontingent, utvid
ing av sparing med skattefradrag og virknin
ger av sykelønnsordningen. Det må under
strekes at en rekke av de anslåtte virkning
ene som beregningsmessig er lagt frem for
flere av disse ordningene, er usikre.
Endringene for 1982 i reglene for sparing
med skattefradag og skattefrie rente(nntek
ter har en anslått vil bidra med 0,2 pst. i
disponib~l realinntekt på alle inntektsnivåer.
Endringer i disponibel realinntekt gir ut
trykk for endringer i den reelle inntekt inn
tektstakere har etter at skatten er betalt.
Dette beregnes ved å korrigere veksten i
den disponible inntekten for prisstigningen.
Beregningene av skatten er foretatt under
generelle forutsetninger. For den enkelte vil
mer individuelle forhold være av betydning,
f.eks. i hvilken utstrekning en har fradrag for
gjeldsrenter eller andre fradrag utenom
minstefradraget. For stønader har en bare
tatt hensyn til barnetrygden.
Det er grunn til å understreke at endring~
ene i disponibel realinntekt ikke uten videre

NOU 1983: 23
Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 1983

38

gir noe fullgodt uttrykk for endringene i en
persons levestandard eller levekår, selv om
den er en viktig levekårskomponent. Også
fellesforbruket i form av undervisning, hel
sestell, sosiale ytelser og velferdstiltak fra ar
beidsgiver utenom lønnsutbetalingene er av
stor betydning for levekårene.
Beregningene bygger på en rekke forenk
lede forutsetninger og må brukes med var
somhet. I utvalgets tidligere rapporter er
gjort nærmere rede for de forutsetninger som
er lagt til grunn og ulike forbehold som må
tas ved bruken av tallene.

Lønnstakere i industrien
Fra 1981 til 1982 har en regnet med
10,4 pst. 1) vekst i årslønn for voksne industri
arbeidere i gjennomsnitt. For funksjonærer i
ledende stillinger er det fra 1981 til 1982 reg
net med en årslønnsvekst på 10, 7 pst.
I tabell 5b har en presentert- utviklingen i
disponibel realinntekt for utvalgte lønnsta
kergrupper i industrien. Ifølge tabellen vil
begge de to utvalgte lønnstakergrupper få en
nedgang i disponibel realinntekt i 1981-1982.
Siden beregnet lønnsvekst er svært lik for de
to gruppene med 10,4 pst. for lønnstakere
med lønnsvekst for industriarbeidere og
10,7 pst. for lønnstakere med lønnsvekst som
ledende funksjonærer, blir utviklingen i dis
ponibel realinntekt også svært lik. Utviklin
gen er gunstigere for lønnstakere som mottar
barnetrygd enn for lønnstakere uten barn.

Beregningsutvalget har fått oversendt hen
vendelser til Forbruker- og administrasjons
departementet om beregning av disponibel
realinntekt for andre typehushold enn ·hva
utvalget tradisjonelt har lagt til grunn. An
modningene omfatter bl.a. barnefamilier
med to inntekter og·enslige med barn.
Det beregningene ·for de valgte hushold:..
ningene først og fremst skal gi inntrykk av,
er tendensen i utviklingen for ulike lønnsta
kergrupper. Ved beregninger for. 2-inntekts
familier ville en nokså vilkårlig måtte velge
hvilke inntektskombinasjoner og hvilken
inntektsvekst som skulle legges til grunn.
Bl.a. av denne grunn har Beregningsutvalget
ikke funnet det hensiktsmessig å foreta egne
beregninger for denne typen familier.
Beregningsutvalget vil· imidlertid peke på
at et visst inntrykk av inntektsutviklingen
for enslige med barn og 2-inntektsfamilier
kan en få ved å studere tabell 5b over inntekt
stakere rried inntektsvekst som for industri
ansatte. Det samme gjelder tabell 5c som
omfatter ansatte i statlig virksomhet.
En kan generelt si at enslige med barn de
fleste år har hatt en noe gunstigere utvikling i
disponibel realinntekt enn enslige uten barn
på de samme inntektstrinn. Dette gjelder
bl.a. 1981-1982 og følger av at barnetrygden
stort sett har Økt sterkere enn konsumpris
ene.
I 2-inntektsfamilier hvor den ene ektefelle
har så lav inntekt at det lønner seg å bli lignet

Tabell 5a. Utviklingen i nomineLl lønnsinntektfør skatt 1970-1982for lønnstakere i industrien.·
Årslønn for voksne industriarbeidere
(gj.sn. menn og kvinner)
Indeks
1970=100
1971 ....................... .
1972 ....................... .
1973 ....................... .
1974 ....................... .
1975........................ .
1976 ....................... .
1977 ....................... .
1978 ................. ·...... .
1979 ....................... .
1980 ............ ·........... .
1981 ....................... .
1982· ..................... ·.. .

111,9
121,9
134,8
158,2
189,7
211,6
230,5
248,4
25'5,9
281,7
310,2
342,5

1970-80 ·. .....·.............. .
Kilde: N.A.F.'s statistikk.
1
) Anslaget er basert på lønnsstatistikk for de 3
første kvartaler av året. Statistikk for hele året ga
en vekst på 10,5 pst.

Årlig pst.vis
endring
11,9
8,9
10,6
17,4
19,9
11,5
8,9
7,8
2,9
10,1
10,1
10,4
10,9

Årslønn for funksjonærer i
ledende stillinger
Indeks
1970=100
108,8
115,2
127,0
143,5
163,4
183,8
202,2
219,7
225,2
242,1
270,7
299,7

Årlig pst.vis
endring
8,8
5,9
10,2
13,0
13,9
12,5
10,0
8,7
2,5
7,5
11,8
10,7
9,2
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sammen i klasse 2, vil utviklingen i samlet
disponibel realinntekt være omtrent som for
de skisserte familietypene i tabellen. Strengt
tatt vil det også spille inn hvorledes foreldre
fradraget (tidligere hustrufradraget) er blitt
justert.
I 2-inntektsfamilier med inntekter så høye
at ektefellene lignes særskilt i klasse 1, kan
man noe summarisk gå ut fra utviklingen i
disponibel realinntekt for enslige i hver av de

Tabell 5b. Endring i disponibel realinntekt

1970-82 for lønnstakere i industrien. Arlig
prosentvis endring.
197019801)

19801981 2 )

1981
19823 )

Med inntekt som i
gjennomsnitt for
industriarbeidere:
80 000
Enslig .................. .
Ektepar med 2 barn ..... .

1,7
2,2

+1,2
+l,O

+0,7

90 000
Enslig ................... .
Ektepar med 2 barn ..... .

1,7
2,1

+0,4
+0,6

+0,7
+O,l

100 000
Enslig .................. .
Ektepar med 2 barn ..... .

1,5
1,9

0,1
+0,1

+0,7
+0,1

125 000
Enslig .................. .
Ektepar med 2 barn ..... .

1,0
1,7

1,4
0,7

+0,6
+0,2

Med inntekt som for
ledende funksjonærer i
industrien:
125 000
Enslig .................. .
Ektepar med 2 barn ..... .

+O;l
0,6

2,4
1,5

+0,5

150 000
Enslig .................. .
Ektepar med 2 barn ..... .

+0,6
0,2

3,4
2,3

+0,5
+O,l

200 000
Enslig .................. .
Ektepar med 2 barn ..... .

+1,4
+0,8

4,6
3,5

+0,5
+0,2

250 000
Enslig .................. .
Ektepar med 2 barn ..... .

+2,0
+1,5

5,8
4,2

+0,4
+0,3

Inntekt 1982

1
) De inntektskorreksjoner som er spesifisert i
tidligere rapporter, er innarbeidet. Det gjelder
f.eks. endringer i sykelønnsordningen og lettelser i
skattleggingen av boliger. Samlet for perioden 1970
80 utgjorde disse korreksjonene ca. 0,2 pst. pr. år.
2
i reglene for skattefrie ren
) Endringene
teinntekter og sparing med skattefradrag er anslått
å bidra med 0,2 pst. i disponibel realinntekt på alle
inntektsnivåer.
3
) Endringene i reglene for sparing med skattef
rådrag er anslått å bidra med 0,2 pst. i disponibel
realinntekt på alle inntektsnivåer.
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to aktuelle inntektsnivåene. Gjennomsnittet
av endringene i de to inntektsklassene gir et
inntrykk av utviklingen for denne hushold
ningstypen. Den prosentvise endring i den
høyeste inntekten vil strengt tatt bety mer
for samlet endring enn en tilsvarende pro
sentvis endring i den laveste inntekten.
For barnefamilier på disse inntektsnivåene
må en også trekke inn betydningen av bar
netrygden. Siden denne stort sett har Økt
sterkere enn konsumprisene, har barnefami
liene i de senere år hatt en gunstigere utvik
ling i disponibel realinntekt enn ektepar uten
barn og med samme lønnsinntekter.

Trygdetakere med minstepensjon
Trygdetakernes in~tekter er endret en
gang i 1982. Fra 1. mai ble grunnbeløpet he
vet med 1 600 kroner til 21 200 kroner. På
årsbasis er grunnbeløpet hevet med 10,8 pst.
Seertilleggssatsene ble samtidig hevet med
1 prosentenhet til 49 pst. for enslige og 46 pst.
for ektefeller eller 92 pst. for ektepar samlet. ·
Pensjonister hadde rett til særfradrag ved
skatteligningen på 17 700 kroner i 1982. Sær
fradraget sammen med et eventuelt kommu
nalt tilleggsfradrag gjør minstepensjonene
skattefrie. Disponibel inntekt blir dermed lik
minstepensjonen. De gjennomsnittlige min
stepensjoner i 1982 var på 31 228 kroner for
enslige og på 50 633 kroner for ektepar. I 1981
var de på henholdsvis 27 882 kron·er og 45 067
kroner. Det gir en vekst fra 1981 til 198,2 på
12,0 pst. for enslige trygdetakere med bare
minstepensjon og 12,4 pst. for trygdet ekte
par med minstepensjon.
Med en prisstigning fra 1981til1982 på 11,3
pst. vil trygdetakere som mottar bare minste
pensjon ha vekst i disponibel realinntekt.
Fordi utgiftsforholdene varierer sterkt
pensjonistene imellom vil de faktiske økono
miske forholdene for pensjonister med bare
minstepensjon kunne vise store variasjoner.
Sett under ett er pensjonistenes inntekts
utvikling preget av Økninger i grunnbeløpet
og at en stadig større andel mottar tilleggs
pensjon. Gjennomsnittlig tilleggspensjon
øker med nye pensjonistkull. For pensjonis
ter med minstepensjon vil også endringer i
særtillegget påvirke utviklingen som nevnt
foran.
Alt i alt er det grunn til å gå ut fra at
pensjonistenes gjennomsnittlige disponible
realinntekt har økt de siste årene.
Ser vi på den enkelte pensjonist med til
leggspensjon blir bildet endret. Deres pen
sjon øker i takt med grunnbeløpet, og dette
beløpet Økte med 10,8 pst. fra 1981til1982.
Til sammenligning var konsumprisstignin
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gen 11,3 pst., slik at realinntekten gikk noe
ned. Også disponibel realinntekt gikk svakt
ned for pensjonister med tilleggspensjon til
tross for en økning i særfradraget ved skatte
ligningen.
·
Kommentarene ovenfor gjelder pensjons
ytelser fra folketrygden. Pensjonistenes inn
tektsforhold bestemmes også av andre pen
sjonsordninger, men beregningsutvalget har
ikke'vurdert ytelser fra disse.

Tabell 5d. Endring i disponibel realinntekt
1970-82 for trygdede med minstepensjon. Ar
lig prosentvis endring.

Tabell 5c. Den nominelle utviklingen i tryg
dedes minstepensjon 1979-82.

Lønnstakere i offentlig virksomhet
Beregningsutvalget har også på ":~nlig
måte foretatt beregninger over utviklingen i
disponibel realinntekt for lønnstakere i stat
lig virksomhet med inntektsutvikling som
for fire utvalgte grupper. Anslagene for den
nominelle lønnsutviklingen i tabell 5e byg
ger på tall for gjennomsnittlig lønnsnivå. En
må være oppmerksom på at endringer i de
gjennomsnittlige lønnstallene vil bli påvirket
av endringer i sammensetningen av grup
pene. Dersom andelen av stillinger med
lavere lønn Øker fra ett år til et annet, vil
anslaget for lønnsstigningen bli trukket ned
over, mens en økning i andel stillinger med
høyere lønn vil trekke det oppover.
Beregningene over disponibel realinntekt
bygger på samme virkninger av skatter og på
samme prisutvikling som beregningene for
lønnstakere i industrien.

Minstepensjon
for enslige
Indeks
1970=
100

1971 "" ..
1972 """
1973 """
1974 ".";
1975 """
1976 """
1977 """
1978 ".".
1979. "".
1980 """
1981 """
1982 """.

114,0
123,7
133,7
149,2
170,4
196,7
227,5
259,8
278,9
311,7
357,0
399,8

1970-80 ...

Enslig ..............
Ektepar ............

Minstepensjon
forektepar

Arlig
pst.vis
endring

Indeks
1970=

14,0
8,5
8,1
11,6
14,2
15,4
15,7
14,2
7,4
11,8
14,5
12,0

100

Årlig
pst.vis
endring

115,7
125,5
135,5
151,2
172,9
202,3
236,7
273,7
295,8
328,6
376,5
423,0

12,0

15,8
8,0
8,0
11,6
14,4
17,0
17,0
15,6
8,1
11 1
14:6
12,4
12,6

19701980

19801981

1981
1982

3,4
3,9

0,8
0,8

0,6
1,0

Tabell 5e. Utviklingen i nominell lønnsinntekt før skatt for· utvalgte grupper i statlig virk
somhet.

Kontorass./
Kontorfullmektig

1974 ..................
1975 ..................
1976 ..................
1977 ..................
1978 ..................
1979 ..................
1980 ..................
1981 ..................
1982 ..................
1973-:80 ..............

Første
sekr./
Fagarbeider i
Televerket og NSB konsulent/
førstekonsulent

Indeks
1973=100

Årlig
pst.vis
endring

Indeks
1973=100

Arlig
pst.vis
endring

112,6
132,6
148,5
161,6
175,2
179,2
201,6
231,6
260,4

12,6
17,8
12,0
8,8
8,4
2,3
12,5
14,9
12,4
10,5

111,2
130,3
144,9
157,5
171,2
174;5
193,0
218,5
244,9

11,2
17,2
11,2
8,8
8,7
1,9
10,6
13,2
12,1
9,8

Ekspedisjonssjef/
underdirektør
byråsjef

Arlig
pst.vis
endring

Indeks
1973=100

Arlig
pst.vis
endring

6,6
2,2
7,8
9,0
11,7

110,4
130,2
141,6
150,4
159,7
162,2
178,4
189,5
204,7

10,4
17,9
8,8
6,2
6,2
1,6
10,0
6,2
8,0
8,6

Gj.snittlig årslønn
i 1982-kr ............

86000

97 700

124 500

170 200

Antall lønnstakere
pr. 1.10.82 ..........

11 813

5 063

9 524

746
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Beregningene som er gjengitt i tabell 5f,
viser at offentlige tilsatte i de fleste stillings
grupper fikk en positiv vekst i disponibel
realinntekt fra 1981 til 1982 i motsetning til
ansatte i. industrien på samme inntektsnivå.
Et unntak danner ansatte med inntektsut-
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vikling som for sjefsstillinger. Disse fikk en
negativ utvikling i disponibel realinntekt fra
1981 til 1982, og nedgangen var sterkere enn
for ledende funksjonærer i industrien på
. samme inntektsnivå.

Tabell 5f. Utviklingen i disponibel realinntekt for grupper

statlig virksomhet 1973--'1982.

Arlig prosentvis endring.
1973--1980

1981--1982.

1980--1981

Inntekt 86 000 kroner i 1982.
Inntektsutvikling som for kontorassistent/
kontorfullmektig:
Enslig ................................................ .
Ektepar med 2 barn ................................... .

1,6
2,2

2,4
2,1

0,8
1,2.

Inntekt 97 700 kroner i 1982.
Inntektsutvikling som for fagarbeider i Televerket
og NSB:
Enslig ................................................ .
Ektepar rried 2 barn ................................... .

1,0
1,7

1,9
1,7

0,5
1,0

)+4,3
)+2,3

0,8
0,1

0,1
0,6

+1,4
+0,5

1,5
1,6

+1,8
+l,5

Inntekt 124 500 kroner i 1982.
Inntektsutvikling som førstesekretær/konsulent/
førstekonsulent:
Enslig ................................................. .
Ektepar med 2 barn ................................... .

1
1

Inntekt 170 200 kroner i 1982.
Inntektsutvikling som for ekspedisjonssjef/
underdirektør/byråsjef:
Enslig ............................... , ................ .
Ektepar med 2 barn ................................... .
1

)

1977--1980.

Jordbruket
Beregningsutvalget har beregnet utviklin
gen i disponibel realinntekt for jordbruket
fra 1979 til 1982. Be~egningene omfatter ens
lige og husholdninger med to barn og med
skattbare nettoinntekter i 1982 på 70 000 kro
ner, 90 000 kroner og 110 000 kroner. Det er
regnet med en formue på om lag 170 000
kroner i 1982. Formuen er antatt å ha økt i
takt med konsumprisindeksen.
Det foreligger som nevnt i kapittel 3 flere
tallsett med forskjellig utvikling i jordbruks
inntektene. En har valgt å beregne utviklin
gen i disponibel realinntekt på grunnlag av
inntekt pr. årsverk i gjennomsnitt i følge nor
maliserte tall fra Budsjettnemnda for jord
bruket.

Tabell 5g. Den nominelle inntektsutviklin

gen i jordbruket 1979-82.
Gjennomsnittsinntekt pr.
årsverk ifølge budsjett
nemnda for jordbruket 1)
Indeks
1979=100
1980 ..... " .... .
1981 ........... .
19822 ) . . . . . . . . . . .
1
2

)
)

Årlig
prosentvis.
endring

106,4
120,6
130,7

Vederlag til arbeid og egenkapital.
Foreløpige tall.

6,4
13,3
8,4
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Tabell 5h. Endring i disponib'el realinntekt i

jordbruket. Prosentvis endring.
197980

198081

1981
82

Inntekt i 1982
70 000 kroner
Enslig ..............
Ektepar med 2 barn

+4,3
+1,0

0,8
0,8

+2,2
+2,8

Inntekt i 1982
90 000 kroner
Enslig ..............
Ektepar med 2 barn

+5,1
+1,8

2,1
1,8

+1,9
+2,8

Inntekt i 1982
110 000 kroner
Enslig ..............
Ektepar med 2 barn

+5,5
+2,5

3,1
2,4

+1,6
+2,4

Fra 1979 til 1982 var det ut fra de valgte
forutsetninger en nedgang i disponibel real
inntekt for de ulike inntektsnivåer og
familietyper med mellom 2 og 8 pst. Fra 1980
til 1981 viser nye tall at disponibel realinn~
tekt for jordbrukerne økte. Deres inntekts
utvikling var da noe bedre enn industriar
beidere på samme nominelle inntektsnivå.
Fra 1981til1982 viser tallene over disponibel
realinntekt nedgang. og sterkere nedgang
enn beregnet for industriarbeidere.
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KAPITTEL 6

Utviklingen i Norges konkurranseevne
1. LØNNSSTATISTIKK
I tabell 6a er det for utvalgte land gitt en
oversikt over utviklingen i gjennomsnittlige
timefortjenester (eksklusive betaling for hel
ge- og feriedager) for voksne industriarbeid
ere fra 1971-1981. Dessuten er de lønnsdata
som foreligger over utviklingen fra 1. halvår
1981 til 1. halvår 1982, tatt med. Den årlige
gjennomsnittlige stigning i tidsrommet 1971
til 1981 er oppgitt både i de respektive lands
valuta og omregnet til norsk valuta. Dess
uten er stigningen beregnet årlig fra 1979 til
1981 og fra I.halvår 1981 til I.halvår 1982 i de
respektive lands valuta.
Som det fremgår av tabellen, steg time
fortjenesten for voksne industriarbeidere i
Norge med 193,2 prosent mellom 1971 og
1981. Den sterkeste stigning i dette tidsrom
met målt i de respektive lands valuta fant
sted i Storbritannia med 321,5 prosent og den
svakeste stigning i Sveits og Vest-Tyskland
med henholdsvis 97 ,0 prosent og 109,0 pro
sent. Veksten i timefortjenestene viste i de

fleste land en sterkere stigning frem til 1975
enn i. de siste årene. I de to siste årene var
lønnsstigningen omtrent den samme fra 1979
til 1980 og fra 1980 til 1981 eller svakt avtag
ende. Den sterkeste stigningen .i timefortje
nesten fra 1980 til 1981 fant sted i Frankrike
og Finland med henholdsvis 14,5 prosent og
12, 7 prosent. I Sam_bandsstatene utgjorde
samtidig lønnsøkningen 12,0 prosent.. Den
svakeste stigningen i timefortjenestene i det
te tidsrommet fant sted i Nederland med 4 5
prosent og i Vest-Tyskland med 4,9 prosen't.
Fra 1. halvår 1981 til 1. halvår 1982 ser det
gjennomsnittlig ut til å ha funnet sted om
trent den samme lønnsutvikling som i det
foregående kalenderår. Det har funnet sted
en markert Økning i stigningstakten i Stor
britannia, Nederland og Frankrike, mens det
motsatte er tilfelle i Belgia og Sambandssta
tene. Den sterkeste lønnsøkningen i dette
tidsrommet har funnet sted i Frankrike med
17,1 prosent og den svakeste i Japan med 5,6
prosent.

Tabell 6a. Stigning i timefortjenestenfor voksne industriarbeidere. Prosent.
Stigning 1971-81
Omregnet til norske kr.

I vedkommende lands valuta
Stigning 1971-81

1971-81
1979-80 1980-81
Totalt

Norge ......................
Danmark .......... : ........
Sverige .....................
Finland ....................
Belgia ......................
Frankrike .................-.
Nederland ..................
Storbritannia ...............
Sveits ..................... ,
Vest.:.Tyskland ..............
Sambandsstatene ..........
Canada ......................
Japan .......................

19"3';1f' 177,0
124,6
201,2
256,4
221,5
206,5
185,3
237,9
163,2
83,1.
92,8
323,2

}'

Totalt

1. halvår
1981
1979-80 1980-81
Gj.snitt
Lhalvår
pr.år
1982

~

9,5
1,3
9,3
14,9
7,0
13,1
3,1
26,0
1,8
4,5
5,9
7,6
2,1

10,1
0,2
5,3
13,2
0,2
3,6
+3,3
10,9
6,5
+2,0
27,5
26,7
27,0

193,2
224,7
171A
280,3
232,9
292,2
167,5
321,5
97,0
109,0
123,5
179,6
229,1

11,4
12,5
10,5
14,3
12,8
14,6
10,3
15,5
7,0
7,7
8,4
10,8
12,7

9,5
11,2
10,5
12,8
9,4
15,1
4,6
17,8
5,1
6,2
8,7
10,1
8,1

10,1
8,9
8,3
12,7
9,5
14,5
4,5
9,9
7,3
4,9
9,8
12,0
7,0

9,5
10,6
8,5
12,6
7,1
17,1
7,3
12,9
6,3
5,7
7,3
12,6
5,6

Tallene for Norge er i 1980 og 1981 inklusive offshorearbeidere i industrien.
Kilde: S.A.F. Wages and total labour costs for workers. OECD: Main economic indicators, etc.

2. DIREKTE OG TOTALE LØNNSKOST
NADER
Lønnsstatistikk over timefortjenester gir
ikke en fullstendig beskrivelse av utviklin
gen i lønnskostnadene. Det skyldes at stig
ningstakten i de indirekte lønnskostnadene
som f.eks. arbeidsgiveravgiftene til trygdene
og andre sosiale utgifter, ikke er den samme

som for den direkte lønn for arbeidet tid. Det
er heller ikke tilstrekkelig å bruke den direk
te lønn for arbeidet tid som sammenligning
sgrunnlag for lønnskostnadene fra land til
land. Det skyldes at de indirekte. lønnskost
nadene viser store variasjoner fra land til
land.
Tabell 6b gir en oversikt over de totale
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lønnskostnader for voksne industriarbeidere
fordelt på gjennomsnittlige timefortjenester
(eksklusive betaling for helge- og feriedager)
omregnet til norsk valuta og medregnet indi
rekte personalkostnader. De indirekte perso
nalkostnadene omfatter betaling for helge
og feriedager, lønn under sykdom og vel
ferdspermisjoner, arbeidsgiveravgiftene til
trygdene og andre sosiale kostnader som
knytter seg til bruken av arbeidskraft i over
ensstemmelse med ILO's standard for klassi
fisering av indirekte lønnskostnader. Til slutt
i tabellen er det gitt en oversikt over en rela
tiv gruppering av de enkelte lands totale
lønnskostnader, hvor nivået i Norge er brukt
som basis.

Når de totale lønnskostnadene pr. time
verk brukes som basis (Norge = 100), lå de i
Sverige på 107 og i Belgia på 105. I de øvrige
land som er med i tabellen, 1å lønnskostnade
ne pr. timeverk lavere enn i Norge. I Sam
bandsstatene og Vest-Tyskland lå lønnskost
nadene på 97 prosent av lønnskostnadene pr.
timeverk i Norge og i Nederland på 92 pro
sent. For Danmark og Finland utgjorde de
tilsvarende forholdstall henholdsvis 89 pro
sent og 73 prosent. For de land som er med i
tabellen, lå lønnskostnadene lavest i Storbri
tannia og Japan med henholdsvis 66 prosent
og 61 prosent.

Tabell6b. Direkte totale lønnskostnader for voksne industriarbeidere i 1981.

Sverige ...........
Belgia ............
Norge .... "........
Sambands
statene ..........
Vest-Tyskland ....
Nederland ........
Danmark .........
Canada .......... :
Sveits .............
Frankrike .........
Finland ...........
Storbritannia .....
Japan .............

Gj.sn. timefortj.
for voksne menn
og kvinner i n.kr. 1)

Indirekte personal
kostnader i % av
lønnfor
arbeidet tid

Totale lønns
kostnader pr.
time in.kr.

Gj.sn. total
lønn pr.
arbeidet time
for voksne arb.

kr.

%

kr.

Norge=lOO

41,61
37,74
43,69

67
80
48

·69,49
67,74
64,70

45,89
35,45
33,29
45,81
44,02
42,85
26,88
29,76
31,61
33,43

37
77
79
26
30
28
81
58
35
17

62,87
62,75
59,59
57,54
57,23
54,85
48,71
46,93'
42,71
39,23

107
105
100
97
97
92
89
88
85
75
73
66
61

%2)

(+16)
(+ 4)
24)
15)
15)
3)
21)
20)
(+ 2)
(+ 1)
(+ 6)
( 16)

(
(
(
(
(
(

--·---

Kilde: S.A.F. Wages and total labour costs for workers.
1
) Eksklusive feriepenger og betaling for hellig- og høytidsdager.
2
) I parentes er oppført valutakursbevegelsene visa vis norske kroner fra gj.sn. 1981 til feb. 1983.

Siden 1981 har det funnet sted større end
rillger i valutakursene landene imellom. I pa
rentes i siste rubrikk i tabell 6b er valutakurs
bevegelsene oppført vis a vis norske kroner i
prosent fra gjennomsnitt i 1981 til februar
1983. Disse valutakursendringene vil påvirke
de relative indekstallene. På den annen side
har det funnet sted ulike lønnsjusteringer
landene imellom i det samme tidsrom.
Foruten en oversikt over de totale lønns
kostnader pr. time gir tabell 6b også en over
sikt over omfanget av de indirekte personal
kostnadene i prosent av lønn for arbeidet tid.
Som det fremgår av tabellen, viser de indi
rekte personalkostnadene store variasjoner
fra land til land. Mens disse kostnadene i
Norge utgjorde 48 prosent.· av lønn for ar
beidet tid i 1981, lå de høyest og omtrent på

det samme nivå i land som Frankrike, Belgia,
Nederland og Vest-Tyskland, hvor de vari
erte fra 81 prosent til 77 prosent. Lavest lå. de
indirekte personalkostnadene i land som Ja
pan, Danmark og Sveits, hvor disse kostna
dene varierte fra 17 prosent til 28 prosent av
lønn for arbeidet tid.
I tabell 6c er det gitt en oversikt over ut
viklingen i de totale lønnskostnader pr. time
verk i tidsrommet 1966 til 1981 for voksne
industriarbeidere, hvor nivået i Norge er
brukt som basis. Tabellen viser at det i dette
tidsrommet har funnet sted betydelige for
skyvninger i lønnskostnadene pr. timeverk
landene imellom. Som det fremgår av tabel
len, fant det sted en sterk utjevning i lønns
kostnadene mellom Norge på den ene side og
Sverige og Sambandsstatene på den annen
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side frem.til 1978. Mens lønnskostnadene pr.
timeverk i Sambandsstatene lå dobbelt så
høyt som i Norge i 1966, lå de tilsvarende
kostnadene 13 prosent lavere enn i Norge i
1978 og 3 prosent i 1981. I Sverige lå lønns
kostnadene pr. timeverk 28 prosent høyere
enn i Norge i midten av 1960-årene, mens de
lå 4 prosent høyere i 1978 og 7 prosent i 1981.
På den annen side lå lønnskostnadene i Bel
gia og Nederland i 1966 henholdsvis 15 og 22
prosent lavere enn i Norge, mens de i 1981 lå
5 prosent høyere i Belgia og 8 prosent lavere i
Nederland enn i Norge. De sterke variasjo
nene i lønnskostnadene pr. timeverk landene
imellom skyldes i stor grad endringene i va
lutakursene.
Tabell 6c. Totale lønnskostnader for voksne
industriarbeidere 1966-1981.
Relative tall. Norge = 100.
1966 1978 1980 1981
Sverige ............... .
Norge ................ .
Danmark ............. .
Sambandsstatene ..... .
Belgia ................ .
Nederland ............ .
Vest-Tyskland ........ .
Sveits ................ .
Finland ............... .
Frankrike ............ .
Storbritannia ......... .

128
100
103
199
85
78
98
88
83
80
81

104
100
99
87
105
103
103
90
'62
71
46

112
100
99
83
115
105
107
87
71
80
66

107
100
89
97
105
92
97
85
73
75
66

Omregnet til norske kroner etter valutakurser i
vedkommende år.

3. KURSUTVIKLINGEN FOR NORSKE
KRONER
I avsnitt 6.4 omtales utviklingen i lønns
kostnader pr. produsert enhet i industrien i
Norge og hos våre handelspartnere. Ved
slike sammenlikninger spiller valutakursut
viklingen en viktig rolle. En har derfor valgt
å starte med å omtale denne.
Valutamarkedet var også i 1982 preget av
sterke kurssvingninger, særlig fra mai av.
·Amerikanske dollar hadde fram til da svingt
innenfor moderate grenser overfor de euro
peiske valutaene. Fra mai til november ap
presierte dollar på ny sterkt slik som i 1981,
se figur 6.1. Overfor tyske mark styrket dollar
seg ca. 12 pst. i dette tidsrommet. Siden no
vember 1982 har dollarkursen falt noe tilbake
fram til utgangen av februar.
Den norske krone falt den første tiden ikke
like sterkt overfor dollar som mange andre
europeiske valutaer. Dette endret seg fra 2.
august da vektene i den norske valutakurven
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ble justert slik at norske kroner i· større grad
enn før ville ·følge de europeiske valutaers
bevegelse. Dollarens vekt i valutakurven ble
da redusert og de europeiske valutaers vekt
tilsvarende økt. Endringene innebar samti
dig en faktisk nedskrivning av norske kroner
med ca. 3 pst.
Med virkning fra 6. september ble den
norske krone på ny nedskrevet med 3 pst.
Våre naboland har også devaluert sine va
lutaer de siste månedene og da meget kraftig.
Finske mark ble skrevet ned 7. oktober 1982
med 4 pst. og med ytterligere 6 pst. fire dager
senere. I mellomtiden devaluerte Sverige sin
valuta med 16 pst. Begge land· iverksatte
samtidig eller planla tiltak som skal støtte
opp under den gunstige effekten kursendrin
gene kan ha på innenlahdsk produksjon og
sysselsetting.
Disse kursendringene førte isolert sett til
en verdistigning på ca. 2% pst. målt med
kurvindeksen. Dette ble motvirket gjennom
bl.a. Norges Banks valutatransaksjoner. Den
norske kronens verdi sank dermed med ca.
2% pst. i forhold til de øvrige land i valutakur
ven, utenom Sverige og Finland. Den effek
tive devalueringen av svensk og finsk valuta
overfor norske kroner ble tilsvårende mindre
i forhold til annonsert nedskrivning. Dette er
en følge av det valutakurvsystemet den nor
ske krone er knyttet til.
Også innen det europeiske valutasystem,
EMS, som de fleste EF-valutaer er knyttet til,
ble det foretatt kursendringer i 1982. 21. feb
ruar ble danske kroner skrevet ned med 3
pst. og belgiske franc med 8,5 pst. Fra 14. juni
fulgte en ny paritetsendring da franske franc
ble skrevet ned med 5,75 pst., italienske lire
med 2,75 pst., og tyske mark ble revaluert
med 4,25 pst.
Generelt er kronens kurssvingninger dem
pet i forhold til de svingninger andre valutaer
er utsat~ for. Det skyldes den valutakurven
Norge etablerte i desember 1978, og som nå
videreføres med justerte vekter~ Dette syste
met holder kronens verdi noenlunde fast i
forhold til et veid gjennomsnitt av valutaene
til våre viktigste handelspartnere.
Et samlet bilde av utviklingen i kronens
internasjonale verdi i årene 1973 til 1982 målt
med IMF-vekter er vist i figur 6.2. Tallene er
fremkommet ved at en har veid sammen va
lutakursendringene i våre 13 viktigste kon
kurrentland målt med norske kroner. Bereg
ningene er utført på samme måte som valuta
kursberegningene i tabell 6e over utviklin
gen i norsk industris konkurranseevne. Figu
ren gir således et bilde av valutakursutvik
lingens betydning for konkurranseevnen. I
figuren betyr stigende kurve Økning i kro
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Figur 6.1. Middelkurser i Oslo (N.kr. pr. enhet) for' US-dollar, britiske pund, tyske mark,
svenske kroner og japanske yen. Månedsgjennomsnitt.
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nens internasjonale verdi, og fallende kurve,
nedgang i kronens verdi.
Figuren viser at kronens internasjonale
verdi hadde en oppgang fra 4. kvartal 1981 til
2. kvartal 1982. Dette var i første rekke en
virkning av den sterke stigningen i dollar
kursen frem til august. I 3. kvartal sank kro
neverdien markert i samband med nedskriv
ningen av vår valuta. I 4. kvartal fulgte ytter
ligere en verdinedgang.
På årsbasis regnet fra 1981 til 1982 var det

likevel en viss oppgang i den norske krones
internasjonale verdi når den måles som i fi
gur 6.2. Oppgangen er i tabell 6e anslått til 0,3
pst.
Det presiseres at den beregnede verdistig
ningen er knyttet til IMF-vektene, og at
andre vekstsystemer vil gi andre resultater.
Videre vil Beregningsutvalget bemerke at
anslått verdistigning er et gjennomsnittstall
som dekker over til dels sterke endringer i
kursene på de enkelte valutaer. Se figur. 6.1.

Figur 6.2. Kursutvikiingenfor den norske krone målt med IMF-vekter. 1)

106
104
102
100
98
96
94
92
90
88
86

1973

1974
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1977

1978

1979

1980

1981

1982
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i) Aritmetisk sammenveid kursutvikling for valutaene i 13 land (viktigste handelspartnere). Stigende
kurve viser økende kroneverdi. Første kvartal 1983 er estimert mot marskurser satt lik februarkurser.

4. LØNNSKOSTNADENE I INDUSTRIEN
De samlede lønnskostnader (medregnet
sosiale utgifter) utgjør - direkte og indirekte
- en vesentlig del (anslagsvis 70 pst.) av kost
nadene for de fleste varer og tjenester som
fremstilles i konkurranse med utlandet. For
utvikUngen i konkurranseevnen vil derfor
lønnsutviklingen sammen med endringer i
arbeidskraftproduktiviteten og kronever
dien, få avgjørende betydning. Som et fell~s
mål for dette brukes ofte lønnskostnader pr.
produsert enhet i industrien.
En må imidlertid være klar over at kostna
der knyttet til kapital, energi og råvareinn

sats faller utenfor dette begrepet. Tallene er
derfor best egnet til å gi uttrykk for end
ringer i konkurransestillingen fra et tids
punkt til et annet for de mest arbeidsinten
sive industrigrener, men de har også begren
set verdi i en slik sammenheng. Dersom det
skjer store endringer i en rekke andre kost
nader, kan dette også påvirke industriens
konkurranseevne sterkt.
I tabell 6d er vist et samlet mål forutviklin
gen i lønnskostnadene pr. produsert enhet i
norsk industri sammenliknet med kostnads
utviklingen i andre land for perioden 1970
1982.
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Den bedringen i vår kostnadsposisjon som
startet i løpet av· 1977 og fortsatte i de to
følgende årene 1978 og 1979, nådde et vende-

punkt i 1980. Mot' slutten av året forverret
norsk industris konkurranseevne seg og
denne utviklingen fortsatte gjennom 1981.

Tabell 6d. Lønnskostnader pr. produsert enhet i industrien i Norge og i konkurrerende land.
(1970=100.) Målt i norske kroner. Prosentvis årlige endringer.

1. Lønnskostnader pr.
produsert enhet i
norsk industri ....... .
2. Lønnskostnader pr.
produsert enhet i
industrien hos
våre viktigste
konkurrerende land
målt i kroner. : ....... .
3. Relative lønnskost
nader pr. produsert
enhet i norsk
industri (1:2) ......... .
4. Do. prosentvis
endring fra året
før ................... .
1
2

)
)

1970

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982 1)

100

140,6

172,0

192,3

215,7

233,1

233,4

252,5

279,3

307,5

100

127,5

143,5

149,0

158,0

181,4

191,6

206,3

224,2

236,7

100

110,3

119,9

129,1

136,5

128,5

121,8

122,4

124,6

129,9

8,7

7,7

5,7

-;-5,9

-;-5,2

0,5

1,8

4,3

2

)2,5

Anslag.
Gjennomsnittlig årlig endring fra 1970.

Kilde: Nasjonalregnskapet for norske tall. IMF for våre konkurrenters tall.

I 1979 og 1980 hadde vi ifølge tabell 6d
kommet tilbake til omtrent samme konkur
ranseposisjon som i 1975. Bedringen i kon
kurranseevnen mellom 1977 og 1980 kan i
hovedsak tilskrives lavere vekst i lønnskost
nadene i Norge enn hos våre viktigste han
delspartnere. Valutakursutviklingen bidro
også isolert sett til bedret konkurranseevne i
denne perioden, mens produktivitetsutvik
lingen hadde motsatt effekt med klart svake
re vekst innen norsk industri i disse årene
enn hos gjennomsnittet for våre handelspart
nere.
Fra 1981 til 1982 regner Beregningsutvalget
nå med 10,4 1) pst. lønnsvekst for industriar
beidere. Lønnsveksten for funksjonærer i in
dustrien anslås til 11,8 pst. Lønnsveksten for
industrien under ett antas dermed å ha vært
ca.11,0pst.fra1981til1982.
Arbeidsgiverperioden under sykepenge
ordningen ble forlenget fra 10 til 14 dagerfra
1. januar 1982. Dette er anslått å ha økt lønns
kostnadene med 0,4 pst: poeng. Samlet vekst
i lønnskostnadene pr. årsverk i industrien
kan dermed beregnes til 11,4 pst. fra 1981 til
'1982.
Produktivitetsveksten i industrien antas
1
) Anslaget er basert på lønnsstatistikk for de 3
første kvartalene av 1982. Sta.ti.stikk for hele året
gir en lØnrisvekst på 10,5 pst. Lønnsveksten for
industrien under ett, 11,0 pst., endres ikke av dette.

nå å ha vært 1,2 pst. Lønnskostnadene pr.
produsert enhet vil med disse forutsetning
ene ha Økt med ca. 10,1 pst. Dette er 0,8 pst.
enheter høyere enn angitt i utvalgets fore
løpige rapport fra i fjor høst.
Lønnskostnadene pr. produsert enhet i in
dustrien hos våre handelspartnere er antatt å
ha Økt med 5,9 pst. fra 1981til1982. I samme
tidsrom regner en med en gjennomsnittlig
kursoppgang på 0,3 pst. for norske kroner.
Anslagene er nær de samme som i utvalgets
foreløpige rapport.
Alt i alt regner Beregningsutvalget med en
forverring i norsk industris konkurranse
evne fra 1981 til 1982 på vel 4 pst., dvs. en noe
sterkere forverring enn tidligere anslått.
Utviklingen i lønnskostnader pr. produsert
enhet i industrien innen de enelte land, er
gjengitt i tabell 6e. Tabellen gir et bilde av
utviklingen i lønnskostnader pr. produsert
enhet i de enkelte land og viser hvor· store
forskjeller det er i kostnadsutviklingen mel
lom de enkelte land. Pga. de store forskjel
lene vil ikke et veiet gjennomsnitt gi fullgodt
uttrykk for den endrede konkurransesitua
.sjon norsk industri vil stå overfor.
En rekke av våre viktigste handelspartnere
bl.a. Storbritannia, Japan, Vest-Tyskland og
Sverige, hadde en klart gunstigere kostnads
utvikling enn i Norge i 1982 målt i felles
valuta. På den annen side ser kostnadsutvik
lingen i USA, målt i felles valuta, ut til å ha
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samm~

gjennomsnittskurser i 1983 som i
1982 og dessuten forutsette at kursfallet for
årsaket av de to kursjusteringene for norske
kroner i august og september 1982 vedlike
holdes i 1983. Det gir et kursfall på i gjen
nomsnitt 3% pst.Jra 1982 til 1983~
Hvordan norsk industris konkurranseevne
faktisk vil utvikle seg i 1983 ut fra disse
forutsetninger om utviklingen i andre land,
avhenger dels av årslønnsveksten, dels ~v
produktivitetsveksten og dels av den fak
tiske kursutviklingen. I Salderingsproposi
sjonen er produktivitetsveksten i norsk indu
stri anslått til 1,5 pst. fra 1982 til 1983. Ut fra
de refererte kursjusteringer, vil konkurran
seevnen forbli uendret fra 1982 til 1983 om
årslønnsveksten i norsk industri ikke over
stiger 9% pst. En vil imidlertid tape konkur
ranseevne gjennom 1983 med en slik lønns
vekst. En årslønnsvekst på 6 pst. vil viderefø
re virkningen av kursjusteringene i 1982 til
1983, dvs. en forbedring av norsk industris

vært sterkere enn den norske. Valutakursut
viklingen var sterkt medvirkende til dette.·
Beregningsutvalget .finner grunn. til å
understreke at beregninger av utviklingen i
de relative lønnskostnader nødvendigvis har
store usikkerhetsmarginer. Ikke bare er usi.k
kerheten knyttet til lønnskostnadsanslag for
Norge, men også til anslagene for våre vik
tigste handelspartnere. Usikkerheten er sær
lig stor når det gjelder de foreløpige tall for
1982. Konklusjonene overfor må derfor tolkes med varsomhet.
·
Lønnskostnadene pr. produsert enhet i in
dustrien (LPE) hos våre viktigste handels
partnere ble i Salderingsproposisjonen an
slått å øke med 4 1/4 pst. fra 1982 til 1983 målt i
nasjonal valuta. Anslaget fordeler seg i en
lønnsvekst på ca. 7 pst. og en produktivitet
svekst på ca. 2V2 pst. Målt i norsk valuta kan
LPE-veksten i våre viktigste konkurrentland
anslås til 8 1/4 pst. fra 1982 til 1983. Dette ansla
get fremkommer ved å legge til grunn de

Tabell 6e. Lønnskostnader pr. produsert enhet (LPE) i industrien. Prosentvis endring fra året

før.
IMFvekter 1)

Valutakursutvikling
overfor norske
kroner

LPE-endring i
nasjonal valuta

LPE-endring i
norske kroner

1980

1981

19822)

1980

1981

1982

1980

1981

1982

+4,4
24,5
+5,8
0,3
3,7
+5,0
9,6
6,5
5,9
+2,4
1,7
22,3
24,7

+8,8
26,4
3,4
4,6
8,7
7,0
1,8
+5,7
17,3
6,7
8,6
3,0
23,5

Belgia ...................
Canada ...................
Danmark ................
Frankrike ...............
Italia ....................
Nederland ...............
Storbritannia ............
Sverige ..................
Sveits ...................
Vest-Tyskland ...........
Østerrike ................
Japan ...................
USA ....................

2,2
3,3
6,3
8,5
3,1
4,3
13,6
13,9
1,1
16,4
1,4
15,7
10,2

5,2
12,4
6,6
13,1
12,0
4,7
23,2
10,5
1,6
7,8
4,7
+0,2
11,6

6,2
9,9
2,5
10,8
18,2
2,6
8,6
9,5
6,6
4,5
7,8
2,9
7"3

%
15112
7%
,12%
151/2
2
4%
4
8
2
3 1/2
3 112
9%

+l,5
+2,3
+8,9
+1,7
+5,2
+1,5
7,0
+l,2
+3,1
+l,6
0,8
. +5,6
+2,5

+10,2
13,3
+8,1
+9,5
+12,3
+7,4
0,9
+2,7
+0,7
+6,6
+5,7
18,9
16,2

+9,5
9,4
+4,0
+7,2
+5,9
4,9
+2,8
+9,3
8,6
4,6
4,9
+0,5
12,5

3,6
9,8
+2,9
11,2
6,2
3,1
31,8
9,2.
+1,5
6,1
5,5
+5,8
8,8

Veietgjennomsnitt av
Norges viktigste
. handelspartnere ......\.

100,0

9,8

6,8

5,9

+1,7

1,4

+0,3

7,9

8,3

5,6

8,0

10,7

10,1

8,0

10,7

10,1

0"1

2,2

4,3

Norge ...................
Endring i relativ
lønnskostnad pr.
produsert enhet i
norsk industri.
Prosentvis endring
fra foregående år3 ) . . . . . . . . .
1

) Disse vektene angir den samlede konkurransemessige betydning de respektive land har for norsk
tradisjonell eksport og hjemmekonkurrerende varer. De angir både den betydning landene har som
direkte avtakere av norske produkter og den rolle de spiller som korikurrenter på våre markeder innen de
samme produktgrupper. Vekten er laget med basis i 1975.
.2) Anslag.
3
) Tallene samsvarer ikke fullt ut med vekstratene i tabell 6d pga. beregningsmåten. I. tabellen over er
prosentendring fra det ene året til det andre veid sammen som et aritmisk gjennomsnitt, mens tabell 6a
er beregnet fra geometriske gjennomsnitt og fast basisår.
Kilde: IMF, Statistisk sentralbyrå og Salderingsproposisjonen, St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 17 (1982-83).
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konkurranseevne på 3% pst., men konkur
ranseevnen gj enn om året vil ikke bli for
bedret.
Situasjonen på valutamarkedet siden de
norske kursjusteringene viser et større kurs
fall for norske kroner enn justeringene tilsa.
Se figur 6.1 og 6.2. Kursnivået i februar ligger
således 6,2 pst. under gjennomsnittskursene
for 1982 når endringen veies med IMF's kon
kurransevekter for Norge. Hvis denne situa
sjonen skulle være uendret'ut 1983, vil dette
medføre 2,5 pst. bedring i konkurranseevnen
i tillegg til beregningene referert ovenfor.

5. ARBEIDSKONFLIKTER
Tabell 6f viser antall konflikter og antall
tapte arbeidsdager i forskjellige vest-europe
iske land, i forhold til antall sysselsatte. Av
tabellen går det fram at Norge i de siste åra
har tapt forholdsvis lite på konflikter. I en
kelte andre land skapte konfliktene større
problemer. Vi seratinnslaget av konflikter i
1981 var mindre enn gjennomsnittet for siste
halvdel av 1970-åra.
I 1981 var tallet på tapte arbeidsdager som
. skyldtes konflikter i Norge ca. 29 000 mot ca.
104 000 i 1980 og ca. 49 000 i gjenomsnitt for
åra 1975-79. Antallet konflikter var noe
mindre i 1981 enn året før.

Tabell 6f. Antall konflikter og tapte arbeidsdager pr. år.*)
Tapte arbeidsdager
pr. 1 000 sysselsatte

Konflikter

1975-79
Østerrike ...................
Danmark ...................
Finland ....................
Frankrike ..................
Vest-Tyskland ..............
Italia .......................
Norge ......................
Nederland ..................
Sveits ......................
Sverige .....................
Storbritannia .... : ..........

1980

1981

222
1857
3 567

9
225
2 182
2118

6
94
1 591
2 442

2 819
19
30
10
100
2 310

2 238
35
18
5
212
1330

2 204
17
11
1
68
1338

1975-79
1
70
399
176
44
1 073
27
24
2
26
474

1980
5
75
729
79
5
800
54
12
2
1 058
491

1981
1
275
294
73
2
509
15
5
0
50
185

*) Antall konflikter registreres på ulike måter fra land til land og tallene er derfor ikke direkte
sammenliknbare.
Kilde: Year Book of Labour Statistics 1982 ILO.

6. OPPSUMMERING
Norsk næringslivs konkurranseevne over
for utlandet påvirkes av en rekke ulike fakto
rer. I .dette kapittel har vi behandlet utviklin
gen i lønnskostnader, produktivitet, valuta
kurser og arbeidskonflikter. Etter utvalgets
mening har disse faktorene hatt en sentral
betydning for utviklingen p.v konkurranse
evnen.
Utvalget vil imidlertid understreke at også
andre faktorer vil være viktige i denne sam
menheng. Bl.a. er andre kostnadskomponen
ter enn lønningene medbestemmende for
konkurransesituasjonen. Som eksempler
kan nevnes prisen på realkapitalen (renteni
vået, skatte- og avskrivningsregler), prisen
på andre innsatsfaktorer (f.eks. energi) og
offentlige støttetiltak som påvirker· kostnad
ene. Videre kan· nevnes utviklingen i næ
ringslivets struktur og samarbeidsformer i
arbeids- og næringslivet. Ulikheter i kapasi
tetsutnyttingen landene imellom virker også
inn.

De ulike faktorer trekker i ulike retninger.
Flere av dem kan vanskelig tallfestes og en
analyse vil ikke gi noe grunnlag for noen
sammenveiing av dem.
I årene fram t.o.m. 1977 ble konkurranseev
nen for norsk næringsliv målt med lønns
kostnader pr. produsert enhet klart svekket.
Dette medvirket til tap av markedsandeler til
konkurrenter både på eksportmarkedene og
på hjemmemarkedet. Tapet må også ses på
bakgrunn av sammensetningen av vår
vareeksport som har et stort innslag av råva
rer og innsatsvarer som påvirkes sterkt av
dårlige konjunkturer på eksportmarkedene.
Gjennom 1978 og 1979 gjenvant vi en god del
av tapet i konkurranseevne i tidligere år og
nedgangen i markedsandeler stoppet opp.
Senere synes det på ny å ha vært en nedgang
i norsk industris markedsandeler både på
eksportmarkedene og på hjemmemarke
dene.
Beregningsutvalget vil understreke at ut
viklingen i industriens konkurranseevne slik
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denne vanligvis defineres, ikke kan ses uav
hengig av et lands økonomiske utvikling. I
Norge har framveksten av oljevirksomheten
bremset produktivitetsveksten i den tradi
sjonelle industrien og dermed påvirket kon
kurranseevnen. Samtidig har oljevirksomhe
ten gitt oss en betydelig handlefrihet i uten
. riksøkonomien. Den større handlefriheten
ble i midten av 1970-årene benyttet til åmot
virke det økonomiske tilbakeslaget interna
.sjonalt. Tiltakene for å holde industrisyssel
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settingen oppe medvirket til svakere pro
duktivitetsvekst i forhold til andre land med
større nedgang i industrisysselsettingen enn
hos oss. Den generelle motkonjunkturpoli
tikken førte til betydelig ekspansjon i skjer
mede næringer, noe som igjen bidro til å
heve industriens kostnadsnivå i forhold til
utlandet.
Disse forhold var viktige årsaker til det
tapet i konkurranseevne som skjedde i den
tradisjonelle industrien i årene 1970-1977.
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KAPITTEL 7·

·Konjunktursituasjonen
1. VERDENSØKONOMIEN
Den økonomiske situasjonen i OECD-om
rådet kan nå vurderes litt mer optimistisk
enn da Beregningsutvalget la fram sin forelø
pige rapport for bare tre måneder siden. Øko
nomien i·USAvar da fortsatt preget av stag
nasjon så langt fram de økonomiske indika
torene den gang rakk :.._ stort sett fram til og
med 3. kvartal 1982. Også i Vest-Europa var
økonomien i stagnasjon eller tilbakegang.
Arbeidsløsheten var - og er fortsatt - svært
høy i hele den vestlige verden, men prisstig
ningen er stort sett moderat. Blant de største
vest-europeiske landene viste Vest-Tyskland
den svakeste utviklingen i de tre første kvar
talene av fjoråret, med svikt både i eksport
og innenlandsetterspørsel. I de andre store
landene ga den private konsumetterspørse
len visse vekstimpulser, men samhandelen
med andre verdensdeler virket kontraktivt.
Den langvarige stagnasjonen i den vestlige
verden må ses på bakgrunn av at nesten alle
land har ført en sterkt etterspørselsbegrens
ende politikk, særlig med sikte på å bremse
prisstigningen, som i flere år var svært høy.
Men den økonomiske politikken fortsatte å
være sterkt restriktiv også etter at prisstig
ningstakten i OECD-området i 1982 hadde
kommet ned på et lavere nivå enn noen gang
tidligere i siste 10-årsperiode. I det siste har
likevel flere land løsnet noe på den stramme
kredittpolitikken, trolig i første rekke under
presset av en rekordhøy arbeidsløshet.
Den hittil svært beskjedne omleggingen av
den økonomiske politikken har bidratt til en
viss endring i næringslivets og publikums
konjunkturvurdering i flere land. I USA er
det mye som tyder på at et omslag oppover
nå er innledet, og i Vest-Europa er det også
tegn - riktig noe mer usikre - til at en bunn er
i ferd med å bli passert.
I USA synes det klart at den endrede kon
junkturvurderingen har aktivisert et akku
mulert fornyelsesbehov, særlig for varige for
bruksvarer, f.eks. biler, og dette har bidratt
til å styrke oppgangstendensene. Også bolig
byggingen bidrar betydelig til oppsvinget.
Industriproduksjonen gikk noe opp i både
desember og januar, etter kraftig nedgang
siden sommeren 1981. Men to måneder er en
for kort periode til at en med sikkerhet kan
fastslå at tendensen har snudd. Kapasitetsut
nyttingen i industrien Økte i januar for første
gang på ti måneder. Indeksen for ledende
indikatorer, som erfaringsmessig pleier å
varsle omslag har stort sett vært i moderat

stigning i de siste ti månedene. I januar steg
denne indeksen med hele 3,6 prosent, som er
den sterkeste stigningen registrert siden juli
1950. Det er imidlertid liten grunn til å legge
særlig vekt -på den sterke endringen i de
ledende indikatorene i en enkelt måned, og
det er klart at januarindeksen var påvirket av
tilfeldige forhold.
·
Det er svært vanskelig å vurdere hvor varig
og sterk oppgangen i USA kan komme til å
bli. Prisstigningstakten er fremdeles synk
ende, og dette innebærer at den nominelle
renten må fortsette å gå betydelig ned der
som også realrenten skal synke. En ytterlig
ere rentenedgang kan bli hindret av de store
budsjettunderskuddene, som konkurrerer
med private kapitalbehov. Det er ennå ikke
klart i hvilken grad administrasjonen vil lyk
kes i å redusere budsjettunderskuddene. Et
annet forhold som kan bremse investering
ene, er at kapasitetsutnyttingen fortsatt er
svært lav. Erfaringene viser ellers at en bed
ring av kreditt-tilgangen kan være en nød
vendig, men ikke tilstrekkelig betingelse for
et investeringsoppsving; etterspørselsutvik
lingen er kanskje enda viktigere. De siste
opplysnJngene om faktorer som bestemmer
konsumetterspørselen kan tyde på at denne
nå er i en viss vekst. Ellers vil en eventuell
fortsatt nedgang i oljeprisene gi nye vekstim
pulser til amerikansk økonomi.
De amerikanske myndighetene er imidler
tid sterkt på vakt mot ugunstige endringer i
inflasjonstakten, og det skal trolig lite til før
kredittpolitikken kan bli strammet til igjen.
Det er derfor vanskelig å kvantifisere endrin
gen i konjunkturvurderingen siden utvalget
la fram sin forrige rapport, og utvalget velger
å nytte OECD's desemberprognoser (se ta
bell 7a) som utgangspunkt for sin bedøm
melse av utsiktene for 1983.
OECD's vekstprognose for USA på 2 pro
sent fra 1982 til 1983 kunne synes noe optimi
stisk da den ble lagt fram, men virker nå ikke
urimelig. Den amerikanske administrasjo
nen ventet i fjor høst en vekst i BNP på
11/2 prosent fra 1982 til 1983 eller på 3,1 pro
sent regnet fra 4. kvartal 1982 til 4. kvartal ·
1983. Administrasjonen har nå tilkjennegitt
at den er i ferd med å oppjustere dette ansla
get til antydningsv!s 5 prosent gjennom året.
Ellers er det stor uenighet blant amerikanske
private forskningsinstitutter om pro.gnosene
for 1983.
I Vest-Europa er situasjonen mer uklar.
EEC-kommisjonens undersøkelser av næ
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ringslivets vurdering av fremtidsutsiktene
syntes allerede ved årsskiftef å ·vise at kon
junkturpessimismen ikke lenger var like ut
preget som før, og. industriproduksjonen for
Vest-Europa under ett endret seg lite fra 3. til
4. kvartal i fjor etter den kraftige nedgangen
tidligere i 1982. Andre forhold trekker også i
retning av en noe mer optimistisk vurdering
enn tidligere også for Vest-Europa; det ser nå
ut til at Vest-Europas eksportmarkeder i
USA vil kunne ekspandere mer enn tidligere
antatt. Den innenlandske etterspørselen i
Vest-Europa viser derimot få tegn til omslag
oppover.
På grunnlag av OECD's desemberprognoser
(se tabellen) kunne produksjonsveksten for
Norges viktigste-handelspartnere fra 1982 til
1983 anslås til 0,7 prosent. Beregningsutval
get valgte i sin foreløpige rapport å sette
anslaget til 1 prosent, i første rekke fordi
utvalget vurderte utviklingen i Vest-Tysk
land og Danmark litt mer optimistisk enn
OECD. Beregningsutvalget holder fast ved
dette anslag. Blant Norges viktigste handels
partnere synes nå særlig OECD's anslag for
Danmark, Storbritannia og Vest-Tyskland å
være i laveste laget.
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Blant de tre viktigste handelspartnerne for
Norge har Storbritannia hatt en viss vekst i
den innenlandske konsumetterspørselen,
men· den synes i første rekke å ha vært rettet
mot importvarer, og er trolig forbigående~ i
stor grad et resultat av avskaffelsen av re~
striksjoner på avbetalingshandelen. Forhol
dene ligger heller ikke til rette for et opp
sving i investeringsetterspørselen i Storbri
tannia; kapasitetsutnyttingen og selskapsfor-·
_tjenestene er. lave. Men eksporten vil trolig gi
produksjonsvekst i 1983, både som følge av
markedsvekst og økt britisk konkurranse
evne. Både OECD's prognoser for 1983 og
utvalgets forrige prognoser synes nå å være
på den pessimistiske siden. Ellers preges bri
tisk økonomi fortsatt av lav inflasjon og me
get høy arbeidsløshet.
I Vest-Tyskland·er det fortsatt få klare tegn
til et konjunkturomslag oppover; men de
siste kojunkturindikatorene som foreligger
peker likevel ikke lerig~r ·entydig nedover.
Ordretilgangen til industrien har vært i opp
gang noen måneder. Industriproduksjonen,
som var i nedgang i 1982, økte betydelig i
januar. Men denne Ø~ningen kan ha tilfeldi
ge årsaker.

Tabell 7a. Utvikling i bruttonasjonalproduktet, import og industriproduksjon i OECD-områ
det. Prosentvis endring.

BNP:.
Belgia ...................................
n·anmark .....................·...........
Finland ..................................
Frankrike ...............................
Italia ......... , ..........................
N ederl_and. : ....................... ~ .....
Storbritannia ............................
Sverige ..................................
Vest-Tyskland ...........................
Japan ...................................
USA ....................................
Veid gjennomsnitt Norges viktigste
handelspartnere .......................
OECD totalt ........................... ·..
- Sju store ..............................
- Andre OECD-land .....................
- Vest-Europa ialt .................... , .
Norge 2) .................................
Import av bearbeidde industrivarer,
alle Norges handelspartnere ...........
Industriproduksjon: .
Norges viktigste handelspartnere ........
1
2

)
)

Eksport
vekter

Årlig
gj.snitt

1982

1970-80

2,9
9,0
4,6
5,5
3,8
6,8
18,9
20,9
17,2
2,5
7,9

2,3
3,6
3,6
3,1
2,9
1,9
2,0
2,8
4,8
2,9

3,~

Fra foregående år

+1,7
0,1
1,4
0,3
+0,2
+1,2
+2,2
+0,8
+0,2
3,0
1,9

1/2
1%
1/2
l1/2
%
+l1/4
1/2
l/2
+l1/4
2 1/2
+1%

%
0
l1/4
1/2
1/4.
+l1/2
1
l1/2
l/4
3112
2

2,6
3,2
3,2
3,1
3,0

+0,4
1,2
1,3
0,7
+0,3
0,0

0,1
1/2
112
l/2
- l/4
0,3

0,7
1112
1%
%
1/2
2)0,4

6,2

2,1

2112

l112

+1,7

+1,3

1,0

Med unntak for Norge basert på OECD, Economic Outlook, desember 1982.
Anslag.fra Salderingsproposisjonen.
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I Sverige var Økonomien preget av stagna
sjon eller svak nedgang både i 1981 og 1982.
Bruttonasjonalproduktet falt med 0,7 pro
sent regnet i volum i begge årene. Utviklin
gen i 1983 vil bli preget av virkningene av
devalueringen på 16 prosent i oktober i fjor
og av en stram finanspolitikk. Det svenske
Ekoriomidepartementet regner med en mo
derat eksportledet oppgang gjennom 1983.
Bruttonasjonalproduktet ventes å Øke med
1,4 prosent i volum fra året før som følge av
en gunstigere utvikling i utenriksøkonomi
en; .vare- og tjenesteeksporten ventes å stige
med 6-6,5 prosent, mens importen vil holde
seg praktisk talt på samme nivå som året før.
Dette er trolig den viktigste årsaken til at
OECD regner med at stigningstakten for im
porten av bearbeidede industrivarer til Nor
ges handelspartnere vil vise nedgang fra 1982
til 1983 (se tabellen), enda stigningstakten for .
totalproduksjonen i OECD-områder er ven
tet å øke. Sverige svarer for om lag 1/s av
norsk vareeksport, og det slår derfor sterkt ut
at den svenske produksjonsøkningen ikke
ventes å føre til økt svensk import.
Utvalgets litt mer optimistiske vurdering
av utviklingen i Vest-Europa i 1983 enn
OECD's desemberprognoser ga uttrykk for,
bygger bl.a. på forutsetningen om at oppgan
gen i USA vil fortsette. Denne forutsetningen
er som nevnt noe usikker. Videre forutsettes
det at det heller ikke i Vest-Europa vil finne
sted noen tilstramming i den økonomiske
politikken, noe som lett kan skje om prisstig
ningstakten skulle øke igjen. Men foreløpig
virker det ikke sannsynlig at stigningen i
prisene skulle tilta med det første; nedgan
gen i oljeprisene motvirker tendensen til
stigning i råvareprisene ellers, og lønnsutvik
lingen ser i de fleste land ut til å være preget
av den høye arbeidsløsheten.

2. NORSK ØKONOMI

Den realøkonomiske utviklingen
Bruttonasjonalproduktet var i 1982 ifølge
foreløpige nasjonalregnskapstall omtrent
uendret fra 1981. Det er første gang siden
1958 at bruttonasjonalproduktet i Norge ikke
har Økt fra et år til det neste.
Antall årsverk utført i norsk økonomi ble
redusert med ca. 0,5 pst. i 1982. Også dette er
etter foreløpige regnskapstall. Til sammen
likning var det en gjennomsnittlig Økning på
ca. 1,4 pst. pr. år fra 1975 til 1980. Basert på
Arbeidskraftundersøkelsene Økte sysselset
ttngen målt som antall sysselsatte personer
med 0,7 pst. i 1982.

Etter at olje- og gassproduksjonen i .en
rekke år har. bidratt til å trekke veksten i
bruttonasjonalproduktet oppover, har pro
du,ksjonen vært omtrent uendret de to siste
årene. Bruttoproduktet i oljevirksomheten
(utvinning, boring og rørtransport) gikk i vo
lum ned med 0,2 pst. i 1982. Denne sektoren
hadde dermed en tilnærmet nøytral effekt på
samlet BNP-utvikling i 1982.
Tabell 7b viser utviklingen i noen realøko
nomiske hovedstørrelser i de siste· årene
sammen med anslag for utviklingen i 1983.
Det private konsumet økte i 1982 ifølge
foreløpige regnskapstall med 1,9 pst. som er
noe sterkere enn i 1981. En markert økning
av nordmenns konsum i utlandet bidrd an
slagsvis med 0,7 pst. av denne veksten.
Husholdningenes disponible realinntekter
økte anslagsvis med 2,8 pst. altså noe sterk
ere enn privat konsum. Kredittpolitikken sy
nes isolert sett å ha ført til en demping av
konsumveksten.
For 1980 og 1981 betyr de nyeste konsum
anslagene en revisjon hhv. svakt opp og
svakt ned i forhold til anslagene bl.a. i utvalg
ets foreløpige rapport.
Offentlig konsum Økte med 0,9 pst. i 1982.
Dette er langt lavere enn veksten i de foregå
ende år, og veksten kan helt tilskrives Økt
militært konsum.
Fallet i bruttoinvesteringene i fast realka
pital har sammenheng med bl.a. et spesielt
høyt investeringsvolum i oljevirksomhet i
1981 da Statfjord B-plattformen ble levert.
Innen industri var det også en markert ned
gang i investeringene. Foreløpige nasjonal
regnskap~tall tyder på en volumnedgang på
om lag 14 pst. Samtidig må det påpekes at
volumveksten 1980-81 er justert fra 11,4 pst.
til 15 pst. Boliginvesteringene viste en
volumoppgang på 0,8 pst.. fra 981til1982.
De foreløpige nasjonalregnskapstallene vi
ser en eksportverdivekst fra 1981 til 1982 på
5,7 pst.
Ifølge handelsstatistikken 1982 som omfat
ter noen færre varegrupper enn nasjonal
regnskapet, økte eksportverdien av varer
med 8,6 pst. Volumet viste imidlertid stagna
sjon når skip holdes utenfor. Verdien av rå
olje- og naturgasseksporten økte med 11,4
pst. Med en prisvekst på vel 10 pst. implise
rer dette en svak volumoppgang. Verdien av
vareeksporten utenom skip, oljeplattformer,
råolje og naturgass steg ifølge handelsstati
stikken med 1,1 pst. Volumet sank med 0,8
pst.
De foreløpige nasjonalregnskapstallene vi
ser en importverdiØkning på 11,2 pst. fra 1981
til 1982. Ut fra handelsstatistikken. steg im
porten av varer i 1982 også med 11,2 pst.
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s~apet ble overskuddet redusert til 5 300
mill. kroner fra knapt 13 200 mill. kroner i
1981.
Disponibel realinntekt for Norge. økte med
hele 19 pst. fra 1978 til 1980. Økt utvinnings
takt i Nordsjøen og prisstigning på olje .og
gass var .årsak til den sterke ø:kningen. Siden
1980 har veksten avtatt til 3,2 pst. i 1981 og til
en tilbakegang på 0,2 pst. i 1_982 ifØlge forelø
pige regnskap.
·

regnet i verdi og med 5,9 pst. regnet i volum.
I volumtallet er da skip holdt utenfor.
Importprisøkningen var også i fjor svakere
enn eksportprisøkningen. For var~r utenom
skip, bedret. bytteforholdet seg med 3,5 pst.
fra 1981 til 1982 mot 8,2 pst. året før (Handels
statistikken).
Ifølge foreløpig regnskap sank eksport
overskuddet til 20 800 mill. kroner i 1982 fra
ca. 26 500 mill. kroner i 1981. På driftsregnTabell 7b. Utviklingen

noen Økonomiske størrelser. Prosentvis endring fra året fØr
1975-priser.
Regnskap

Privat konsum .........................
Offentlig konsum ......................
Bruttoinvesteringer i fast kapital .......
Sjøfart og oljevirksomhet ............
Annet ...............................
Innenlandsk bruk av varer og tjenester
(inkl. lagerinvesteringer) ...............
Herav uten investeringer i sjøfart
og oljevirksomhet ...................
Eksport ...............................
Tradisjonelle varer ...................
Annet ...............................
Import ................................
Tradisjonelle varer ...................
Annet ...............................
Bruttonasjonalprodukt ................
Herav uten sjøfart og oljevirksomhet

Anslag 1983
1
2 Nasjonal- Sald.
3
1981 ) 1982 ) budsj.2) prp.2) OECD )

1978

1979

1980

1,6
5,3
+11,2
+47,9
2,9

3,2
3,5
5,0
+16,5
2,8

2,3
4,7
0,8
+33,6
5,3

1,3
5,2
15,1
120,3
2,8

1,9
0,9
8,2
+27,1
3,4

1,5
2,2
1,5
5,1
0,4

1,4
2,2
2,9
12,9
+0,3

1
21/4
1%

+5,6

3,7

4,9

1,0

3,0

1,9

2,3

1%

1,6
8,4
6,6
9,5
+13,5
9,8
+19,7
4,5
1,8

4,7
2,6
8,1
0,9
0,7
4,7
+10,7
5,1
4,3

6,0
2,1
0,5
3,2
3,3
9,o·
9,2
4,3
2,6

2,4
0,2
0,9
0,3
1,9
2,5
13,2
0,3
0,8

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

1,7
2,3
5,0
0,9
5,0
3,5
7,6
0,8
1,8

1,5
0,4
2,0
+0,4
4,8
2,1
9,8
0,4
1,2

..
l/4

4

..

l/4
1

.. Oppgave mangler.
) Foreløpig regnskap.
) Volumvekst i 1981-priser.
3
) Landrapport om Norge, februar 1983.
1

2

Tabell 7c. Norges vareeksport og veksten i våre eksportmarkeder. Prosentvis volumendring fra
åretfør.

Norges eksport av varer uten
skip, råolje, naturgass og
oljeplattformer 1) . . . . • . . . . . . . • .
. Norges eksport av bearbeidde
varer 2 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Norges eksportmarkeder for
bearbeidde varer3 ) . . . . . . . . . . . . .
Bruttonasjonalproduktet hos
våre handelspartnere ......... .
Industriproduksjon hos våre
handelspartnere .............. .

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

+i2,5

10,3

+5,5

6,6

8,1

0,5

0,9

+1,1

2,0

+ 15,1

11,5

+5,5

9,4

6,3

1,4

+0,1

1,9

+l,5

5,0

9,5

2,3

4,5

10,7

2,8

2,1

2112

!112

0,9

+0,4

0,1

0,7

+0,7

+1,7

+1,3

1,0

1
) Volumtall målt i 1975-priser.
2) SITC 5-9 eksklusiv skip og plattformer. Volumtall målt i 1970-priser.
3
) Veiet gjennomsnitt av veksten i import av bearbeidde varer til Norges handelspartnere.· Vekten er
.basert på eksportandelene i 1981.
Kilde: Statistisk sentralbyrå, OECD og Salderinsproposisjonen, St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 17 (1982-83).
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vareeksporten og volumet av eksporten av
bearbeidde varer sterkere enn veksten i Nor
ges eksportmarkeder. I årene siden har ut
viklingen i eksportmarkedsandelene totalt
sett på nytt vært svakere. Vekstanslagene for
norsk eksport av bearbeidde varer fra 1982 til
1983 er noe lavere enn det prognosene for
Økningen i de norske eksportmarkedene
skulle tilsi. Beregningsutvalget anser dette
for å være en rimelig forutsetning, men vil
antyde at eksportutviklingen i 1983 kan bli
noe bedre enn det gjengitte anslag fra Salde
ringsproposisjonen, bl.a. ut fra de internasjo
nale økonomiske utsiktene.

Utviklingen i markedsandelene for konkur
ranseutsatt industri
I tabell 7c er detgitt en sammenstilling av
utviklingen i en del økonomiske hovedstør
relser hos våre handelspartnere som er vik
tige for etterspørselen etter norske eksport
varer. Det er grunn til å tro at svekkelsen av
konkurranseevnen i norsk industri fram til
1977 bidro til tap av markeder til utenlandske
konkurrenter, både på eksportmarkedene og
på hjemmemarkedene. Fra 1977 til 1980 gjen
vant industrien noe av sin konkurranseevne,
som omtalt i kap. 6 pkt. 4.
I 1978 økte volumet av den tradisjonelle

Fig. 7.1. Ordrereserve. Metaller og verkstedprodukter. Ukorrigert verdiindeks 1976 = 100.
----Ialt
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Utviklingen i industrien
Den internasjonale konjunkturnedgang
satte i økende grad sitt preg på den økono
miske situasjon i Norge?, 1982. Produksjons-

og etterspørselsimpulsene fra utlandet var
små, og store deler av næringslivet som le
verte sine varer til eksport, arbeidet med lav
kapasitetsutnytting og dårlig lønnsomhet.
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Også den innenlandske etterspørselen utvik
let seg svakt. Industriproduksjonen falt gjen
nom året og lå totalt 2,4 pst. under nivået i
1981 (1975-vekter). Produksjonssvikten ram
met med få unntak samtlige bransjer.
Industriens lagre av egne produkter, som
passerte et bunnpunkt ved årsskiftet 1979/80,
viste økning fram til våren 1981. Gjennom
1982 fram til 3. kvartal har lagerøkningen på
ny vært markert. Det var særlig økning i
eksportvarelagrene som bidro til dette.
Graden av kapasitetsutnytting var lavere i
1982 enn i 1981 i store deler av industrien.
Ordrereservene innen bransjer som produse
rer metaller og verkstedprodukter, falt fra
1981til1982, se figur 7.1.
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Produksjonen i utekonkurrerende. industri
9g bergverk nådde en topp mot slutten av
1979. Gjennom 1980 falt produksjonen mar
kert for å bli avløst av en viss stigning i 1981.
I 1982 falt produksjonen på ny markert fra 2.
kvartal og ut året, se figur 7.2. For 1982 sett
under ett var produksjonen 5,2 pst. lavere
enn i 1981.
I skjermet industri som omfatter produk
sjon av næringsmidler og grafisk produksjon
og forlagsvirksomhet, har produksjonen lig
get på et forholdsvis lavt nivå siden slutten
av 1980. I 1982 var det en økning på 0,3 pst.i
forhold til året før.
'

Fig. 7.2, Produksjonsindeksfor industri og bergverk. Sesongkorrigerte kvartalstall 1975
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Produksjonen i hjemmekonkurrerende in
dustri falt gjennom 1982 etter å ha ligget på et
stabilt nivå siden 3. kvartal 1980. For året sett
under ett var produksjonen 2,4 pst. lavere
enn i 1981.
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1981
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1982

Etter sesongkorrigerte beregninger (hvor
bl.a. olje- og gassutvinning ikke er med) lå
eksportvareproduksjonen i industrien på et
forholdsvis høyt nivå i 19'81. Fra høstmåned-·
ene v~ste produksjonen nedgang som fort

58

NOU 1983: 23
Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 1983

satte gjennom 1982. For 1982 sett under ett
var samlet produksjon av eksportvarer 2,0
pst. lavere enn i 1981.
Produksjonen av konsumvarer fra indu
strien endret seg lite gjennom 1981. Vinteren
1981-82 var det en viss stigning i produksjo
nen, men den falt deretter gjennom resten av
året. For året sett under ett var produksjonen
0,9 pst. lavere enn i 1981.
Investeringsvareproduksjonen økte fram
til høsten 1981. Deretter har trenden i pro
duksjonsutviklingen vært avtakende. Samlet
var produksjonen av investeringsvarer 2,4
pst. lavere i 1982 enn året før.
Produksjon av vareinnsats i bygg og an
legg viste etter sesongkorrigerte oppgaver
også en nedadgående tendens i 1982. I for
hold til 1981 gikk produksjonen ned med 1,1
pst.
Også produksjonen av annen vareinnsats
fulgte en nedadgående tendens i 1982. Ned
gangen i forhold til 1981 ble på 1,7 pst.
Ut fra foreløpig nasjonalregnskap gikk sys
selsettingen ned med ca. 3 pst. i industri og
tradisjonell bergverk i forhold til 1981. Innen
bygg og anlegg var sysselsettingen i samme
tidsrom omtrent uendret.
Produksjons- og sysselsettingsutviklingen
i industri og bergverk i 1982 betyr at produk
tivitetsveksten fortsatt var svak, ca. 1 pst. reg
net pr. årsverk.
Mange av de konkurranseutsatte bedrift
ene står overfor problemer knyttet til høye
kostnader kombinert med dårlige avset
ningsmuligheter. Tall fra Industristatistik
ken viser f.eks. at i 1980 var 55 000 industriar
beidsplasser i bedrifter hvor lønnskostnad
ene var høyere enn den verdi som skapes i
bedriften av innsatsfaktorene arbeidskraft
og kapital (bruttoproduktet). Ytterligere
100 000 arbeidsplasser var i bedrifter der
lønnskostnadene utgjorde fra 80~ 100 pst. av
bearbeidingsverdien. Det må bemerkes at
beregningene er foretatt for ett enkelt år. De
sier intet om hvordan utviklingen har vært
og hvordan tilsvarende tall har vært under
andre konjunkturforhold. En annen svakhet
ved tolkningen av tallene er at en heller ikke
vet hvor lenge den enkelte bedrift har vært i
en situasjon med lønnskostnader som over
stiger verdiskapningen.

Sysselsettingsutviklingen
Fra 1979 har det vært en avtakende vekst i
sysselsettingen. Ifølge Arbeidskraftundersø
kelsene har utviklingenvært som følger:

Tabell 7d. Sysselsatte personer.
Pst.vis endring.
1979
1980

1980
1981

1981
1982

4. kv.1981
4.kv.1982

2,2

1,0

0,7

0,4

Samtidig har antall årsverk vist en svakere
vekst, noe som indikerer et økende omfang
av deltidsarbeid i norsk økonomi. Arbeids
kraftundersøkelsene viser også at antall per
soner i arbeidsstyrken har økt sterkere enn
antall sysselsatte de siste årene. Motstykket
til dette er en økende arbeidsledighet, se ta
bell 7e

Tabell 7e. Registrert arbeidsledighet.
Sesongkorrigert månedstall. 1)
Antall

I pst. av
arbeids
styrken

1980 .................. .
1981 .................. .
1982 .................. .

22 278
28436
41388

1,3
1,7
2,4

Desember 1982 ....... .
Januar 1983 ........... .
Februar 1983 .......... .

58.690
59 306
62 448

3,5
3,5
3,7

1
) Tallene samsvarer med de Statistisk Sentral
byrå publiserer. Ulike sesongkorrigeringsmetoder
kan gi forskjellig størrelse på det sesongkorrigerte
tallet. Statistisk Sentralbyrå har valgt å legge til
eller trekke i fra et fast antall personer hver måned.
Disse regnes som sesongbestemt ledighet og antas
å være uavhengig av nivået på arbeidsledigheten
totalt. De tall Arbeidsdirektoratet publiserer er ba
sert på en annen korrigeringsmetode. Deres me
tode har de siste månedene gitt noe lavere arbeids
ledighet enn angitt i tabellen.

Tabell 7e viser også sesongkorrigerte må
nedstall for de siste 3 måneder. Ukorrigert
ledighetstall ved utgangen av februar viste
67 477 personer. I dette tallet er medregnet
13 661 helt permitterte.
Tabell 7f angir utviklingen i sammenset
ningen av de registrerte ledige det siste året.
Tallene viser at Økningen i ledighet i stor
grad har rammet industri- og bergverksar
beidere. De fleste av disse arbeider innen
næringer som er avhengig av den internasjo
nale konjunkturutvikling og utviklingen i
konkurranseevne.
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Tabell 7f. Utvikling i registrert ledighet etter yrker, desember 1981-desember 1982.
Desember
1981
Totalt ......... .............
Industri- og berg
verksarbeidere 1 ) . . . . . . . . . .
Bygge- og anleggs
arbeidere .................
"

Service~yrker 2 )

...........

Primærnæringer .........
Arbeidskraft uten
yrkestilknytning .........
Herav:
Industri, bergverk
og sjøfart .................

Prosent

Desember
1982

Prosent

Endring
desember
1981-82

Prosent

35 595

100

62 833

100

27 238

100

10 442

29

22 362

35

11920

44

4 470
14 677
1217

13
39
3

6 036
22 614
1820

10
'36
3

1566
8 937
603

6
33
2

5 789

16

10 001

16

4 212

15

12 197

34

25 706

41

13 509

50

1

) Ifølge yrkesinndelingen til Arbeidsdirektoratet vil gruppen også inkludere enkelte yrker innen tran- ·
sport og tjenesteytende næringer slik som verkstedsarbeidere, montører m.v.
·
2
) I denne oppstillingen vil service-yrker omfatte følgende grupper der arbeidsledige med direkte
tilknytning til industrien kan være medregnet.
- teknisk vitenskapelig arbeid m.v. (Økning 500 det siste året)
- .administrasjonsarbeid (Økning 250 det siste året)
- kontorarbeid (Økning 1 250 det siste året)
I gruppen er også inkludert arbeidsledige i reiselivet som i noen grad må sees som konkurranseutsatt og
grupper som nærmest må regnes ikke å ha noen yrkestilknytning (fØringspraksis ved arbeidskontorene
avgjør).

Utsiktene for 1983
Tabel 7b foran gjengir anslag på veksten i
de sealøkonomiske hovedstørrelser slik de er
gitt i Nasjonalbudsjettet 1983, i Salderings
proposisjo:o.en. for 1983 og av OECD i deres
siste rapport om norsk Økonomi (februar
1983).
Mens BNP-veksten i Salderingsproposisjo
nen ble anslått til 0,4 pst. fra 1982 til 1983 ble
den av OECD anslått til 1/4 pst.
For de innenlandske etterspørselskompo
nentene ligger OECD's anslag lavere enn de
siste offisielle norske, både med hensyn til
privat konsum og bruttoinvesteringer i fast
kapital. Anslagene innebærer en svak vekst i
innenlandsk etterspørsel.
Driftsbalansen vil ifølge Salderingspropo
sisjonen vise et underskutld på 6,4 milliarder
kroner i 1983 mot et overskudd på 13,2 milli
arder kroner i 1982. QECD anslår driftsbalan
sen til samme størresesorden.
I Salderingsproposisjonen anslo Finansde
partementet en produksjonsnedgang i indu. stri og_ bergverk på ca. 0,5 pst. fra 1982 til
1983. Produktivitetsbedringen ble anslått til
l1/2 pst. Dette vil i tilfelle innebære en ned
gangi industrisysselsettingen på 2 pst.
Etter Beregningsutvalgets mening tyder
de siste opplysningene på at konjunkturut-

viklingen i utlandet i 1983 kan bli noe gunsti
gere enn det som ble lagt til grunn i Salde
ringsproposisjonen.
De viktigste nye utviklingstrekk er:
- USA, ·Storbritannia, Vest-Tyskland og
Danmark kan få noe gunstigere utvikling i
1983 enn antydet i Salderingsproposi
sjonen
- oljeprisene har gått markert ned.
Oljeprisnedgangen vil i første ·omgang ha
en direkte negativ effekt på vår utenriksøko
nomi og landets disponible realinntekt. På
sikt vil imidlertid en prisnedgang kunne få
positiv virkning for vårt tradisjonelle næ
ringsliv.
Alt i alt regner Beregningsutvalget med at
impulsene fra utlandet på norsk produksjon
kan bli noe bedre enn antydet i 1983-anslage
ne i tabell 7b
Dette innebærer samtidig, isolert sett, en
gunstigere utvikling i sysselsettingen enn det
som ligger til grunn i Salderingproposisjo
nen. I samme retning virker de ekstraordi
nære syssesettingstiltakene som settes i gang
i år. På den annen side vil de forhold som er
nevnt foran i avsnittet om sysselsettingen,
trekke i retning av en fortsatt høy arbeidsle-.
dighet i norsk sammenheng.
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KAPITTEL 8

Pris- og sysselsettingskonsekvenser vedalternative
forutsetninger om lønnsutviklingen
8.1 INNLEDNING
Landsorganisasjonen i Norge har i brev av
22. desember 1982 bedt om at Det tekniske
beregningsutvalg tar opp arbeidet med prog
noser for den Økonomiske utvikling av den
type utvalget utarbeidet frem til 1975. Spørs
målet ble drøftet i møte mellom Regjeringen,
LO og N.A.F. 11. januar i år. På grunnlag av
disse drøftelsene ba Forbruker- og admini
strasjonsdepartementet. Utvalget om å utar
beide anslag for 1983 bl.a.. for pris- og syssel
settingsutviklingen, som del av forberedel
sene foran inntektsoppgjørene. Beregning
ene forutsettes basert på alternative forutset
ninger for lønnsutviklingen m.v.
For en del år tilbake utarbeidet
Beregningsµtvalget tilsvarende betingede
prisprognoser hvert år. Som et hjelpemiddel
brukte utvalget den gang modellene PRIM
Of'! MODIS. Denne gangen har utvalget også
brukt en ny modell, MODAG A. Nærmere
omtale av denne modellen er gitt i avsnitt 8.2
nedenfor.
Utvalget har i dette kapitlet utarbeidet be
tingede prisprognoser under alternative for
utsetninger om lønnsutviklingen m.v. To al
ternativer for lønnsveksten fra 1982 til 1983
er lagt til grunn, henholdsvis 6 prosent og 8
prosent. Det er forutsatt samme lønnsutvik
ling for lønnstakere i og utenfor LO-N.A.F.'s
tariffområd,e. Ved begge alternativer er det
den faktiske lønnsutvikling inklusive glid
ning det dreier seg om.
På grunn av den usikkerhet som knytter
seg bl.a. til utviklingen i driftsmarginene
(driftsresultatet pr. produsert enhet) i de
skjermede næringer, har en ikke funnet det
riktig å gi prognosene i form av bestemte tall
(punktestimater). I stedet har en utarbeidet
intervaller for prisveksten for hvert av de to
lønnsalterntiver det er regnet på. Resultatene
er gjengitt i avsnitt 8.4.
På anmodning har Beregningsutvalget
denne gang også forsøkt å vurdere de syssel
settingsmessige konsekvensene av alterna
tive lønnsvekstforutsetninger. Resltatet av
disse vurderinger er omtalt i avsnitt 8.5.
Selv om en i arbeidet med pris- og syssel
settingsprognoser har gjort seg nytte av ulike
modeller, betyr ikke dette at prognosene er
fri for vurderingsmessige elementer. Model
lene er i seg selv usikre, og dertil kommer at
forutsetningene for prognosene i stor ut
strekning har skjønnsmessig karakter.

8.2 MODELLGRUNNLAGET
Som nevnt ovenfor utarbeidet Beregnings
utvalget i de første år av sitt virke sine prog
noser ved hjelp av pris- og inntektsforde
lingsmodellen PRIM. Noe senere ble denne
modell avløst av MODIS IV, som er den ho
vedmodell som brukes bl.a. i nasjonalbud
sjettarbeidet. MODIS IV har innebygget i seg.
det kostnadskryssløp som var hovedelemen
tet i PRIM, men inneholder i tillegg et detal
jert kvantumskrysslØp, en skatteblokk, en
konsummodell etc. Tross dette er MODIS IV
en ganske «åpen» modell i den forstand at
det er mange økonomiske sammenhenger
som den ikke tar hensyn til og som må hånd
teres «utenfor modellen». Modellen ser for
eksempel bort fra at endringer i kostnadsfor
hold kan påvirke norske eksportpriser og
hjemmepriser og dermed føre til endringer i
eksport- og importandeler; den ser bort fra at
endringer i produksjonsvolumet kan påvirke
utviklingen i arbeidskraftproduktiviteten
etc. MODIS IV er av denne grunn ikke noe
ideelt verktøy for utarbeiding av prognoser.
I Statistisk Sentralbyrå er det i løpet av de
par siste år utviklet en modell, kalt MODAG,
som er en aggregert versjon av MODIS IV.
MODAG inneholder i hovedtrekk de samme
økonomisammenhenger som MODIS IV og
er like «åpen» som denne. Den har derfor fra
et prognosesynspunkt de samme svakheter
som MODIS IV.
Til bruk for Beregningsutvalget har derfor
Statistisk Sentralbyrå i nært samarbeid med
Økonomiavdelingen i Finansdepartementet i
løpet av februar og mars utviklet en ny og
utvidet versjon av MODAG. I den nye ver
sjon (kalt MODAG A) er flere Økonomisam
menhenger modellert. Modellen er dermed
mer «lukket» og således enklere (men ikke
nødvendigvis sikrere) å bruke i prognosear
beidet. Men fortsatt er det slik at det er sam
menhenger i økonomien som modellen ikke
tar vare på og som må bestemmes utenom
modellen.
MODAG A er utformet under sterkt tids
press og har derfor foreløpig karakter. Blant
annet har det ennå ikke vært tid nok til å
teste modellen og til å studere dens egenska.:.
per ved anvendelse på historiske data.
MODAG A, er utvidet i forhold til MODIS
IV/MODAG med følgende --estimerte sam
menhenger:
Prisblokken: Det antas varierende grad
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av kostnadsoverveltning, samtidig -som det
antas å ta noe tid fra kostnadene Øker til
prisene settes opp. I praksis kan dette ha
sammenheng med bl.a. intitusjonelle forhold
og i hvilken grad kostnadsøkningene er ante
siperte. Minst overveltning antas det for en
kelte eksportsektorer. I disse sektorene antas
prisene for norske varer i stor grad å følge
konkurrerende verdensmarkedspriser. Noe
større grad av kostnadsoverveltning finner
en i de hjemmekonkurrerende sektorer. I de
skjermede sektorer forutsetter modellen full
kostnadsoverveltning, også her med tidsfor
skyvning.
Import og eksport: Eksportetterspør
selen for tradisjonelle varer antas i modellen
å være avhengig av utviklingen i eksportmar
kedet og relative priser. Importetterspørse
len for tradisjonelle varer bestemmes av
veksten i norsk Økonomi og av relative
priser.
Lagerinvestering for enkelte viktige
eksportprodukter antas å være· avhengig av
lagerbeholdningen i utgangssituasjonen og
produksjonsutviklingen~ På kort sikt møtes
ø:kt etterspørsel i noen grad ved salg fra lager.
På lang sikt tilpasses lagerbeholdningen sitt
«n<;>rmal-nivå».
Etterspørsel etter arbeidskraft: Mo
dellen regner med en viss treghet i tilpasnin
gen av arbeidskraft ved endret produksjons
nivå. På kort sikt antas Økninger 1 produk
sjonen å kunne skje uten tilsvarende Øknin
ger i sysselsettingen. Ved tav kapasitetsut
nytting vil produksjonsøkninger i større gr_ad
kunne skje ved å utnytte produksjonsut
styret bedre. Når en er nær kapasitetsgren
sen, vil en produksjonsøkning kreve en rela
tiv stor økning i sysselsettingen._
Selv om en har modellert flere samm~n
henger i MODAG A enn i MODIS IV/MO
DAG, er det fremdeles mye som må håndte
res eksogent
- delvis fordi det er eksogent for norsk Øko
nomi- (internasjonal utvikling, importpri
ser, oljeproduksjon etc.)
- delvis fordi det er offentlige virkemidler
(off. kjøp av varer og tjenester, offentlig
regulerte priser m.v.)
- delvis fordi en ikke har bygget ut modellen
fullt ut ennå. Eksempler på det siste kan
være økte investeringer i fast realkapital
og andre tilbudsside-reaksjoner på økt
lønnsomhet av produksjonen. Sammen
koblinger over til pengesiden av Økono
mien er heller ikke innarbeidet i modellen.
I enkelte sammenhenger er det også øns
kelig å modellere lønnsveksten, i alle fall
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lønnsglidningen. Dette vil en !{omme nær
mere tilbake til i avsnitt 8.6.

8.3 FORUTSETNINGER
De internasjonale forutsetninger og pris
impulsene fra utlandet er beskrevet hen
holdsvis i kapittel 7 og kapittel 4.
For norsk økonomi er utviklingen i priser,
lønninger og sysselsetting i 1981 og 1982 be
skrevet i kapitlene 4 og 7.
De forutsetninger som ligger i modellspesi
fikasjonen, samt håndteringen av økonomi
endogene, men modelleksogene størrelser,
vil fremgå av teksten i de følgende avsnittene
i dette kapitlet.
8.4 MULIG PRISSTIGNING VED ALTER"
NATIVE
FORUTSETNINGER
OM
LØNNSVEKSTEN
De prisprognoser for 1983 som framkom
mer ved bruk av MODAG A under alterna
tive forutsetninger om lønnsveksten er gjen
gitt i tabell 8.1. Tabellen viser de beregnede
direkte og indirekte bidrag til konsumpris
stigningen fra ulike prisbestemmende fakto
rer. Tilsvarende tall for 1982 er tatt med til
sammenlikning.


Tabell 8.1. Wustrasjonsmessig dekompone
ring av konsumprisstigningen i 1982 og 1983

ved alternative forutsetninger om lønnsveks
ten1 ). Beregnede direkte og indirekte bidrag
fra ulike prisbestemmendefaktorer.
Virkning på
konsumprisindeksen
Prosent
Prisbestemmende 1--------,-------'--
faktorer
1982-83
Ved lønnsvekst_
1981-82
l 6 pst.
Bpst.

I

Importpriser .......
Offentlige regulerte
priser og jord
brukspriser ......
Avgifter og
subsidier .........
Lønnskostnader som
overveltes i priser .
Driftsresultat som
overveltes i priser .
Konsumprisindeksen
i alt ..............

2,0

2,1

2,1

4,0

2,9

3,3

0,6

0,6

0,6

2,7

1,5

1,9

2,0

0,4-1,4

0,6-1,6

11,3

7,5-8,5

8,5~9,5

1
) Beregningene er_ utført for alternative lønns
vekstforutsetninger, dvs. at det sett bort fra virk
ningen fra de øvrige prisbestemmende faktorene
tilbake på lønnsveksten, jfr. drøftingen i avsnitt
8.6.
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Beregningene for 1983 bygger blant annet
på følgende forutsetninger:
- Anslaget på bidraget fra importprisene
· bygger blant annet på· de siste anslagene
fra OECD og direkte kontakt med norske
importører, jfr. kapittel 4. De seneste olje
prisnedslagene er innarbeidet i anslagene.
- Importprisene er antatt å bidra til prisstig
ningen, ikke bare direkte, men også indi
rekte ved at
- vareinnsatskostnadene øker
- importprisene påvirker prisene på varer
som produseres i Norge, men som utset
tes for konkurranse fra utlandet.
- For offentlige takster, avgifter, subsidier
og andre priser som direkte avgjøres av det
offentlige, er lagt til grunn det allerede
vedtatte opplegget for 1983. Det er forut
satt realprisøkninger på elektrisk kraft og
husleier. For jordbruksprisene er det forut
satt at årsinntekten for jordbruket skal øke
parallelt med årsinntektene for arbeidere
og at samme andel av totalrammen ved
jordbruksoppgjøret vil bli tatt ut ved pris
økningen i 1983 som i 1982. Offentlig regu
lerte priser og jordbrukspriser bidrar di
rekte til prisstigningen men også indirekte
ved at vareinnsatskostnadene Øker.
__: Endringer i lønnskostnader påvirker pris
stigningen, minst for importkonkurrer
ende varer hvor kostnadsendringer bare i
noen grad blir omveltet, mest for varer og
tjenester fra skjermede næringer hvor
kostnadsendringer er antatt å bli overvel
det fullt ut.
Sett over en viss tidsperiode er det grunn
til å tro at driftsmarginer pr. produsert enhet
i skjermede næringer, vil ha en tendens til å
følge lønnskostnader pr. produsert enhet.
Dette var en grunnleggende forutsetning i
PRIM, som var den modell Beregningsutval
get brukte i sitt arbeid i årene fra 1966 og
utover. Erfaringer kan imidlertid tyde på at
det er en viss treghet i pristilpasningen. De
siste par årene har således driftsresultatene
pr. produsert enhet i skjermede næringer ste:
get vesentlig sterkere enn lønnskostnadene
pr. produsert enhet. Utviklingen de siste må
nedene og korttidsutsiktene ifølge Prisdirek
toratets prisprognoser tyder imidlertid på at
dette kan være i ferd med å endre seg. Under
disse forhold må anslag på driftsmarginene
nødvendigvis bli svært usikre. Utvalget har
derfor valgt å angi prisbidraget fra driftsre
sultatene i form av intervaller. Nedre
grense i intervallene svarer til at driftsresul
tatene pr. produsert enhet i skjermede næ
ringer vokser litt svakere fr 1982 til 1983 enn
lønnskostndene pr. produsert enhet, dvs. at

den uvanlig sterke relative vekst i driftsre
sultatet pr. produsert enhet som fant sted i
årene 1981 og 1982, vil bli etterfulgt av en
tilsvarende svakere relativ vekst i 1983. Øvre
grense i intervallene svarer til at veksten i
driftsresultatene pr. produsert enhet faller
relativt sett like mye som veksten i lønns
kostnadene pr. produsert enhet fra 1982 til
1983, sammenlignet med året før. Driftsresul
tatene pr. produsert enhet vil i dette tilfellet
fortsatt vokse betydelig sterkere enn lønns
kostnadene pr. produsert enhet.
I tillegg til de modellberegninger som det
er gjort rede for ovenfor, har Beregningsut
valget forsøkt å vurdere den sannsynlige
prisvekst fra 1982 til 1983 på mer direkte
måte. En har tatt utgangspunkt i den pris
prognose fram til mai i år som er utarbeidet
av Prisdirektoratet og gjengitt i kapittel 4.
Prisdirektoratet venter at prisstigningene fra
januar til mai vil bli 2-2,5 prosent, som svarer
til en prisstigningstakt på ca. 6,5 prosent (år
lig rate). Dersom en legger Prisdirektoratets
prognose for mai til grunn, og dersom en
tenker seg at prisstigningen fra mai til de
sember vil bli like sterk i år som i fjor (9,2
prosent årlig rate), vil den gjennomsnittlige
prisstigningen fra 1982 til 1983 bli på noe i
underkant av 9,5 prosent. Nå kan det tenkes
at prisstigningen fra mai til desember i år vil
bli svakere enn i samme tidsrom i fjor, bl.a.
fordi det i år sannsynligvis vil bli gitt mindre
tillegg ved lønns- og jordbruksprisforhand
lingene. Dersom· en beregningsmessig legger
til grunn en prisstigning fra mai til desember
på 6,5 prosent årlig rate (samme prisstignings
takt som i tidsrommet januar-mai) og videre
forutsetter at Prisdirektoratets prognose for
mai vil holde, vil prisstigningen fra 1982 til
1983 bli på noe i overkant av 8,5 prosent.
Konklusjon: Med støtte dels i de modell
beregninger som er foretatt, dels i Prisdirek
toratets prisprognoser fram til mai, vil Bereg
ningsutvalget anslå prisstigningen fra 1982
til 1983 ved en lønnsvekst på 8 prosent til å
bli noe mellom 8,5 prosent og 9,5 prosent.
Ved en lønnsvekst på 6 prosent kan den
sannsynlige prisstigningen ventes å bli noe
mellom 7,5 prosent og 8,5 prosent.
Beregningsutvalgets medlem Gul brand
s en er enig i at prisstigningen ved en lønns
vekst på 8 prosent neppe vil bli over 9,5
prosent. Medlemmet kan imidlertid ikke ak
septere de prisprognoser som utvalget for
øvrig har lagt til grunn. Dette vil bl.a. inne
bære et brudd med den utvikling Bereg
ningsutvalget har konstatert i de skjermede
deler av næringslivet og som har medført en
kraftig Økning av driftsmarginene både i
1981 og 1982. I forhold til Prisdirektoratets
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prognoser fikk vi en noe lavere prisstigning i
januar. Fra januar til februar steg imidlertid
prisene i samsvar med Prisdirektoratets pro
gnose. Prisdirektoratets prognose fram til
mai gir inntrykk ·av at den underliggende
prigsstigning fortsatt er sterk. Med samme
prisstigning fra mai og ut 1983 som i 1982,
blir prisstigningen fra 1982 til 1983 ca, 9,5
prosent.
Beregningsutvalget vil til slutt understreke
at det er den samlede lønnsveksten for alle
grupper i samfunnet som er grunnlaget for
prisprognosene. De alternative forutsetnin
ger om lønnsvekst kan således ikke over
føres direkte på noe enkelt tariffoppgjør. Ut
valget vil understreke at prisutviklingen ·
innenlands på kort sikt er særlig f Ølsom over
for lønnsutviklingen i skjermede sektorer. I
de seinere åra har lønnsutviklingen i en del
skjermede sektorer vært særlig sterk, se· ka
pittel 1 og 2. Skulle dette bli resultatet også i
1983, vil prisstigningen kunne bli sterkere
enn lagt til grunn i prognosene.

'

Tabell 8.2. Beregnede virkninger på syssel
settingen ved 2 pst. lavere lønnsvekst i ett
enkeitår.
Virkning via:

Virkning på
sysselsetting.
Målt i årsverk

Privat konsumetterspørsel og
endringer i relative priser ..... .
Økt offentlig kjøp av varer og
tjenester ..................... .
Økte investeringer og Økt
produksjon i konkurranse
utsatte næringer pga.
bedret lønnsomhet ........... .

2 500

Sum ............................ .

2 800

300
600

Tabell 8.3. Beregnede virkninger på noen
Økonomiske hovedstørrelser ved 2 pst. lavere
lønnsvekst i ett enkelt år. Faste 1981-priser.
Prosentvis endring:
.
Bruttonasjonalprodukt ...................
Import...................................
Eksport ..................................
Privat konsum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Offentlig konsum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Investering ..............................

+ 0,16
0;06

+ 0,26
0,45

+ 0,22

+ 0,68

Absolutt endring. Mill. kr.:
Driftsbalansen overfor utlandet .......... + 450
Faktorinntekter:
Driftsresultat ................... : . . . . . . + 1 650
Herav: Industrien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 950
Lønnskostnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 500
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8.5 ANDRE ØKONOMISKE VIRKNINGER
AV. ULIKE LØNNSVEKSTFORUTSET
NINGER
Tempoet i lønnsveksten vil.ikke bare influ
ere på prisutviklingen, men også påvirke ut
viklingen i mange andre størrelser i Økono
mien, blant dem sysselsettingen. De vik
tigste virkninger av en lavere lønnsvekst kan
summeres opp punktvis på følgende måte:
~

Lavere lønnsvekst fører til lavere kost
nadsvekst for bedriftene. I følge modellen
vil det variere Lhvilken grad bedriftene tar
dette ut i bedrede driftsmarginer eller i
hvilken grad de reduserer prisveksten.
Som pekt på foran vil bedrifter i skjermede
næringer, i alle fall sett over en viss tidspe
riode, redusere prisveksten i takt med- re
duksjonen i kostnadsveksten; Bedrifter i
konkurranseutsatte næringer vil også i
noen grad redusere prisveksten, mest i
hjemmekonkurrerende næringer. Modell
beregningene tyder imidlertid på at de i
hovedsak vil øke driftsmarginene. Lavere
kostnadsvekst i konkurranseutsatte !tæ
ringer fører derfor først og fremst til at
lønnson.iheten bedres. Virkningen på
etterspørselen etter norske produkter via
bedrede relative priser vil være beskjeden.
- De bedrede driftsresultater i konkurranse
utsatte næringer kan føre til høyere invest
eringer, og i tilfelle på lengre sikt til Økt
produksjonskapasitet, økt produksjon og
dermed høyere· markedsandeler hjemme
og ute. Disse virkninger er imidlertid også
avhengig av utviklingen i etterspørselen
ute og hjemme. Sammenhengen mellom
økt driftsresultat og økte investeringer og
tilbud av norske varer må anslås utenfor
modellen. Modellen kan imidlertid brukes
til å anslå virkningene på sysselsetting og
andre Økonomiske størrelser av slike kob
linger.
- Selv om prisveksten blir mindre, vil lavere
lønnsvekst føre til at husholdningenes dis
ponible realinntekter alt i alt utvikler seg
svakere. Utvalget har lagt til grunn at over
føringene (trygdeytelser) til husholdning
ene også justeres ned ved lavere lønn
vekstforutsetninger. Ved gitte nominelle
kredittrammer vil realverdien av kreditt
tilførselen bli høyere. Dette vil isolert sett
føre til høyere privat konsum. Totalt sett
vil imidlertid privat konsum utvikle seg
svakere v~d lavere lønnsvekst. ,
- Gitte nominelle beløp på offentlige bud
sjetter vil ved lavere prisstigning gi rom for
høyere reell etterspørsel etter vareinnsats
og investeringer.
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Et forsøk på å tallfeste virkningene av en
lavere lønnsvekst ved hjelp av MODAG A er
gitt i tabellene 8.2 og 8.3. Alt i alt vil bruttona
sjonalproduktet bli høyere ved lavere lønns
vekst. Videre vil Norges driftsbalanse overfor
utlandet bli bedret, noe som kan gi rom for
ekspansive . tiltak utover de som er innar
beidet i beregningene ovenfor. Driftsresulta
tene, særlig i industrien, vil øke mens lønns
summen går ned.
En lavere lønnsvekst vil også føre til høy
ere ·sysselsetting. Som antydet i tabell 8.2 vil
imidlertid utslagene . av 2 prosent lavere
lønnsvekst i ett enkelt år neppe bli. særlig
store. Utvalget har ikke beregnet virkning
ene av lavere lønnsvekst, i flere år framover.
Som en ser av tabellen er investeringsutvik
lingen og Økt produksjon i konkurran
seutsatte næringer p.g.a. bedret lønnsomhet
av vesentlig betydning for de virkninger for
sysselsettingen en regner med.
Det kan være stor usikkerhet knyttet til
hvor raskt flere av de sammenhengene som
er diskutert ovenfor vil virke. Det er rimelig å
tro at det tar noe tid fØr alle virkningene av
en lavere lønnsvekst vil ha slått igjennom. De
sysselsettingsvirkninger og andre virkninger
som er diskutert ovenfor vil derfor delvis
påløpe i.1983 og delvis i årene etterpå.

8.6 NÆRMERE OM FORUTSETNINGENE
OM LØNNSVEKSTEN OG DRIFTSRE
SULTAT
En kan stille spørsmål om de postulerte
lønnsvekster er i samsvar med den bereg
nede utvikling i priser, inntekter og syssel
setting. Tilsvarende spørsmål kan også stilles
for de postulerte driftsresultatutviklinger.
Ved hjelp av lønnsblokken i FINMOD,
som er en Økonomisk modell utviklet i Øko
nomiavdelingen i Finansdepartementet, har
en studert sammenhengen mellom lønnin
ger, priser, inntekter og sysselsetting. Svak
ere lønnsvekst betyr svakere utvikling i dis
ponibel realinntekt for lønnstakere, jfr. av
snitt 8.5. Dette kan føre til et press fra visse
lønnstakergrupper og resultere i økt lønns
glidning. Svakere lønnsvekst betyr noe økt
sysselsetting. Isolert sett kan dette i visse
situasjoner føre til uønsket press i arbeids
markedet, men faren for dette er neppe så
stor i 1983 som i tidligere år.
Lavere lønnsvekst og dermed lavere pris
vekst betyr større vekst i publikums likvidi
tetsbeholdning, i reelle termer. Publikums
etterspørsel etter (real-)penger vil øke på
grunn av høyere BNP, men (real-)likviditets
beholdningene vil Øke forholdsvis mer. Det
kan derfor oppstå et prispress i enkelte
varemarkeder, noe som vil bidra til å trekke
driftsmarginene oppover. Det er også mulig
at lønnstakeres prisforventninger oppjuste
res som følge av større vekst i realpenge
mengden.
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Vedlegg I.

Foretatte revisjoner av driftsresultiilttaHene
Tabell 1. Driftsresultat (inntekt ap kåpital og av eget arbeid), alle næringer. MUL kr.
Regnskap/
publikasjon

Utgitt

1972.

mars 73
feb. 74
april 74
feb. 75
april 75
feb. 76
april 76
feb. 7-7
april 77
Utsyn 77 .......... . feb. 78
Mars77 ........... . april 78
Nasjonalregnskap
67-77 ........... . sept. 78
Utsyn78 .......... . feb. 79
Mars78: ... : ...... . april 79
Nasjonalregnskap
62-78 ........... . jan. 80
Utsyn 79 .......... . feb. 80
Mars79.· .......... . april 80
Utsyn 80 .......... . feb. 81
Mars80 ........... . april 81
Utsyn 81. ......... . feb. 82
Mars81 .......... ;. april 82
Utsyn82 ... ·~· ..... . feb. 83

15 810
16 499
16 499
17 012
17 012
16 787
16 787
16 819
16 819

Utsyn72 ...... ·.... .
Utsyn 73 .......... .
Mars73 ........... ;.
Utsyn 74 .......... .
Mars74 ........... .
Utsyn 75 .......... .
Mars75 ........... .
Utsyn 76 .......... .

1973

1974 1975

18 793.
19 273
20 135 23 781
20 135 24 344
19 562 23 426
19 562 23 417
19 839 23 706
19 839 23 706
20 014 23 381
20 014 23 381

23
23
24
24
24
24

201
321
059
059
203
203

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

28 307
27 304
26 069 29 017
26 069 27 000

16 916 20 012 23 381 24 204 26 069 27 000
23 402 24 229 25 640 25 113 30 242
23 402 24 229 26 001 25632 32 363
16 914 20 012 23 402 24 229 26 003 25
24 229 25 048 25
24 229 25 048 25
25 048 25

633
276
276
276

32 362
31 536 42 458
31 733 43 614
33 017 46 271 70 647
46 271 68 941
47 715 68 749 83 932
48 034 68 749· 83 210
69 203 83 313 92 032

Tabell2. Driftsresultat (inntekt av kapital og ~v eget arbeid), industri. Mill. kr.
Regnskap/
publikasjon
Utsyn 72 ...........
Utsyn 73 ...........
Mars 73 ............
Utsyn 74 ...........
Mars74 ............
Utsyn 75 ...........
Mars75 ............
Utsyn 76 ...........
Mars76 ............
Utsyn 77 ...........
Mars77 ............
Nasjonalregnskap
67-77 ............
Utsyn 78 ...........
Mars78 ............
Nasjonalregnskap
62-78 ............
Utsyn 79 ...........
Mars79 ............
Utsyn 80 ...........
Mars80 ............
Utsyn81 ...........
Mars 81 ............
Utsyn 82 ...........

Utgitt

1972

1973

1974

mars 73
..
feb. 74
3 412 4 794
april 74
3 412 4 867
feb. 75
3 948 5 297 8126
april 75 , 3 948 5 297 8 309
feb. 76
3 880 4 934 6 747
april 76
3 880 4 934 6 963
feb. 77
4 042 5 196 6 892.
april 77
4 042 5196 6 892
feb. 78
5 197 6 901
april 78
5 197 6 901

1975

1976

6103
6 607
6 686
6 686
6 988
6 988

7 725
7 438
6 795 7 972
6 795 7 480

1977

1978

sept. 78
feb. 79
april 79

4 044 5 198 6902 6 949 6 605 7 149
6 938 6 984 6 328 5 363 3 694
6 938 6 984 6328 5 370 4 876

jan. 80
feb. 80
april 80
feb. 81
april 81
feb. 82
april82
feb. 83

4 072 5 228 6 939 6 984 6 329 5 370
6 984 6 328 5 185
6 984 6 328 5 185
6 328 5 185

4 873
4 757
4 757
4 708
4 708

1979

6 885
6 852
7 893
7 893
9 729
10 182

1980

1981

1982

9 973
9 101
7 996 10 126
7 996 9 685
8 817 8 232 8 894
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Vedlegg2.

Endringer i priser og beregni~gsgrunnlag i utvalgte bedrifter i en
del tjenesteytende bransjer.
(Utarbeidet av Prisdirektoratet.)
Antall bedrifter
Bransje

som er
pålagt
meldepl.

som har
meldtom
økninger

Veide gjennomsnitt for landet1)
Endring fra 31.12.81til15.12.82
Timepris
i pst.

Malere .....................
Blikkenslagere .............
Byggmestere ...............
Rørleggere .................
Elektrisk installasjon .......
Murere .....................
Glassmestere ...............
Sjåførskoler ................

69
54
59
92
95
34
31
125

61
46
51
85
83
25
26
118

Reparasjon av
kontormaskiner .........

36

33

Frisører ....................
Vaskerier/renserier .........
Bensinstasjoner ............
Bilverksteder ...............
Reparasjon av
radioogTV ...............
Reparasjon av el.
husholdningsart. . ........
Hoteller ....................

168
58
113
144

153
51
63
143

17,1

69

52

11,7

58
112

43
102

11,9

I alt ........................

1317

1135

1

8,0
12,2
10,3
12,6
13,8
8,8
9,7

Beregnin~~t

grunnlag)
(lønnssats)
i pst.

. Pris på
ytelse(r)
i pst.

Merknader

7,7
7,6
7,0
10,0
9,6
9,4
8,2

~

13,2

Gj.snittav
teorikurs og
kjøretime.

16,8

Gj.snittpå
utvalg av
ytelser
do.
do.
do.

12,8
12,2
6,3

18,1

1 overnatting
med frokost.

) Gjennomsnitt innen distriktet er lagd med de enkelte bedriftenes omsetningstall som vekter. Gjen
nomsnitt for landet er lagd ved å la hvert distriktsgjennomsnitt veie etter folketallet i distriktet.
2) Beregningsgrunnlaget er van1i g ste 1Øn n s sats for fagarbeidere i bedriften ved regningsarbeid.
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Barnemishandling og omsorgssvikt. NOU 1982: 26.
Kirurgisk kreftomsorg i Norge. NOU 1982: 29.
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