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Foreløpig' gmnnlag for. inntektsbppgjørene 1985 


KAPITTEL 1 


,lnJ.ltektsutvikling~n i 1984 


1. UTVIKLINGEN FOR LØNNSTAKERE 

1984 har det vært hovedopp,gjør for.· de 
fleste lønnstakere. På de fleste tariffområder 
er det inngått toår.s-avtaler med bestemmelser 
som gir adgang til forhandlinger om eventuelle 
lønnsreguleringer ved vanlig revisjonstids· 
punkt.i 1985; I LO/N.A.F.-området skal annet.; 
årsoppgjøret gjennomføres. som, fellesoppgjør., 

I .1984 ble oppgjørene i LO/N.A.F.-området 
gjennomført forbundsvist. Som ved .det ·_for
bundsvise hovedoppgjøret i 1982, dannet verk
stedsoverenskomsten og overenskomsten,. for 
hotell- og restaurantsektoren et mønster for 
de, andre avtalene. Bestemmelsene om generelt 
tillegg ·og lavlønnsordning i disse werens
komster ble i stor grad retningsgive,nde for de 
andre overenskomstene i området. I · en del 
bransjer ble det gitt tillegg utover det gene
relle. 

Forhandlingene mellom. Norsl;i Jer11:-: og Me
tallarbeiderforbund og Mekaniske Verksteders 
Landsforening.· ble brutt 'kort tid etter at de 
ble innledet. i mars 1984. 7. april 18. R,,iksmek
lingsmannen fram et forslag til ny verksteds
overenskomst. Forslaget som· ble.anbefalt av 
partenes forhandlingsutvalg og. senere. vedbltt 
ved uravstemning, hadde fØlgende hovedpunk
ter.: · 

~ Et generelt tillegg på 70 øre pr. tim,e. 
-:- Uendret lønnstrekk til Lavløn.nsfondet; 35 

øre pr. time ved 40 timers uke. 

Bestemmelsen i 1982-overenskomsten om 
lokale forhandling€r 1 ) ble·ikke endret.. 

Samtidig med forslaget til ny · verksteds
overenskomst la Riksmekling.smanhen ·fram et 
fo~slag til ny overenskomst mellom: Norsk 
Hotell- og Restaurantforbund og NorskHotell• 
og Restaurantarbeiderforbund..·Førslaget ble 
senere vedtatt ved uravstemning. 

1) En·gang:1 hvert.avtaleår skal det lokalt foretas 
en vurdering .. og. evep:tuell regulering av for
tjenestenivået. Partene kari . i. Jorbinci~lse med 
den årlige· regulering avtale· at ·et eventuelt til 
legg ·skal· oppdeles slik at en del·. av·. tillegget 
blir utbetalt senere i avtaleår~t; Grunnlaget for 
vurderingen skal være pedriftens. økonomi, pro
duktivitet, . framtidsutsikter, konkurranseevne 
og den :aktuelle arbeidskraftsituasjon. :Ekstern 
lønnsstatistikk, andre bedrifters lønnsnivå eller 

Hotell- og. restaurantarbeiderne fikk det 
sain.Ine generelle tillegget som verkste,dsarbei
derne. Med virkning fra 1. oktober 1984 ble det 
og:så gitt et garantitillegg på 230' øre pr'. time 
til. alle 'fastlønte som omfattes av overens
ko'.lllsten. 
- I avtalen erdet inntatt en anmodning til LO 

q,g N.A:F.om å gjennomføre en felles utred
ning. innen 1.10.1985 om:. · 

a) Lavtl~nnsfondets vanskelige økonomi. 

b) Te:mpoplan for nedtrapping av fondet. 

c) Bedriftenes :problemer ved sterkt forSin;. 
· kede refrisjonet. · 

d)· For,enkling.av regelverket.. 

e) Problem.er ved.· at en rekke ulike 'bedrifter 
.og' b'ransjer lønnsmessig er knyttet sam
men på .. en. måte. som kan ha konsekvenser 
for 'sySSel·setting og lønnsutvikling i de en
kelte bransjer. 

. ' . ·' ~' ( , ; { . ·. . . ' . ,\ . : 

I alle de nye overensko:mstene i LO/N.A.F.• 
området ble det inntatt en prinsippavtale om 
lik. arpeidstid :for ;arbeidere og, funksjonærer: 

«Ved.··tariffoppgjøret. 1984. har spørsmålet 
om lik arbeidstid vært gjenstand for forhalld
linger og megling· mellom··· partene. Partene•er 
enige· .om at. det.er et felles mål å arbeide for 
1.... 1··.k.... arbeid. s ...t.id..... f.or ar. heide. re. o.g. funksjonæ...rer.En rekke bedrifter har lik· arbeidstid for alle 
ansatte med 40timer pr. uke. · · 

:Så ·• sri~-rt · soill mulig og innen utløpet av 
1985 skal ·N~A~F. og LO i"'fellesskap utrede 
spørsmålet om lik arbei.dstid kan· gjennomføres 
ve<;l. .en nedsettelse av ·arbeidstiden. Utrednin
gen forutsettes .behandlet ved tariffoppgjøret
1986" '. .· ' '· '. 

Produktivitet ·og rasjonalisering samt hen:. 
synet til konkurranseevnen og andre lands· ut
vikling. s.kal , være en viktig del av. det utred
ningsarbeidet som N.A.F. og LO skal føre om 
gjennomføringen av lik arbeidstid. .. . 
. Spør.smål~t· om ·ult arbeidstid må også vur
deres i saniinenheng med spørsmålet om for" 
andringer i pensjonsalderen.» 

t>et. generelle tillegget på 70 øre. svarer .til 
en gjen,nomsnittug. lønnsvekstpå.ca•. 1 pst..fra 
1983 til 1984, for arbeidere i N . .t\.F."bedrifter.. 

. ·· lønnsut:vikling sltaL ikk~ )kunne . påJ;>·eropes .som · · l den private sektor utenfor LO/N.A.F.•om"grupniag for regulerjng utover det som f,ramgår 
rådet ·gikk· mange av oppgjørene·· til mek...av foregående setning. · · · 

http:l�nnsvekstp�.ca
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ling, med·· få konflikter som følge. Foreløpige 
beregninger tyder på at lønnsveksten fra 1983 
til 1984 blir noe sterkere på en del områder 
enn det partene la til grunn under oppgjørene. 

Etter en punktstreik som varte i noe <>;ver,.1 
en uke, endte oppgjøret for produksjonsarbei- 
derne i Nordsjøen i Rikslønnsnemnda. Re~ml
tatet ble et ·generelt tillegg på 2140 kroner' i 
å~et (70, øre p~. time tilpasset sokkelavtalen) 
frå: 25. ,' aprll 'og' en Økning· av speaielle tillegg 
med.5;9 p~t: .·. · .· : · . . . . . · 
:'.· . I ~verenskoni.Stehe fo~ -~tforsynings- o:g 
olj~bofiµgf?b,eqrifter er d~t. også gitt et gene
relt tillegg som ti1svarer 70 Øre pr. time til'." 
passet sokkelavtalene. · 

·~ i~lQ. ·. f!kJI. hv~i-- a{i· disse tre gruppene lokale 
tniegg på gjennomsnittlig om,_ lag 4,2 pst. ,På 
månedslønnen. En del-av dette ble gitt med 
virkning fra 1.7. _ _ 

Partene i" statsoppgjøret kom ikke fram 
gjennom:· fO~handlinget. Meklingen brøt også 
sa,.i,:µm~n ()gi, ~· m~i pl~ ca. J) 159 s~~nsatte 
fått ut· I punktsfreik: Ett~r· knapt _en ukes 
streik, vedtok Regjeringen å foreslå tvu.Jigen 
lønnsnemnd. Rikslønnsnemndas.kjennelse .fore• 
lå +7. august. og hadde i følge nemnda en øko
nomisk rarillne for årslønnsveksten på 'om' lag
6;%: :pst:' · , · · · · · · 

_j: ~P~#~opRgjØret kolli No~ske ~ommu
ner$Sentralforbund (NKS) på den e,ne.s~de og 
Sammenslutningen av akademikei'forerunger i 
kommunene ('SAK) og Yrkesorganisasjonens 
:Fhrhandlmgssa:m.menshitmng; (YF). på . den 
andre~·· fram: gje:tnio:tn meklingi. Oppgjøret had
€f!e:.. en: ::økono-niisk. ramme':på ·:5~9 ·pst•fra· 1983 
til: lP.~~·- I ...til~egg ~pner ~vtale,11 a.~gang tilJ ta9w. Jiy~·forh.~nd:iinge~, der~om lønnsveksten i 
dell; privat~ ~ektQr _b1ir: at.erk:ere enn forutsatt. 
()~pgjøret« nt~lfom ·. N~ .. og· de '· gI1ip:i;>er .. som 
inngår: t Nt)l'~ ·. H:furiniu~eforbund$ forhand
1ingsohiråå~;-:· ·eildte, i Rik~ønnsnemnda .. etter 
a.\!.sliitt~t.me~li:1;1g. i11'emnda,s kj~nnelse ble det 
i:agt_tjJ g~unn: ~~e.' ram([lle for. årSIØnnsveks
ten ·S:om i _sta:t~oppgjø_ret:: .- · 
,; :__ :t: .~øiffel1~~j~ilf~.en.· ,~C>r .io~ne ,arbei<iere i 
industri; bygg:e. · og anlegig,svirksomhet, trans;. 
pprtvirkso,mh~t.samt, oljevirksomhet, var det en 
~knin_g .i:J~n gjeµnom~nittlige time:førtjenesten 
eltSkltisi_v:. ~vertidstmeg'g fr~~.: kvartal .. 1983_ til 
2: 'kvå~taf19s4-på- 6,.3 pt'.os~nt. for ril:e~n :og 7'.,1 
pn,ment, foi; Jivhi.!J.~r.· ..Pet ..h~r '_vær( en sterk 
Økll,h1;g; i :oP.#.~ng;et .ay .overtidsarbeid det . Siste 
året. Dette er hove·dåtiaaken til .at timefortje
nesten inklusiv overtid steg 0,7 prosent ster
ker~fo:r«·menn og-· ct,3 p:rosenf sterkere for kvin
fier , i(·<fo'.rholdi>tn :',timefortjenes:te.n.e .·eksklusiv 
ovet.tid:··:riwnt\ovehf6~.r økt1omfarig a.v. ·overtid 
be:ty;ddet.iSJ<1lert sett ,1µ);1;1ilage1yi'.s o,8,;pi:osent ster
lt.er,e< ve~st1~:me~~ :_-d~n ·gjeJ;t~Q~Elnittlige .oiver

tidsbetalingen hadde en noe svakere vekst enn 
timefortjenesten generelt. Som følge av de 
mange for.bundsvise taI"llfoppgjørene i 1984, 
er mange tariffoppgjør avviklet såvidt s.ent at 
~, yil medføre betydelige ette:rbetalinger i se
nere kvartaler for timer som refererer seg til 
2. kvartal. Lønnsutviklingen er derfor påvirket 
av at tilleggene som ble gitt ved tariffoppgjø
ret våren 1984 ikke har slått fullt ut i lønns
statistikken for 2. kvartal. Det :samme vil også 
gjelde for mange av de :l,okale tilleggene eller 
lønnsglidningen. 
' Utslaget av de tariffmessige tillegg er be
regnet til vel 1,5 prosent for menn og vel 2,0 
pros,ent for kvinner,. Lønnsglidningen, eller dif
feransen. mellom total og tariffmessig lønns
økning· eksklusiv overtid, utgjorde dermed fra 
2. kvartal1983 til 2. kvartal1984 ca. 5 prosent. 

Lønnsglidningen utgjør fortsatt omlagi %
deler av den totale økningen i timefortjenes·;. 
ten, det .samme som ellers i 1980-årene. 
· -I indus.trien ekSlk!lusiv offshorevirltsomhet 
var veksten i timefortjenesten eksklusiv over
tid fra· 1982 til 1983 for industriarbeidere 8,1 
pr-Osent for voksne menn og 9,3 prosent for 
voksne kvinner~ 

· Fra 2. kvartai 1983 til 2. kvartal 1984 var 
øk11ingen i timefortjenesten eksklusiv overtid 
for.industriarbeidere 7,0 prosent for menn og 
7,2 prosent for kvinner. Blant annet på grunn 
av etter.betalinger er den. faktiske lønnsøknin
gen' ·i tidsrommet· noe høyere. Som for voksne 
atbeidere generelt, bidro det økte omfanget av 
overtidstillegget til at den gjennomsnittlige 
timefortjenesten inklusiv overtid og.så i ·indu..; 
strien steg 0,7 prosent sterkere for menn og 
0,3 prosent sterkere for kvinner fra 2. kvartal 
1983 til· 2. kvartal 1984 i forhold til øknings- · 
prosenten. eksklusiv overtid beskrevet ovenfor. 

For 3. kvartal 1984 foreligger foreløpig sta
tistikk· som viser at timefortjenestene eksklu
siv overtid; i industri har steget med 9,0 pro
sent· for· merm og 9,9 prosent ·for kvinner fra 
3, kvartal. 1983. Lønnstallene for 3. kvartal 
1984•.inneholder imidlertid etterbetalinger som 
refererer seg til timer i. 2. kvar,tal. På bak
grJlnn av tilleggsopplysninger fra bedriftene 
er disse etter.betalinger anstått til 52 øre pr. 
time for menn og 43 øre pr. time for kvinner i 
gjennomsnitt innenfor industri~ · Eksklusive 
ett,~rb~tåJ.~nger _vaz;__ '.således YJ~ksten .i. timefor
tjenestene ..• eksklusiv. ·oy·ertid 7,,9 pr,q.sent for 
tn~nnr og 9,0 prosent for kvinner· .fra 3,: kvartal 
1983 tiV3.'.' kvartal 1984. · · 
, ,;På g~utjn .. 4v 'sterke· }to~junkttirelle .sving
ninger i over.ti9:s-; øg diverse tll1egg, ·Samt usik· 
kerhet,. omkring :størrelsen på etterbetalinger 
Si~te b,alvår :1984, ·som · •føtgoe · av sene tariff
oppgijør'. eig ·påfølgende. :~or.~yviiin:g"~~ _a.v de 

' ' ''.:''•'I'.'····' :' 
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lokale. forhandlinger, vil 'anslaget på årslønns- :. Lønnsstatistikken for :iJlje.'tJir'ks-om'ff,eten:, er 
vekst for industrfurbeider,e være usikkert. under·•· utbygging'•' Siden _1975 hall' Statistisk 

Forutsatt s'amme faktiske lønns.økning fra 3. sentralbyrå .. utarbeidet lønnsstatistikk for. an~ 
kvartal til 4. kvartal 1984 soin. i tilsvarende .satte på ..flyttbare.. bo.ref.art.øyer,· . :v:erk~t~ds-
periode i 1983~ blir årslønnsvekst eksklusive plattformer og. på.forsynings.$kip. Fra:og J,IJ~ 
overtid for industriarbeidere fra 1983 til 1984 1. kvartal 1982 omfatter kvartalsstatistikken 
ea. 7,7 prosent. tu Norsk Arbeidsgiverforening øgså arbeidere 

I bygge- og anleggsvirksomheten steg den på ~pera~Ørsel,s:kapenes faste ·inst~llasjoner på 
gjennomsnittlige timefortjeneste eksklusiv norsk kontinenta\sokkel.Næring~gnippen oij~-
overtid med 4,1 prosent fra 2~ kvartal 1983 til virksomhet i denne .statistikken omfatter ·nå 
2. kvartal 1984, mens timefortjenesten inklusiv .offsho~earbeidere f°ipe;ra,t~rse~s~~p~r .og olje" 
overtid hadde 0,8 prosent sterkere stigning. _bqring;spedtjfter ~t off,shprearbeider~ i 'in-
I .tillegg; vil etterbetalinger ikke være med i dustrL()g bygg,e- og ailleggsvirksonµiet,' totalt 
statistikken for 2. kvartal 1984. omlag 4 000 arbeider~. . . ._ · 

~tter at det tidligere har vært spesiell sterk Etter N.A.F.$ kvarta1sstatistlkk v~ .·time~ 
nedgang i .antall arbeidede timer for anleggs- fortjene·sten f()r oljeyirksori:iheten' of:f8hor~ ialt 
virksomheten, virker det nå· som også bygge- i 2. kvartal 1984, .ink,luSiv overtid og.dhr~rse·~ 
virksomheten har en relativt sterk tilbakegang ti:ll~gg i _gjen~omsnitt kr.1+3,~2 pr. tune. Dette 
i anfall a;rbeidede timer i forhold til tidligere. er 'Em· .økning· på cå. 6;4 pro·sent. fråtilsvarenqe 

Mens bygge- og anleggsvirJ~somhet i 2. kvar
7 

kvartf)·°! ·. i .19~3. Overtid o,g .•diversetilleggene 
tal ifjor utgjo1de 19,8 prosent av det totale utgjorde ·vel 40 prosent av den· totale tiIIJ.e~or-
antall timer for menn som inngår i N.A.F.s tj~I1esten; På- ·gru:im av iavere:~r.beidStid. enn. 
kvartalsstatistikk, var det tilsvarende tall i 2. 40 tiri;ier pr. uke YII >timefortjenesten ·oinregnet 
kvartal 1984 redusert til 18;9 prosent. til 40 timer pr~ 'uke være v"el kr 10~00 lavere: . 

For landtransport som blant annet omfatter I hoteller og ~estau~ånte~. st~g ~kn. gjenpp~~ 
;rutebilselskaper, grossistbedrifter, spedisjons- snJttlig-e månedsfortjenesfo11for' h~ltidsansatte 
firmaer, oljeselskaper m.v.; viser statistikken i med 6,Ø pr.osent. f()r menn :og_ 6,5, pros.ent .fo:r 
2. kvartal en .økning i timefortjenestene. eks- kvinner fr~ .april 1,983 til april l98~.. For. hei.~ 
klusiv overtid på ·bare 3,7 prosent for :menn og tid~nsatt - PT?~~n~lø,nnet ~err~rlr:1g;·spez:sonale 
4,4 prosent for kvinner fra 2. kvartal 1983. steg den gjennomsnittlige··· dag,S:f()rtjenes~en 
Også i· denne bransjen vil det være betydelige med 9,7 prosent for vo~sne mefin.· og 6,9 pro-
etterbetalinger .som ikke er med i 2. kvartal- sent for voksne kvinner fra perioden 1. novem
statistikken. ber 1982--30. april 1983- til perioden 1. novem-

For funksjonærene ri industri, bergverk, tran- ber 1983-30. april 1984. Fra 1. april 1984 ble 
sportvirksomhet, bygg·e- og anleggsvirksom- det ·gitt et.gen;erelt.tillegg på k:r.0,70.Pr:• time. 
het, oljevirksomhet og hotell- og restaurant- Videre ble det avtalt et garantitillegg på ~r 
virksomhet-.steg den gjennomsnittlige,måneds~ 2,30 pr. time fra 1. oktober 1984. 
løril1eh nied 8,5 prosent for menn Qg' 9;5 'pro- Gjennomsnittlig antas at tilleggene 1. april 
sent for kvinner fra 1. september 1983 ·til 1. og 1~ oktober slår ut Len lønnsøkning på 2,8 
september 1984. For menn og kvinner under pst. fra 1983 til 1984. I tillegg kQD'Uller: l~11ns-
ett var økningen 8,4 prosent. Det er for 1984, · - , ~li~n_ing~:n og c)Ver~eng~t-fra' 1t}83. _, . · _·.' :: 
et sterkere innslag av kvinnelige funksjonærer ' I forretnings- og.fJp~r:ebankeT_steg den.gJen~ 
~ed lavere lønnsnivå som er årsak til at den nomsnittlige måneq~ortjenesten.: med:' 7,3/pst. 
prosentvise økningen er :mindre for -m;~lll:Il. og. , . for. nienn .o,g ni~d 8_,3 .p~~- .for ~'\Tinl)er fra l. 
kvinner under ett i forhold til økningen både september 1;{}~2 ,til l~ september 1983. Fra 1. 
for menn og kvinner hver. for seg. Fo~ funk- Jll.ai 1984 1Jle det ·~tt et ge11erelt tillegg på 
sjonærer i ledende stillinger utgjorde stignin- 3,3 PS1t. . . . . . . 
gen 8,6 prqsent fra 1. septoorber 1983 tn1..sep- : · - I forsikTi1.1;gsvirks0111;het ...~teg; den .gjennom
tember 1984. , ' ' snittlig~ månedsfortJenesten med 'i,9' pst" for 

. Utfra samme beregniri~pnnsipper ··som> tid~ . menn og 8~9 pst. for.Jcvinner· fra;-~ f.., sep~ember 
ligere å:r;- har Beregningsutvalget· anslått års- 1982 til 1 .. sep;t~~b~r_l9å3. Fr~!!,~ ..;rµa,iJJ~$4;.ble 
lønn~veksten fra 1983 til 1984 til 8,0 prosent ' , Cfet gittet 'generelt tillegg på 3~85:pst: , · · 
både for funksjonærer 'under ett. og for ledende ., I. var.ehandel steg< den. gjennom.Snittlige 'm:.å:... 
funksjonrerer. Selv om veksten for. ledende 1ledsfortjenesten rned 8,0 pst for menn og'for 
fuqk~jcn:1ære!;' ~ra;- :1.'•.. sep.tem,ber:: lQa3·;tiJ.,;1,)~p". · ·:kvi~'~ 1'l,f::,:p~t.:,f,;.at1.:: s.ept~;mb,~~t~19~rti!l 
tember 1984 er noe· høyere:, 'W ~et'lavel'EM}ter'"< .1...september."1-983.J _,, •,: '..:. ':i ::::: /, - - ''-''< :; · 
heng fra året før bidra slik at årslønnen målt Fra 1. april 1984 ble det i tariffavtalen mel-
i prosent er den samme for ledende som for lolll Handelens Ar.beidsgiverlorening og· Han-
resten av funksjonærgruppen. del og Kontor -gitt et generelt tillegg på kr 
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375,_..;. pr~ lllåned til alle arbeidstakere 'over 
18 år. Tillegget antas å slå ut med en gjen
nomsnittlig.lønnsøkning på 5,0 pst. fra 1. ~pril~ 

I utenriks sjøfart steg den gjennomsnittlige 
månedsfortjenesten fo·t voksne sjømenri med 
8,5 pst.·fra mars 1983 til mars 1984. 

Blarit sjøfolk ombord på forsyningsskip steg 
den gjennomsnittlige månedsfortjene.sten in~ 
klusive overtid og diver.se ·'andre tillegg• med 
5,~ pst. fra mars 1983 til mars 1984. 

Fra 1. mai 1984 ble det. gitt et tillegg på 
kr160,- pr. måned både i utenrik~art og på 
forsyningsskipene. Forhandlingene i høst re
sulterte i et generelt tillegg på 5"5 pst. fra 1. 
:q.ovember for begge grupper. For styrmenn· og 
maskinister er avtalefor.slaget ute til avstem'." 
ming med svarfrist 15.1.1985. · 
. Medregnet tekniske, justeringer har opp:gjø

ret i utenriksfart og på f orsyningisskipene sam~ 
let en ramme :På.7 ,2 pst. 1. november 1984. . . · 

Blant ansatte på flyttbare bore/artøyer og 
v·erkstedsplattformer steg den gjennomsnitt" 
lige ..månedsfortjenesten inklusive .overtid. o.g 
diverse andre tillegg med 6,8 pst. fra norvember 
1982 til november 1983.. . . 

Fra 1. april. 1984 ble det gitt et tillegg. på 
5,9 pst. til · medlerp.mer . i Sjømannsforbundet, 
Maskinistforbundet og Styrmannsforeningen 
·samt til medle.mmer i ,Rederiansatte Oljearbei
deres Forbund. 

Komponentene i årets oppgjørsramme er: 

· . Fo_!r. arbeidsta}t'ere i statsforvaltningen viser 
lønnsstatistikken at. gjennomsnittlig måneds
fortjeneste pr. årsverk steg med 6,0 p:st. f:r;a 
1~ oktober 1Ø~2 til 1. oktober 1983. Justerings.
.og :p.oxmering.soppgjøret som b~e ·gjennomført 
med vidtning fra.1. august 1983 (1,2 pst. pr. 
da:to) var ikke med i statistikkgrunnlaget pr. 
1 .. oktoibe·r 1983.. Effekten av justering.sdelen 
(1 pst. pr. dato) er beregnet til kr 111,-:- på 
gjennoms,nittlig månedslønn. 

.Rikslønnsnemndas kjennelse gav et generelt 
tillegg på 4,2 pst. fra 1. mai 1984 for stats
tilsatte uten .streikerett og det samme tillegg 
·fra 3o. mai 1984 for statstilsatte med streike
rett. Dessuten ble ·det gitt en de1l sp~sielle til
legg og deler av fellesbestemmelsene ble end
r.et, kostnadsberegnet til 0,24. pst. på årsbasis. 

Rammen omfatter også et justerings- og 
normeringsoppgjør .som skal heve gjennom
snittslønnen med 0,45 pst. fra 1983. til 1984. 
Rikslønnsneinnda fastsatte iverksetting.sdatoen 
for·dette.oppgjøret til 1; august 1984. 
. Effekten ·av ' dette justerings- og norme~ 

ringsoppgjØret · er ikke klarlagt da forhand
lingene om fordelingen ikke er sluttførte. Det
te gjelder også virkningen av at minstelønnen 
for de ·med topplønn i den laveste lønns,stigen 
er hevet fra ltr.14 til ltr. 15 etter 16 års, [ønns
ansiennitet. 

Virkningene av disse tiltak er ikke kommet 
med i lønnstellirigen 1; oktober 1984. 

Arslønnsvekst ·Tillegg I verksettings
.J983/84 pr. dato tidspunkt 

Ove~heng. fra 1983 . . ................. ._ .. ; ... . 2,57% 

Bidrag fra antatt lønnsglidning ............... . 0,20 % 

%".'reg.:ulering 2,52 % 
600 kr pr~ ltr. 0,36.% 

}tegulativel1dring, .. ~ .· ....... ~.: ..~···.~. ;,........... . 
;Endring i lønnsstiger + kostnader1 fra.felles

. bestemmelsene . . ..... : . .... ; ..· .· ..... ~ . ~· .. ~ ... . 

2,88%* 

0,20 %* 

4,21'% 

0;29 %; 

01.05./30.05. 

01.05.130.05. 
Minstelønn ltr. 15 etter 16 år pr. 01.10.84 ... ~ ... . 0~0'4 % 0,16 % 01.10. 
Juste~inger ·og nor".11eringer :pr. 01:08.84 .......... . 0,453· ··1,05 % 01.08. 

= ·økonomisk.ram.m.e i Rikslønnsnømndas kj.ennelse 6,34:, .% 5,r1%· 

·+;L~sepliktredul;tsjon pr.. 01.08.84 ......:.... •.· ..... ~. ···0,12'3·. '0,28'% 01.08. 

Kostnadsvekst ............ ,.•..... i••••. ~..••..•••. ' 6,46 % 5,99% 

•· ve<l ·beregning··· av årslønnsvekst · 19sg.:...;.19s4,· ·er det'ikke korrigert for,at iverksettingstidspunktet for 
de nye satsene for de langt fleste statstilsatte er forskjøvet fra OL05;84 til 30~05.84; · 
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Med bakgrunn i Rikslønnsnemndas kjennel $o:Ql. ,resultat: av lø:tmsoppgjøret i kommune
se vil den samlede lønnsøkning for ·statstilsatte ~ektoren .våren· 1984" foreligger det .nå to :ulike 
fra j1983 til· 1984 bli på omlag, 6,34 pst. når en avtaler. i denne sektor.en.. ·I .·avtalen mellom 
ikke tar hensyn til at en del av oppgjøret for Norske Kommuners Sentralforbund· (NKS) på 
de fleste grupper ·tilsatte er. forskjøvet fra den' ene ·side og ~ammenslutningen av Akade~ 
1.5.1984 til 30.5.1984. Tar en hensyn til dette mikerfor~ningene i kommunene og· Yrkesorga.;. 
vil veksten bli ca. 6 pst. nisasjonenes forhandlingssammenslutning på 

De ulike iverksetting1sdatoer vil ha betyd den andre ble resultatet et generelt tillegg på 
ning for årslønnsveksten for de forskjellige 3,l.pst. fra+., :tn.ai~ .. ~ra. 1. ok.tober.1984 ble det 

grupper tHsatte. I oppstillingen nedenfor er det vider.e foretatt · stigeendring·er på de lavere 

søkt tatt hen.syn til dette. For kontorgruppen, lønnstrinn, som antas å slå ut med ca. 0,6 pst. 

fagarbeidere og saksbehandlere er det forut p·r. dato. 

satt at tarifftilleggene ble gitt fra 30. mai Totalt har oppgjøret en ramme på 5,9 pst~ 

mens de for sjefsgruppen er forutsatt gitt fra frå ·1983 tik1984. ·I tillegg åpner avtalen for 

1. maL Det er derimot ikke tatt hen.syn til nye· forhandlinger dersom lønnsveksten. i . den 
eventuelle virkninger av justerings- og no~e private sektor blir sterkere enn forutsatt. 
ringsoppgjøret pr. 1.8. og av endringer av Oppgjøret mellom . NI{$ .. og de grupper $oJµ
topplØnnen i den laveste lønnsstigen. inngår i No'.rs!t Kommu11efo~bunds forhånd'." 


lingsområde gikk til t:Vl1ngen lønn~nemnd .. ·Re; 

Gjennom sultatet av kjennelsen i nemnda ble.et generelt


Vekstsnittlig tillegg på 4,2 pst. fra 30..mai. Fra·1•. ok,toberfra 1983årslønn 1984 i% l:>le det gitt de tSamme stigeendringer ~om. i d~n
arislagkr an_dre avtalen. · · · · · · · , ·· 

Siden 1980 har Statisth~k .sentralby:rå utar;;; I Kontorass./ 
beidet statistikk for .ansatt~. i ..forretnirngs:.ko:htorfullm. . ...... . 98400 6,1 
messig tjenest~Y,ting. Dette omfatter ~nsatte iIl Fagarbeider i Tele
virksomheter som driver med regIJ.ska!l~Ø:ri11-g,verket og NSB ..... . 1w200 4,9 
revisjon,_ databehandling, arkitekt~iX.ksomiletIll Saksbehandler.et) 140 200 5,2 
og byggeteknisk konsulentvirksomhet. Dess·IV Eksp"sjef/under
uten er også ansatte innen teknisk virkisomhetdirektør/byråsjef 195 000 6,5 
og annonse- og reklamevirksomhet med. Fei


l) Omfatter .førstesekretær; konsulent og første les for de fleste bedriftene:·1 denne statistikken 

konsulent. er at de ansatte ikke tårsine lønninger reg:ti


lert gjennom landsomfattende tariffavtaler. 

Lønnstilleggene følger imidlertid ofte .. lønns
Den enkelte tilsatte vil pga. avansement oJ. 
tilleggt}n_e i la11dsomfattende tariffaV°taler,kunne ha ·en sterkere lønnsvekst enn gjennom
f.eks. mellom Handel og Kontor og Norsl(Al''.'snittet for sin gruppe. 
beidsgiverforenih~, eller :for offentlig' ans~t~e.Lønnsstatistikken for tilsatte i skoleverket 

viste en gjennomsnittlig vekst ,i månedsfortje . Fra. 1. septeµiJher 198~ W1. se,ptemher .i983 
nesten pr. å:rsverk på 6,3 pst. fra 1.10.l982 til · steg den gjennomsnittlige månedSfortjenesten 
1.10.1983. Justerings-/normeringsoppgjøret pr. med 10,,6 pst. (or menn.og 9,9 pst fcn~~]tvi9n~~. 
1. august 1983 er ikke med i dette tallet.· 

Tilsatte i skoleverket fikk de sa~e. lønns , :·. '\ 

messige forbedringer .1som statstilsatte pr. 1. I utvalgets rapport n~. • 1, 1984,: var, det; ,~p 
mai/30. mai 1984. I tillegg ble le8eplikten for .. tabell over utvUdingen L årslønn fra, ~913 ti.I 
lærere på barnetrinnet redusert fra 29 til 27 1983 for en del grupper. Beregningene gj~ngfs 
tluke. Effekten av dette ·er ikke tatt med i års ·i tabell,1 a. P~ byggerpåJønn.sst.~tiS,t~;f<>;r 
vektsrammen.. gruppene og på 9pplysni11ger om. t:alliffop;pgjør 

Ifølge Statistisk sentralbyrås statistikk steg i de enkelte år. Det e:r sett bort fra ·at tariff 
den gjennomsnittlige månedsfortjenesten for oppgjørene ·tkke· onifatt~r a.lle 1Ørirista:k:.er~'som 
kommunale arbeidstakere utenom hels~vø.se11 ' dek~~s. ay_,_ st~ti~t.i~~* r~n q.~l:~v· gt~~lJ~Ii~. 
og sosial omsorg med 9,8 pst. for menn og 8,7 . · I3eregnj~g~n,iåten .. ff2ft~~. ,tiJ.:at .'fqrde.I~ii$'.eii; ~v 
pst. for kvinner fra 1. oktober 1982 til 1. okto veksten på' de enkelte år er usikker.; meri 'sett 
ber 1983. over hele perioden faller tallene sammen med 

FQr kommunale og fylkeskom.nJ.UI1ale ar- den utviklings9~ ~~F~~ij~~nvi~:1°.:" -~·~>···-:>:; .·· 
-·:':- : ' ' : il•' ' " ·. ,',' ',: ·: 

beid~takere i. helsevesen og sosial OOlSO~gj ·steg Tallene for industriarbe1ger~ .qg. fo~)e~ende 
den gjennomsnittlige måriedsfoi'tjenesten, med funksj011ærer er ~e .~anu11e s~m .,n~ft~s ved
7;s pst for menn og med 8~4 pst. for kvinner ~beregninger· over disp6ni:hel realilint~t' i 'av
fra.1. d,ktober'1982 tlf1. :oktober'1983: Snitt 1·:4. ···' -· \ ; \ ~- ~ 
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mn, sammenUktiii:ng inellom grupper m.:å. gjø gruppe 'til gruppe; De ulike veksttall må og.så 
re$ med varsom:h;et~ Den periOden som 'er valgt ses i lys av ulike inntektsnivåer; 
~ lit fra statistiske hensyn - kan gi tilfeldige Utvalget vegner med at den, endelige rapport 
Utslag1;· ·.Amdre ·perioder· ville· kunne gi- et· annet foran inntektsoppgjØrene til våren vil gi lønns
forhold mellom gruppenes . ·gjennomsnittstall. veksttall· for 1983-'-84 som bygger på 1984
Statistikkgrunnlaget kan være forskjellig :fra statistikk for alle gruppene. 

Tabell 1 a. Beregnet ·årslønnsvelcst .for noen grupper. 

Funksjonærer i N.A.F.Arbeidere i N.A.F.-bedrifter . bedrifter Vare-Ar handelBygge- Land-Industri Ialt Ledendevirksomhet transport 

197g_;.74 ................ 17,4 14,2 16,4. 13,4 13,0 12,3 
197'~75 ............... 19,9 16,9 23,3 17,6 13,9 18,3 
197~76 ............... 11,5 16;6 15,5 15,3 12,5 15,5 
1976-77 '• •1• •.••.• •1• •• •1•. 8,9 12,0 10,0 11,8 10,0 10,3 

i•1977-78 •••• •1• •.•••••• 7,8, 8,9 7,1 . 9,4 8,7 12,4 
1978-79 ......,..... •.•. 2,9 1,8 5~3 3,1 2,5 2,0 
1979-80 • •l• •••••.••••.•• ·10,1 8,6 11,4 .8,6 7,5 11,8 
1980-81 .............. 10,1 9,9 10,3 12,8 11,8 10,7 
1981~ ................. 10,5 11,6 12,5 11,8 10,7 11,5 
1~83 • ••• ' 8,3 7;3 ·6,8 9,1 8,5 8,5• 1• •• , ••••.•• 

1973-83 i• • ' ••••.• •·,• ••••• 175,0 175,3 203,6 189,7 156,2 190,5 
Gj.snitt pr. år .. '. ·• . •:• ..... 10,7 10,7 11,7 11,2 9,9 11,3 

Forret-Hotell;. uten- Bank2) Stat nings-·•og For- Kom-.Ar riks messigrestau- sikringsjøfart I alt Ledende I alt Ledende mune · tjeneste
rant1) yting3) 

19.73~74 ..•... 11,1 12,5 13,3 10,3 12,0 12,3 10,4 11,9 
1974-75 ...... 23,5 17,5 17,2 .16,7 15,9 18,8 17,9 17,8 
1975-76 ~ ..... 15,1 16,.9 9,2· 7,4 1,2,1 11,8 8,8 14,7 
1976-77 ....... 17,0 11,8 12,7 12,6' 9,9' 8,8 6,2 9,5 

i977~78. ~ .... 6:,1 7,0 10,9 10,3 9,6 8,2 6,2 8,5 
197~79 ...... 3,0 7,0 3,1 1,6 2,3 1,7 1,6 3,0 
1979-80 ...... 13,9 8,3 12,2 10,2 12,0 9,6 +o,o 10,3 
1980-81 ...... 17,5 17,0 13,2 12,5 13,0 1i,5 6,2 12,4 
1981-82 ...... 10,5. 7,0 13,2 10,7 12,8 ).2,3 8,0 12,1 13,2 
1982-8.3 •.• .... 6,4 10,(} 8,.6 72" 9",6 7,6 7,6 9,04) 11,2' ". 

1973---83 / ...... 2i7,7 195,6 1:91,7' 156,7 .. ··t80j6 l63,7 120,3 ·180,2 
-Gj~s11itt pr. år .. 12,3 11,4 11,3 9,9 10,9 10,2 8,2 10,9· 

1) Omfatter både mlmeds• .-Qg prosentlønte~ 
2). Forretnings·- og .sparebanker. . . . . .. .. ..... ..... . . 
~) Lønn1S·$tatistikk utarb_eidet førs·te gang pr. l. september 1980.
•>, Hettidsans-atte inkl. helSe• og sosialv~en, men ekskl. skoleverket. 

2. INNTEKTSuTvIKL:iNGEN 1 l984-30.6}986 ble avtalt til 1450 millioner 
JORDBRlJKET kroner. Det ble dessuten ·enighet. om å øke 

· J o'rd~ruksorganisa;Sjonene o.g. s~ten ble ei kraftforprisen ,med 12 øre pr.. kg. Dette .er en 
juni 1984 enige om en ny jordbruksavtale fra ekstra kq~tnad'sølmi:n~, som -kompenseres- med 
1.7.1984. Inntektsrammen for perioden 1.7. 156,6 millioner kroner. Av· oppgjøret fordeles 
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58 pst. på prisøkinger og 42 pst. over stats
budsjettet. Jordbruksavtalen er behandlet i 
St.prp. nr. 3 for 1984:-85. 

Den beregnede inntektsveksten i jordbruket 
avhenger noe av hvilke inntektsbegrep og kil
der ·som legges til grunn. I utvalgets rapport 
fra mars 1984 er gjengitt tall fram til og med 
1983 hentet fra normaliserte totalregnskap, 
fra nasjonalregnskap og beregninger for mo
dellbruk. 

For normaliserte totalregnskap, som forut
setter normal produksjonsutvikling, foreligger 
det regnskapstall fra Budsjettnemnda for jord
bruket fram til 1983. Etter disse regnskapene 
økte vederlag til arbeid og egenkapital pr. års
verk med ca. 1112 pst. fra 1982 til 1983. Be
regnet arbeidsinntekt pr. årsverk (der bereg
net vederlag til all kapital er trukket fra) økte 
med ca.1 % pst. 

Nasjonalregnskapet gir tall for driftsresul
tatet i jordbruket fram til 1983. Avlingsvaria
sjoner fra år til år og overproduksjonen på
virker disse tallene. Driftsresultatet pr. års
verk var omlflig på samme nivå i 1983 som i 
1982. 

I· forhandling.ssammenheng brukes bereg
ninger for modellbruk. Ved forhandlingene i 
vår ble partene enige om å bruke alle de 29 
modellbruk som Budsjettnemnda for jordbru
ket hadde utviklet. Av disse er det innarbeidet 
normer for 24 modellbruk, de resterende er 
under vurderin,g av partene. 

Partene var enige om å stramme inn effek
tivitetsnormene med 3,5 pst. til og med 1984. 
Dette er ikke innarbeidet i modellbruksbereg
ningene over inntektsutviklingen. 

Budsjettnemndas beregninger av veid gjen
nomsnitt for de 29 modellbrukene viser at be
regnet arbeidsinntekt økte med 2 % pst. fra 
1982 til 1983, inklusive produktivitetsvekst, 
dersom markedet hadde vært i balanse. Ved 
faktisk marked ble veksten ca. % pst. Over
produksjonen er beregnet å redusere inntekten 
med vel 6 400 kroner pr. årsverk i 1983. Med
regnet anslått virkning av tilleggene pr. l.7. 
1984 er gjennomsnittsinntekten på modellbru
kene inklusive produktivitetsv·ekst beregnet å 
øke med ca. 2 11z pst. fra 1983 til 1984 ved 
markedsbalans.e..Da inntektssvikten av over
produksjonen er beregnet å avta til vel 5 600 
kroner pr. årsverk for 1984, er inntektsveksten 
ved faktisk marked n_0e høyere enn ved mar
kedsbalanse. Ved faktisk marked er veksten 
3 1;~ pst. fra 1983 til 1984: 

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

3. INNTEKTER l FISKE 

I fiskeriforhandlingene brukes flere begre~ 
per som belyser ulike sider ved inntekts- og 
lønnsomhetsforholdene i næringen. 

Lønnsevne ·pr. årsverk er en beregnet stør
relse og forteller hvor mye rederiet· kan ut
betale mannskapet etter at alle beregnede 
kostnader ved driften er dekket. Lønnsevnen 
er ikke særlig egnet til å belyse fiskernes inn
tekter, men kan tjene som en illustrasjon på 
fiskebåtens inntjeningsevne. Nivået på lønns
evnen vil i stor grad være påvirket av de kost
nadsvurderinger som legges til grunn ved be• 
regningene, jfr. tabell 1 b. 

Fiskerlott og arbeidsgodtgjørefse pr. års
verk belyser fiskernes gjennomsnittsinntekter. 
Den samlede arbeidsgodtgjørelse til mannska
pet omfatter foruten mannskapslotter. også 
eventuelle hyrer, ekstralotter eller proviant 
betalt av båtens/rederiets andel av del,ings
fangst. På en del fartøygrupper, f.eks. trålere· 
og banklinebåter blir det på grunn av arbeidets 
art benyttet utskiftingsmannskaper, slik at det 
står mer enn en fisker bak ett årsverk. Inntekt 
pr. fisker vil i ·slike tilfelle ligge lavere enn 
arbeidsgodtgjørelsen pr. årsverk. 

I tabell 1 b gis oppgaver over gjennomsnitt
lig lønnsevne og arbeidsgodtgjørelse pr. års
verk for helårsdrevnP- fartøyer i alt, for stor- . 
båt (13 m og over) og småbåt (8-12,9 m) 
i alt og for storbåt også for fartøyer i torske
fiskeriene1) og i sildefiskeriene2 ). «I alt grup
pen» omfatter noen flere fartøygrupper enn de 
som går inn unde_r torske- og sildefiskeriene. 

Tallmaterialet for årene 1981-83 er basert 
på de årlige lønnsomhetsundersøkelser som 
Budsjettnemnda for fiskenæringen _utfører. 
Nemndas undersøkelser bygger på innhentede 
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 fiskenæringen som gir 
grunnlaget for forhandlingene om støttetiltak 
for næringen. 

Det er således ikke et representativt utvalg 
for hele fiskeflåten som er grunnlaget for tal
lene i tabellen. Det beregnede inntektsnivået 
kan derfor ikke oppfattes som gjennomsnitts
tall for hele næringen. 

I Budsjettnemndas materiale er definisjonen 
av årsverk knyttet til fartøyets driftstid, dvs; 
den tid fartøyet er utrustet for fiske og mann
skapet står ombord. Budsjettnemndas års
verksbegrep gir således uttrykk Jor den veide 

1) Kyst- og bankfiske etter torskeartet fisk, ·re'
ker line- og garnfiske på fjerne farvann, trå
ler~ og fabrikkskip. ·· ' . . . . 

2) Fiske med not og trål etter sild, makrell, lodde, 
brisling, øyepål, tobis, kolmule og polartorsk~ 

Ill 
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gjennomsnittlige bemanning ombord i far
tøyene i løpet av året. Fartøyene som inngår i 
beregningene, . skal normalt ha 30 ukers drifts
tid eller mer. Imidlertid kan Budsjettnemnda 
lempe på dette kravet dersom fangststopp eller 
regulering gjør at fartøyer ikke oppnår den 
driftstid de normalt ellers ville hatt. Gjennom
snittlig driftstid i året for Budsjettnemndfar
tøyene på 13 m og over er 38-39 .uker ·og. på 
fartøyer på 8-12,9 m 24-25 uker. En. ar
beidsgruppe har på grunnlag. av materiale fra 
noen år tilbake beregnet at det ligger et for
holdsvis stort antall timer bak et årsverk på 
en del fartøygrupper på 13 m og over~ Regu
leringer kan ha medført at antall timer for 
enkelte fartøygrupper har gått en del ned. 

Fra 1981 til 1982 var det nedgang i lønns.
evnen. Størst var nedgangen for storbåt i 
sildefiskeriene. Fra 1982 til 1983 var det uend
ret nivå på lønnsevnen for storbåt i torske
fiskeriene, mens den gikk sterkt opp for stor
båt i sildefiskeriene. For småbåt var det ned
gang i lønnsevnen både i 1982 og 1983. 

Når det gjelder avbeidsgodtgjørelsen pr. 
årsverk, er den langt mer stabil enn lønns
evnen, særlig for. de større fartøyene. Arbeids
godtgjørelsen på storbåt var omtrent uendret 
fra 1981 til 1982 til tross, for vesentlig svakere 
lønnsevne. Fra 1982 til 1983 steg arbeidsgodt
gjørelsen for storbåt. Gjennomgående er ar
beidsgodtgjørelsen pr. årsverk betydelig lavere 
for småbåt enn for storbåtflåten. For. småbåt 
var det nedgang i arbeidsgodtgjørelsen i 1982. 
I 1983 steg den igjen, men dette skyldtes 
hovedsakelig økte minstelottutbetalinger. 

Anslagene for arbeidsgodtgjørelse i 1984 
bygger på foreløpige oppgaver. for fangst og 
priser, samt prognoser for utviklingen i kost

nader m.v. Disse ·anslagene er beheftet med 
stor grad av usikkerhet og må forventes å bli 
revidert senere. 

I 1984 var det i følge anslagene øking i 
arbeidsgodtgjørelsen for storbåt sett under 
ett. Imidlertid var det nedgang i sildefiske
riene, mens storbåtene i torskefiskeriene har 
hatt øking. · 

Det framgår av det materiale Budsjettnemn
da l!egger fram at det er forholdsvis store inn
tektsforskjeller innen næringen. Dette gjelde·r 
både mellom distrikter, fartøygrupper og 
driftsformer. Inntektsforskjellene er imidlertid 
ikke stabile. Forholdene kan skifte slik at 
fartøygrupper som tjener godt ett år kan ligge 
lavt neste år. Slike svingninger skyldes i ve
sentlig grad varierende ressursgrunnlag. og 
markedsforhold. 

Ved lønnsomhetsundersøkelsen for 1983 for 
båter på 13 m og over, kom det tilfredsstillende 
regnskapsoppgav·er fra ca. 35 pst. av den kart
lagte masse av helårsdrevne fartøyer. For de 
mindre båtene bygger undersøkelsen på regn
skaper fra ca. 25 pst. av de helårsdrevne far
tøyene. Dette til.sier varsomhet ved bruk av 
tallene. Budsjettnemnda peker på en del for
hold som gjør at tallene for de mindre far
tøyene er mer usikre enn for de større. 

Statistisk sentralbyrå har på grunnlag av 
materiale fra Garantikassen for fiskere lagt 
fram tall for fiske·rne·s inntekter for årene 
1979-82. Tallene er imidlertid ikke. basert på 
tilsvarende normer som Budsjettnemndas ma
teriale. 

Beregning,sutvalget understreker at det ikke 
har tatt standpunkt til hvordan tallene som er 
gjengitt i tabellen, samsvarer med de faktiske 
inntektsforhold i næringen. 

Tabell 1 b. Inntekter i fiskerinæringen 1981-84. Helårsdrevne fartøyer på 8-12,9 m (små
båt) og 13 meter og over (storbåt). Kroner. 

Storbåt Helårs,
Småbåt drevne 

Sild Torsk I alt i alt 

1981 
Lønnsevne pr. årsverk ... ·...•. 
Arbeidsgodtgjørelse pr. årsverk 

104 700 
139 400 

131 700 
135 000 

126 000 
136 200 

61700 
68300 

108 000 
12.0 500 

Lønnsevne pr. årsverk ........
1982 Arbeidsgodtgjørelse pr. års:verk 

57 900 
139 600 

107 600 
132 300 

97 300 
133600 

52 600 
64 800 

87 800 
119000 

1983 
Lønnsevne pr. årsverk· ........ 
Arbeidsgodtgjøreise pr. årsverk 

107 300 
177 600 

107 900 
143100 

109 500 
152 000 

37 000 
65 600 . 

88100 
126 500 

1984 
Lønnsevne pr. årsverk ..... ·... 
Arbeidsgodtgjørelse pr. års:verk 162 000 154 000 156 000 

Merknad: 
Lønnsevne pr. årsverk er bere.gnet etter Budsjettnemndas nye prinsipp innført f.o.m. 1982. Dette in

nebærer at fremmedkapitalandelen avskrives på grunnlag av historisk kostnad, og egenkapitalandelen
på.grunnlag av gjenanskaffelsesprinsippet. Egenkapitalen forrentes til realrente. Produktavgift blir som 
tidligere regn.et som kostnad. · 

For årene 1981-83 er utbetaling av minstelott fra Garantikassen inkludert i arbeidsgodtgjørelsen. 
I 1983 utgjorde dette gjennomsnittlig kr 1900 pr. årsverk for storbåt og kr 11100 pr. årsverk for småbåt. 

Kilde: 1981-83: Budsjettnemnda for fiskenæringen. 
For 1984: Anslag. 
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4. UTVIKLINGEN I DISPONIBEL virkningene av dåsse ordninge·ne til dels er 
REALINNTEKT usikre. 

Beregningsutvalget har beregnet utviklingen 
i disponibel realinntekt - inntekter etter fra

. drag for skatt og korrige·rt for prisendringer 
for industriarbeidere, industrifunksjonærer, 
lønnstakere· i statlig vil'lksomhet og pensjo
nister. 

Utvalg.et vil le,gge fram sikrere opplysninger 
om den nominelle inntektsutviklingen i 1984 i 
sin endelige rapport foran inntektsoppgjørene 
i 1985. 

De beregninger som er utført, gjelder føl
gende gruppel'I: 

a) 	Lønnstakere med inntekt i 1983 på 90 000 
kroner, 110 000 kroner, 125 000 kroner og 
150 000 kroner der inntekten før skatt for
utsettes å ha utviklet seg som .gjennom
snittlig årslønn for voksne industriar:bei
dere etter N.A.F.'Si statistikk. 

b) 	Lønnstakere med inntekt i 1983 på 125 000 
kroner, 150 000 kroner, 200 000 kroner og 
250 00-0 kroner, der inntekten før skatt for
utsettes å ha utviklet seg som gjennom
snittlig årslønn for :funksjonærer i ledende 
stilliinger etter N.A.F.'s statistikk. 

c) 	 Pensjonister med minstepensjon. 

d) 	Lønnstake·re med inntekt i 1983 som for 
utvalgte stillingsgrupper i staten og. med 
en inntektsutvikling i 1983 som disse· stil 
lingsgruppene har hatt. 

For andre enn pensjonistene er beregningene 
utført for enslige inntektståkere og for inn
tektstakere som forSØlrger ektefelle og to barn 
under 17 år. Den nominelle disponible inntek
ten bere.gnes: ved at en trekker inntektsskatter 
og trygdepremier fra inntekten, samtidig som 
en for barnefamilier tar hensyn til forS'Ørge:r
fradmget oig ba:rnetrygden. En kommer der
etter frem til den disponible realinntekten ved 
å · deflatere den nominelle disponible inn
tekten med konsumprisindeksen. Fra, 1983 til 
1984 er prisstigningen anslått til 6,2 P'St. 

I tillegg til skatte- og trygderegler er det 
innarbeidet virkninger av mer spesielle, øko
nom.i:ske ordninger som er in.nført i de s·enere 
årene og som i prinsippet v:il påvirke utvik
lingen i kjøpekraften. Dette gjelder bl.a. virk
ninger av lettelsene i skattleggingen av boliger 
og bankinnskudd, fradragsrett for fagfore
ningsikontingent, utviding av sparing med 
s:kattefmdrag og virkning av sykelønnsord
ningen. Det må understrekes at de beregnede 

Endringer i disponibel realinntekt gir ut
tcykk for endringer i den reelle inntekt inn
tektstakere har etter at skatten er betalt. 
Beregningene av skatten er foretatt under 
generelle foruts1etninger. For den enkelte· vil 
riler individuelle forhold være, av betydning, 
f.eksi. i hvilken utstrekning en ha~ fradrag 
for gjeldsrenter eller andre fradrag utenom 
minstefradraget. Av stønader har en bare tatt 
hensyn .til barnetrygden. 

Det er grunn til å understreke at endringene 
i disponibel realinntekt ikke uten videre gir 
noe fullgodt uttrykk for endringene i en per
sons levestandard eller levekår, selv om den 
er en viktig levekårskomponent. Også andre 
faktorer er av stor betydning. Som eksempler 
kan nevnes fellesfor.bruket i form av under
visning, helsestell og sosiale ytelser. Andre 
eksempler er velferdstiltak fra arbeidsgiver 
utenom lønnsutbetalingene og endringene i aw
drtagsvilkårene for lån. Videre er ikke de 
valgte typehushold nødvendigvis representa
tive for de· me;st vanlige husholdsityper. 

Beregningen,e bygger på en rekke· forenklede 
forutsetninger og må brukes med varsomhet. 
I utvalgets tidligere rapporter er: gjort nær
mere rede for de forutsetninger som er lagt 
til grunn og ulike forbehold som må tas ved 
bruken av tallene. 

Lønnstakere i industrien 

Fra 1983 til 1984 har en ut fra N'.A.F.'s 
lønnsstatistikk regnet med 7,7 pst. vek,s,t i års
lønn for voksne industriarbeidere i gjennom
snitt. For funksjonærer i ledende · stiiling.er er 
det fra 1983 til 1984 regnet med en årslØ:nris-:
vekst på 8,0 pst. 

I tabell 1 c har en pre·sentert utviklingen 
i nominell lønnsinntekt siden 1970 for -disse· 
to lønns,takergruppene. Beregninger over ut
viklingen i disponibel realinntekt for utvalgte 
lønnsnivåer i industrien er gjengitt i tabell ·1 d. 
I følge tabellen vil begge de to u_tvalgte lønnsi
takerg.rupper få en oppgang i. disponibel real
inntekt i 1983-1984 i størrelsesorden 1%....:.2 
pst. Dette er på linje med . økningen .i. 1983. 
Også i 1984 er oppgangen gjennomgående litf 
sterkeve på de-_høyes_te inntektsniyåer enn på 
de lavere. Utviklingen er om lag den samme 
for enslige· som for lønnstake.re med barn. 

http:l�nnstake.re
http:stiiling.er
http:Utvalg.et
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Tabell 1 c. 	 Lø,nnsinntekt før skatt for lønns
takere i industrien 

1971 
. 1972 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
'1984 

1970-80 
1980-84 

Årslønn for voksne 
industriarbeidere 
(gj.snitt menn og

kvinner)· 

Indeks År~ig
1970=100 endring,

pst. 

111,9. 11,9 
121,9 8,9 
134,8 10,6 
158,2 17,4 
189,7 19,9 
211,5 11,5 
230,4 8,9 
248,3· 7,8 
25·5,5 2,9 
281,3 10,1 
309,8 · 10,1 
342,3 10,5 
370;7 8,3 
399,2 7,7 

.10,9 
9,1 

Årslønn 

for funksjonærer 


i ledende 

stillinger 


Indeks . ÅrJ!.g 
1970~100 ·endring, 

pst. 

108,8 8,8 
115,2 5,9 
127,0 10,2 
143,5 13,0 
163,4 13.,9 
183,8 12,5 
202,2 10,0 
219,8 8,7 
225,3 2·,5 
242,2 7,5 
270,8 11,8 
299,8 10,7 
325,31 8,5 
351,3 8,0 

9,2 
9,7 

Kilde: N.AF.'s statistikk. 

Tabell 1 d. 	 Disponibel realinntekt for lønnstakere i industrien. Arlig prosentvis endring 

Inntekt 1'9'813 	 1970-19801) 198.0-19812) 1981-19823) 19182~1983 1'98~1984 

Med inntektsveks.t som i gjennomsnitt 
for industriarbeidere: 

90 000 kroner 

Enslig . ·., .. ·..................... " ... 

Ektepar med 2 barn 

110 000 kroner 
En·slig ........... ~ 
Ektepar m~d 2 barn 

125 000 kroner 

............... . 


................ . 

................ . 


Enslig ........................ ·'· ... ·.. 

Ektepar med 2 barn ............ , .. . 


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

Med inntektsvekst som for le·dende 
funksjonærer i industrien: 

125 000 kroner 

Enslig ........................... . 

Ektepar med 2 barn ............... . 


150 000 kroner 

Enslig ............ ; .............. . 

Ektepar med 2 barn ...._........... . 


1,6 -1,0 -0,7 1,0 1,6 
2,1 -0,9 -0,l 1,7 1,6 

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

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

0,8 2,3 --0,7 1,2 1,5 
1,5, 1,3 -0,2 2,1 1,5 

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

-0,4 3,0 -0,5 1,4 l,7 
0,3 2,0 -:-0,2 2,2 1,7 
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200 000 kroner 
Enslig ......,..........·... . . . . . . . . . . . . -_ 1,2 4,3 -0,5 1,3 1,8 
Ektepar med 2 ba.rn . . . . . . . . . . . . . . . . -'- 0,5 3,3 ·-0,1 2,3 1,7 
250 000 kroner 
Enslig ......." "'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1,8 5,2 -0,6 1,9 2,0 
Ektepar med 2 barn . . . .. . . . . . . . . . . . . - 1;3 4,1 -0,2 2,4 1,8 

1) 	 De inntektskorreksjoner som er spesifisert i tidligere rapporter, er innarbeidet. Det gjelder f.ekS~ .end
r.ing·er i sykelønnsordningen og lette1ser i skattleggingen av boliger. Samlet for perioden 197~80 
utgjorde di.S1Se korre~sjonene ca. 0,2 pst. pr. år. 

2) Endringene i reglene for skattefrie renteinntekter og sparing med skattefradrag ei: anslått å bidra 

med 0,2 pst. i disponibel realinntekt på alle skattenivåe,r. . . - . 


3) Endringene i reglene for sparing med skattefradr:ag er anslått i bidra med 0,2 pst. i disponibel real

inntekt på alle inntektsnivåer. 

Pensjonister 

Hovedkomponentene i pensjonsytelsene fra 
Folketiwgden er grunnbeløpet, særtillegget og 
tilleggspensjonen. Minstepensjonen består av 
et grunnbeløp (1Y2 for eJttepar), særtillegg 
og et kompensa;sjonSitillegg, k~ 500 for enslige 
og kr 750 for ektepar. Særtillegget kan opp
fattes som en minimums tilleggspenSJjon. 

Pensjonistenes' inntekter er endret en gang 
i 1984. Fra :i. mai ble grunnbeløpet he;vet med 
1 600 kroner til 24 200 kroner.. På årsba:sis er 
gl'unnbeløpet hevet med 6,0 pst. 

Særtillegg.ssatsene ble 1. mai hevet med 1,0 
prosentenhet til 52,5 pst. for enslige pens(jo
nister. Også for hver av penS1jonistektefeller 
ble satsen hevet med 1,0 prosentenhet til 48,5 
pst. eller 97 pst. samlet for ektepar. 

Pensjonister har rett til særfradrag ved 
skatteligningen på 17 700 kroner i 1984. Sær
fradraget siammen med et eventuelt kom:rnu,. 
nalt ·tillegg.sfradrag gjør· mins:tepensijonene · 
skatterfrie. Disponibel inntekt for .trygdede med 
bare minstepensjon blir dermed lik minste
pensjonen. De gjennomsnittlige minstepensjo
ner i 1984 var på _36 516· kroner for enslige og 
på 59 056 kroner for ektepar. I 1983 var de 
på henholdsvis· 34 153 kroner og. 55 249 kroner. 
(Disse beløpene er beregnet ut fra gjeldende 
satser. Faktisk utbetaling kan bli marginalt 
høyere pga. avrunding av månedsbeløp.) 
Veksten i utbetalt pensjon fra 1983 til 1984 
ble 6,9 pst. både. for enslrige pens1joni'Ster med 
bare minstepensjon og for tcygdet ektepar . 
med minstepensjon. 

Med en prisstigning fra 1983 til 1984 på 
6,2 pst. hadde pensjonister siom kun mottair 
minstepensjon, en vekst i. disiponibel realinn
tekt. Økningen i ~isponibel realinntekt for 
denne gruppen skyldes økningen i særtillegget. 

Fordi utgiftsforho.ldene varierer sterkt pen
sjonistene imellom, vil de faktiske økonomiske 
forholdene for _pensjonister med bare minste
pensjon kunne .vise store variasjoner. 

Tabell le. 	Trygdedes minstepensjon 

Minstepensjon Minstepensj.on 
for enslige for ektepar 

Indeks Arli~ Indeks Arli~ 
1'970= 100 pst.~lS 1'970= 100 pst.';lS

endrmg endrmg 

1971 114,0 14,0 115,7 15,8 
1972 123,7 8,5 125,5 8,0 
1973 133,7 8,1 135,5 8,0 
1974 149,2 11,6 151,2 11,6 
1975 170,4 14,2 172,9 14,4 
1976 196,7 15,4 202,3 17,0 
1977 227,5 15,7 236,7 17,0 
1978 259,8 14,2 273,7 15,6 
1979 278,9 7,4 295,8 8,1 
1980 311,7 11,8 328,6 11,1 
1981 357,0 14,5 376,5 14,6 
1Ø82 . 399,8 12,0 423,0 12,4 
1983 437,3 9,4 461,5 9,1 
1984 467,6 6,9 493,4 6,9 

1970-80 12,0 12,6 

1980-84 10,7 10,7 


Tabell 1 f. 	 Disponibel realinntekt for trygdede 
med minstepensjon. 
Arlig. prosentvis endring 

Enslig Ektepar 

1970'.--80 3,4 3,9 
1980-83 0,7 0,8 
1980-81 .... ·-·~ ._" .... •\-•. Q,8 - _Q.,B 
1981-82 0,.6 1,0 

.1982-83 0,9 0,7 
i983-84 0,7 0,7 

Pensjonister med tilleggspensjon utover sær
tillegget vil generelt øke sin inntekt i· ta'.kt 
med grunnbeløpet, dvs. at økningen fra· '1983 
til. 1984 var 6,0 pst. I samme tidsrom økte 

http:Minstepensj.on
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konsumprisene med 6,2 pst., slik at real nibel realinntekt for lønnstakere i statlig virk
innte~ten før skatt gikk svakt ned. For den somhet med inntektsutvikling som for fire ut
disponible realinntekt kan resiultatet variere valgte grupp1er. Anslagene fo:r den nominelle 
noe avhengig av pensjonens: størrelse og pen lønns1utvikling i ta.hell 1 g bygger på tall fotr 
sjonistens sivilstand. En kan i den forbindelse gjennomsnitUig lønnsnivå. Det har ikke vært · 
legge merke til at en endring på en tidels pro mulig å innarbeide virkningene iw ju:sterin:gs. 
sent i disponibel realinntekt for de aktuelle og normering,soppgjøret pr. 1. august 1984 og 
tilleggspensjoner vil beløpe seig til m~simum av endringer i topplønnen i den laveste lønns
kr 150 i 1984. stigen. En må også være oppmerksom på at 

Sett under ett er pensjoni:s!tenes inntektsi endringer i de gjennomsnittlige lønnstallene 
utvi.kling preget av økninger i grunnbeløpet vil bli påvirket av endring.er i sammensetnin
og av at.en stadig større andel mottar tille:ggis' gen av gruppene. 
pensjon. Gjennomsnittlig tilleggspensjon øker Beregningene over disponibel realinntekt 
etter hvert s:om nye pensjonistkull kommer til. bygger på samme virkninger av skatter og på 
For pensjonister med minstepensjon vil og.så samme prisutvikling som ber;egninge~e for 
endringer i særtillegget påvirke utviklingen. lønnstakere i indu:s:trien. 
Alt i alt er det grunn til å g;å ut fra at gjen Beregningene som er gjengitt i taibeU 1 h, 
nomsnittlig disiponibel realinntekt for ·pensjo• viser at offentlig tilsatte i sjefsgruppen og
nister under ett har økt de siste årene. kontorgruppen fikk en vekst i disponibel real

Kommentarene· ovenfor gjeder pensjons... inntekt fra 1983 til 1984. Veksten var klart i 
ytelser fra folketrygden. PensjonisteneSI inn underkant av hva industriansatte hadde. Grup
tektsforhold bestemmes også av andre pen pen med gjennomsnittsinntekt i 1983 som. fag
sjonsordninger, men Beregningsutval:get har arbeidere· i Televerket og NSB og med inn
ikke vurdert ytelser fra disse. tektsutvikling fra 1983 til 1984 SiOm gjennom

snittet i gruppen, fikk en svak nedgang i sin 
Lønnstakere i offentlig virksomhet disponible realinntekt. Sa;ksbehandlergruppen 

Beregningsutvalget har og·så på vanlig måte hadde med tilsvarende foruts:etninger, uendret 
foretatt beregninger over utviklingen i dispo- diisiponibel realinntekt. 

Tabell 1 g. Lønnsinntekt for utvalgte grupper i statlig virksomhet 

Førstesekr./Kontorass./ Fagarbeider i Ekspedisjonssjef/underkonsulent/Kontorfullmektig Televerket og NSB direktør /byråsjef førstekons. 

Arlig Arlig Arlig ArligIndeks Indeks Indekspst.vis pst.vis pst.vis pst.vis
1973=100 1973=W0 19·73=100endring endring endring endring 

1974 112,6 12,6 111,2 11,2 110,4 10,4 
1975 132,6 17,8 130,3 17,2 130,2 17,9 
1976 148,5 12,0 144,9 11,2 141,6 8,8 
1977 161,6 8,8 157,5 8,8 150,4 6,2 
1978 175,2 8,4 171,2 8,7 6,6 159,7 6,2· 
1979 179,2 2,3 174,5 1,9 2,2 162,2 1,6 
1980 201,6 12,5 193,0 10,6 7,8 178,4 10,0 
1981 '231,6 14,9 218,5 13,2' 9,0 189,5 6,2· 
1982 260,4 12,4 244,9 12,1 11,7 204,7 8,0 
1983 281,0 7,9 263,3 7,5 7,0 220,3 7,6 
19841 ) 298,1 6,1 276,2 4,9 5,2 234,6 6,5 

1973-80 10,5 9;8 8,.6 
1980-84 10,3 9,4 8,2 7,1 

Gj.snittlig års-
lønn i 1983-kr 92 800 105100 133 200 183100 

Antall lønns
takere innen disse 
stillingskategorier 
pr.1.10;83 11437 5413 10 095 776 

1) Virkningen av jUsterings- og normeringsoppgjøret pr. 1.8.84 og av endringer i topplønnen i laveste 
lønnsstige pr. 1.10.84 er ikke rr:edregnet 

http:endring.er
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TabeH 1 h. Disponibel realinntekt for grupper i statlig virksomhet. Arlig prosentvis endring 

Inntekt l9i83 19'73-198() 1980--1961 19181-1962 1982-1900 1983-19842) 

92 800 kroner 
Inntektsutvikling som for kontor
assistent/kontorfullmektig: 

Enslig •• 1 •••" ••••••••••••••••••••••• 

Ektepar med 2 barn .............. 
1,5 
2,2 

2,5 
2,0 

0,8 
1,3 

0,6 
1,3 

0,3 
0,5 

105 100 kroner 
InntektS1Utvikling som for fagarbeider 
i Televerket og NSB: 

Enslig· ......... ,,, .................. 0,9 1,9 0,5 0,6 -0,5 

Ek.tepar, ~ed 2 barn .............. 1,7 1,7 1,0 1,1 -0,3 


133·200 kroner 
Inntektsutvikling som for første
sekretær/konsulent/førstekoD.S1Ulent: . 

Enslig· .. , . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . - 4,31 ) 0,8 0,1 0,6 0,0 
Ektepar med 2 barn .............. -2,31 ) 0,1 0,4 1,3 0,1 

183 100 ·kroner 
Inntektsutvikling som for eks1pedisjoillSi
sjef/underdirektør'.fbyråsjef: 

Enslig . •'• ..... "' ................... -1,4 1,4 -1,8 0,8 0,9 

Ektepar med 2 barn .............. -0,6 0,6 -1,5 1,8 0,9 


1) 197'7-1980.. 
!) Se fotnote t~l tabell 1 g, 
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KAPITTEL 2 


Prispolitikk og prisutvikling 


1. PRISPOLITIKK 

I St.meld. ·nr. 43 for 1983-84 om retnings
linjer for prismyndighetene·s virksomhet i 
1984, heter det bl.a. at prismyndighetene 
førist og fremst skal bidra til å fremme en fri 
markedstilpasning, særlig ved tiltak som tar 
sikte .på å motvirke konkurransereguleringer 
i næringslivet. Gjeldende forslkrifter om melde
plikt for konkurransereguleringer og leveran
dørreguleringer av priser og avanser in.v. opp
rettholdes, men eventuelle endringer eller til 
pasninger skal vurderes. 

Også de unntak og dispensasjoner som er 
gitt fra foI'iskriftene om konkurranseregule
ringer a.v priser og avanser skal vurderes• på 
ny med s1ikte på om grunnlaget for unntaket 
fortsa;tt er tilstede. Andre konkurranseregu
leringer, herunder markedsdelingsj- og ek•sklu
sivordninger, bør vurderes og inngrep fo1reta:s 
dersom ordningen antaS: å ha skadelige virk
ninger. Det sa.mme gjelder autorisasjonsord
ninger, kvoteavtaler m.v. 

Etter retningslinjene skal prismyndighetene 
undersøke pris-, fortjeneste- og konkurranse
forholdene i næringslivet, og legge vesentlig 
vekt på å informere forbrukerne og næriings:
livet om aktuelle pris- og konkurranseforhold. 
Gir undersøkelsen grunn til det, skal pris,.. 
myndighetene treffe tiltak for å bringe skade·
lige forhold til opphør. Det ska;l føres tilsyn 
med bedriftenes prisfastsetting, bl.a. med 
hjemmel i midlertidig forskrifter av 17. de
sember 1981 om meldeplikt for pris;- og avanse
forhøyels.er. Melding1ene etter dis1se forskrif 
tene· skal i fø:rste rekke danne grunnlag for 
vurdering av prisutviklingen på ulike om
råder. Spørsmålet om å innføre kontroll med 
fusjon eller oppkjøp mellom foretak vurderes. 

Med bakgrunn i retningslinjene er en rekke 
direkte prisreguleringe:r avviklet i løpet av de 
siste par år. Dette gjelder bl.a. maksimalpris
reguleringer for bensin, sement, brød, detalj 
priser på kjøttvarer, transport med lastebil, 
byggeprisforskriftene og forhandleravans~n 

for bensin. Enkelte av ordningene er avløst av 
meldepliktsbestemmelser. 

Den særskilte husleieregulering (etter hus·
leiereguleringsloven kap. Il) er begrens.et til 
å gjelde Oslo, Bergen og Trondheim. For 
øvrig gjaldt loven opprinnelig i 115 kommu

ner. Etter søknader fria kommunene er 95 
kommuner nå unntatt. Det stedlige virkeom
råde her ventes ytterlige:re hegrense·t. 

I medho~d av husleiereguleringslovens § 17 
er det gitt prisforskrifter for boliger i bolig
byggelag, sist revidert 1. september 19'83. 
Siden 1. septemberr 1982 er 93 kommuner. unn
tatt fra denne regul~ring. For'skriftene: gjeilder 
i dag i 8 kommuner. Det venteSI ytteriliigere· be
grensning av det stedlige virkeområde· også 
her. 

Prisforsikrifter for overdriagels:e og bortfeste 
av fast eiendom av 25. oktober 1974 ble opp
hevet ved kongelig resolusjon 27. mai 1983. 
Med bakg·runn i opplysninger om tilfeller med 
tildels; svært betydeligie økninger av den årlige 
festeavgiften, hie det den 16. desember. 1983 
innført midlertidige prisfo~skr'ifter om regule
ring av festeavgifter. Forskriftene er nylig 
forlenget og gjort gjeldende ut 1985. 

Foruten- den særskilte husleiere:gul·ering og 
maksimalprisene for boliger i boligbyggelag 
gjelder det i dag prii.sregulering for bl.a: kjø
ring med drosjebil, konsumme1lk og fløte·, 
margarinprodukter og delev av engrossalg av 
kjøttvarer. Reguleringene er imidlertid ·under 
vurdering. 

En rekke dispensasjoner fra forslkl'1iftene a1v 
1960 om konkurransereguleringer er gjennom
gått, og en del er trukket tilbake. I tillegg er 
det i noen tilfelle grepet inn etter prisloven 
mot eksiklusivordninge,r. Dette er gjort for: bl.a. 
trelast, wallboa:rd og ur. 

2. UTVIKLINGEN I PRISINDEKSENE 

I løpet av de siste 2-3 årene har pæ:isstig
ningen avtatt internaisjonalt. Dette gjelder 
også Norge, hvor stigning.stakten i 1984 ligger 
omtrent på det halve av stigningsfakten i 1981 
regnet på åvsbasis. 

Den gjennomsnittlige prisstigning fra 1981 
til 1982 var på 11,3 pst. og fra 1982 til 1983 
på 8,4 pst. I gjennomsnitt 

1 

for de 11 før 1ste 
måneder i 1984 var konsumprisåndeksen 6,3 
pst. høyere enn for tilsvarende periode i f jo.r. 
Stigningstakten har avtatt gjennom året. For 
siste 12 måneder målt fra november 1983 til 
november 1984 var prisstigningen således 6,0 
pst. Beregningsutvalget anslår den gjennom
snittlige prisstigningen fra 1983 til 1984: til 
ca. 6,2 pst. 

http:begrens.et
http:forh�yels.er
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Tabell 2 a v1ser utviklingen i konsumpris oden november 1983 -:-- november 1984 og· til
indeksen fordelt etter leveringssektor for peri- svarende periode året før. 

Tabell 2 a. Konsumprisindeksen - varer og tjenester etter Zeveringssektor 

Endring i pst. 
Vekt 

0
100 Nov. 1'982r- Nov.1983

nov.19>83 nov.1984 

Totalt .................................................. . 1003,7 7,0 6,0 
1. Jordbruksvarer ..................................... . 122,3 4,4 5,6 

1.1 Mindre bearbeidde ............" ................... . 74,0 3,8 5,4 
1.2 Mer bearbeidde ........................ "........... . 48,3 5,4 5,8 

2. Fiskevarer· .......................................... . 14,0 7,9 3,0 
3. Andre norskp~oduserte konsumvarer .................... . 346,9 6,5 7,2 

3.1 Lite påvirket av verdensmarkedets priser ........... . 116,2 10,0 9,0 
3.2 Påvirket av verdensmarkedet p.g..a. stort importinnhold 

eller rastoffp·ris bestemt på veroensmarkeder . .--.... ,.. 106,2 3,0 6,3 
3.3 Påvirket av verdensmarkedet p.g.a. konkurranse fm 

utlandet .. ;...........,......... ·1· •••••••••••.••••••• 124,5 6,2 6,3 
4. Importerte konsumvarer ...." ........................... ,.. 226,1 7,0 5,4 

4.1 Uten norSlk konkurranse ........................... . 125,4 9,7 5,9 
4.2 Med norsk konkurranse . . ........................ . 100,7 4,0 4,6 

5. Husleie .........." .................. _. ................ . 100,9 8,2 7,2 
6. Andre varer og tjenester .. '. ........................... . 193,5 9,0 4,8 

6.1 Med arbeiidsilønn som dominerende prisfaktor ....... . 61,9 7,5 6,2 
6.2 Også med andre viktige priskomponenter ............ . 131,9 9,7 4,0 

Kilde: Stattstisk ukehefte. 

Som det framgår: av tabellen, var prisstig var stigningen vesentlig lavere en.n i fjor, og 
ningen for andre norskproduserte kon.sum lavere enn gjennomsnittlig stigning i konsum
varer: omlag Uke sterk siste 12 .måneder som pr:isdndekisen i inneværende år. 
tHsvarende periode året før, men stigningen Prisstigningen i Norge fra 1982 til 1983 
for denne vargruppen ligger: over den gjen var ca. 3 prosentpoeng høyere enn. til~v:arende 
nomsnittlige prisstigningen for perioden norv. tall for OECD-området. For 1984 vil Norge 
83 - nov. 84. Spesielt for varer i undergruppen ifølge Salderingsproposisjonen komme· ut med 
3.1 Lite påvirket av verdensmarkedets priser, en priS1Stigning fra 1983 til 1984 som er ca. 

er prisstigningen fortsatt høy. Qgså siste år: 1 prosentpoeng sterkere enn for OECD-områ

bidro importerte konsumvarer 'moderat til det totalt. 

prisstigningen. For·.andre varer og tjenester 


Tabell 2 b. Produsentprisindeksen. Stigning i pst. 

Jan.-nov. 19'831- Nov.1983
jan.-nov. 1984 nov. 1984 · 

Oljeutvinning og ber.gverksdrift .............. " ....... "......... . 4,9 11,3 

In.dustri .... ", .............................................. · · · · · 6,7 6,8' 


/N æringSlniidler, drikkevarer og tobakk .................... " .. . 7,7 8,3 

Tekstilvarer:, bekledningsvarer, lær og lærvar?r. ................ . 3.5 4,0 

Trevarer .. ,.. ,............................................... . 5,2 4,4 

Treforedling, grafisk produksjon og forlagsvirksomhet .......-... . -7,5· 10,2 

Kjemisk prioduksjon, mine:ralolje, kull, gummi og plastprodukter.. 3,9 5,8 

Mineralske produkter .................. "....... '. ............ . 5,3 4,0 

Metaller ............... "................................... . 15,9 8,5 

Verkstedprodukter ........................ ,.................. . 3,6 5,3 


Kraftforsyning ... ". "......................................... . 11,6 10;6 


Totalt ....•...................•.................................·. 6,9 7,9 


Kilde: StatiStisk ukehefte. 
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Siste år, målt over perioden no~ember 1983 
- november 1984, steg. produsentprisindeksen 
med 7,9 pst. (tabell 2 h). I gjennomsnitt for. 
de første 11 måneder i 1983 lå produsentpris

indeksen 6,9 pst. høyere enn for tilsvarende 
periode i fjor. 

Fig. 2.1 nedenfor viser en sammenstilling av 
konsumprisindeks ( ekskl. tjenester) og en
grosprisindeks for ~rer levert til konsum. 

Fig. 2.1. Engros- og konsumprisvekst. Konsumprisindeksen i alt ekskl. tjenes.ter og engro~pris
indeksen for varer levert til konsum. Prosent endring fra ett år tidligere. 

20 l l 
- lflg. konsumprisindeksen 

18 ••• •" lflg. engrosprisindeksen 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

1980 1981 1982 

Kilde: Statistisk Sentralbyrå. 

Både .engrosprisindeksen for konsumvarer 
og koinSIUlllprisindeksen viste en relativt lik 
utvikling med hovedsakelig fallende stignings
takt gjennom 1983. 

Fva omkring åxisiskiftet 1983/84 synes en
gropris:indeksen og komsumpris.indeksen å ha 
noe ulik utvikling. Konsumprisindeiksein har 
hatt en svak avtakende .stigningstakt gjennom 
1984. Engrosprj:sindeksen har derimot vist en 
tiltakende stigningstakt, og viser nå en stig
ning. over en 12 måneder1s periode SIOm er om
lag 1 prosentpoeng høyere enn for konsumpris
indeksen.. Dette øker usikkevhe,ten ved å anslå 
prisutviklingen utover i 1985. En er innstilt 
på å se nærmere på utviklingen i de to indek
ser i den endelige rapporten foran inntekts
opgjøret til våren. 

3. 	 AJOURFØRT DEKOMPONERING AV 
KONSUMPRISVEKSEN FOR 1983 OG 
1984 

I rapporte.n . fra Det tekniske beve:gnings
utvalg for inntektsoppgjørene om grunnlaget 

1983 1984 1985 

for inntektsoppgjørene 1984 (NOU 19$4: 14) 
ble konsumprisutviklingen fra 1983 til 1984 
anslått til 6-7 pst. Den faktiske utviklingen 
ser nå ut ti.I å bli en vekst på 6,2 pst. Vi vil 
sammenligne forutsetningene bak Beregnings
utvalgets prognose. fra våren 1984 med pris
bildet slik det se·r ut i desembeI'I 1984. 

I tabell. 2 c er konsumprisutviklingen de
komponert etter bidrag fra ulike varek.ateigo
rier. Vi vil knytte noen kommentarer til enkelt 
postene i tabellen. 

Beregningsutvalgets prognose bygget på en 
fomtsetning om 4 pst. gjennomsnittMg vekst 
i importprisene fra 1983 til 1984. Fra 3. kvar
tal 1983 til 3. kvartal 1984 steg importpnsene 
gjennomsnittlig med 3,5 pst. Dette antyder at 
den gjennomsnittlige vekst i· importpclsene fra 
1983 til 1984 kan bli noe lavere enn tidlige~e 
antatt. Likevel er det anslåtte· bidraget til 
konsumpl'li!sveksten fra importe!rte varer· 0,2 
prosentenheter høyere enn Beregning.sutval
gets prognose fra ifjor vår. Dette skyldes· at vi· 
nå reg,ner med en sterkere prisv.ekst enn 4 pst. 
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for importvarer som veier tungt i konsumpris
indeksen. F.eks. økte indekS1en for gruppen 
matvarer, dr.ikkevarer og tobakk med 12,.5 pst. 
fm 3. kvartal 1983 til 3. kvartal 1984. Bidraget 
fra priser på varer· produsert i Norge for 
hjemmemarkedet utsatt for utenlandsk kon
kurranse, er 0,2 prosentenheter lavere enn tid
ligere anslått. Alt i alt er derfor det anslåtte 
bidraget fra internasjonalt bestemte priser 
uendret. 

For: å beregne bidrag.et til kon:swnpris
veksten fra jonibrukspriser, tok en i progno
sen utgang.spunkt i priser 1som måtte gjelde 
dersom inntektene l jordbruket skulle stige i 
takt med inntektene for. industriarbeidere. 
Nedre grense i intervallet for bidraget fra 
jordbruksvarer ble ·i vår:riapporten antatt·· å 
gjelde dersom det skulle vi'Se .seg at jord
bruket ikke klarte åta ut i priser så mye som 
forutsatt i jordbruksavtalen. De foreliggende 
data tyder på at dette har vært sitUJaJsjonen i 
1984. 

Nedre grense for det anslåtte bidraget fra 
husleie forutsatte at husleien i 1984 skulle 
stige æntrent i takt med priS1ene ellers. Kon
sumpri:sindek:sen for årets 11 ·første måneder 
tyder på en noe sterkere vekst i husleiene enn 
i indeksen totalt. Fra november 1983 til no
vember 1984 økte husleiene med ·gjennom
snittlig 7,2 pst., mens konsumprisindeksen 
økte med 6,0 pst. i samme tidsrom. På baJk;. 
grunn av disse obse:rvasjoriene er en kommet 

fram til et bidrag fra husleiene på 0,9 prosent
enheter. 

Ved utarbeiding av Beregningsutvalgets 
prognose ble det lagt til grunn en gjennom
snittlig lønnsvekst fra 1983 til 1984 på 6,0 pst. 
Den gj.ennomsnittlige lønnsvekst ser ut til å 
kunne bli omkring 7 pst. Virkningene av denne 
endringen på prisutviklingen fra 1983 til 1984 
vil bl.a. avhenge av lønnsvekstens ford~Ung 
ov.er. året. En antar nå at bidraget fra lønnin
ger er -0,1 prosentpoeng høyere enn anslå.tt i 
vårprognosen. 

Ertfaringsmessig har det vært vanskelig å 
gi gode anslag fov utvikHngen i driftsresulta
ter fra ett år til et annet. Videre har sammen
hengen mellom .kostnadsvekst og driftsre.sul
tater variert i de ·senere år. Det er. derfor stor 
usikkerhet knyttet til anslagene for bidraget 
fra tlrMtsresultater. I nedre grense i prognosen 
fra i vår er en produktivitetsgevinst kombinert 
med en aivdemping av veksten i driftsresulta
ter. I nedre grense er. summe:n av bidraget 
fra driftsresultat og prod.U!ktivitetsgevinst 0,3 
prosentenheter. E.n antar nå et større bidrag fra 
konsumprisveksten fra driftsresultater. Imlid
lertid antar en også en sterke·re produiktivitets'
vekst. Bidraget fra driftsresultater og. produk.: 
tivitetsgevinster er da anslått til 0,2 prosent
enheter til sammen. Det samlede bidraget fra 
kostnadsbestemte priser er nå det samme· som 
det laveste tall som ble brukt i vårprognosen. 

Tabell ·2 c. Dekomponering av konsumprisveksten ·fra 1983 til 1984 ..Prosentenheter· 

Bidrag til konsumprisstigningen Prognose .Anslag 
fra varer levert fra sektorer med: våren 1984 desember 19184 

Internasjonalt bestemte priser ........................ . 1,7 1,7 
- priser på importerte varer ....:....... ,.............. . 1,2 .1,4 
- priser på varer produsert i Norge for hjemme

markedet utsatt for utenlandsk konkurranse ....... . 0,5 0,3 

Offentlig regulerte priser ............................ : .. . 2,1-2,6 2,2 
- jordbruiksp·riser . . ...................... ,......·..... . 0,5-0,8 0,5· 
- priser på offentllig forretningsdriift ............... . 0,2 0,1 
- elektriisitetspri:s·er . . ........... ,................. . 0,3 0,4 
- husleie ....·............................ ~ ....... . 0,8-1,0 0,9 
- øvrige offentlige regulerte priser ................. . 0,3 0,3 

Kostnadsbestemte priser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,7-2,2 1,7 
= løn·nin·ger ......., . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4 1,5 
- driftsresultater . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5-0,8 0,7 
- produktivitet ...........,.. ,. ".................. ". -0,2-0,0 -0,5 

Avgifter og S!U:bsidier . . .............................. . 0,5 0,6 
- avgifter ..... ·., .................................... . 0,4 0,5 
- subsi:dieii . . ....................................... . 0,1 0,1 

Konsumprisindeksen 6-7 6,2 

http:ansl�.tt
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KAPITTEL 3 


Utviklingen i Norges konkurranseevne 


1. 	 KURSUTVIKLINGEN FOR NORSKE 
KRONER 

Valutamarkedet har også i 1984 vært preget 
av høy .og økende dollarkurs over.for 'de vest
europeiske valutaene. Denne trenden i ku:rtsi
utviklingen har pågått siden 1980. 

Figur 3.l viser kursutviklingen i norske kro
ner overfor et utvalg av andre valutaer sd.den 
midten av 1983. Det er ikke foretatt noen 
pariitetsendring innen det europeiske, valuta
system, EMS, som de fleste EF-va1utaer er 
knyttet til, siden 21. mars 1983. 

Den norisike kroneveridien er knyttet til en 
kurv av våre handeLspartnereSI valuta. Valuta
kurven ble etablert i desembe:r 1978. De nå
gjeldende vektene ble fastsatt i august 1982. 
Dette system holder kronens ve·rdi noenlunde 
fast i forhold til et veid gjennomsnitt av valu
taene til våre viktigste handelS!partnere. 

Den norske kroneverdien er justert. to· gan
ger i løpet av 1984. Fra 2. juli 1984 ble målin
gen. av kroneverdien ved hjelp av kurveindek
s.en endret fra et aritmetisk til et geometrisk 
gjennomsnitt. Dette medførte samtidig en de
presering av kronen (nedgang i' kroneverdien) 
med et par prosent. 

Med virkning fra 24. septembe'r annonserte 
Norges Bank at de i tida framove·r ville styre 
mot en noe svakere krone i sin kur1spolitikk. 
I oktober og november lå kurvindeiksen i gjen
nomsnitt på 101,75-101,85, mens en indeks på 
100 er det en vanligvis styrer mot. 

Et samlet bilde av utviklingen i kronens 
internasjonale verdi i å:riene fra 197 4 målt 
med dagens valutakurvvekter og veieteknikk 
er vist i figur 3.2. Figuren er basert på kvar
ta1sgjennoms'nitt og med anslag for 4. kvartal 

1984 basert på at novemberindeksen holdes 
ut året. I figuren betyr stig.ende kur.ve øking 
i krionens internasjonale verdi (bidrar til svek
ket konkurranseevne), og fallende kurve, ned
gang i kronens verdi (bidI'!ar til bedret konkur
ran~evne). 

Ved årsskiftet 1976-77 nådde kronens inter
na;sjonale veridi målt på denne måten et .maik
sdmum. Siden da har ·kroneverdien falt;· og 
den lå i noi\Tember 1984 ca. 15 pist. undert mak
simumsverdien. M:ens vi tidligere i 1970-årene 
fikk vår konkurranseevne svekket betydelig 
gjennom endringer· i valutakursene, førte va
lutakursendringene mellom 1977 og 19_78 iso
lert sett til betydelig forbedring i konkUJrranse
evnen. Mellom 1978 og 1982 var det små end
r:inger i de gjennomsnittlige kur:vindeksene, 
men med en tendens til styrking av den norske 
krone. I 1982 skjedde det imidlertid e:n mar
kert svekkelse av kronen bl.a. som følg.e av 
nedJsikrivninge:r av kronekursen. I 1983 ble det 
nye kursleie omtrent opprettholdt, mens kro
nen i 1984 på ny er svekket. Alt i a;lt har kurs
endringene siden 1982 bidratt til en bedring i 
konkurvanseevnen. 

På årsbasis regnet fra 1983 til 1984 er den 
norS/ke krones internasjonale verdi S1Vekket 
med ca. 2 pst, målt med kurvindeksen. Dette 
har sammenheng med de noriske· kUI1sjuste·
ringene i juli og september i år. 

Det pre,siseres at den beregnede verdiend
ringen er knyttet til kurvvektene, og at andre 
vektsystemer vil gi andve :riesultater. Videre 
vil Beregningsutvalget bemerke at gjennom
snittlig kursendring dekker orver til dels ste·rke 
endringer i kursene på de enkelte valutaer. 
8e figur 3.1. 
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Fig. 3.1. 	 Middelkurser i Oslo (N.kr. pr. enhet) for UB-dollar, britiske pund, tyske mark, 
svenske kroner og japanske yen. Måne(tsgjennomsnitt 
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Fig. 3.2 Kursutviklingen for den norske krone målt med valutakurvvekter. {Dagens kurv
system). Kvartalsgjennomsnitt. 1980 = 100 
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2•.LØNNSKOSTNADENE I INDUSTRIEN 

De samlede lønnskostnader (medregnet so
siale utgifter) påvirket direkte og indirekte en 
vesentlig del av kosltnadene for. de fleste varer 
og tjeneste:r som fremstilles i konkurranse 
med utlandet. For utviklinge·n i konkurranse
evnen. vil derfor lønnsutviklingen siammen med 
endringer i arbcidskraftprodu:ktiviteten o:g 
kroneverdien, få stor betydnin.g,. Som et felles 
mål for dette brukes ofte lønnskostnader pr.. 
produs·ert enhet i industrien. 

En må imidlertid være kl1ar over at kost
nader knyttet til kapital, eneI'igi og råvare,. 
innsats faller utenfor dette begrepet. Tallene 
er derfor best egnet til å gi uttrykk for end
ringer i konkurransestillingen fra et tid:slpunkt 
til et annet for de me,st arbeidsintensive indu
strigrener. Dersom det skje·I'I store· endringer 
i en rekke a!lldre kostnader, kan også dette 
påvirke industriens konkurranseev·ne sterkt. 
Om begrepet konkurranseevne viser Utvalget 
for øvrig til Økonomisk utsyn 1983 fra Statis" 
tisk Sentralbyrå. 

Tabell 3 a og figur 3.3 viser utviklingen i 
lønnskostnader pr. produsert enhet i norsk 
industr:i sammenliknet med andre land for pe.
rioden 1970-84 med 1980=100. Sammenveiing 
av bl.a. lønrislkostnader pr. produsert enheit 
hos, våre handelspartnere er nå foretatt med 
gen norske krones valutakurvvekter mot tidli

1980 '1982 1984 

ger.e IMF's konkurransevekter. Dette er: i tråd 
med den praksis som- ble innført i Nasjonal
budsjettet 1985. Valutakurvvektene byg.ger på 
det Slamme teoretisike grunnlag som IMF

. vektene. Kurvvektene antas imidlertid å ta 
bedre hensyn til dagens handelismønster enn 
IMF-vektene som er basert på handel•sstrøm
mer i 1975. Den største forskjellen mellom 
vektsettene gjelder Japan som hM" langt mind
re vekt i kurvvektene" Over en periode, f.eks. 
1970-83, er det minimale forsikjelleii i utvik
lingen i relative lønnskostnader målt med 
valutakurvvekter eller IMF's konkuxransie·
vekter. År til år endringer eller utviklingen i 
de ul·ike komponentene - løninsikostnade'r i ner 
sjonal valuta, valutakurs - kan vise noe, større 
variasjon med veiktsett. 

Fra 1970 til 1977 fant det sted en nolkså 
S8immenhengende svekkelse av norsk industris 
konkurranse·evne målt med tielativ vekst i 
lønnskostnader. I årene· 1977-79 gikk denne 
ut.vikUngen i motsatt retning. Bedringen i disse 
årene kan i hovedsak ti1skriives lavere vekst i 
lønnskostnadene, i Norge enn hosi våre viktiJg!" 
ste handelspartnere·, jfr. pris:- og lønnsstoppen 
1978-1979. Også valutalkursutviklinge.n bidro 
til bedret konkurranse·ev.ne i denne perioden, 
mens produktivitetsutviklingen hadde motsatt 
effekt med kilart svakere vekst innen norsk 
industri i ddis1se årene en hos gjennomSlllittet 
for våre handelspartnere. 

http:konkurranse�ev.ne
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Fig. 3.3. Lønnskostnader pr~ produsert enhet i norsk indu8tri i /Otf'hold til våre handelspartnere. 
1980=100 . 
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TabeLI 3·a. Lønnskostnader pr. produsert en
het i industrien i Norge i forhold 
til våre viktigste handelspartnere 
(1980=100) 

1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
19841 ) 

.......... " .... 


............... 


............... 

............... 

............... 

............... 

............... 

............... 

............... 

............... 

.............. 


EndringIndeks fra året før 

80,5 
98,3 4,12) 

105,6 7,4 
111,6 5,7 
105,7 -5,3 

97,8 -7,4 
100,0 2,2 
104,4 4,4 
107,9 3,3 
107,0 -0,8 
107% %. 

1) Anslag. 
2) Gjennomsn.i!tt'lig årlig endring fra 1970. 
Kilde: Nasjonalregnskapet for norske ·tall. 

IMF for våre konkurrenters tall. 

I løpet av 1980 fikk vi på nytt en viss svek
kelse av norsk industris relative kostnadsposi
sjon. Svekkelsen forsterket seg i 1981 og 1982, 
mens 1983 ga en mindre forbedring i konkur
ranseevnen. Tabell 3 b gir et inntrykk av hva 
de ulike faktorene - lønnskostnader i nasjo

1978 1980 1982 . 1984 

nal valuta, produktivitet og valutakurser 
har betydd for utviklingen i perioden 1980
1984. 

I 1981 økte lønnskostnadene i norsk industri 
på linje med våre viktigste hande1spartnere. 
I 1982 og 1983 var økningen sterkere i Norge. 
En relativt svak produktivitetsvekst i Norge 
bidro isolert ·sett også til forverringen i kon
kurranseevnen i 1981 og 1982. I 1983 var det 
svekkelsen i kroneverdien· som førte til den 
bedringen som ble oppnådd i konkurranse
evnen. 

Fra 1983 til 1984 er det ut fra N.A.F.'s lønns
statistikk beregnet en årslønnsvekst for indu
striarbeidere på 7,7 pst. Årslønnsveksten for 
funksjonærer i industrien er beregnet til 8,0 
pst. Årslønnsveksten for industriansatte under 
ett anslås dermed til ca. 7 ,8 pst. fra 1983 til 
1984. 

Produktivitetsveksten i industrien i 1984 ble i 
Nasjonalbudsjettet og Salderingsproposisjonen 
anslått til 3,5 pst. Basert på disse anslagene 
økte lønnskostnadene pr. produsert enhet med 
ca. 4 V± pst. 

Lønnskostnadene pr. produsert enhet i indu
strien hos våre handelspartneve er anslått å 
ha økt med 1 % pst. fra 1983 til 1984 målt i 
nasjonal valuta og 3 1/2 pst. målt i norske kro
ner. 
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Tabell 3 b. Lønnskostnader pr. produsert enhet (LPE) 1981-84 i industrien. Prosent endring 
fra året før1). 

1981 19182 1983 19842) 

Handelspartnere . 
Lønnskostnader ............................. 11,4 8,6 6,0 5,8 
Produktivitet ................................ 3,7 2,3 4,7 4,2 
LPE, nasjonal valuta • • ••• • • • • • • • •••••••eie•'•• 7,4 6,2 1,3 1,5 
Valutakursendring-P) ....................... " -1,0 -0,5 3,3 2,0 
LPE, norsk valuta ........................... 6,4 5,7 4,7 3,5 

Norsk industri 
Lønnskostnader ............................ 11,4 11,2 8,7 7% 
Produktivitet ............................... 0,2 1,8 4,5 3% 
LPE ........... ,:, ..... •;• .................... 11,1 9,2 3,9 41/J, 

Endring (forverring) i relativ LPE . ............ 4,4 3,3 -0,8 % 

1) Tall for våre handelspartnere og for valutakurs er l;>eregnet som et geometrisk gjennomsnitt veid med 
med valutakurvvekter på grunnlag av indeksserier med 1980 som basisår. 

2) Anslag. 
3) Positivt tall innebærer en effektiv depresiering av norske kroner. 
Kilde; OECD, IMF og Statistisk Sentralbyrå. 

Alt i alt regner Beregningsutvalget med en 
liten forverring i norsk industris konkurranse
evne fra 1983 til 1984. 

Utviklingen i lønnskostnader pr. produsert 
enhet i industrien innen de enkelte land, er 
gjengitt i tabell 3 c. Tabellen g1ir et bilde av 
utviklingen i lønnskostnader pr. produsert en
het i de enkelte land og viser hvor store for
skjeller det er i kostnadsutviklingen mellom 
de enkelte land. På grunn av de store forskjel
lene vil ikke et veiet gjennomsnitt nødvendig
vis g,i et korrekt uttrykk for den endrede kon
kurransesituasjon de enkelte bransjer vil stå 
overfor. 

Av de mest sentrale handelspartnere i ta-

hellen er det kun Frankrike som ansfagsvis 
har hatt sterkere kostnadsutvikling enn Norge 
i 1984. Kronedepresieringen ·bidrar imidlertid 
til at målt i norsk valuta, var kostnadsutvik
lingen i flere land på linje med den norske. 

Beregningsutvalg·effinner grunn til å under
streke at beregning1er av utviklingen i relative 
lønnskostnader pr. produsert enhet nødvendig
vis er beheftet med stor usikkerhet. Ikke bare 
er usikkerheten knyttet til anslagene for lønns
kostnader, produktivitet og valutakursendrin
ger for Norge, men også til anslagene for våre 
viktigste hande1spartnere. Konklusjonene over
for må derfor tolkes med varsomhet. 
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Tabell 3 c. Lønnskostnader pr. produsert enhet (LPE) i industrien1) hos våre viktigste hand
elspartnere. Pros.entvis endring fra året før. 

Kurv
vekter 

LPE endring i 
nasjonal valuta 

Valutakursutviklingen 
overfor norske krone 

LPE-endring i 
norske kroner 

1982 19183 1984 1982 1983 19842) 1982 19'8;3 1984 

Belgia ................ 2,4 -0,2 -0,7 3 -9,5 3,9 -9,7 3,2 

Canada ................ 3,6 14,9 1,0 0 9,4 13,3 25,7 14,4' 

Danmark .............. 6,8 11,2 5,8 2 -4,0 3,2 6,8 9,2. 

Firtland .............. 3,0 8,2 6,0 5 0,7 -2,2 8,9 3,6 

Frankrike .............. 9,2 11,4 6,0 4% -:-7,2 -2,2 3,4 3,7 

ltalila ; ........ ; .......... 3,3 16,6 15,8 7Y.4, -5,9 1,0 9,8 16,9 

Nederland ............ 4,6 4,6 -2,5 -2 4,9 6,0 9,8 3,4 

Storbritannia .. . . ... . . ". 14,7 4,5 0,6 3 -2,9 -1,8 1,5 -1,2 .. 

Sverige ·-· ............ 15,0 5,8 0,9 1% -9,3 -7,7 . -4,0 -6,9 

Sveits ................ 1,2 5,3 -1;6 i 8,6 9,4 14,4 7,7 

Vest-Tyskland ........ 17,7 4,3 -1,3 % 4,6 7,7 9,1 6,3 

Østerrike .............. 1t5 2,5 -0,1 :-% 4,9 7,6 7,5.c 7~5 

Japan ................ 6,0 -2,8 -1,1 -3% -0,5 18,5 -3,3 17,2 

USA ........ " ......... 11,0 6,6 -0,7 % 12,5 13,2 19,9 

.• 
12,4 


Norges handelspartnere 100,0 6,2 1,3 1% -0,6 3,3 2 5,7 4,7 . 3% 
Norg~ 9,2 3,9 4% 9,2 3,9 4% 

RelativLPE 	 3,3 -0,8 % 

Kilde: OECD, IMF, nasjonale anslag. . 	 . . 
1) 	 Tall for våre handelspartenere og for valutakurs er beregnet som et veid geometrisk gjennomsnitt på 

grunnlag av indeksseder med 1980 som basisår. Veiingen er basert på den norske krones valuta... 
kurvvekter. Dis:se vektene ·antas å gi en god beskrivelse ·av nåværende handel:smønster. Tidligere 
ble .benyttet IMF...veklter som har basis i internasjonale handelsstrømme.r fra 1975. Kurvvektene 
bygger på det samme teoretiske grunnfag som IMF-vektene.og angir dermed.denkonkurransemes~ 
sige betydning de respektive land har for norsk tradisjonell eksport og hjemmekonlkurrer;end.e varer 
både som di-rekte avtakere av norske produkter og den rolle de spiller ·som konkurrenter på våre 
markeder innen samme produktgrupper. . :: , · . 

2) 	 Valutakursanslaget bygger på realiserte kurser t.o.m. november 1•984. For desember har en i. tråd 
med Norges Banks annonserte valutak;:urspolitikk forutsatt at den norske kro!l-e vil forbli svak med 
en ·gjemi:omsnittl1g kurvindeks i området 101,50 - 10.1,80. · 

http:IMF-vektene.og
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KAPITTEL 4 


Konjunktursituasjonen 


1 Verdensøkonomien 

De første tegn til en begynnende .konjunk
turoppgang i de industrialiserte land kom mot 
slutten av 1982 i' USA. I de fleste vest-euro
peiske land tok oppgangen til i løpet av· 1983. 
Det hadde da gjennom 2 år ..vært avtakende 
eller stagnerende økonomisk aktivitet og sterk 
stigende arbeidsløshet-, særlig i de vest-euro.
peiske land. I første halvdel av 1984 var kon
junkturoppgangen i USA fortsatt sterk, men 
veksttakten målt ved bruttonasjonalproduktet 
(BNP) .er. sideri. redusert betydelig. I Japan 
har aktivitetsøkningen fortsatt gjennom hele 
1984, mens den mer moderate fremgang, i 
Vest-Europa i noen hovedland har vært på
virket av omfattende streiker. 

Hos våre. viktigste handelspartnere. ha~ en 
lagt til grunn en BNP-vekst på 3 pst. fra 1983 
til 1984, jfr. tabell 4a. I 1985 kan veksten avta 
noe til anslagsvis 2% pst. Industriproduk:. 
sjonen økte med anslagsvis 5% pst. i 1984 og 
vil i :følge anslagene øke med 4 .·pst. i .1985. 
Konsumprisene, vil øke med anslagsvis 51/2 .pst. 
fra,1983til1984 mens stigningen, ventes å avta 
til ca . 4 pst. i 1985. 

For hele OECD-området, der USA veier ca. 
40 pst., er BNP-veksten :fra 1983 til 1984 an
slått til 4% pst. Veksten fra 1984 til 1985 kan 
bli på ca. 3 pst. Konsumprisstigningen f~a 
1983 til 1984 er anslått til 5% pst. Prisstignin
gen ventes å gå ned til 4% pst. i 1985. Til 
sammenligning var konsumprisstigningen i 
1982 7,8 ps,t. og i 1983 5,3 pst., en kraftig ned
gang fra 12,9 pst. i 1980. Bildet av en av~ 
takende inflasjon fremover dekker imidlertid 
over en moderat tiltakende prisvekst i USA og 
fortsatt avtakende prisvekst i de fleste andre 
land. 

USA har produksjonsøkningen siden be
gynnelsen av 1983 vært vel så, sterk som under 
tidligere oppgang,slwnjunkturer. Gj.ennomsnitt
li~ BNP-verost de 6 kvartalene frem til og med 
2. kvartal 1984 var vel 7 pst. (sesongkorrigert, 
årlig rate). Den tilsvarende vekstrate for indu
striproduksjonen var vel 14 pst. Ledigheten 
falt i samme periode fra over 10 pst. av ar
beidsstyrken til 7 ,0 pst. Sysselsettingen økte 
med anslag,svis 6,5-7 mill. I 3. kvartal 1984 
falt BNP-veksten til 1,6 pst. fra 7,1 pst. i 2. 
kvartal. Dette skyldes bl.a. en svekkelse i den 

innenlandske etterspørselen selv om veksten i 
prlvate investeringer utenom boliger .. fortsatt 
er betydelig. Lagerinvesteringene tok seg der
imot opp i 3. kvartal. Industriproduksjonen har 
stagnert siden juli, og ledigheten har i samme 
periode omfattet 7-7112 pst. av arbeidskraf
ten, dvs. svakt opp fra juninivået. 

Det føderale budsjettunderskuddet er nå an,;. 
slått å øke til vel 200 mrd. dollar i budsjett~ 
året 1984-85 soin startet .1.· oktober. Dette 
tilsvarer vel 5 pst. av BNP. Finansieringen av 
underskuddet bidrar isolert sett til høyere 
renter. lmidlertid har lavere aktivitetsvekst og 
noe lettere penge- og kredittpolitikk de siste 
månedene ført til en reduksjon i det nominelle 
rentenivået. Dette kan bidra til at veksten i 
etterspørsel og produksjon tar ·seg noe opp 
igjen. For· 1985 er veksten i BNP foreløpig 
anslått til 3 pst · · 

I Japan har d~ private· innenlandske etter
. spørselen tatt seg betydelig opp i løpet av 1984. 

Dette gjelder .særlig investeringsetterspørse
len. I tillegg er produksjonsimpulsene fra ek1s
porten fortsatt sterke. Alt i .alt legger en til 
~runn en BNP-vekst på hhv. 5 % og 5 pst. i 
1984 Og) 1985. 

. · .I V~st-Tyskland har produksjonsutviklingen 
i.1984 vært ujevn. BNP gikk reelt ned fra 1. 
til 2. kvartal, i fovbindelse med metallarbeider
streiker i mai og juni og forutgående lager
oppbygging. Siden har produksjonen tatt seg 
opp igjen. Industriproduksjonen lå i oktober 
4,6 pst. høyere enn ett år tidligere. Bl.a. inves
tering,sundersøkelser og ordrestatistikk tyder 
på at privat investeringsetterspørsel utenom 
boliger er i oppgang. For ·de øvrige innen
landske etterspørselskomponenter er veksten 
moderat. Eksporten som begynte åta seg opp 
mot slutten av 1983, har utviklet seg gunstig 
gjennom 1984. 

I Storbritannia økte industriproduksjonen i 
slutten av 1983, men har ikke vokst ytterligere 
siden da. Produksjonsnivået ligger fortsatt la
vere enn i 1980. Utviklingen har i 1984 vært 
påvirket av gruvearbeiderstreiken .som har på
gått siden våren. Arbeidsledigheten forverret 
seg gjennom 1984 og lå i oktober på 12,7 pst. 
av arbeidskraften. Konsumprisstigningen lå 
rundt 5 pst. i 1984. Til tross for denne relativt 
lave inflasjonen og. den økende arbeidsledighet 
har lønnsveksten ikke vist samme sterke ned

I 
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adgående tendens som i andre OECD•land i 
samme situasjon. Den økte kjøpekraften blant 
de sysselsatte har bidratt til en· noe sterkere 
vekst i privat. konsum enn i de andre store 
europeiske OECD-land. På den annen .side har 
det i motsetning til disse landene skjedd en 
moderat forverring i driftsbalansen overfor 
utlandet. 

Sverige var indusitripriociuksjonen i sep
tember rekordhøy. Gjennom den to år lange 
konjunkturoppgangen har produksjonen økt 
hele 12,6 pst. Denne utviklingen skylde.s bl.a. 
den internasjonale konjunkturoppgangen og 
virikningene av devalueringen høsten 1982. 
Eksportveksten har i denne perioden ·vært 
sterk. Sysselsettingen har økt og arbeidsledig
heten har falt, men samtidig, har arbeidsmar-' 
kedstiltakene økt sterkt i omfang. Investe
ringstellinger tyder på vekst' i de private in
vesteringene utenom boliger i 1984. BNP-veks
ten har imidlertid vært avtakende gjennom 
1984. 

Arbeidsledigheten forverret seg, gjennom 
1984 i de vest-europeiske land, mens det skjed
de en markert forbedring i første del av året 
i USA.. For hele OECD-områ<;let kan ledighets
raten. gå ned fra 8,9 pst. i 1983 til 8 % pst. i 
1984. I Vest-Europa kan imidlertid raten øke 
fra 10,5 pst. til 11 pst. med en tendens til ved
varende økning gjennom året. Ved utgangen 
av 1984 kan ledigheten der ha kommet opp i 
19 % mill. arbeidstakere, mens den for hele 
OECD-området , kan omfatte ·knapt ·32 ·mill. 
arbeidstakere. 

Usikkerheten ved den internasjonale økon0

miske utviklingen fremover er bl.a. knyttet .til 
den økonomiske politikken og dollarkursutvik
lingen. Det er innebygd spenninger mellom 
den relativt ekspansive økonomiske politikk i 
USA og den relativt restriktive finanspolitikk 
i ledende vest-europeiske land og Japan. Sterk 
vekst og høy og økende dollarkurs har ført til 
økende underskudd i USA's utenriksøkonomi 
som hittil' ·er blitt finansiert ved omfattende 
kapitalinngang fra andre deler av verden. 
Denne utviklihgen· kan·fuiidle:ttid snus. 

Dollarkursen kait'f"eks. falle selv ont rente~ 
nivået i USA ·.forblir høyt. Hittil har, dollar
kursen vært utsatt for ·motstridende påvirk.:. 
ninger. En ka.ri ikke se hort fra at de negative 
faktorene, illustrert v:ed det· økende u.nder
skuddet på-·haildelsbalans:en, etterhvert vil ·ao~ 
minere og skape forventninger om et fall i 
dollarkursen. Dette kan: ;i seg· .selv forårsake 
et fall i kursen. Lavere dollarkurs vil i tilfelle 
bidra til å redusere USA's· underskudd på han".' 
delsbalan·~en, 'm'en vil gi reduserte vekstimpul
ser i Japan og Vest-Europa. I USA vil import
prisene Øke, og i den grad .det slår igjennom 
på konsumprisene, vil myndighetene. måtte 
overveie til tak for å dempe prlSstigning·en. :f>å 
den annen ·side· vil styrking av de· euro'peif;.ke 
valutaene bidra til redusert prisstigning der.og 
dermed økende handlefrihet i .den økonomiske 

. politikk.· i. disse land..En .nedgang.··i dollarkur
sen vil også lette utviklingslandenes .gjelds• 
situasjon. Dette vil i· seg selv .være positiVt, og 
for industrilandene kan det bety økt etter
spørsel. 
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TabeU 4 .a Bruttonasjonalprodukt og industriproduksjon. hos våre·· handelspartnere. Prosentvis 
endring. 

Eksport- Arlig 
vekter 1983 gj.snitt 1983 19841) 19851} 

1972-'-82 

BNP 
Belgia .. •,• ....... ····· ............. 
Danmark I........................ 
Finland ...................... ,,.... 
Frankrike ....................... •·•. 

Italia ........... " ................ 
Nederland ........................ 
Storbritannia ..................... 
Sverige . . . .. . . .. . . .. . . . ... . . . . . .. 
Vest-Tyskland .................... 
Japan .. ,,........................ 
USA ............................ 

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

17,5 
19,5 
17,9 
2,9 

10;2 

2,2 
~,8 
3,1. 
2,7 
2,6 
1,9 
1,5 
1,6 
2,0 
4,3 
2,2 

0,4 
2,0 
2,9 
0,7 

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

1% 
4 
4 
11;4 
2% 
1112 
2 
3 . 
21h 
5% 
6% 

1%. 
3 
4 
1% 
21h 
1% 
3 
2 
2% 
5 
3. 

Norges handelspartnere e e e I I I I e I I I 100,0 2,0 2,1 3 2% 
OECD totalt ...................... 
-sjU store .................. •.• .. 
-andre OECD-land " ............. 
Norge3 ) .......................... 
Fastlands~Norges) ....... •·• ........ 

·2,5 
2,5 
2,4 
3,9 
3,0 

2,6 
2,8 
1,5 
3,2 
1,6 

4% 
5 
3 
4 
21h 

3 
·314 
21h 
11;4 
2 'h 

Industriproduksjon 
Norges handelspartnere ............. 
OECD totalt ..................... 
Norge2) 3 ) ......................... 

1,2 
1,7 
0,3 

3,0 
3,6 

+1,1 

5 :Y2 
7 % 
11h 

4 
4% 
2% 

Kilde: OECD, Data Resources Inc. og nasjonale kilder. 
1) Anslag. 
2) Inkl. tradisjonelt bergverk. 
3) Anslagene for 1984 og 1985 er fra Salderingsproposisjonen (St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 16 (1984-85)). 

Tabell 4 b Konsumpris.er hos våre handelspartnere ..· Prosentvis .endring. 

Vekst de 
Kurv-· 
vekter 

Arlig
gj.snitt 

1972-82 1983 

Fra foregående år 

19841} 19851} 

s1iste 6 mnd. 
til okt. 1984, 

årlig rate 

Belgia .................. 2,4 8,0 7,7 61h 5% 4,5 
Canada .•................ 3,6 9,6 5,9 4 3 2,8 
Danmark ..............·• . 6,8 10,8 6,9 6 4 6,0 
Finland,.................. 3,0 10,0 8,3 7 6 
Frankrike ................ 9,2 11,0 9,6 7% 61h 
Italia 1•••••••••••••••••••• 3,3 16,3 14,6 11 81h 7,5 
Nederland .............. 4,6 7,0 2,8 3% 1 Vs 2,4 
Storbritannia ............ 14,7 14,1 4,6 5 5 4,6 
Sverige .................. 15,0 10,0 8,9 7% 4% 5,3 
Sveits ................... 1,2 4,9 3,0 2% 2% 0,8 
Vest-Tyskland ........... 17,7 5,2 3,3 21h 21;4 1,5 
Østerrike ............... 1,5 6,4 3,3 5% 4 2,7 
Japan ................... 6,0 8,7 1,9 2% 2% 3,2 
USA .................... 11,0 8,7 3,2 41;4 3% 4,3 

Norges handelspartnere . . . 100,0 9,3 5,5 5 4 4,4 

OECD totalt ............ 9,9 5,3 5% 4% 4,9 
-sju store .............. 
Norge .................. 

4,4 
9,5 

4,4 
8,4 

41/2 
61;42) 

4 
5 %2) 

4,2 
4,4 

) 

Kilde: OECDt Data Resources Inc. og nasjonale kilder. 

1) Anslag.

'> Fra Salderingsproposisjonen. 


http:Konsumpris.er


31 NOlJ l1J85: 2 
Fcir~løpig:<ghintthtg for inntektsoppgjørene• 1985. 

2. NORSK ØKONOMI 

Den realøkonomiske utvikijngeJi.i 1984 og i985 

Den .· eksportledete .konjunkturoppgangen· i 
norsk· økonomi. fortsatte gjennom 1984. Etter 
at en konjunkturbunn ble passert rundt års" 
skiftet 1982/83, har samlet produksjon regnet 
utenom ·oljevirksomhet og .sjøfart trolig vært 
preget av en jevn; men :moderat vekst, bare 
avbrutt. av en· avmatning.·rundt og. etter års~ 
skiftet '1983/84.· I Salderingsproposisjonen ble 
samlet produksjonsøkning fra 1983. · til 1984 
regnet utenom ._oljevirksomhet og sjøfart an
slått til: 2,7 prosent. Når den registrerte pro
duJtsjonSøkhingen fra 1982 tiV1983 ble vesent:.. 

ligi lavere, 1,6 pro.sent, var det en følge av at 
produksjonen· gjennom 1982 forts.att var pre" 
get av k9nju.nkturnedgang.. 

Medregnet oljevirksomhet og, sjøfart har 
produksjonsveksten begge årene vært .ve.sent
lig høyere, fordi det har vært .en kraftig. øk• 
ning · i utvinningen av .råolje og naturgass. I 
Salderingsproposisjonen ble veksten i· samlet 
bruttonasjonalprodukt anslått til 4 prosent for 
1984, mot 3,2 prosent for 1983. ·En oversikt 
over utviklingen i de realøkonomiske hoved
størrelsene. for 1984 og 1985 · slik de ble gitt i 
Nasjonalbudsjettet.1985" og med. justerte an" 
slag publisert ·r Saldering,sproposisjonen, er 
gjengitti tabell 4 c. 

Tabell·· 4 c. 	 Utviklingen i noen 
foregaende år. 

Privat konsum • . .......... . 
Offentu~ konsum ••. "....... . 
Bruttoinvesteringer i fast·. 

]rapital ............•.......• 

Olj~virksomhet og sjøfart .. 

.Annet... ·.... ~·~ ..... --· • · ·. · 
~nnenlaridsk anvendelse i alt 

r el;tsltl. lag~rinvestering ..... 
Inrie:hlandsk anvendelse i alt 

inkl. lagerinvesteringer •.... 
Eksport •..................... 

Tradisjonell vareeksport';.. 
An,.:qe;t (in.Jtl.,.tjenester) ... . 

Jl;np.ort ....,................. . 
·Tradisjonell vareimport ·• . . 
Annet (inkl. tjenester) ... . 

B,ruttonasjonalprodukt ...... . 

realøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis volumendring fra 

Regnskap 
1981 . 1982 .1983 . 1984 

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

17,9 9,7 2,7 11,9 
123,o +32,7 ~9,6 38;4 

2·,6 2,~ 5,3 0,9 

6,7 .· 	 1,5 2,1 4,7 

0,9 	 2,8 0,7 2;6 

Anslag1) 

1985 

2,4(2 %) 
1,3 (1) 

7,1 
+25,p 

3,4 (5,7) 

0,6 

2,9 (3) 
1,4 0,2 7,0 5,6 (6,2) 1,4 (+0,9) 
3,8 i,2 ·9,q 5,0·(5,0) 4,0 (4,0). 
0,1 0,9 5,6 6,0 (6,8) 4,0 (+3,3) 
1,5 	 4,2 1,2 4,1 (6,7) 2,8:(2,8). 
3,9 3,4 4,6 8,4 (13,5) 4,5 (3,7) 

14,2 5,7 ,5,2 2,3 (+3;6) -(1,2) 
3,2 3,4,(4) 0,9 (1 Y4,)-9?~ 	 ...1.'~.' ..

BNP uten oljevirksomhet og. · · 
sjøfart ,.............. ·..·.. ·. ·. 1~8. i,2' 1:6 ·2,4 (2,7) 2,3 (2 %) 

Bruttoprodukt i industrien .. + 1,1 0,8 :1;,2 1,5 (1,5) 2,3(2,3) 

1) -Anslag iflg. Nasjonalbudsjettet' 1985. ·I parentes· er ·gjengitt reviderte anslag publisert i Salderings
proposisjonen. (St.prp. nr.. L Tillegg .nr.. 16). eller avledet.av pub.Us.erte anslag.. 

Som det fremgår av tabellen ventes det at 
veksten i .samlet bruttonasjonalprodukt skal 
a~tii. kraftig i 1-985, men ·det skyldes i ·sin· hel•· 
hef· ·en ·antat( produksjønsneagang:· ·for· olje
virksomhet og sjøfart. 

· ·· · · · · · · , ·· · 
Fa~rene bak·produksjQ~S.-. og~portv· .·... .. e.ks.~.~ 
i lft84 , , -· ..... , . 

.1,\,vmatllfogenj produ~~io,:q~~eJr,s:f~:µ-~c,I~ ~g, 
ett~r årsskiftet :1983/84 .V:8:t: fø~~t. 9g, ~I'.e~t ~,n, , ' 
~ølge av et for~tgående. ,ff1ll, ,i, p9ligpygging~;n. 

_	og en forbigående svikt i produksjonsveksten i 
industrien. Fallet T boligbyggingen ·kan neppe 
sies bare å·ha konjimkturelle årsaker,- selv om 

... en. generelt· lav inntektsvekst for. husholdnin
gene de siste årene og usikkerhet som følge 
av en etter norske forhold høy arbeidsledighet 
kan· ha spilt inn;.~ Korrigert for svikten i bolig

· · byggingen· -kan en . derfor anta at den inne~ 
værende , konjunkturoppgangen har hatt en 
styrke svarende til en årlig veksLi brutto~ 

.. ~asjonafoX:O:~Uktet _uten,olll , 9lj~virksoilihet: ,O:g 

. ~jø~ar,t pl!, om lag 3 prosent.. · 
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TradiE~jonelt har · den økonomiske utviklin.; 
gen i Norge på kort .sikt vært bestemt i et sam

. spill mellom den internasjonale konjunktur
utviklingen og de ringvirkning·er den. har. gitt 
for norsk økonomi, og den innenlandske . øko
nomiske politikken. Gjennom. fremveksten av 
oljevirksomheten de siste ti årene har ytter• 
1igere to faktorer kommet til som bestemm(:m
de for .samlet produksjonsvekst: .Foruten de 
direkte produksjonsbidragene fra utvinning og 
rørtransport av råolje og naturgass, som en 
får rensket ut når en ser på bruttonasjonal
produktet utenom oljevirksomhet . og sjøfart, 
gjel<}er det etterspørselsimpulsene .. som følger 
av investering.s- og driftsvirksomheten i olje
sektoren. Særlig gjennom investeringsaktivi
teten har det kommet inn en mer lang.siktig 
dvs. mindre konjunkturbestemt ,....- men likevel 
sterkt svingende etterspørselskomponent i 
norsk økonomi. 

Den lavere veksttakten i den inneværende 
konjunkturoppgangen sammenlignet med tid'." 
ligere oppganger må sees på bakgrunn av at 
også oppsvinget internasjonalt - med unntak 
for USA - har vært langt svakere enn tidli
gere. Samtidig har veksten i offentlig konsum 
og investeringer vært lavere. Dessuten kan den 
innenlandske kostnadsutviklingen gjennom fle

, re år ha gitt en svekket konkurransesituasjon, 
særlig innen ferdigvareindustrien. 

Når den samlede produksjonsveksten (reg
net utenom oljevirksomhet og sjøfart) likevel 
har blitt så sterk som den har, sett i forhold 

til gjennomsnittet for våre handelspartnere, 
så skyldes det flere forhold. For det første har 
den økonomiske politikken i Norge Utvilsomt 
vært langt mindre stram ·enn i .en . rekke andre 
vest-europeiske land, der politikken i stor grad 
har tatt sikte på å redusere vedvarende offent
lige budsjettunderskudd. For det andre har 
eksporten av en del konjunkturfølsomme rå
varer og. halvfabrikata - trass i svakere mar
kedsvekst - utviklet seg klart sterkere enn 
under de nærmeste foregående oppgangene. 
Dette må blant annet tilskrives den kraftige 
bedringen i konkurranseposisjonen som en
kelte norske bedrifter har oppnådd vis a vis 
utenlandske bedrifter som følge av kursopp
gangen for amerikanske dollar. Og for de·t 
tredje, så har utbyggingsoppgaver knyttet til 
oljevirksomheten gitt betydelige etterspørsels
impulser til norsk økonomi gjennom de to siste 
årene. 

Det innebærer at oljevirksomheten i disse to 
årene både direkte og indirekte har gitt bety
delige positive bidrag til samle;t produksjons
vekst, slik det fremgår av kolonnen for 1984 
i tabell 4 d. Tabellen 'bygger på de anslag som 
ble gitt i NasjO.rialbudsjettet 1985. Som det 
fremgår av siste linje i tabellen - og i større 
detalj av tabell 4 cove:tifor ~ er produksjons
vekstanslagene senere justert noe opp. En til 
svarende tabell for 1983, ·basert på det første 
foreløpige nasjonalregnskapet for det året, var 
tatt inn i utvalgets siste vårrapport (NOU 
1984: 14). 


Tabell 4 .d. Beregnede bidrag til endringer i produksjon i 1984 og 19851). 

Bidragfra· 

Leveranser til/fra sjøfart og oljevirksomhet2 ): 

Oljeutvinning og rørtransport ............................... ·..... . 

Sjøfart og oljeboring ..........................;.................. . 


Innenlandsk s.Zuttanvendelse eks kl. olje og sjø/art: 
.	Private investeringer ekskl. olje og sjøfart ................,•......... 

Privat konsum ..... ".... ~ ."..•..... ~ ~.•·...... "... ;" ........................ . 

Statlig kjøp av varer og tjenester ...........•....................... 

Kommunalt kjøp av varer og tjenester ............................ . 


Eksport eks kl.· olje og sjø/art: 
Eksport av ,tjenester ekskl. sjøfart og rørtransport ................. . 
Eksport av varer 1ekskl. råolje og natur.gass ..............•...••..". 

Andre faktorer: 
Lagerinvestering ekskL skip og plattform~r under arbeid ............ . 


. Endring i importandeler ..... '~ ............. : .' ....... i .. ·...... : ~ . 

Produktivitet m.v. "..."-... •"·· ·, ......•................................• 


Be.regnede bidrag i alt .. ~ ~ ...". "................. ; •......• ·· ." ".~· •.• •.•'.. 

Endring iflg. Nasjonalbudsjettet .............................. ~'..... . 

Endring iflg. Saldering:sp'roposisjonen ..•........ •": '........•. "....... . 


1) Utvalgets beregninger~ basert på anslag i Nasjonalbudsjettet 1985. 
I) Inkl. plattformer og skip under arbeid. 

Prosentenheter 

1984 1985 

2,1 + 0,8 
+ 0,4 0,0 

0,1 0,3 
.0,6 0,7 
0,1 0,1 
0,3 0,2 

0,1 0,1 
0,2 0,2 

0,1 0,1 
+ 	0,3 . + 0,2 

0,5 0,1 

3,4 0,8 
3,4; 0,9 
4 1% 
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I ,b~regningene i tabell 4-d (tilsvarende gjel"' 
der også for tabell 4 e nedenfor) ·har en nyttet 
den makroøkonomiske modellen MODIS IV. 
Beregningene viser først og fremst virkninger 
som følger av definisjonssammenhenger og av 
kryssleveranser mellom de ulike næringer. I 
virkeligheten vil de enkelte komponentene 
kunne virke inn. på økonomien på en langt mer 
komplisert måte enn det modellen fanger opp. 
Dessuten vil de enkelte komponentene kunne 
virke inn på hverandre. Beregningene gir der
for ikke uten videre uttrykk for årsak/virk
ning-sa:nunenhenger. Formålet er først og 
fremstå anslå de enkelte komponentenes rela
tive betydning for endringen i produksjon, 
import og sysselsetting. · 

Selv om samlet produksjp,n var i stabil vekst 
gjennom store deler av 1984, tok drivkreftene 
bak oppgangen etter hvert til å skifte tyngde
punkt. Denne endringen har gitt seg utslag i 
styrkeforholdet mellom de ulike komponentene 

·når det·· gjelder deres· bidrag til -produksjons~ 
veksten i 1984. 

Mens vekstbidragene på etterspørselssiden i 
1983 - regnet utenom leveransene til oljevirk
somhet og sjøfart _.:.. i særlig grad kom fra den 
tradisjonelle vareeksporten, er bildet for 1984 
noe mer blandet. Den tradisjonelle vareekspor
ten ga fortsatt et betydelig positivt bidrag, 
men de innenlandske, etterspørselskomponen:. 
tene overtok som de klart sterkeste drivkref
tene. Foruten at bidraget fra det private kon
sumet ble klart sterkere (mens derimot offent
lig kjøp av varer og tjenester ga. noe mindre 
bidrag) så ga investeringene (utenom oljevirk
somhet og. sjøfart) et svakt positivt bidrag i 
1984, mot et betydelig negativt bidrag i 1983. 
I første rekke skyldes det at nedgangen i bolig
investeringene har flatet ut, mens industri
investering.ene - om enn etter en noe nølende 
start- nå er i klar oppgang. 

Figur 4.1. 	 Produksjonsindeks etter konkurransetype. Bergverksdrift, industri og kraftforsyning 
uten oljeutvinning. Sesongkorrigert. 1980 =100. 3 måneders glidende gjennomsnitt. 
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Figur .4.2. 	 :Prod,uksjonsin,d,~'ks etter kotJ;kultratnsetype. Bsrgver'ksarift., inåus.tri·og·kraftforsyning 
uten oljeutvinning. Besongkorri,gert.19.8(:) :::;: 100. 3 måne~rs glidende gjennømsnitt. 

115 I 

~ Skjermet industri og kraftforsyhing 

o•••• · Hjemmekonkurrerende konsumvareindustri 


110 

105 

..:•....100 . . . ... . .. ~····. 
95 	

..•·. 
•.." ".90 	 . . :.. .\ ; \ . ... .... . . ::· . ; ~ :: ,• .... . ..~ 

•. " ·•. 	 •. ~i:: ~• 
85 	 :: ·..; ..

••.. 
' 

80 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 

Tabe'.IJl 4 e. 	 Beregnede bidrag til endringer i import i 1984 og 19851). 

Prosentenheter 
Bidragfra 

1984 1985 

Leveranser til/fra sjøfart og oljevirksomhet~): 
Oljeutvinning og rørtransport .........." ......................... . + 0,8 + 1,0 

Sjøfart og oljeboring .......................,................ "....... . 0,2 0,7 


Innenlandsk sluttanvendelse ekskl. olje og sjøfart: 
Private investeringer ekskl. olje og sjøfart . " ......... ~ ......· ..... . 0,6 0,8 

Privat konsum ................................................... . 0,4 1,1 

Statlig kjøp av varer og tjenester ...................." .......... . 0,1 + 0,6 

Kommunalt kjøp av var.er og tjenester ............................. . + 0,0 0,0 


Eksport ekskl. olje og sjøfart: 
Eksport av tjenester ekskL sjøfart og rørtransport ........,....... . 0,1 0,1 

Eksport av varer emskl. råolje og naturgass •....................... 0,8 0,6 


Andre faktorer: 
Lagerinvestering ekskl. skip og plattformer under arbeid ............ . 2,9 0,7 

Endring i importandeler ......................................... . 0,7 0,4 

Produktivitet m.v ........................ • ......................... . + 0,7 0,1 


Beregnede bidrag i alt . . ........................................... . 4,3 2,9 

Endring iflg. Nasjonalbudsjettet ..................................... . 4,1 2,8 

Endring iflg. Salderingsproposisjonen ................................ . 6,7 2,8 


1) Utvalgets beregninger, basert på anslag i Nasjonalbudsjettet 1985. 
B) Inkl. plattformer og skip under arbeid. 
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Den samme vridningen er også med på å for
klare mye av den kraftige veksten i tradisjo
nell vareimport i 1984. Spesielt ga omslaget i 
investeringene seg klare utslag. Men oppbyg
gingen av importvar·elagre bidro trolig mest 
til veksten, ·som det fremgår av tabell 4 e. Dis
se lagrene nådde et bunnpunkt høsten 1983 og 
har siden vært i oppgang:. 

Produksjonsutsiktene for 1985 

Den eksportledete delen av konjunkturopp" 
gangen har nå vart i to år. For en viktig vare 
som aluminium ser det ut til at en topp er 
passert; 'eksportvolumet har her falt markert 
gjennom store deler av det siste året og lå i 
3. kvartal i 1984 under volumet i 4. kvartal 
1982, som var kvartalet etter at oppgangen 
begynte. For en del andre råvarer og halv
fabrikata kan det .synes som om det fortsatt 
har vært mulig å holde eksporten oppe. Sam
tidig vil de berørte bedriftene kunne produsere 
en stund for lager, som forøvrig nå er økende, 
men fortsatt lave. Det er derfor .sannsynlig at 
veksttakten vil holde .seg oppe i hvert fall et 
godt stykke inn i 1985. 

Selv om ·eksporten - og etterhvert produk
sjonen - av råvar-er og halvfabrikata når en 
konjunkturtopp, er det selvsagt fortsatt mulig
het for vekst i ·eksporten av ferdigvarer; her 
satte oppgangen inn først ved årsskiftet 1983/ 
84. Men produksjonsbidragene blir neppe ster
ke nok til å hindre en konjunkturmessig ned
gang i eksportvareproduksjonen gjennom store 
deler av 1985. 

Investeringsetterspørselen vil derimot bidra 
sterk:ere til produksjonsveksten i tiden som 
kommer, selv om investeringene i oljevirksom

, heten vil gi negative bidrag. Industriinvesterin
gene pa·sserte et bunnpunkt i løpet av somme
ren 1983 og har siden vært i oppgang. I denne 
perioden har veksten vært svakere enn vanlig 
sammenlignet med utvikling.en i de for·egående 
oppgangene. Den siste investeringsundersøkel
sen pek:er imidlertid mot at veksten i det aller 
siste har tatt .seg betydelig opp. For 1985 reg
ner Salderingsproposisjonen med en ytterli
gere volumøkning på 20 prosent. I så fall vil 
oppgangen i industriinViesteringene kunne bli 
om lag like sterk .som i tidligere konjunktur
oppganger. Men fordi de kom noe svakere 
igang., kan det tenkes at !nvesteringsoppsvin

get denne gangen vil trekke noe lenger ut i 
tid, og med en tilsvarende effekt på forløpet 
til .samlet industriproduksjon. Mens en ut fra 
en bedømm·else basert på flere ledende indika
torer for norsk industriproduksjon og fra hva 
som er normal varighet for en konjunkturopp
gang kunne vente at total industriproduksjon 
ville nå toppen tidlig i 1985, kan dette trekke i 
retning av at industriproduksjonen først vil 
nå en k:onjunktu~topp mot slutten av første 
halvår 1985. I så fall vil trolig industriinves
teringene være i oppgang gjennom hele 1985. 
Men det knytter seg .stor. usikkerhet til inves
teringsanslaget. 

Dette bilcl!et trekker videre i retning av at 
bruttonasjonalproduktet regnet utenom olje
virksomhet og sjøfart vil kunne passere en 
konjunkturtopp mot slutten av 1985. Ut fra 
resonnementet om en jevn, underliggende vekst 
gjennom det meste av 1984 på om lagi 3 pro
sent, synes derfor anslaget i Salderingspropo
sisjonen om en økning i bruttonasjonalproduk
tet utenom oljevirksomhet og; sjøfart på 2 1/2 
prosent .som et rimelig anslag. 

Sysselsetting og ledighet 

Som følge av den høyere produksjonsveksten 
i 1984 sammenlignet med 1983, sammen med 
vridningen i retning av etterspør.s,elsk:ompo
nenter med større sys,selsettingsvirkning·er, vil 
det bli en klar økning i syssels1ettingen målt i 
årsverk i 1984, mot en svak nedgang året før. 
På grunn av en underliggende tendens til økt 
omfang av deltidsarbeid, vil veksten i antall 
sysselsatte, bli en del større enn økningen i 
tallet på årsverk. 

V1eksten i arbeidsistyrken var trolig noe lave
re enn veksten i antall sysselsatte i 1984. Dette 
samsvarer med det bildet en får: ved å se på 
utviklingen i den registrerte arbeidsløsheten 
og arbeidsmarkedstiltakene; sett i sammen
heng har disse pekt mot en vis;s forbedring på 
arbeidsmarkedet siden begynnelsen av 1984. 
Kombinert med de antakels1ene som ble gJort 
ovenfor om forløpet i industripvoduksjon og 
samlet produksjonsvekst utenom oljevirksom
het og sjøfart gjennom 1985, peker dette mot 
en fortsatt vekst i sy:ssels·ettingen gjennom 
hele året. Etter utvalgets vurdering kan ·sys
selsettingsveksten i 1985 bli sterkere enn i 
1984. 
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