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Forord. 

Forbruker- og administrasjonsdepartementet ba i brev av 15.9.1983 Det 
tekniske beregningsutvalget om å ta· opp arbeidet foran inntektsoppgjørene 
i 1984. Departementet f m"utsatte at utvalget sktille legge fram en foreløpig 
rapport i høst og en endelig rapport-over årsskiftet. 

Utvalget legger her fram den forelØplige rappor.ten. Den inneholder til
svarende ove.rsikter over utviklingen i inntekter, priser, konkurranseevne 
m.v. som tidligere rapporter har g1tt. Kapitlet om prisene er noe utvidet. 
Det gir bl.a. en ajowført ·dekomponering av prisstigningien · for· de to siste 
arene sammenliknet med de anslag, som bl,e la;g,t fram i utvalgets forrige 
rapport. 

Siden forrige rapport har det skjedd et skifte i utvalget. Dire:ktør·•.Olav 
Magnussen har eiistattet direktør Lams Aarvig som Norsk Arbeidsgiver
foren.ing;s. representant i ~tvalget. · 

Oslo, 21. desember 1983 

OddAukrus.t 
formann 

Hallvwrd Borgenvik Øistein Gulbrandsen Hans Haga 

Bernhard Nestaas Olav Magnussen 
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KAPITTEL 1 


Inntektsutviklingen i 1983 


1 •. UTVIKLINGEN FOR LØNNSTAKERE 

I 1.!)82 ble detpåde fleste tariffområder. inn
gått .. to-års~avtal1e~ med bestemmelser ·som·. ga 
adgiang :t!l . fo~handlinger om· eventuelle lønns;. 
reglileringer ved vanlig revisjonstidspunkt i' 
1983. 

Fra regjeringens side ble det fo.mn årets 
oppgjør slik som ,.:eoran oppgjøret i 1982, gitt 
uttrylqr fpr at oppgjø!"ene btuide. sees i . sam
i;nenhe~g ·mea· skatteendringene~ Videre· la ·re.~ 
gjeringen bl.a. i J.{ontaktutwlget~ fram bereg
ninger som. Viste at· det bw'.ide bli et moderat 
oppgjør i 1983 demom vi skulle bevare den 
be<lriitg .. i ~orsk: industri~ konkurrapseevne 
~om krmieJusteriniene sommeren. l982 ·.·med
førte. . . · . 

I 1982 bl~ oppgjørenei LOIN.A.F . .;.om.rådet 
gjenno:fuført. forbundstvist. Imidlertid dannet 
veritstedsov:erenskomsten og. overenskomsten 
for hotell- ·og ~estaurantsøktoren et mønster 
for de andre avtalel.le. I 1983 ble annetå~sopp
gjøret i LO/N.A.F.~området gjenn6mført S/Om 

et. l~arriordnet Qppgjør. . . . . 
Den 8. mars overleverte. LO · s!in.e krav til 

N.A.F. Patitene. kom ikke .fram gjenll()in fo~
handlinger og oppgjøret gikk til. mekling. Den 
11. april fa· Riksmeklingrsmainnen fram et.· fo(['
slag for p.arteae~ Fo11slaget ~om senere ble god-, 
kjent av RepreseIJ.ta,ntskapet i LO og· Centra1
styret, i N.A.F., hadde følgende hovedinnhold: 

~·et genere1t ~tillegg på 40' øre pr. time fra 
.1. apr,ff1983. 

__;. lavlønnstillegg fra 1. Q~tober 1983 etter .85 
pst.-gamntien. 

Lavløri.nstille.ggene ble i hovedsak g!Ltt' likt 
til samtlige arbeidstakere innenfor de enkelte 
ta:riffQmrådene og i!kke · i forthold til ·· iøims
nivået i del). enkelte bedrirft; slik det følger av 
den oP.Prfanelige 85 pst.·regelen> De sanilede 

. tillegg~ne ble dessuten !i enlrelte utsatte bran
sjer (hel'Jlletikkindustrien, '.hotell- og1 restau
rantnærl.n~n og, ·endel bransjeij innen teko• 
indl+Striøn) satt :poe lavere enn det som skulle 
fØlge av.·· 85 · ...·pst.~re~elell.·. Tilleggene. varierte 
fra kr 0,06· pt. time f'petongvarefabrikker til 
kl- 2,75 pr. tilne iirtnønrik.s SJØfart. Tilleggene 
omfattet ca. 50~60 000 al'lbeidstitkere. 

For samtlige tariffområde~ i LO/N.A.F . .;;om
. rådet SOll1 vaæ omfattet av hovedforhandlin
gen;e, ble lavlønnsregulering,en beregnet å slå 
ut 1lled en lønnsøkning p~. 1. oktobel'I på gjen
n;omsnittl:ig~ 16,4 øre pr. ·time eller 0,4 prosent. 
Dette medfører, en lønnsøking p:å 0,1 p:rosent_ 
fra 1982 til 1983. 

Den økonomiske rammen fo~ LO/N.A.F.~ 
oppgjøvet ble '.beregnet til 7, 7 prosent IøllllS
øJcing .fra 1982 ·. tj1 .1983. Foruten tarifftilleg
gene pr., 1 april og pr. 1. oktober; omfattet 
rarp.ine~. lønn~ove~heng;et på 4,5 prosent fra 
1982 og et bidrag med 2,5 p1:osent fra antatt 
lønnsgltidn1ng. i 1983 .. Med j:evn lø~glidning 
gjennom 1983, vildet bety 5 prosent lørins
glidning fra 4. kvartal 1982 til 4. kvartal 1983. 
Lønnsglidiiingeri. fra 4. kvartal H)81 til 4. kvar
tal 1982 var 6,3 prosent. 
· Utslaget .av de tariffuneS$ig~ title~ pr. 1. 

april. og, pr. 1. oktober ~varer .til en lønnsvekst 
på Q,7. pst. fra ,1982. til 1983 .for aæbeidete i 
N.A.F>b~ter~ . 

~ den private sektor giUdt ogiSå mange av 
oppgjørene . utenfor LO/N.A.F.-området til 
mekling, :men· med få konflikter. I flere om
rå'.der .ble det gitt generelle prosenttillegg. Det' 
ser forelØpig ut som lønnsr\reksten fra· 1982 til 
1983 pa en. del ommder blir noe Sterkere enn 
d~t'partene selv la til grunll under oppgjørene. 

For produksjhnsarbeiderne ( operatøransat
te ar.beidere)· i No:rdsjøen kom en etter meg~ 
ling~ frem til et f9r$1ag ~m ble vedtatt ~v par;. 
fone~ . ForSlaget innehw et generelt tille~g ·på 
kr"l240,- pr. år; eller 0,5 pst. Pa,rtene bygget 
på. at. rammen for ··oppgjøret ·skuile være en 
lønnsvekst på 7,7 pst. fra 1982. ti!· 1983. Inrld~ 
le~d kunne Jkke partene. bli enige om hVnke 
elementer som skulle medre.giies innenfor ram~ 
men pa. 7.,7.p~t. Blant annet var de uenige· om. 
lønnsveksten. som ·følge .av.. a;nsienniteb;()pP
rykk og beregningen av overhen,get. Uenighe.;. 
ten på diSS:e punktene ble først forsøkt lØst 
gjennODJ. et utvalgsarbeid mellom partene. Der
ette~ ble spøTsniålet l:>ragUnn· for en frivillig 
voldgiftsnemnd. · 

Nemnda .J:Jestemte at overhengsberegnlligene· 
skulle .. fasts:ettes. med . utgan.g,sprunkf i faktiSk 
ikrafttredelse av tarifftilleggene. Overhenget 

II 
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ble således beregnet til 3,66 prosent. Videre 
bestemte nemnda at ansiennitetstillegg og 
opprykk i lØnnssystemet var lønnstillegg som 
skulle telle ved beregning av lønnSIVeksten. 
Nemnda anslo denne størrels,en til 3, 75 pst. 
Pr. 1.10.83 vil det etter avtalen gis et nytt til
legg på kr 3 000. 

I overenskomsten for: matforsynings- og 
oljeboringsbedrifter er det på tilsvarende måte 
gitt kr 1240,- pr. 1.4.1983 ( 40 øre pr. time 
ti:lpasset sokkelavtalene). Videre er det o~så 
innenfor disse områdene gitt kr 3 000 pr. 1.10. 
1983. . ' 
·.· -På ·boreriggene og de andre flyttbare platt
formene i Nordsjøen kom det til streik blant 
medlemmene i Rederiansatte Oljearbeideres 
Forbund (ROF). ROF og motparten, Norsk 
O:ffshoreforening, · godtok etter ca. 2 ukers 
streik et forslag om frivillig ·voldgiftsnemnd. 
Denne nemnda fastsatte samme tillegg som de 
øvzige organisasjoner og Norsk Offshorefor
ening hadde ~ominet fram til gjennom mek
ling, dvs. 3,9 P.st. . 

I. den offentlige sektor - stat og kommune 
· - kom en førstfram til nye tar:iffavtaler etter 

mekling. Det generelle tillegget pr. 1. mai ble 
i gjennomsnitt 5;6 pist. i staten. 

i kommunene, som har·foi"holdsvis flere med 
. lav lønn, utgjorde tiUeg.get 5,7 pst. Tilleggene 

varierte fra 7,0 pst. på det laveste lønnstrinn 
til 2,9 pst. på toppen. I tillegg ble det avSa.tt 
et· beløp til justeringer pr. 1. august både i 
kO:mmunene og i s'taten. Pr. dato utgjorde ram
mene for disse justeringene 1,2 pst. i staten og 
1,7 pst. i kommunene:. · 

I N.A.F.'s lønnsstatistikk for voksne ar 
b e i d e r e i ·i n d u s t ri, b y g g e - o g a n -, 
1e g g s v i r k s o m h e t, · p r i v a t t r a n s: 
portvirksomhet og oljevirksom
h e t var det en økning i d~n gjennomsnittlige 
timefortjenesten fra 2. kvartal 1982 til · 2. 
kvartal 1983 på 9,2 prosent for menn og 11,8 
prosent for kvinner. Som følge av at de for
bundsvise tariffoppgjørene i 1982 ble avviklet 
såvidt. sent og medførte· betydelige etterbeta'
linger._i 3. kvartal 1982 for. timer arbeidet i 2. 
kvartal samme år, vil den faktiske lønnsøknin
gen .i .samme tidsrom være lavere. K'.orrigen 
for disse . etterbetalingene. ·var timefortjenes
tene i 2. kvartal 1983 6,9 prosent høyere for 
l'.)lenn og 8,9 prosent hØyere f·or kvinner. i for.
hold tH tilsvarende kvartal året før. 

Lønnsglidni;ngen er beregnet til 5,8 prosent 
for menn og 7,4 prosent for kvinner. Som 
andel av lønnsøkningene for voksne arbeidere 
i N.A.F.s kvartalstatistikk var lØnnsglidningen 
dern,ied oyer · 80 prose1~.t· av den totale lønns
utvik!in,.g i. p~ioden•. Dette har. nok- salnmen

.. høng :m.ed, ~e . forholdvis. moderate . ta,r:ifftilleg

gene i årets hovedoppgjør mellom LO og 
N.A.F., men bekrefter en trend for oppgjørene 
fra begynnelsen av 1970-årene. Mens lønns
glidning~n fra 1972 til 1977 utgjorde ca. · 44 
prosent av økningen i timefortjenestene, ut
gjorde den i perioden 1980 til 1983 omlag % . 

I in du stri en eksklusive offshorevirk
-.spmhet har lønnsutviklingen vært noe mer 
moderat enn for arbeidere generelt de siste to 
årene. Fra 1981 til 1982 steg timefortjenesten 
for industriarbeidere med 10,3 prosent for 
voksne menn og 11,1 pro.sent for voksne kvin
ner, mens økningen for arbeidere totalt lå om- · 
lag 0,3".'.'"""""0,4 prosentenheter over. 

.Fra .2~ kvartal 1982 til 2. kvartal 1983 ~ 
imidlertid økningen for industriarbeidere 9,2 
prosent fot\ menn og 11,6 prose·nt for kvinner, 
omlag det ·samme som for arbeidere totalt. 
Ett~betalingene i 3. kvartal 1982 for timer 
arbeidet i 2. kvartal samme år var noe lavere i 
industrien, 86 øre for menn og 103 øre for 
k.yinner.. Korrigeres det. for dette var den re
elle økningen i timefortjenestene i industrien 
7,4 p~o~t for, menn ogi 9,0 prosent for kvin
ner. 

For 3. kvartal· 1983 foreligger den foreløpige 
lønnsindeks for industriarbeidere. Korrigert 
for etterbetalingene i 1982 ville lønnsindeksen 
vist en stigning på 7,2 pros.ent folr menn og 
8,1 prosent for kvinne~. Lønnsglidningen lig
ger derfm:~ fortsa;tt på et nivå rundt 6 pmsent 
fra 3. kvartal 1982 til 3. kvartal 1983. 

I 4. kvartal i år vil årets tariffrevisjon slå 
ut med en stigning i gjennomsnittlig timefor
tjeneste i lønnsstatistikken for industri med 
ca. 1,0 prrosent fra tilsvarende kvartal året før. 
Regnes det med en lønnsglidning på 5-6 pro
sent i samme periode vil timefortjenesten for 
industriarheidere stige med 6-7 prosent fra 
4. kvartal 1982 til 4. kvartal 1983. Under denne 
forutsetning, vil den gjennomsnittlige ·timefor~ 
tjeneste for industriwbeidere .stige med 8,4
8, 7 prosent fra 1982 til 1983. Dette er 0,7-1,0 
prosent høyere enn. ramm.en for ·våroppgjøret. 
Forskjellen skyldes at lønnsglidningen ·har 
holdt seg om lag 1,0 pros1ent høye.rei hele 1983 
enn det som var forutsatt ved oppgjøret. 

Lønnsovevhenget inn i 1984 i industrien vil 
i så fall bli omlag 2,2-2,9 prosent. 

I bygge:- og anleggsvirksomhe
t_ e n steg den gjennomsnittlige .timefortje" 
neste med 7,6. prosent fra 2. kvartal 1982 til 
2. kvartal· 1983. · 

Justert for etterbetalinger , var økningen 
knapt 6 p.rosent. Det var sterkest økning for 
byggevirksomheten med kr 5,40 pr. time eller 
10,1 prosent. Over en 2-årsperiode har imidler
tid både. bygge- og anlegg~virksomheten hatt 
omlag samme -ølulling i timefortjenestene og 
n:oe laver~ enn for ~dustrlien toåtlt. 
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·Utfrå statistikken for de tre fØrs:te •kvarta
ler i år, kan lønnsveksten fm 1982 til' 1983 an
slå$ til ca~ 6 pst. Detrelativt lave anslaget har 
samnienheng·med en sterk.· reduksjon i ·time
tai.let·for'anleggsvirksomhet. 
.·. I . tariffoppgjøret. fdr 1 a n d t r a ns p o r t . 
~om blant. ·~et oII1fatter. rutebilselskaper, 
gr9s~~tb,edrlfter, spOOisjonsfirlllaer, oljesel
sk~per m.v;, viser statistikken i 2. kvartal eri 
~kiling· f timefortjenestene på t2 ·prosent for 
riiemi .og.· 13,2 pros1ent for kvinner ·fra 2. 1kvar
t~~ 1~~2. På grunn av at kjennelsen i Riks
Iønii~nell1ndai1982. ikke forelå før 22.·_juli s.å., 
er det store· etterbetalinger i 1982. Juster.t for 
~æ efAet ·~n reell økning fra 2. kVartal 1~82 
til ~· k\T~taJ 1983 på ~,5 pro8ent for menn og 
7,6 pro~entfor kvinner. Lønnsveksten fra i982 
ti,11{}8~ ·kafranslås til. knapt 8 pros~rit. 

For 'f~ink s j on ~r e ne 'i lli.du~tri, berg~ 
verk, transportVirl,:rso:mhet, bygge- og anleggs
~zlksomhet, oljevirksc)mhet og hotell~ . og· res
taurantvirk9omhet steg· den gjennomsnittlige 
rn:ånedslpillllel1.. Jl1.ed ·7,4. prosent for Iilenn 91g 8,5 
prosent ·for kvinner fra l. september 1982 . til 
1. september 1983. For funksjonærer· i ledende 
stillinger utgjorde tilsvarende stigning 7,2 pro
sent. · · · 

Utfra: samme beregningsprinsipper som tid~ 
lig·ere år ha,r Beregningsutvalget å:nslått · års;.. 
lønnsveksten fra 1982 til 1983 for alle funk
sjonærer~i;nevnte bransjer til 9,1 prosent og 
8,5 prosent for 1ed end e funksjonærer... 

I h o.t e. i 1e r o g r e st a u r a n t e r steg 
den gj~nnomsnittli,;ge månedsfortjeneste .. for 
heltidsansatte med 9,4 :Pst. for menn og 11,4 

. pst. for kvinne~ fra april 1982 til april .1983 .. 
I lf·Ci);r.. :~eltid~sat:t ,prQsentlønnet servedngisper

sonale.. $1:~gJ den gjennomsnittlige dagsfortje
neSlte med.~q PS:t· for:yokSlle m.enn. og 10,2 pst. 
for ;voksne k,vinner ·.fra period~Il. 1.. november 
1981~30.·april .1982 til Perioden 1. november 
1982~:30~ :a.pril 1983. Fra 1. 31pril. _1983 ble det 
gi~t,.et,genez:elt tillegg.på kr 0,40 pr. time. 
Videre ble det avtalt et g~rantitjllegig. på kr 
1,4Q pr,. time fr~ 1..oktober 1983 .. 

Qjenl\lpmsnittlig antas at tilleggene Lapril 
og·).,. okto:be.r slår ut i en løI1nsøkning på 1,7' 
pst.. fra 1~8? til 1983. I tillegg kommer lønns
glidningen. :og .over-heljl.get fra .1982~ 
.r fo,Jir.etnings- og spare·banker 

steg den ·gjennomsnittlige :månedsfortjenesten 
med 13,8 :pst. -for menn .. og med 15,6 pst. for 
kvinner fra L. september 1981 til 1. september 
1982. Fra 1. mai 1983 ble det gitt et generelt 
tillegg på 4,6 pst. 

I}o·r:·S.ik rl-1?gsv'i:r1fs o ni het steg ·a~n· 
gjennolt1EnJ:ittlige månedsrfp'.rtjenesten med 12,5 
p$t. for· rne.nn og 14,3 p$t. for kvinner fra 1. 
september' 19.81: til 1. ~ptember 1982•.. Fra :i. 

mai ·1983 ·ble· det gitt et generelt tillegg på 4,2 
p~ . . 

I va.re h and e 1 steg ·den gjennomsnittlige 
månedSfortjenesten med 11,4 pst. for menn og 
for .kvinner med 11,8 pst. fra 1. september 
1981til 1. september 1982 . 

Fra 1. april 1983 ble det i· tariffavtalen mel
lom Halidelens Avbeidsgiverforemng· og Han
del ·og Kontor gitt et generelt tillegg på kr 
200,_;_ pr. måned til alle aæbeidstakere over 
18·år. 'Tillegget antæa ·å slå ut med en gjen
nomsnittliJg lønnsøkning, på 2,9 pst. fra · 1. 
april. · 
. I utenriks s:j øfart steg månedsfor

, tjenes.ten fc>r voksne sjøme·nn med 11,0 pst. fra 
mars 1982 til mars 1983. ·Fra 1. mai 1983 ble 
det i'.avtalen mellom Norsk Sjømannstfor.bund 
og Skibsfar:tens' Arbeidsgiverforening gitt .et 
tillegg på kr 242,"--'- pr. mnd. eller.ca:. 4 pst. 
Forhandlingene i høst ·re.sulterte i et till.egg på 
kl'. 160,~ pr. måned fra l:'november: 1983; og 
fra .1. mai 1984 er: det avtalt et n~ tillegg på 
kr 160,- pr. måned. Oppgjøret har totalt. en 
ramme .På ca~ 3;5 pst. For sty.rtnenn og maSki
nister i·· utenrik$fart ·ble· det gitt et tillegg.·på 
ca. 3 pst. fra 1. mai 1983. Fra 1. november 
1983 og,·· 1. mai 1984 får disse to gruppene 
samme kronetillegg pr. måned som i avtalen 
meHom Norsk Sjømannsifor:bund og: Skibsfar
tens Ar:beidsgiverforening. Oppgjøret har en 
ramme. på ca. 2,9 p$t. 

Løllll!sstatistikken for: olj e·vi r k som he 
t e n er·under utbygging. Siden 1975 hr Sta~ 
tisti.sk . sentralbyrå .utarbeidet lønnsstatistikk 
for 3.Ilsatte på :flyttbare borefartøyer o.g verk
stedsplattformer og på forsyningsskip. Fra og 
m~d .1. k~rtal 1982 omfatter kvartalstatistik
ken til NorSik Arbeidsgiveiforening også arbei
dere. på operatøI1seliskapenes fasrte ·irurtallasjo

.ner på norsk kontinentalsokkel. Næringsgrup
pen .oljevirksomhet i denne. Statistikken om
fatter nå offshorearbeidere i operatørselskaper 
og oljeboringsbedrifter samt offshorear.beide
re i in(lustri og bygge- og anleggsvirksomhet, 
totalt om lag 4: 000 arbeider.e. 

Etter N.A.F.'s kvar.talstatistikk var timefor
tjenesten for. oljevirksomheten offshore i alt i 
2. kva,rtaJ. 1983 ~klusive overtjd og diverse til 
legg ·i gjennomsnitt kr 106,19 pr. time. Dette 
er en.økning på ca. 14 proserit fra tilsvarende 
kvartal i 198~~ Korrigert for ·etterbetailingeri 
1982 er. økningen· 13,5. prosent. Harmonisering 
av iønnsnivået •. innen oljeboring fØrte til ·a.t 
lønnsnivået 'Steg mye ste~kere enn de enkelte 
tillegg alene skulle til;sd. 

dvertitl ·· og ciiveme · tillegg utgjoroe: ca..·.. 40 
prosent av den totale timefortjenesten. På 
grunnaiv lavere·ar!beid.stid·enn 40 timer pr. uke 
vil tllhefonjenesten omregnet til' 40 titrier 'pr. 
uke være ca.10 lo.i lavere. 

http:tisti.sk
http:eller.ca
http:I}o�r:�S.ik
http:tillegg.p�
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Innenfor · ~ppen : · orf:f;$ho:rea.~beid~:re . ~i 
N.A.F.a, ·kvartal1statiStlkk er det oljeprod~':' 
ajon<S".'.. øg~ ~ljebor:ll.ig·srbedriftene .ao.ni ll;:ir Q.et 
høyeste ·. lø:n;:n~iY~et ... og ·den ~' sterk~ste~lønns
ve1tsten. :Penne.. g~ppen viaeri 2, kya.rW, 1Ø83 
en timefortjeneste som er· 14,6 prosent høyere 
en~ i samme.kva~Låret.før. 
, Blant an~tte på f 1ytt bar e. bo~ e f a.r 
tøy~~r. og, ve:rksted~phd:tformer 
steg, den gj®no:m:s·nittlige månedsfottjenesten 
:med .29,0 pst._ :t;ra .desember 1981 ·til novem.ber 
1982.. ·: . 

Fra 1. april 1983 ble det gitt et tillegg på 
3·,.9 '.P'st.·· .. til.: medlemmer: .i Sjø~nn;sfo;rbundet, 
Maskini$tforliu.ndet, Skipsførerforbundet . :O'g 
Styrm:annsforeningøn. Etter. kjennelse i.en fri
Villig voldgtftsnemnd,.. fikk. medlemmer·· i Re
deriansatte ..QJjearbei,deres Forbund 3,9 ··pst. 
:med Virkning fra 16. ·juni 1983. 

Blant ~jøfolk . ombord.· på .f o r. s y n i n g s 
s k Lp steg .den .gjennomsnittlige månedsfor
tjenesten med 15,0 p:st. fra ~ 1982 ·til mars 
1983~. . 
~~ 1•. mai- 1983 bl1e det gitt et tillegg på ca. 

'*· ·P.s1;;:Fr'a L .nøven:i.ber 1983 og·1. mai 1984 gi$ 

Qverh.e:ng fra 1982 ............•.•.•. "...• ~ •..• 
Forventet glidning i 1983: .•.. " . " .... " " ... 
T~r~f.f:tUlegg 198~:: .. ; .,. ...... "....•.....•..... ! 

TjU~gg på· 1ønp.s;tabeJlein ..•. " . ~ v ••••.• ••••••. , • 

~µ$t..~rjp,ger; ,og norm,eringer . ~ "",•..... ; ....•" .. 

·..Ar~lØnnsveksten "vil. variere. mellom .ulike 
grUpper tii.rsa:tte..Foreløpige anslag som må tas 
med f():Vbehokl, gir disse tall .for gruppene som 
hmgår.1. beregningene· .. øver disp1onibel realmn
t~kt' i avsmtt 1.3: . . 

Gjennom- . , .· 
· _ snittlig V·ekst 
års1Ørtn 1983 fra 1982 

anslag · % 
kr : 

K.o~to~a~s../ko~torfullm., 9~ 5qo 'i,6 
]'~garbeider i Televerket. " 

:· og :rfS:a .~. :.:. ~ •. ; •........ ; 104 700 7,1. 
. Mi.sa~sP:ehå.n.d1ere1> • ~ : .. : . . . . -132 7100 . 
Eksii;>.edi~jons$jef/uride.r~ " 

·_dir~irtør./~y~åsje~ ' ~ :. ~ •••• i. 183; 000 . . 7,5 

d,et; et _tiil~gg på.· kr. 160 pr.. · måll.ed, ·dvs. det 
S~!lltnØ som J utenriks· sjø.fart. . , . 

For a.rpeidstalære i $b:l.tsf9rvaltni~gen .v,iser 
løl;l1;u~statistikken at . gjennomsnittlig måned,s
fortjeneste P'r. åraverk steg med 13;7 ..pst. fra 
~· 9ktober .1981til1. oktober 1982. Jtisterings
og normering.siopp~jøret som ble gjennomført 
med virkning fra 1. omtoiber 1981·var ikke.med 
i statistikk~ag.et pr. 1. oktober 1981. Ef
'.fekten a.v dette oppgjøret er inkludert Ltellfu
ge:Q.. for. 1982, og vil derfor· gi seg utslag som 
lØiinsvekst etterl. oktober 198t 

Ved .tariffrevisjonen pr. 1. mai 1983 gav det 
anbefalte meklingsfors[ag et genereit. tillegg 
på 5,6 prosent. i.gj-ennomsnitt ·for statStilsatte. 

Soni. en del av den økonomiske ramme, ble 
det forutsatt ait .det skulle føres justerings- og 
normeringsforhandlinger som hever gjennom
snittslønnen med 0,5. psit. fra 1982 til 1983. 
Partene var emge om at disse justeringene 
skulle gjennomføres med virkning :(ra 1. oo
gust 1983 slik at lønnsøkningen på dette tids
punkt blir 1,2·prosent. 
· Ved tariffrevisjonen pr. 1. mai 1983 la par

tene denne rammen til grunn: 

Pr.1. mai Pr. 1. august På årsbasis 
1983' 1983' 1982-1983. 

2,9 % 
0,3%. 

5,6% 3,8% 
1,2.% 0,5% 

5,6% 1,2% 7,5 % 

TilSa.tte i s k o 1e v erke t fikk de Sa.mme 
lønnsmessi.ge foribedringer som· statstils:atte pr. 
1~ mai 1983. Lønnsstatistikken viste en· gjen
nomsnittlig vekst i månedsfortj'enesten·pr. års
verk for denne gruppen på i4,4 prosent fra 

, 1. oktober 1981til1. oktober 1982. Justerings
oppgjøret pr. 1. · oktober · 1981 er inkludert i 
tellingen pr. 1. oktober 1982. 

Lønnsstatistikken fw kom m u nea n sat 
t e er underi oppbygging. I følge Statistisk. 
sentralbyrås statistikk siteg den gjennomsnitt-· 
lige månedsfortjenesten for ·. menri med 13,0 
pst. og for kvinner1 ) med·12, 7 pst. fra 1. ·okto
ber ·1981,fil 1. oktober 1982. Fra··1. ·oktober 
1981 ·:ble det >gitt justering:s"' og nonnering$
ti11egg ,som i gjennomsnitt var forutsatt å gi en 
lønnsvekst på. ca~ 2 pist.· Lønnsøkningen fra 

1)"0mfatter førsitesekre;t~~,· konsµient og :første
'. konsulent. · ':.·. .. ·: .... ' '· .·, ·... · . · · : , 

-	 "., 
])en:."enk;E}lte.:ar:IJsatt~· :vil p;g.a. ayan~!lllent 

o:l~ ,kll:Jl~~ ha ep, 8-t~rk~re løµ11Sivekst enn, gjen• 
nomsnittet for sin g:rup_p~~·; J " . . 

1) 	P:g.a" endringer i statistikken ha:r;- en for kvin
ner la~t til. grunn s~igning~n for admini$trative 
funksjonærer .og arbeidstakere i tjenesteytende 
stil1inger; Dis·se omfatter ca~ 90 · pst~ av alle 
kvinrier :som er med Lstatistikken i 19·82. 

http:l�nnsmessi.ge
http:statistikk~ag.et
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oktober 1981 til oktober 1982 e~ noe sterkere 
enn justeringsoppgjøret i -oktober 1981 og 
lønnsoppigjør.et ·i mai 1982 skulle tilSJi. Dette 
kan iJiovedsak bare forklares ved en sterkere 
lønnsglidning enn vanlig og/eller Ved at dert 
faktiske· rammen ved.. jusiterlngsop1pgjøret· i 
øktober 1981 ble· større enn 2. pst Fra· 1. mai 
1983 ble detgitt et. generelt tillegg som i gjen" 
nomsnitt .sLo ut med 5,7 pst. Fra 1. august 1983 
bfe det .gjennomført. justeringer mm i gjen
nomSillitt ga en lønlisvekat på 1,7 pst. 

Siden 1980 har···Statistisk sentralbyrå utar
beidet· · statistikk for, ansatte i f o r r e t " 
ning-sm e1s'sig tjenesteyting.. Dette 
omfatter ansatte i virksom.heter· ·som driver 
med regnskapsføring, revisjon, databehand
ling, arkitektvirksomhet og byggeteknisk koJl'." 
sulentvirksomhet.. Dessuten er også ansatte 
innen teknisk virksomhet og annonse- ..og. re'." 
klamevirklsomhet med. Felles for. de fleste be" 
driftene i denne. statistikken,' ~r at de ansatte 
ikke får Sine lønninger regulert gjennom lands
omfattende tariffavtaler~ Lønnstilleggene føl
ger ·· i!triidlertid of'.te lønnstilleg,gene i landsom
fattende tariffaVtal·er, f.eks.. mellom Hahdel og 
Korito:ln og- NovSk Arbeidsgiverforiening1 eller 
for offentlig ansatte. . 

Fra·1. seprtem,ber .1981 til 1. september: 1982 
steg gjennomsnittlig månedsfortjeneste. med 
12, 7_pst. for menn og 13,5 pst. for kvinnet. 

I utvalgets rapport nr. 1 fra i år, var'det en 
tabeM 'over utviklin.gen i årslønn fra 19,73 til 
1982 for en del grupper. Beregningene som nå 
er ført ·fram til 19~3 gjengis i tabelLl a; De 
bygger på lønnsstatistikk for gruppene og på 
opplystlinger om tariffoppgjør i de enkel:te·år. 
Det er sett bort fra at tariffoppgjørene ikke 
omfatter alle lønnstakere som dekkes· av sta.: 
tistikken i .en del av gruppene. Beregning~ 
måten fører til at forf!elingen av veksten på 
de enkelte år; er usikker, men sett over hele 
perioden faller tallene sammen med den utvik
ling som statistikken V'.ise:r. Tallene for indu• 
striarbeidere og for Ledende fllnksjonærer er de 
samme som nyttes ved beregninger o:ver dispo.: · · 
nibel realinntekt i avsnitt 1.3. , 

En sam.nienlikning· mellom ·grupper må gjø
ræ med varsomhet. Den perioden som er valgt 
-ut fra statistiske hensyn- kan g(tilfeldige· · 
utslag. Andre perioder ville kun.ne gi et annet 
f6rhold m~Ipm gruppenes. g-jennoms~ttstall.
Ståtlstikkgtullnlagef.kan være forskjetlig fra 
gruppe til grt.lppe. De ulike vekmtaU ll1å også'. 
ses i lys av ulike inntek.tsnivåer. 

Utvalget vil spesielt peke på at tallene for 
lønnisiveksten · siSte året· ~ 198~1983 ..;..... har 
forskjellig ·grunrilag. For indiistri, bygg- ·og 
anleggsvirksomhet og landtransport har vi sta
tistikk :t• første halvår 1983. For industrien 

har vi dessuten.~ en.· foreløpig Jørinsin9;eks for 
3. kvartal. Fbr funksjonærer~i N~kF.~bedrifiter 
foreligger··.den årlige tel1ing,en pr. 1; :september~ 
For .·utenriks sjøfart• forellgger· lØnnsstatiSttikk 
for mars 1983: , 

Det foreligger ikke·. statistikk. for noen . del 
av·· 1983 for de.· andre gruppene. Lønnsrv:eksit
tallene .bygger .stortsett på de rammer de. Ulike 
partene la til grunn ved oppgjørene· i y-år ;og på 
anslag· over lønnsglidningen i år~ .. Tallene· for 
disse gruppene er derfoI'I mer, usikre,. og tilsier 
spesiell fomi~tighet ved:' sammenliknin.g.··av 
lønnsutvi:k1inge:n siste- år~ · 

·Utvalget·regner·fued at den endelige.rapport 
foraninntektsoppigjøtene til v~en.vil:gi løIJ.nS• 
veksttall for 1982-83 spm bygger på 1983
statistikk.for alle gruppen~. ·..· .· .·. ·. . > , _•...., 
. Tall ·fra inribetaliriger av·.·. folketrygdavgift 

. tyder på'. at lønnsvek:Sten er sterkere enn. de 
~oreløpige anslagene gir inntrykk av. 

t samarbeidi;m.ed Skattedirektoratet utavbei
de!'I Stati,sttslt ·~~ntralbyrå hvoo måned stati:. 1 

-stikk over innbetalt arbeidsgiveravgift til fol
ketrygden. Beregningsgrunnlaget. for arbeids.:. 
-giveravgift tilsvarer stort. sett utbetalt lønn; 
og disse oppgavene kan nyttes som suppleme-nt 
til den forcløpige lønnsstatistikken ved• vurde'" 
'ring av anslag på lønnsutviklingen fra 1982til 
1983. 

Innbetalt avgift i. perioden januar---oktober 
19.83 beregnet av lønn utbetalt i 1983. lå/7,7 
•pst. over til$varende .tall for .1982 i følge--fore~ 


'løpige oppgaver. I dis~ie innbetalings4LJ.,lene er 

avgift som kommer inn ·under den · seti-tr,å;l~ 


beregningen av arbeidsgiveravgift t stats- og 

~'trygdeforvaltningen iklrn med; · · · 

· Med virkning fra 1. januar t983 bfo avgifts- . 

·- satsen i sone 2, 3 og 4 redusert med en. pro
sentenhet, noe ~o;m. er: anslått å redusere veks

. ten 1 påløpt "arbeidsgiveravgift i alt ,med om• 
trent 1,4 pst fra 1982.til _:1.983. På dette grunn
lag kan· veksten i avgiftsinnbetalingene hittil 
tilsV:a:re en vek:sf i avgiftsgrunnlaget på. veLJl 
pst.:En regnermed at avgiftSirinbetalinge~~· i 
perioden janµa,r.---oktober gjelder lØnn' utbetait 
i mån~ene januar~ugiust, men' en viLwnd6r
stre;ire .at forsJtYvninger i. avgfffSinribetalfnge'.Q~ 
kan 'forekomme, og at. sammerihengeri ;inellom 
innbetalt avgift og u~vikling i lØ~e:n .t}~
usikker. · · .· ·.· . · · · - ' -·· · · 

Vek~t i lØrinslSUlllllien kari .Skylde1s· vek~f ·1 
lønn .pr. årsve:rk og_ .·epdring i . aritaU.. utførte 
årsverk. For å. kunne .vurdere· ~11tVildingen. 1 
lønn pr~ åvsv~rk:, må: en. ha holdepunkter-for; 
utviklingen i. antall årsverk utført .ay løn,ns.:. 
takere i tilsvarende perioder.· Det er-usikkerhet 

·k~Y:f:t~. ·til 'oppgaver Øver·;utVilr~iiigeri• i· 'sysiSel~ 
· · settingeJ.1~ -~I1 ·har ·ffeller.ildt~ opp,gaver,fo:r tib 

svarende· periode_ s9lli ··-~vro;ft~bet;a.linge:n~ 
. dekker, .,men e:rthenvisit-til ,å;sammenligne:s:9'.'s;.; 

http:samarbeidi;m.ed
http:l�nnsoppigj�r.et
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selsettirigen · i· de tre første. kval'ltalen i . 1983 oppgaver vil antall årsverk utført av lønnsta
med sysselsettfugen i tilsivarende .periode i k:ere ·i de tre første kvartaler i 1983 kunne ligge 
1982. Samlet antall timeverk i følge a~beids- noe under ·tnsvarende taJU ·for samme perioden 

, 	 kraftundersøkelsen (korrigert for endringer i i 1982. Med de fo~behold som·er: ne'vnt kan så
antall med uoppgitt arbeidstid) ~ p,8 pst. lave• ledes avgifts1inngangen hittil sammen med opp
re 'i de tre fØrste kvartaler i 1983 .enn i tilsva ga.vene over utførte år~erk tyde på en vekst 
rende periode i 1982. Årsverkstallene iJ:m.eihol i lønn pr;· årsverk i de tre første kvartaler.. i år , 
der både årsverkutfør.tav selvstendige og av ekskl. struts- og trygdeforvaltningen på noe 
ansatte i stats- og trygdeforvaltningen. En har over 9 pst. s~ammenlignet med tilsvarende per
ikke godt grurinfag for å skille ut disse grup iode i 1982. Dette kan indikere at lønnsutvik.; 
pene, men foreløpige anslag innehærer en ned• Ungen og.så utenfor. LO/N.A.F.-området. har 
gang i antall årsverk utført av selv8tendige og vært sterkere eml. lagt til grunn· under våropp
en viiss vekst i antrull år~fil'lk utført .i stats- og gjørene; og at lønnsutviklingen for andre grup
trygdeforvaltningen. Med disse foreløpige an per i privat virksomhet således har vært ster
slag og basert på arbeidskraftundersøkelsens kere enn tabellen antyder~ 

Tabell. 1 a. Beregnet 4rslønnsvekst for noen grupper. 

Funksjonærer 
i N.A.F . ..;bedrifter 

Industri-. 	 Bygge- Land- Vare-Ar 	 I alt Ledendearbeidere 	 virksomhet transport handel 

1973-74 ..................... 	 17,4 13,4 .13,0 14,2 16,4 12;3 
19,9 17;6 13,9 16,9 23,3 18,31974-75 ..... ··············. 

1975-76 ..... 	 11,5 15,3 12,5 16,6 15,5 15,5··············· 
1976--77 ...................•• 8,9 11,8 10,0 12,0 10,0 10,3 
1977-78 .................... 7,8 9;4 8,7 8,9 7;1 12,4 
1978-79 .................... 2,9 3,1 2,5 1,8 5,3 2,0 
197~80 ..... 10,1 816 7,5 8,6 11,4 11,8··············· 
1980-81 	 10,1 12,8 11,8 9,9 10,3 10,7......... ··········· 

1981-82 	 10,5 11,.S 10,7 11,6 12,5 11,5····················· 
1982--831) .................. 8,4 9,1 8,5 7 7"8 7 


1973-:--83 . " ...•........•... i 17'5,3 189;7 156,2 174,5 2.06,4 186,5 
Qj.snitt pr. år ... ·...... ········ 10,7 11,2 9,9 10,7 .11,s 11,1 

Forret.;.Hotell 
og Uten- Bank3) For- Stat Kom- ,nings-

Ar riks ·messigrestau-	 sikring munesjøfart ra1t Ledende . I alt Led,ende tjen~ste-rant2) yting4) 

197'3-74 .. " ...•. "' 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. · 12,1 . .11,s 8,8 14,7 
19716-77 ......... ~. 17,0 11,8 12,7 12,6 -9,9 8,'8 6,21 9,5 

19'77~7'8 ........... 6,1 7,0 10,9 10,3 9,6 8,2 6,2 8,5 

1978-79.~ ........•. 3,0 7,0 3,1 1,6 2·,3 1,7 1,6 3,0 

rn79-80 .......•... 13,9' 8,3 112,2 10,2. 12,0 .··.9,6 lO,O 10,3 

1980--81 •......... 17,5 17;0 13,2 12,5. 'fa,o 11,5' 6,2 12:,4 

19i81-82 .......... ' 10,5 7,0 13,'2 10,7 12,8 12,3 8,0 12,i 13,2. 

1'982-831) ........ ai/2 10 8 7 6 71/2 : 7i/2 '71/2 71/2 


1973 . ....,..83 ... ~ .••.•.. 218,0 195,0 19-0,1 156,2 176,& 163,~ 12.0,1 ·· 17i6,4 

Gj.mitt pr. år ...... 12',3 11,4 11,3 9,9 10,7 10,3 ·8,2 10,7 


1) Foreløpige anslag· som bygger på forskjellig grunnlag fm- de U.like gruppene. Tall .for innbetalt· ar
beids,giveravgift tyder på at ,lønnsvekst~n blir sterkere .enn disse. anslag .gir inntrykk av. · · 

2) Omfatter både måneds- og.pros•enitlø~te.. · · · 
3) ·Forretnin~s- og sparebanker. 
4) Lønns$tåtistikk utarbeidet. første ..gang pr: .·.1. september· 1980.. · 



11 NOU· i984: 1 
Foreløpig grunnlag fot inntektsoppgjørene 1984 

2. 	 INNTEKTSUTVIKLINGEN I JORD

BRUKET 


Det lyktes ikke å komme fram til enighet 
mellom jordbruksorganisasjonene og staten 
om jordbruksavtale fra 1.7.1983, og saken ble 
sendt Stortinget til avgjørelse. Stortinget fast 
satte inritektsrainmen til 790 mill. kroner for 
avtaleåret 1983-84. (Jfr. lnnst. S. nr. 297 
for 1982--,..-83.). Stortinget bestemte fordelin
gen slik at 58 pst. av oppgjøret ble tatt ut i 
høyere markedspriser og 42 pst. på bevilg
ninger over · statsbudsjettet når virkningene 
av økte kraftforpriser medregnes. 

J:)en beregnede inntektsveksten. i jordbruket 
avhenger ri.o~. av hvilk~ inntektsbegrep og kil
dev . som legges til grunn. I utvalgets rapport 
fr~ april 19'g3. ble det gitt tall fram ttil og med 
1982 hentet fra normaliserte totalregnskaper, 
nasjpnalregnskap og modellbruk. 

For normaliserte totalregnskaper som for
.utsetter nQrm;:il produksjonsutvikling, forelig
ger ~et regnskapstall fram til. og med 1982. 
Ett~r disse regnskapene·. økte vederlag. til ar
beid og egenkapital pr. årsverk med ca. 8% 
pst .fra 1981 til .1982~ ·Beregnet arbeidsinn~ 
tekt pr. årsverk (der beregn.et vederlag til all 
kapital er trukket fra) økte med' ca. 2 pst. 

Nasjonalregnskapet gir tall for driftsresul
tatet i jordbruket fram til 1982. A vlingsvaria
sjoner' fra år til :år påvirker disse tallene. 
Driftsresultatet pr.· årsverk· økte med· ca; 10% 
pst. fra 1981 til 19'82. · 

Partene er enige om å bruke beregninger 
for ·modellbruk i fbrhandlingssammenheng. · I 
modenbrukene er det innarbeidet effektivitets
normer.. E,tter ·:Budsjettnemndas ·beregninger 
viser et 'veid gjennomsnitt for 24 modeller at 
beregnet .arbeidsinn,tekt pr. •årsverk·. ville ha 
økt med ca. 16 pst. fra 1981 Ul 1982 inklusive 
produktivitetsvekst', 4ersom· markedet hadde 
vært i bafanse ved· de priser jordbrl.J.ksavtalen 
forutSa:tte. Ved faktisk marked var tallet 9,4 
pst.. 1Differansen··. avspeiler kostnadene ved 
overproduksjonen, som reduserte inntektene 
pr. årsverk ,med ca. 4 900 kroner i 1982. Med
regnet anslått virkning av tilleggene pr. 1.7. 
1983 er veksten i gjennomsnittsinntekten for 
modellbrukene fra 1982 til 1983 ved balansert 
marked beregnet til ca. 3% pst., inklusive 
produktivitetsvekst. Overproduksjonen er be
regnet å redusere inntektene pr. årsverk med 
ca. 7 500 kroner i 1983. 

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

3. 	 UTVIKLINGEN I nISPONIBEL REAL
INNTEKT 

Beregningsutyalget · har beregnet utviklin
gen i disponibel realinntekt ...,.-- inntekter etter 
fradrag for skatt og korrigert for p~isendrln
ger - for industriarbeidere, . industrifunksjo'." 
nærer, lønnstakere i statlig virksomhet ·og 
pensjonister. Tall for inntektsutviklingen 'i 
1983 er basert på foreløpige anslag. Utv;alget 
vil legge fram sikrere opplysninger om· ·den 
nominelle inntektsutviklingen· i 1983 . i sin en'." 
delige ra;>port foran innte:ktsoppgjørerie i 1984. 

De beregninger som er utført, gjelder føl
gende grupper: 

a) 	Lønnstakere med inntekt i· 1982 på 80 000 
kroner, 90 000 kroner, 100 000 ·kroner og 
125 000 kroner der inntekten før skatt for'

' utsettes å ha utviklet seg som· gjennom
snittlig årslønn for voksne industriarbei
dere etter NAF's statistikk. 

b) Lønnstakere med inntekt i 1982 på 125 000 
kroner, 150 000 kroner, 200 000 krorier og 
250 000 kroner, der inntekten førskatt for
utsettes å ha utviklet seg som gjennom~ 11 

snittlig årslønn for funksjonærer i ledende 
stillinger etter NAF's statistikk.. 

c) Trygdetakere. 
d) Lønnstakere med inntekt i 1982 som for 

utvalgte stillingsgrupper i staten og med 
en inntektsutvikling . i .1983 som. disse stil
lingsgruppene har hatt. · · 

'For andre enn t~g<letakerne .er beregnin
gene utført for enslige inntektstakere og for 
inntektstakere som forsørger ektefelle og to 
barn under 17 år. Den nominelle . disponible 
inntekten beregnes ved at en trekker inntekts
skatter og trygdepremier fra inntekten, sam
tidig som en for barnefamilier tar hensyn til 
forsørger.fradraget og barnetrygden. En kom
mer deretter frem til den disponible realinn
tekten ved å deflatere den nominelle dispo
nible inntekten med konsumprisindeksen. I 
kapittel 2 om prisutviklingen er prissrtignin
gen fra 1982 til 1983 anslått til 8,5 pst. · 

I tillegg til disse skatte- og trygderegler er 
det innarbeidet virkninger av mer spesielle 
økonomiske ordninger som er innført i de 
senere årene og som i prinsippet vil påvirke 
utviklingen i kjøpekraften. Dette gjelder bl.a. 
virkninger av lettelsene i skattleggingen av 
boliger og bankinnskudd, fradragsrett for fag
foreningskontingent, utviding av sparing med 
skattefradrag og virkning av sykelønnsord
ningen. Det må understrekes at en rekke av 
de anslåtte virkningene som beregningsmessig 
er lagt frem for flere av disse ordningene, er 
usikre. 

http:beregn.et
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Endringer i disponibel realinntekt gir ·ut.;. 
trykk for endringer i den reelle inntekt inn
tektstakere har etter at skatten er betalt. 
Pette . beregnes ved å korrigere veksten i den 
disppnible inntekten for. prisstigningen. Bereg-' 
ningene .av skatten er foretatt under gene
relle forutsetninger. For den enkelte vil mer 
inividuelle forhold være av betydning, · f.eks. 
i hvilken utstrekning en har fradrag for 
gjeldsrenter eller andre fradrag utenom min
stefradraget. For stønader har en bare tatt 
hensyn til barnetrygden. 

Det er grunn til å understreke at endr~ngene 
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 felles
forbruket i form av undervisning, helsestell, 
sosiale ytelser og velferdstiltak fra arbeids
giver utenom lønnsutbetalingene er av stor 
betydning for. levekårene. Videre er ikke de 
valgte typehushold nødvendigvis representa'." 
tive for de mest vanlige husholdstyper. 

Beregningene bygger på en rekke forenk
lede forutsetninger og må brukes med var
somhet. I utvalgets tidligere rapporter er 
gjort nærmere rede for de forutsetninger som 
er. lagt til grunn og ulike forbehold som må 
tas ved bruken. av tallene. 

Lønnstakere i industrien 
Fra 1982 til 1983 har en regnet med 8,4 pst. 

vekst i årslønn .for voksne industriarbeidere i 
gjennomsnitt. For funksjonærer i iledende stil
linger er det fra 1982 til 1983 regnet med en 
årslønnsvekst på 8,5 pst. 

Tabell 1. b. · utviklingen i nominell lønnsinn
tekt før skatt 1910-1983 for lmins
takere i industrien. 

Arslønn for voksne 
industriarbeidere Avslønnfor 
(gj .sn. menn og 

kvin11er) 
funksjonærer i 

ledende stillinger 

Indeks ·Arli~ Indeks Arli~ 
1970=100 pst.:71.s

endring 
1970=100 pst.:71.s

endring 
1971 111,9 11,9 108,8 8,8' 
1972 121,9 8,9 115,2 5,9 
1973 134,8 10,6 1217,0 10,2 
1974 158,2 17,4 143,5 13,0 
1975 189,7 19,9 163,4 13,9 
1976 211,6 11,5 183,8 12,5 
1977 230,5 8,9 202,2 10,0 
1978 248,4 7,8 219,7 8,7 
1979 255,9 2:,9 225,2 2,5 
1980 281,7 10,1 242,1 7,5 
1981 310,2' 10,l 270,7 11,8 
1982 3•42,5 l'0,4 299,7 10,7 
1983 371,3 8,4 325,2 8,5 

1970--80 10,9 9,2 
198(),-,.83 9,6 10,3 

Kilde: N.A.F.'s statistilclt. 

I tabell 1 c har en presentert utviklingen i 
disponibel' realinntekt for utvalgte lønnstaker
grupper i industrien: Ifølge tabellen vil begge 
de to utvalgte lønnstakergrupper få en opp
gang i disponibel realinntekt i 1982-1983 i 
størrelsesorden 1-1% pst. for enslige. Opp
gangen er litt sterkere på de høyeste inntekts

, 	 nivåer, enn på de lavere. Siden beregnet lønns
vekS;t er sværit lik for de to gruppene med 
8,4 pst. for lønnstakere med lønnsvekst som for 
industriarbeidere og 8,5 pst. for lønnstakere 
m~d lønnsvek~t som ledende funksjonærer, 
skyldes den ..sterkere utviklingen for de sist 
nevnte endringer i skattesatsene mellom de to 
~r. Utviklingen er gunstigere for lønnstakere 
·som mottar barnetrygd en for lønnstakere 
uten: barn. · · · 
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Tabell 1 c. Endringer i disponibel realinntekt 1970-:-83 for lønnstakere i indu

. strien. Arlig prosentvis endring. 

Inntekt 1982 

1Vled.inntektsvekst som 'i g'jennomsnitt 
f01'. iridustriarbeidere: 
80.000 
E;:qislJig .•...·.........· ~ ..... " , ........·........ ".~ ...... , .. 
Ektepar med 2 barn .......•.................. 

1,7 
2,2 

-1,2 
-:--1,0 

-0,7 0,9 
1,6' 

90 000 
:Eri•sli.g: .. · . . . . .. . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . ... ; ..... 1,7 -0,4 -Q,7 1,0 
Eld~ar med .2 barn " . " .. " . " ".. " " . " . " " 2,1. -0,6 --0,1 1,6 

100000 
En1sllig ..................•...................... ". 1,5 0,1 -0,7 1,3· 
}1ktepar med 2 barn ...... : ..........., ...... ,· . 1,9 ~0,1 -0,1 1,8 

125 01()0 
En1s~ig ........................................ 1,0 1,4 -0,6 1,3 
Ektepar med 2.barn .... ; ......... ·•· ·•· ...·•. , ···' 1,7 0,7 -0,2 2,1 

Med inntektsvekst som for ledende 
funksjonærer i industrien: 
125 oioo 
Enisllig .•... "; ......... , .... ; •...... ·; ........ • ... ;.. --0,l. 2,4. --:- 0,5 1,4 
Ekitepar med ·2 ·barn .......•...... "...•....... 0,6 1;s 2,2 

150000 
Enlsltig . '·.·: . •. ·........ . : ..... ~ ~ .......•...·: ........... . -0,6 '3,4 ..,..-0;5 1,3 
Ektepar med. 2 barn; ......................... . 0,2 2,3 -0,1 2;2 

200 OOiO 

En1sl1ig ........ ~ ; · .•.•.•.... " ..... ~ ·•. ·. ~· ... · . •·• · · ·· ·• --:-1,4 4,6 -0,5 r;5· 

Ektepar rhed:2. barn ....._.; .......... ·•· ,; ..... •. -0,8 3,5 -0,2 2,1 


25;00:00 
E·nsllig· .· ...... "....·..................... ; ........ . -2;0 5,8 ...;..._0,4 1,7· 
Ekstepar med 2 barn· ...•............ '. .... ; ~ ... . ~1,5 4,2 -0,3 2,3 

1);D~ 'in:ntekts,korreksjoner som er spesifiserU tidligere rapporter, er innarbeidet. Det gjelder f.eks. 
.endringer i sykelønnsordni~gen. og lettelser i. skattleggingen av boliger. Samlet for perioden 1970-:--80 
utgjorde disse .korreksjonene ca.. 0;2· pst. 'pr, år. 

2fEntlrlngene i reglene for skattefrie renteinntekter og sparing med skattefradrag er ansilått · å bidra 
'med 0,2 ps.t:· i disponibel realinntekt på alle inntektsnivåer. 

3YEndringe:ne i regJ:ene for sparing med skattefradrag er anslått å bidra:·med 0,2 pst. i disponibel real
irmtek!i påa1le inintektsnivåer. 

III 
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Tabell 1 d. Den nominelle. utviklingen i · tryg
dedes minstepensjon 1919-83. 

Mii:lst~pensjon 
for enslige · 

Minstepensjon 
forekt~p~ 

Indeks Arli? Indeks Arli? 
1970= 100 pst.~IS

endring 
1970=100 pst.~lS

endring 

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 
1982 399,8 12,0 423,0 12,4 
1983 43-7,4 9,4 461,5 9,1 

---- 
197(),--80 12,0 12,6 
1980-83 12;0 12,0 

Tabell_ 1 e. 	Endring i disponibel realinntekt 
1970-83 for trygdede med minste
pensjon. Arlig prosentvis endring. 

1970--80 1980-81 '1981-82 1982-83 

Enslig 3,4 0,8 0,6 0,8 
Ektepar . . . . . 3,9 0,8 1,0 0,6 

P1ensjonister 

Trygdetakernes inntekter er endret to gan
ger i 1983. Fra 1. januar ble grunnbeløpet he
vet med 600 kroner til 21800 kroner. Fra 1. 
mai ble. det hevet ytterligere med 800 kroner 
til 22 600 kroner. På årsbasis er grunnbeløpet 
hevet med 8,1 pst. 

· Særtilleggssatsene ble 1. mai hevet med 2,5 
prosentenheter til 51,5 ·pst. for enslige pensjo
nister. For hver av pensjonistektefellene ble 
satsen hevet med 1,5 posentenheter til 4 7 ,5 pst. 
eller 95 pst. samlet for ektepar. 

Pensjonister har rett til særfradrag.· ved 
skatteligningen på 17 700 kroner i 1983. Sær
fradraget sammen med et eventuelt kommu

. nalt tilleggsfradrag gjør minstepensjonene 
skattefrie. · Disponibel inntekt for trygdede 
med bare minstepensjon blir dermed lik· llrin~ 
stepensjonen. De gjennomsnittlige minstepen
sjoner i 1983 var på 34 153 kroner for enslige 
og på 55 248 kroner for ektepar. I 1982 ·var 
de på henholdsvis 31 228 kroner og 50 633 kro
ner. (Disse beløpene er beregnet ut fI'.a gjel

. dende satser. Faktisk utbetaling kan bli mar
ginalt høyere pga. avrunding av månedsbeløp.) 
Veksten i utbetalt pensjon fra 1982 til 1983 
ble 9,3 pst. for enslige trygdetakere med bare 
minstepensjon og på 9,1 pst. for trygdet ekte
par med minstepensjon. 

Med en prisstigning fra 1982 til 1983 på 
8,5 pst. vil trygdetakere som mottar bare 
minstepensjon ha vekst i disponibel realinn
tekt. 

Fordi utgiftsforholdene varierer sterkt pen
sjonistene imellom vil de faktiske økonomiske 
forholdene for pensjonister med bare minste
pensjon kunne vise store variasjon.er. 

Sett under ett er pensjonistenes inntekts• 
utvi:æling preget av økninger i grunnbeløpet 
og av at en stadig større andel mottar til 
leggspensjon. Gjennomsnittlig tilleggspensjon 
øker etter hvert som nye pensjonistkull kom
mer til. For pensjonister m~d minstepensjon vil 
også endringer i særtillegget påvirke utviklin
gen. Alt i alt er det grunn til å gå ut fra at 
pensjonistenes gjennomsnittlige disponible re
alinntekt har økt de siste årene. 

Ser vi på den enke 1te pensjonist med til
leggspensjon blir bildet endret. Deres pensjon 
øker i takt med grunnbeløpet, og dette beløpet 
økte med 8,1 pst. fra 1982 til· 1983. Til sam
menligning var konsumprisstigningen 8,5 pst., 
slik at realinntekten gikk svakt ned. Også dis
ponibel realinntekt gikk svakt ned for pen
sjonister med tilleggspensjon. · 

Kommentarene ovenfor gjelder pensjons
ytelser fra folketrygden. Pensjonistenes · inn
tekstforhold ·bestemmes også av ·andre pen
sjonsordninger, men beregningsutvalget har 
ikke vurdert ytelser fra disse. 

http:variasjon.er
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Tabell 1 f. Utvi'klingen'i nominell lønnsinntekt før skattfor utvalgte grupper i statlig Virksom
hct 

Fagarbeider 
Kontorass./ i Televerket. 

kontorfullmektig og NSB 

Indeks ArH~ Indeks Arli? 
1973=100 pst.~15 1973=100 pst.1:715 

endring 

1974 
1975. 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 ................... 
1983 ........•.......... .'

. 
. 

112,6 
132,6 
148,5 
161,6 
175,2 
179,2 
201,6 
231,6 
260,4 
2:80,2 

12,6 
17,8 
12,0 

8,8 
8,4 
2,3 

12,5 
14,9 
12,4 

7,6 

1973-80 
l9~83 

10,5 
11,6 

Gj .snittlig årslønn i 
1982-kr ............... . 86000 

Antall lønnstakere 
pr. 1.10.82 ............ . 11813 

Lønnstakere i offentlig virksomhet 

Beregningsutvalget har også på vanlig 
måte foretatt beregninger over utviklingen 
i disponibel realinntekt for lønnstakere i stat
lig virksomhet med inntektsutvikling som for 
fire utvalgte grupper. Anslagene for den no
minelle. lønnsutviklingen i tabell 1 f bygger 
på tall for gjennomsnittlig lønnsnivå. En må 
være oppmerksom på at endringer i de gjen
nomsnittlige lønnstallene vil bli påvirket av 
endringer i sammensetningen av gruppene. 

Beregningene over disponibel rea1inntekt 

endrmg 

111,2 11,2 
130,3 17,2 
144,9 11,2 
157,5 8,8 
171,2 8,7 
174,5 1,9. 
193,0 10,6 
218,5 13,2 
244,9 12,1 
262,3 7,1 

9,8 
.10,8 

97700 

5 063 

' 

. 

Førstesekr./ Ekspedisjonssjef/ 
konsulent/ underdirektør/ 
først~kons", pyråsjef . 

Arlig I~deks . . Arli~ .
·:pst.vis l973=100 : .pst'1:715 
endrin;g endrmg 

110,4 'ro,4 
130,2 17,9 
141,6 •8,8 
150;4 ·5;2· 

6,6 159,7 6,2 
2~2 162,2 1,6· 
7,8 178,4 ·10,0· 

9,0 189,5 6,2 
11,7 204,7 8,0 

6,6 \~;220;1 7,5 

··8,6 

. 7;3 

124 500 

9'524 

bygger på samme. virkninger av skatter og. på 
samme prisutvikling som beregningene. for 
lønnstakere i industrien. 

Beregningene som er gjengitt i tabell 1 g, 
viser at offentlige tilsatte i alle de valgte stil
lingsgrupper fikk en positiv vekst i disponibel 
realinnteM fra 1982 til 1983. Det vises for 
øvrig til kapittel 1 der usikkerheten ved lønns
anslag for disse grupper er nærmere omtalt. 
Veksten er svakere enn for ansatte i industrien 
på samme inntektsnivå. 
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Tabelll g. U,tviklingen i disponibel realinntekt for grupper i statlig virksomhet 1973-1983. Ar
lig prosentvis endring. 

Inntekt 86 000 kroner i 1982. · 

Inn.te~tsutvikling som for 
køntor:as:siS·tent/kontorfullmekltig: 

.. 

Ensll:i·g ......................................·. 

Ektepar med 2 bam ............................ 


Innteklt 97 700 k:roner i 1982. 
Inntektsutvikling som for 
fagarbeider i Televerket og NSB: 

Ensil.i:g ............................. " ......... 

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


Inntekt 124 500 kroner i 1982. 
Inntektsutvikting som for 
førstesekretær/konsulent/førstekonsulent: 

Ens:hi,g ...................................•.... 

Ektepar med 2 bam ......................... . 


Inntekt 1710 200 kroner i 1982; 
Inntektsutvikling som for 
ekspedisjonssjef/underdirektør/byråsjef: 

Ensld:g ....... ·....... "........................ . 

Ektepar med 2 bam ....................... ; .. · 


1) 1977..,.,..;1980. 

1973-1980 

1,6 
2,2 

1,0 
1,7 

-4,31) 

-2,31) 

-1,4 
-0,5 

1980-19-81 

2,4 
2,1 

1,9 
1,7 

0,8 
0,1 

1,5 
1,6 

1981-1982 

0,8 
1,2 

0,5 
1,0 

0,1 
0,6 

-1,8 
-1,5 

' 

1982-1983 

/ 

0,4 
1,1 

0,3 
0,7 

0,2 
0,9 ' 

0,6 
1,6 
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~APITT~L.2 

P1•ispolitikk og prisutvikling 

1. PRISPOLITIKK 

Etter en lang pe_riode med omfattende 
offentlig prisregulering, ·herunder·. pris- og 
inntektsstoppen i 1978-79, la en fra årsskiftet 
1980/81 om til en .friere markedstilpasning av 
prisene. · 

Fra 3. august 1981 ble, det imidlertid .fast
satt midlertidige forskrifter om prisstopp. 
Bakgrunnen var bl.a. at prisstig:riingen i løpet 
av året var blitt sterkere enn .det som var . 
lagt til grunn i Nasjonalbudsjettet for 1981. 
Prisstoppen var ett av flere tiltak som ble 
iverksatt for å unngå et indeksoppgjør høsten 
1981. Prisstoppen ble opphevet fra 1. jan,ua:r 
1982. 

I St.meld. nr. 59 for 1982-83 om retndngg
linjer for prismyndighetenes virksomhet i 
1983 som i hovedtrekk er de samme som for 
året føf, heter det bla. at prismyndighetene 
først og fremst skal bidra til å fremme en 
fri markedstilpasning, særlig ved tiltak som 
tar sikte på å motvirke konkurransereguler
inger l næringslivet; Gjeldende forskrifter om 
meldeplikt for konkurransereguleringer og 
leverandørreguleringer og konkurranseregu
leringer av priser og avanser m.v. opprett
holdes, meu. eventuelle endringer eller tilpas- . 
ninger skal vurderes. 

Også de uiintak''og· dispensasjoner som er 
gitt' ·fra.. forskriftene, 1om •konkurransereguler
inger av priser og avanser, skal vurderes på 
ny med· sikte på om 'grunnlaget for unntaket 
fortsatt er til~tede. Videre ~r også uttalt at 
andre konkurransereguleringer; herunder mar
kedsdeling og eksklusivC>rdninger bør 'Vurderes 
og inngrep foretas d~rsoni ordllingen antas å 
ha skadelige vfrknin'ge:r. · · · 

Etter retningslinjene skal prismyndighetene 
undersøke pris-, fortjeneste- og konkurranse
forholdene i næringslivet, og legge vesentlig 
vekt på å informere forbrukerne og nærings
livet om aktuelle pris- og konkurranseforhold. 
Gir undersøkelsen grunn til det, skal pris
myndighetene treffe ~iltak. for å bringe skade
lige forhold til opphør. Det skal føres tilsyn 
med bedriftenes prisfastsetting, bLa. gjennom 
midlertidige forskrifter av 17. dese:mber 198~ 

oili. meldeplikt for pris- og ~V:anseforhøyelser. 
Meldingene etter disse forskriftene skal i 
første rekke danne grunnlag for· V11rderirig av 
prisutvikling~n på ulike områder. 

Med bakgrunn i retningslinjene er en rekke 
direkte prisreguleringer avviklet i løpet av / 
1982 og 1983. Dette gjelder bl.a. ·maksimal- · 
prisreguleringen for bensin, sement, ·brød, 
transport med lastebil,. byggeprisforskrifteiie 
og· forhandleravansen ·for· bensin. Enkelte, av 
ordningene er avløst av m.el~epliktsbestemmel
ser. 

Etter lov av 7. juli 1967. nr. ;t.3 om husleie• 
regulering m.v. · .. for boliger,; sist e11dret ·11.. 

·juni 1982, er den .særskilte husleieregulering 
etter lovens kap. Ilbegrenset .til å gjelde Oslo, 
Bergen1 og T:vondheiIJ:l.. Lovens kap. III gjaldt 
inntil nylig i 115. kQintnuner. Etter·:søknader 
fra kommunene er 40 lmmmuner nå .unntatt. 
Det stedlige virkeonwåde h~ ventes ytterildgere 
begrenset. 

I medhold av husleiereguleringslovens ·§ 17 
er det gitt prisforskrifter for bolige:r·r bOlig.:. 
byggelag, sist revidert 1. september 1983. 
Siden 1. september ·1982 er 60 kommuner unn
tatt fra denne regulering. Forsk.riftene _gjeld~~ 
i dag i 41 kommuner. Det ventes ytt~rligere 
begrensning av det stedlige virkeområde også
her.· · ·· ··· : · · ·· · · ·.·. · 

Prisfors~rifter for overdr~gelse og' bortfeste 
av fast ~ie11.dom av 2.5.. okto'ber .197 4 ble Qpp
hevet ved kongeUg .resolusjo11 27 ..mai 1983. 
Det vurder~s nå in11ført midlerti~ige prisfor- · 
skrifter om.forhøyelse av fe~teavgifter. 

Foruten ,den særskilte ,husieieregulering. og 
J:Aaksimalprisene for boliger i ••boligbyggelag 
gjelder •det, i dag prisregulering.for bl.a~ kjør
ing med drosjebil, .kqnsumnielk pg fløte, .kjøtt 
og kjøttvarer og margarirtprodukter. . 

En rekke dispensasjoner fra forskriftene av 
1960 om konkurransereguleringer er gjennom
gått, og en del er trukket tilbake. I tillegg er 
det i noen tilfelle grepet inn etter prisloven 
mot eksklusivitetsavtaler. Som eksempler kan 
nevnes bl.a. trelast, wallboard og ur. 
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2. 	 UTVIKLINGEN I PRISINDEKSENE 7,0 pst. Beregningsutvalget anslår den gjen
nomsnittlige prisstigningen fra 1982 til 1983Etter betydelig demping av prisstigningen 
til ca. 8,5 pst. Økte takster/avgifter og redugjennom 1978og1979, skjøt prisstigningen ny· 
serte subsidier bidro både i 1982 og 1983 medfart gjennom 1980 og 1981. Senere har pris
anslagsvis 1,5- 2,0 prosentenheter til prisstigningstakten avtatt igjen. stigningen; noe mindre i 1983 enn i 1982. SeDen gjennomsnittlige prisstigning fra 1981 
for øvrig tab. 1.til 1982 var på 11,3 pst. I gjennomsnitt for de 

Tabell 2a viser utviklingen i konsumpris11 første måneder i 1983 var konsumprisindek
indeksen fordelt etter leveringssektor for perisen 8,5 pst. høyere enn for tilsvarende periode 
oden o~tober 1982-oktober 1983 og tilsvari fjor. Stigningstakten har avtatt gjennom 
ende periode året før.året. For siste 12 mnd. målt fra november 1982 

til november 198? var prisstigningen .således 

Tabell 2 a; Konsumprisindeksen -'-- varer og tjenes.ter etter leveringssektqr. 

Endring .i pst.
Vekt 

0/oo oktober mal- oktober 1982
oktoberl982 oktober 1983 

Total .................................................... . 1001,4 11,3 7,5 

1. 	 Jordbruksvarer .................... '. .................. . 119,4 9,7 5,8 


. 6,o
1.1 	 Mindre bearbeidde . ............................... . 73,2 8,4 

1.2 	 Mer bearbeidde ..................................... . 46,2 11,4 5,4 


2. 	 Fiskevarer ......................................•... ;· . 13,7 ll,7 7,6 

3. 	 Andre norskproduserte· konsumvarer . ·................. . 346,8 11,5 7,2 


3.1 	 Lite påvirket av verdensmarkedets priser ......... . 114,7 16,2 10,2 

3.2 	 Påvirket av verdensmarkedet p.g.a. stort importinn

hold eller råstoffpris bestemt på verdensmarkedet··; . 104,0 7,9 5,3 
3.3 	 Påvirket av verdensl!latkedet p.g.a. konkurranse fra 

utlandet . · ...·...........·........ ; ....·..........·.. ; .. . 128,1 11,0 6;3 
4. 	 Importerte konsumvarer ..... ; .......... ; ............ . 237,9 8,4 7,3 


4;1 Uten: norsk konkurranse ; .....................•.... 127,9 9,7 9,9 

4.2 Med norsk konkurranse ...... "... ·; ................ . 110,0 6,9 4,5 


5. 	 Husleie. ;· ....·.................. ; ; .. , .................... ".. 95,1 12,9 8,2 

6. 	 Andre varer· og tjenester .....·........................ . 188,5 14,8 8,9' 


6.1 Med :arbeidslønn som dominerende prisfaktor .... ; . 60,9 13,8 7,5 
6.2 Også med andre viktige priskomponenter ......... . 127,6 115;3 9,5 


Kilde: Statisti:;.k ukehefte" 

Som ·det ·framgår av tabellen, var prisstig lig lavere enn i fjor, men noe høyere enn gjen" 
ningen for jordbruksvarer lavere ,s,iste år enn nomsnittlig .stigning ·i konsumprisindeksen i 
forrige år"· Andre norskproduserte konsum inneværende år. · · 
varer steg også mindre siste 12 .:nlån~der .enn Prisstigningen i Norge fra 1981 til '1982·var 
tilsvarende periode året før. S:pesielt for varer 3_,5 prosentpoeng høyere enn tilsvarende tall 
i undergruppa 3.1 Lite påvirket av verdens for OECD-området. ,For 1983 vil Norge ifølge 
markedets priser og 3.3 Påvirket av verdens Salderingsproposisjonen komme- ut med en 
markedet 'p.g;a. konkurranse fra utlandet, er prisstigning fra 198.2 til 1983 som er ca. 3 
nedgangen stor. Også siste· år bidro i:triporterte prosentpoeng sterkere enn for OECD".'området 
konsumvarer moderat til prisstigllingen. For totalt. 
andre varer·o~ tjenester var s~igningen vesent
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Tabell2 b. Produsentprisindeksen. Stigning i pst. 

Jan.~okt. 1982"""'.'"" Okt,J982-

Oljeutvinning og berg-verksdrift .......••.........._.............•...... 

Industri . . . ..... ~ .· ..... , .......•.........•..•............ • ........... . 


Næring8midler, drikkevarer og toba:kk .. ~~; .................._....... . 

Tekstilvarer, bekledningsvarer, lær og lrervarer .................... . 

Trevarer .................................•......................... 

~reforedling, grafisk produksjon og forlagsvirksomhet ............. . 

~jemisk produksjon, mineralolje, ktill, gu.mmi_ og plastprodukter .... . 

Mineralske produkter ...............•..................... ~ ........ . 

Metaller ........................................................... . 

Vei·kstedprodukter ................................................ . 


Kraftforsyning 	 ~............................................;.' .......... . 15,8 


jan.-okt. 1983 okt. 1983 

6,·6 6,2. 
5,9 5,7 
6,7 6,4 
.3,3 3,1' 
4,2 4,9. 
3,2 4,0 
5,5 1,1 
7,7 7,3 

10,3 17,0 
4,8 4,2. 

14,2··· 

Totalt. . ............................................. 


Kilde: Statistisk ukehefte. 

_Siste år, målt over perioden oktober 198.2-:
oktober 1983, steg produsentprisindeksen med 
4,4 pst. (tabell 2b). I gjennomsnitt for de 
første· 10 måneder i 1983 lå produsentpris
indeltsen 6,9 pst.. høyere enn for tilsvarellde 
periqde i fjor. · 

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

Fig. 2.1,.. 	 Engros- og konsumprisvekst. Kon
sumprisindeksen ialt ekskl. tjeneste'IJ 
og engrosprisindeks.en /or· varer·· le
vert .. til konsum. Prosent endring fra 
ett ar tidT;igere. . 	 . 

18 	 -- Konsumpdsirideks 
•··•·••• Engrosprisindeks 

16 

••................. 6,9 4,4 


Fra 1981-til 1982 var prisveksten på :siste
leddsomsetning av .-konsumvarer 1,9 prosent• 
poeng høyere enn:. stigningen i . engrosprisene 
på varer levert ti~ privat .konsum. _Siden. siste 
årsskifte har differanse~ i veksttakten i disse 
indeksene, regnet som stigning fr~ .ett• åi- tid:. 
Jigere vært betydelig mindre. I· gjenrioi,ll.snitt 
fra 1982 til 1983 vil det imidlertid fortsatt 
kunne bli en forskjell på o,7 prosent. 

8. 	 AJOURFØRT ·DEKOMPONERING AV 
KONSUMPRISVEKSTEN FOB 1982 OG 1983 .. .... ·. . .. . ' 

. 	 . 

Under ar];>eklet. me~·:yår;rappo:rt~n. for 1983, 
N 0 Ul 98 ~: 2 3, ble-det.fo;retatt de~ompQ·n~
Iinger fqr .å•anslå, bidæ~gellJ0 til, pri~\3)tjgll.~gen 
fra de ulike. fa;}{torene på to måter 7 :del;s yed 
hjelp av -M 0 D I S I V . og dels 'ved hjelp,. ~v 
MODl\G _A-modellen. Fqr ,J9;·$,~--ble 
den detaljerte MODIS-de~o:mponerihgei:i .ikk~ 
offentliggjort} ra.pporten, ·1n:en,bare: ]\{ODAG
dekOirlJ;)Oneringer under .ulU~e foru~;;etpiI1ger 
for. lønnsveksten. Beregnings.utvalget' ..ha,:r nå 
foretatt)~Ye .ajour;førte b~regnjng~f, P,vo:r ;en i 
hovedsa.~ Il~ b~sert seg_ på de'forut_set:p.ingeIJ.e 
som Jigger til grunn for, Sa,ld~l'.Xngsprpposi
sjonen for budsjetterminen 1984:~ · · · 

I t a he l;l 2 c har en gjengitt :-anslagene 
som er . 'f::>asert på MOD I s~ Tabellen. inne
holder. ()gså de.n·MODIS-:de,~omponerJng~~l som 
ble foretatt våren l,983,· ":men ikke .offentlig
gjort i rapporten..·-PekømPe>ne:ringene .er fore
tatt på en .måte .som ~y~rer til prisniodellen i, 
MODIS IV. En_ del :P:riser må anslås. di17ekte 
utenfor modellen. !)ette gjelder ·· utenl~nds... 
priser: og. hjemmep:i:ise~ s()m i hovedsak antas 

http:engrosprisindeks.en
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bestemt av konkurranse fra utlandet, samt i de .enkelte komponentene, som er lønninger., 
offentlig regulerte priser. Øvrige priser bereg- · produktivitet og driftsresultat pr. produsert 
nes i.· modellen fra kostnadssiden. Endringene enhet, anslås utenfor modellen. 

Tabell 2 c. Anslått <J,ekomponering av konsumprisstigningen i 1982 til 1983. PTosentenheter~ 

Bidrag·til konsumpri:Ss;tdgnlingen MODIS-dekomponering
fra varer levert fra s1ektor med 

NOU 1983: Ajourført 

Inrt;emasjonalt bestemte priser ................. . 


- priser på importerte varer ................. . 
- priser på varer produsert i Norg1e for hjemme

markedet utsaitt for utenlandsk konkur·ranse .. 

Offentlig regulerte priser ..................... . 


- jordbrukspriser ............................. . 
- priser på offerutMg forretningsdrift ......... . 
- elektrisitetspriser . " . " ..... " ... " ... " ... . 
- husleie ............•........•..... "........... . 

~ øvrige offentlig regulerte priser ... , ........ . 


Kostnådsbesitemte priser ...................... . 


- lønninger ......·... " ......................... . 

- produktivitet ......... , .................... . 

- driftsresultat ................................ . 


Avgifter og subsidier " ..... " ... " ... "" .. ". 

- avgifter ................................... . 

subsidier .................................. . 


Konsumpr1så.ndek:sen i alt ..................... . 


Tallene for 1 9 8 2 i NOU 1983 :23 var bygd 
på foreløpige regnskapstall, og det har senere 
skjedd en viss nedjustering av det anslåtte 
bidraget fra importprisveksten. Likeledes reg
ner en med ·at produktivitetsutviklingen har 
vært noe ·mindre gunstig enn en . la til grunn i 
vår. · 

· Endringene i MODIS-dekomponeringen for 
p~sveksten fra 1 9 8 2 t i 1 1 9 8 3 siden i vår 
er i hovedsak· knyttet til bidraget fra import
prisene og husleien. Begge • disse bidra&'ene til 
prisveksten er blitt nedjustert på grunnfag av 
ny informasjon. Det knytter 'seg ·. imidlertid 
fremdeles stor usikkerhet til. anslagene. 

Ved justering~n av tallene har Ber~gnings-' 
utvalget· opprettholdt Nasjonalbudsjettets an
slag på prisveksten totalt fra 1982 til 1983 på 
81/z pst. og saldert .mot bidraget fra drifts
resultatene. Alle «feil» ··i ·de øvrige anslagene 
summerer seg derfor opp i anslaget for bi
draget fra driftsresultatsutviklingen: 

Som en teknisk· forutsetning i MODIS-de• 
komponeringen l vår, baserte Beregningsut
valget seg på en total Iø:i:ihsrvekst,på·8 pst. fra 
1982til1983. Som·det :framgår.av.kapittel 1 

213 anslag 

2,4 2·,1 

1,7 1,4 

0,7 0,7 

4,0 4,0 

1,0 1,0 
0,6 0,6 
0,5 0:,5 
1,5 1,5 
0,4 0,4 

4,3· 4,6 

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

1,9 2,0 

0,6 0,6 

0,4 0,4 
0,2 0,2 

U;3 ll,3 

1982.,..--83 

MODJS;..dekomponering 

Beregning .AjourfØrt 
våren !9183 anslag 

2,4 2,2 

1,9 1,.7 

0,5 0,5 

3,3 3,1 

0,7 0,7. 
0,3 0:,3 
0,5 Q,5 
1,4 l,2 
0,4 0,4 

2,5 2,6 

1,8 1,7 
-'0,1 -0,i 

0,8 1,0 

0,6 0,6 

0,5 0,5 

0~1 0,1 

foran, er anslagene for lønnsutviklingen sam
let og for de ulike lønnstakergruppene fremde
les sæ'l'llig usikre. Utvalget har som en teknisk 
forutsetning lagt til grunn en gjennomsnittlig 
lønnsvekst på 8 pst. ·også i den ajourførte 
dekomponeringen for 1982-1983. En har imid
lertid forutsatt noe lavere lønnsvekst 'enn 
gjennomsnittet bl.a. i varehandelssektoren. 
Denne sektoren har stor vektandel når det 
gjelder lønnsutviklingens bidrag til konsum
prisveksten. Når den endelige lønnsveksten for 
1983 foreligger, k a n ·det vise seg at det 
anslåtte bidraget til prisveksten fra · lønns
utviklingen må revideres. Siden det er liten 
grunn til å tro at prisveksten totalt fra ·. i982 
til 1983 blir. særlig forskjellig fra 81/z pst., må 
da bidraget fra driftsresultatene eventuelt 
endres tilsvarende. 

I NOU 1983 :23 brukte Beregningsutvalget 
også en ny, eksperimentell vedjon av modellen· 
MODAG (kalt M 0 D A G A ·) til å lage for
utsetninger om prisutviklingen. Fordi MODAG 
A skiller seg noe fra MODIS IV, var det 
naturlig å dekomponere den beregnede pris".' 
stigningen noe annerledes enn i tabell 2c. I 
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denne sammenheng er følgende forskjeller 
mellom MODAG A og MODIS IV de viktigste: 
- Det er i MODAG A varierende grad av 
kostnadsovervelitning, ikke som i MODIS IV 
enten full kostnadsoverveltning eller eksogene 
priser._ Dette innebærer f.eks. ~t det for hjem
meproduksjon som konkurrerer med utlandet, 
og hvor prisene i MODIS IV anslås eksogent, 
er-·en viss kostnadsoverveltning i MODAG A. 
Dette trekket ved MODAG _A _innebærer l;>l.a. 
at de modellberegnede virkningene av høyere 
importpriser i 1983 blir noe lavere enn det som 
i·.··ae:komporieringen. ved MODIS ·IV er·· kalt 
bidrag frå internasjonalt bestemte priser:~ 

'---'- Produktivitet er en modellbestemt størrelse 
i MODAG A, mens denne for_ MODIS IV må 
anslås utenfor modellen. MODAG A ivaretar 
automatisk at en økning i produksjonen på 
kort sikt kan skje uten at sysi:ielsettingen 
øker tilsvarende, særlig dersom det i utgangs
punktet er lav kapasitetsutnytting. 
~ Det vil i MODAG A generelt ta noe tid fra 
kostnadene øker til prisene settes opp. 

T a b e 11 2 d viser en ajourført prisde
komponering med utgangspunkt i MODAG A, 
som ellers bygger på _de samme gru.nnlegg~nde 
forutsetningene. som tabell 2c. 

Tabell 2· å:. -Konsump~isstigningen 1!l82 og 1983 anslUtt ved .MODAG A. ·Pros~ntenheter. 

1981-82· ' 

Pr.fs.J;>estemmende fakto~er Ajourført 
anslag 

NOU 
1983: 23 

Ajourført . 
ans:lag 

NOU · 
· 1983: 23· 

Imporl:ip·ris,er : . .· . ·. ·. ·.. ·. -... : ...... ·.... ·.........· . · ... . 1,7 2,0 1,9 2,1 

O:llfmitli~re-gulerrte priser. og j_ordbrukspriser .... . _4,(). 4,0 3,1 3,3 

Avgi:flter og srubsdd'ier ... ; ................... '. .•. 0,6 0,6 0,6 0,6 

Lønnskos.tn~de1r'som overveUes i pris~r ........ . 2,7 2;7 l,8 1_,9 

Driftsresultait som overveltes i priser .......... . 12,3 2.,0 1,1 0,6,..-1,(> 

Konsumprisindeksen i alt 11,3 11,3 8,5 8,5-9,5 

1) Med 8 pst. lønnsvekst. 
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KAPITTEL·s 


Utviklingen i Norges konkurranseevne 


l. 	KURSUTVIKLINGEN FOR NORSKE 
KRONER 

I avsnitt 3.2 omtales utviklingen i lønnskost
nader pr. produsert enhet i industrien i Norge 
og hos våre handelspartnere. Ved slike sam
menlikninger spiller valutakursutviklingen en 
viktig rolle. En har derfor valgt å starte med 
å omtale denne. 

Valutamarkedet har o~~å i 1983 vært pre
get av høy og økende dollarkurs overfor . de 
vest-europeiske valutaene. Ved slutten av året 
ble det meldt om rekordnoteringer for dollar 
i flere vest-europeiske land. 

Figur 3.1 vi,ser kursutviklingen i norske 
kroner for et utvalg av andre valutaer Sliden 
midten av 1982. 

Innen det europeiske valutasystem, EMS, 
som de fleste EF-.valutaer er knyttet til, .ble 
det foretatt en paritetsendring 21. mars 1983. 
De viktigste endringene var oppskriving av 
tysk ( 5,5 pst.), nederlandsk ( 3,5 pst.) og 
dansk (2,5 pst.) valuta og en nedskrivi,ng av 
fransk (2,5 pst.) og italiensk (2,5 pst.) valuta. 

Generelt er kronens kurssvingninger dem
pet i forhold til de svingninger andre valutaer 
er utsatt for. Det skyldes den valutakurven 
Norge etablerte i desember 1978. De någjel
dende vektene ble fastsatt i·august 1982. Dette 
systemet holder kronens verdi noenlunde fast 
i forhold til et veid gjennomsnitt av valutaene 
til våre viktigste hande1spartnere. 
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Fig. 3.1. 	 Middelkurser i Oslo {N.kr; pr. enhet) for US-dollar) britiske pund) tyske mark 10g 

svenske kr.oner. Månedsgjennomsnitt. 
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li'ig. 3.2. Kursutviklingen for den norske krone målt med IMF-vekter~ . 
Kvartalsgjennomsnitt. 

Indeks 1975 ·; 100 

106 

104 

1-02 

100 

98 

96 

94 

92 

90 

88 

1974 1975 1976 1977 1978 

Et samlet bilde av utviklingen i kronens in
ternasjonale verdi i årene 197 4 til 1983 målt 
med IMF-vekter er vist i figur 3.2. Figuren 
er. basert på kvartalstall og med anslag for 
4. kvartal 1983. Tallene er fremkommet ved 
at en har veid sammen valutakursendringene 
i våre 13 viktigste konkurrentland målt med 
norske kroner. Beregningene er utført på 
samme måte som valutakursberegningene i 
tabell 3 c over utviklingen i norsk industris 
konkurranseevne. Figuren gir således et bilde · 
av valutakursutviklingens betydning for kon
kurranseevnen. I figuren betyr stigende kurve 
øking i kronens internasjonale verdi (svekket 
konkurranseevne), og fallende kurve, nedgang 
i kronens verdi (bedret konkurranseevne),. 

Figuren indikerer en stabil internasjonal 
verdi for den noske krone siden 4. kvartal 
1982, ~en med en viss stigning i 3. kvartal 
1~& . . 

På å~sbasis regnet fra 1982 til 1983 ligger 
det an til .·en betydelig nedgang. i den norske 
krones internasjonale verdi når den måles soni 
i figur 3.2. Dette har sammenheng med ned
skrivningene av den norske krone i august og 
september 1982. Nedgangen er i tabell 3 b og 
3 c anslått til 4% pst. 

Det presiseres at den beregnede verdiendrin
gen er knyttet til IMF-vektene, og at andre 
vektsystemer vil ·gi andre resultater; Videre· 
vil Beregningsutvalget bemerke at anslått ver
difall· er et gjennomsittstall som dekker over 

. 1979 1980 1981 1982 1983 

til dels sterke endringer i kursene på de en
kelte valutaer. Se figur 3.1. 

2. LØNNSKOSTNADENE I· INDUSTRIEN 

De samlede lønnskostnader (medregnet so
siale utgifter) utgjør - direkte og indirekte 
- en vesentlig del (anslagsvis 70 pst.) av kost
nadene for de fleste varer og tjenester som 
fremstilles i konkurranse med utlandet. For 
utviklingen i konkurranseevnen vil derfor 
lønnsutviklingen sammen med endringer i 
arbeidskraftproduktiviteten og kroneverdien, 
få avgjørende betydning. Som et felles mål 
for dette brukes ofte lønnskostnadeæ pr~ pro
dusert enhet i industrien. 

En må imidlertid være klar over at kost
nader knyttet til kapital, energi og råvare
innsats faller utenfor dette begrepet. Tallene 
er derfor best egnet til å gi uttrykk for en
dringer i konkurransestillingen fra et tids
punkt til et annet for de mest arbeidsinten
sive industrigrener. Dersom det skjer store 
endringer i en rekke andre kostnader, kan 
også dette påvirke industriens konkurranse
evne sterkt. 

TabeH 3 a og figur 3.3 viser. utviklingen i 
lønnskostnader pr. produsert enhet i norsk in
dustri sammenliknet med andre land for peri

. oden 1961-83. 
I perioden 1961-1977 fant det sted en 

nokså sammenhengende svekkelse av norsk 
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industris relative kostnadsposisjon. ,Svekkel L hovedsak tilskrives lavere vekst i lønnskost'." 

sen var særlig sterk i årene 1~74'"-'1977. nadene i. Norge enn hos våre viktigste han'." 


I årene 1977-1980 gikk denne utviklingen delspartnere,. jfr. pris-' og lønnsstoppen 1978~ 


i· motsatt retning; Bedringen i disse~ årene kan 1979. Valutakursutviklingen bidro også til bed'." 

ret .konkurranseevne i denne. perioden, mens1 

produktivitetsutviklingen hadde motsatt ef.;.
Fig. 3.3. Lønnskostnader pr. produsert enhet 
fekt ·med ·klart svakere·· vekst. innen nors.~ . in" i norsk industri i forhold til våre 
dustri i disse årene enn hos gjennomsnittethandelspartnere 1910 = 100 
for våre handelspartnere. . 

I løpet av 1980 gikk det på nytt mot svek
Indeks ket kostnadsposisjon for norsk industri, målt 

på denne maten, en utvikling som forsterket 
150 seg 'i 1981 og 1982..Tabell 3 b gir et inntrykk 
140 av hva de ulike .faktorene, lønnskostnader i 

nasjonal valuta, produktivitet og valutakurser,
130 

har betydd for utviklingen i perioden 1~80-
120 1983. 
110 I både 1981 og 1982 økte lønnskostnadene 

i norsk industri sterkere enn hos våre vik100 
tigste handelspartnere, men også en· relativ~ 
svak produktivitetsvekst i Norge hadde be.;;1970 -71 -72 -73 -74 -75 -76 -77 ~78 -79 -80 -81 -82 -~3 
tydning. 	 · · 

Tabell 3 a. 	 Lønnskostrnad(}r pr. produsert enhet i industrien i Norge i forhold -til våre vikt~gste 
handelSpartnere1) ( 1910 = 100) 

1961 19165 1970 19'74 1977 1978 1979 19-80 19'81 1982 19831) 

Indeks 88,8 89,2• 100,0 110,4 13'.5,5' 127,7' 121,2 122,2 124,8 l~l,1 12'81/2 

Endring fra året før 0,12) 2,Bi2) 2,5ll) 5,0 -5,8 -5,1 0,8 2,1 5,0 _:·z 

1) Anslag. 
2) Gjennomsnittlii.g år1ing endring. 

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

Norsk næringslivs konkurranseevne overfor evnen for norsk næringsliv målt med lønns
utlandet påVirkes ·av en rekke ulike faktorer. kostnader pr.· produsert enhet. klart.·· $V.ek~et. 
I ·dette kapittel· h~r vi behandlet utviklingen Dette medvirket til 'tap 'av markedsandeler tif 
f lønnskostnader, produktivitet og valutakur konkurrenter på eksportmarkedene· .og på 
ser. Etter utvalgets mening har disse fak hjemmema~kedet: Tapet må også.·• ses ·på bak~ 
torene hatt en sentral betydning· for utvik grunn åV sammensetningen av var•vareeksport 
lingen· ·;av konkurrafrseevnen. som ha7 et. stort. innslfig .av råvarer_ og·l.11h;. 
-·Utvalget: vil imidlertid unå:erstreke at ogsa satsvarer som påvirkes sterkt av dårlige kon

andre faktorer vil vre:re viktige i denne Sam junkturer på ekspol'..tniarkedene. Gjennohi 1978~ 
mei:iheng~ Bl.a. er andre kostnadskomponenter og 1979 gjenvant vi en god del av tapet i kon~ 
enn lønni11:gene medbestemmende for konkur kuranseevne i tidligere ·år ·og nedgangen i 
ransesituasjonen. Som ekseinpler kan nevnes markedsåndeler stoppet opp. Senere syne,s det 
pAsen·.. på realkapitalen Cr-eritenivået,. skatte på. ny. å ha vært·.. en nedgang i norsk industris; 
og•·avskrivningsregler), prisen på ~dre' inn markedsandeler både på eksportmarkedene •og 
satsfaktorer. •(tekS. energi) og··offentlige ·stØt på hjemmemarkedene. 
tetiltak' som påvirker kostnadene. Videre· kan Beregningsutvalget. vil understreke at. '1t
nevries utviklingen i næringslivets struktu~ viklingen . i indUJstriens . kc;mkurranseevf?.e. ·slik 

, og sam!lrbeidsformer i arbeids-.·· og ·nærings denne vanligvis defineres, ikke kan ses ·uåv" 
livet. Ulikheter t kapasitetsutnyttingen lan hengig av et : lands økonomiske utvikling. ·1 
dene imeHom virker også inn. ' 	 Norge har framveksten av_ oljevirksomheten

De· ulike' ·faktorer trekker i ulike retninger. bre~set prpduktivitetsve~sten i. den tradisjo
Flete av dem. kan vanskelig tallfestes og en nene industrien og. ~ermed påvirket konkur~ 
analyse vil ikke gi noe grunnlag for noen ranseevnen. Samtidig har oljevirksomheten, 
sammenveiing av denL . gitt· oss en betydelig handlefrihet i utenriks~ 

I årene fra.In t.o~m. 1977 ble konkurranse- økonomien. Den større· handlefrilieten We i 
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midten av 1970-årene benyttet til å motvirke delig ekspansjon i skjermede næringer, noe 
det· økonomiske tilbakeslaget internasjonalt. som igjen bidro til å heve industriens kost
·Tiltakene for å holde industrisysselsettingen nadsnivå i forhold til: utlandet. 
oppe medvirket til svakere produktivitetsvekst Disse forhold var viktige ·årsaker til det 
i forhold til andre land med større nedgang i tapet i konkurranseevne som skjedde i den 
industrisysselsettingen enn hos oss. Den gene~ tradisjonelle. industrien i årene 1970--,.1977. 
relle motkonjunkturpolitikken førte til bety-

Tabell 3 b. 	 Lønnskostnader pr. produsert enhet (LPE) 1981-83. Prosentvis endring fra året 
før1) . 

1981 1982 19'832) 

Handellsipartneves lønnskostnader pr. produsiert enhet (LPE) 
nasjonal valuta ............................................... . 7,3 5,,9 21/2 

Produkr!Jivi!tet ................................................. . 1,6 2,2 31/2 


Lønns;kostnader ................................................ . 9,0 8,2 6 


Valutakursendr:ing.er3) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••• 0!,8 -0,6 43/44) 

Handelspartnere LPE, norsk valuta .............................. . 8,2 5,3 71/4 


Norsk industris lønnskostnader pr. produsert enhet (LPE) ........ . 10,6 10,7 5 


Produktivitet (bruttoprodukt pr. årsverk) ...................•... 1,0 0,8· 31/2• 


Lønnskostnader 1(pr. årsverk) .................................. . 11,7 11,'6 83/4 


Relativ forverring i norsk konkurrianseevne ...................... . 2:,1 5,0 -2 


1) Tall for våre handelspartnere og for valutakurs er beregnet som et veid geometrisk gjennomsnitt 
(IMF-vekter) på grunnlag av indekss•erier med 1980 som basisår. 

2) Anslag. 
3) Positivt tall innebærer en effektiv depressering av norske kroner. . 
4) Valutakursanslagene legger beregningsteknisk til grunn IMF-veid effektiv valutakurs fra november 

uendret ut året. 
Kilde: OECD, IMF, Norges Bank og Statistisk Sentralbyrå. 

Fra 1982 til 1983 regner Beregningsutvalget 
med at lønnsveksten for industriarbeidere kan 
bli 8,4 pst. Lønnsveksten for funksjonærer i 
industrien anslås til 9,1 pst. Lønnsveksten 
for industriansatte under ett antas dermed. å 
bli ca. 8,7 pst. fra 1982 til 1983. 

Produktivitetsveksten i industrien er i Sal
deringsproposisjonen anslått til 3,5 pst. Lønns
kostnadene pr. produsert enhet vil med disse 
forutsetningene øke med ca. 5 pst. _ 

Lønnskostnadene pr. produsert enhet i in
dustrien hos. våre handelspartnere er antatt 
å øke med 2% pst. fra 1982 til 1983 målt i 
ilasjona1 valuta og 7)4 pst. i norske kroner. 
En har da forutsatt. at de gjennomsnittlige 
valutakurser i november også gjelder i desem
ber. Det vil gi et gjennomsnittlig kursfall på 
4% pst. for norske kroner. 

I forhold til Salderingsproposisjonen legger 
Beregnin,gsutvalget til grunn 'l4 prosenten
het sterkere kursfall for norske ·kroner fra 
1982 til 1983 og % prosentenhet sterkere 
lØnnsvekst. Tilsammen gir dette 'l4 prosent
enhet svakere konkurranseevneforbedring fra 
1982 til 1983. 

Alt i alt. regner Beregningsutvalget med en, 
forbedring i norsk industris konkurranseevne 
fra 1982 til 1983 på 2 pst. Uten valutakurs
endringen mellom de to årene kunne det blitt 
en svekkelse på 2% pst. 

Utviklingen i lønnskostnader pr. produsert 
enh.et i industrien innen de enkelte land, er 
gjengitt i tabell 3 c. Tabellen gir. et . bilde a:v 
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.. Pga. ·de store forskjellene vil 
ikke et veiet gjennomsnitt gi fullgodt uttrykk 
for den endrede . konkurransesituasjon norsJ:t, 
industri vil stå overfor. · 

Av de mest sentrale handelspartnere i tabel~ 
len er det ·kun. Danmark og -Frankrike .. som. 
vil ha sterkere kostnadsutvikling enn ~orge i 
1983. 

Kronedepresieringen bidrar imidlertid. til ,at·· 
målt i norsk valuta, vil kostnadsutviklingen: 
i de fleste land være sterkere enn i Norge. 

Beregningsutvalget finner grunn til å .under~: 
streke at beregninger av utviklingen i de re
lative lønnskostnader nødvendigvis har store 
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usikkerhetsmarginer. Ikke bare er usikker lig stor når det gjelder de foreløpige tall for 
heten knyttet til lønnskostnadsanslag for 1983. Konklusjonene ovenfor må derfor tolkes 
Norge, men også til anslagene for våre vik med varsomhet. 
tigste handelspartnere. Usikkerheten er sær-

Tabell 3 c. 	 Utviklingen i lønnskostnader pr. produsert enhet (LPE) i industrienl) hos våre 
viktigste handelspartnere. Prosentvis endring. 

Valutakursutvikling 
IMF- LPE-endring i overfor norske LPE-endring i 

· kroner3)vekter2) nasjonal valuta norske kroner 
1981 1982 1983 1981 1982 1983 1981 1982 1983 

Belgia 	 2,2! 2,2 4,4 61/4 -102 -9,5 33/4 -8,2 -5,5 t()l/4··············-···· 	 ' ' Oan,ada .................•. 3,3 10,3 13,8 -31/2 13,3 9,4 13 2p,O 24,5 9 

Danmark ............... 6,3 3,4 8;3 6 -8,1 -4,0 31/4 -5,0 4,0 '91/2 


Franktike: ..... " ..... , ..... 8,5 13,2 13,1 8 -9,5 -7,.2 -21/4 2,4 5;0 51/2 


Ita1ia . ~- •.··· ............... 13,1 18,0 17,5 16:1/4 -12,3 -5,9 3/4 3,5 10,6 171/~ 


Nederland .............. 4,3 1,5 5,4 l/4 .;..7,4 4,9 6 -6,0 10,6 61/4 


Storbritannia ............ 13,6 9,8 5,5 l1/2 0,9 -2,9 -l3/4 10,8 2,5 3 

Sverige ."...,........... 13;,9 12,4 3,3 31/2 -2,7 "."9,3 -73/4 9,4 -6,3 -41/2 


Sveits ................... 1,1 7,1 7,1 fr/4 -0,7 8,6 91/4 6,6. 16,3 16 

Vest-Tyskland .......... 16,4 4,6 3,7 -11/4 -6,6 4,6 71/2 ·-2,3 8,5 61/4 


Østerrike ..• ·.............. 1,4 7,1 2,9 1/2 -5,7 4,9 71/2 1,0· 7,9 8 

Japan .., .................. 15,7 2,2, 4,5 1 18~9 -0:,5 181/4 21,5 4,0 191/2 


USA .......... " ............. W...,2 7,3 9,1 2 16,2 12,5 13 24,7 2'2,7 151/4 


Norges hande1spartnere .. 100,0 7,3 5,9 21/2 0,8 -0,6 43/4 .S,2 5,3: 7114 

Norge .................... 10,6 10,7 5 	 10,6 10,7 5 


Re1fativ LPE ............. 	 2,1 5,0 -2 


Kilde: OECD,. IMF, naisj;onale anslag. 
1) 	 Tall ror våre hande1spartnere og for valutakurs er beregnet som veid geometl'lisk gjennomsnitt på 

grt:umlag av indeksserier med 1980 som basisår. 
2) 	 Disse vektene angir den samlede konkurranseinessige betydning de respektive land har;,for norsk 

tradisjonell,ekspc:n;t og hjemmekonkurrerende varer. De angir både den betydning landene har ~om 
direkte avtakere. av norske produkter· og· den rolle de spiller, som konkurrenter på våre markeder 
innen samme produktgruppe. Vektene er laget med basis' i 1975. 

3) V~utaku~sapslagene legger beregningsteknisk til grunn IMF-veid effektiv valutakurs fra november 
· uendret ut 1983. Positivt tall innebærer. en effektiv depresiering av norske kroner. 
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KAPITTEL 4 


Konjunktursituasjc}nen 


1. VERDENSØKONOMIEN 

Mot ~l\itten av 1982 kom:, de første tegn til 
en begyrin:ende ·konjunkturoppgang'i de indu
strialise:r:te land. Det hadde· da gjennom 2 år 
vært avtakende eller stagnert økonomisk akti
yitet og sterk stigende arbeidsløshet, særlig 
i ele vest-europe~ske land. 

Oppsvinget'har værtled~t av USA, der den 
Økonomiske veksten .har vært meget sterk 
hittil i 1983. Japansk økonomi. har fortsatt sin . 
framgang, mens i Vest-Europa er ·bildet for · 
l9~3 noe .mer blandet. I Storbritannia.og Vest
'ryskland har den økonomiske aktiviteten økt 
særlig i første del av. aret. I Frankrike. og ·· 
Italia på .den am1ep side_ har 1983 vært et nytt 
år med syak økonomisk utvikling. Tabell 4a 
og ·~b. viser arisia,g for :BNP-vekst. og konsum
pr~svekst , for våre viktigste. handelspartei:iere 
frem .til 1984. · 

For hele 0 E C D - o m r å d e t, der USA 
veier .ca. 40 '.·.p$t.,. er BNP;.. vekst e ·11 fra 
1982 til 1983 anslått til 21/4 pst. Veksten til 
neste år ·:kan bu· på. ~a..·a%. pst.. ··K o ti sum·
:P:r i.s sJ igllin.gen er i' 1983 ··nede. J .·vef 
5 pst. år over år. Den kan øke sv.akt ~il neste 
år i ~amband n:i.ed konjukturoppgangen. 

I U S A har følgend~ faktorer bidratt · til 
oppgangen: 

- ekspansiv finanspolitikk siden 1982 
- mindre stram pengepolitikk fra midten av 

1982 
- markert fall i inflasjonen og sterkere enn 

fallet i lønnsveksten slik at husholdninge
nes disponible realinntekt har økt 

- fall i husholdningenes sparerate. 
Det synes nå som om USA er inne i en tradi

sjonell oppgangskonjuktur mht. omfanget av 
og styrken i veksten. Den private forbruks
etterspørsel og boligbygging leder oppgangen. 
Arbeidsledigheten avtar og. sysselsettingen 
øker. Det er skapt anslagsvis 3 mill. nye ar
beidsplasser fra 4. kvartal 1982 til 4. kvartal 
1983. 

Industriproduksjonen har i samme tidsrom 
økt med om lag 15 pst. En økende invester
ingsetterspørsel fra bedriftenes side, gir 

grunnlag for åanta at den ·økonomiske veksten 
også til neste år blir sterk. 

Japan hadde i første del av året ·en 
nokså svak økonomisk· vekst. Aktiviteten har 
imidlertid ·tatt seg opp utover året. I oktober 
ble ·det iverksatt vekst- og handelsstimuler~ 
ende tiltak, bl.a. diskontonedsettelse;.· skatte~ 
lettelse, økt offentlig etterspørsel ogtollreduk~ 
sjon. Tiltakene ~il understøtte en fortSått 
gunstig utvikling i 1984. 

r s t 0 r b r i t :an n i a har økonomien 't år 
vært preget av bl.a. sterk vekst i den· private 
forbruksetterspørsel og lageroppbygging. Det· 
førstnevnte har sammenheng med et markert 
fall i spareraten~ Arbeidsledigl1eten har falt 
noe. Den registrerte, sesongkorrigerte l~dig:.. 
hetsraten lå i oktober på .12;3 pst. mot 12,5. 
pst. i januar. Industriproduksjonen har også
økt svakt fra 1982. · · · · · ' 

Også. i Vest- "Tysk 1~ Ii d har vekstim~ 
pulsene i 1983 .særlig kommet.fra privat fc)~
l::>ruk og· lagerinve~te:riI1geJ".· J>en første· fak

.toren må .. ses 'i. ~am:i:rie:p.heng. ·1ne.d...et . fan• i 
.sp~reraten:.i første .del av å.ret og økte innkjøp· 
før :momsforhøyelse·. i juli. Boliginvesteringene 
har Økt de siste: månedene etter 'nedgang · i 
fØrste halvår, og' også for, eksporten ~r ·det 

, tegn til framgang. · · · · 
S v e r i g e s økonomi har i 1983 vært 

kjennetegnet av bl.a. en sterk eksportvekst. 
Dette må sees i sammenheng med devaluer
ingen av den svenske krone høsten 1981 og 
1982 og derigjennom bedret svensk konkur
ranseevne. Til forskjell fra flere andre land 
har det vært nedgang i den private konsum
etterspørselen i forhold til 1982. Også invester
ingsetterspørselen har falt, mens offentlig 
etterspørsel har økt noe. 

Industriproduksjonen har vært i jevn vekst 
siden august 1982. Det er i høstmånedene også 
tegn til at arbeidsledigheten (sesongkorrigert) 
stabiliseres. Dette må sees i lys av omfattende 
arbeidsmarkedstiltak, som i den siste tiden har 
vært særlig rettet mot ungdom. 

Konsumprisene vil antakelig øke med knapt 
9 pst. i forhold til 1982. Tatt i betraktning den 
betydelige devalueringen høsten 1982 og de 

http:Storbritannia.og
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prisutsikter som forelå da,. må dette sies å 
være en moderat prisvekst. 

Fallet i sparerenten som· er omtalt foran i 
s.amband · med britisk og tysk økonomi, er et 
Ira.raktepstisk trekk i. dell økonomi$ke utvik
lingen blant flere av · v å r e v i k t i g s t e 
h a n d el s p art n e r e. I flere av landene 
er spareratene nå nede på et meget lavt nivå. 
Dette impliserer at vekstimpulsene fra den 
private konsumentetterspørsel l stor grad· vil 
avhenge av en bedring i de disponible realinn
tekter. 

For· å sikre en fortsettelse av konjunktur
oppgangen i Vest-Europa, dvs. blant de land 
som utgjør hovedtyngden av våre handels
partnere, er det videre av stor l,:>·etydning at 
den forbruksledede oppgangen avløses av et 
oppsving i investeringsetterspørselen og eks
porten. 

Alt i alt har en lagt til grunn en B N P 
ve kst hos vå:re viktigste handelspartnere 
på 1 % pst. fra 1982 til 1983. I utvalgets vår
rapport var denne veksten forutsatt å bli. 0,7 
pst. Oppjusteringen skriver seg i hovedsåk fra 
økte ·vekstanslag for . USA, Storbritannia, 

Vest-Tyskland ·og Danmark. 'Fil 1984 kan 
veksten tilta noe til anslagsvis 2% pst. I n 
d u s t rip r o du k s j o n e n kan øke 1 % og 
4 pst. i hhv.1983og1984. . 

A r b e i d s 1 e d i g h e t e n ·forverret seg 
gjennom 1983 i de fleste industrialiserte land. 
. I 1984 kan ledigheten utvikle seg noe forskjel
lig i de ulike land .i takt med de ulike vekst
utsikte~e. For USA regner en med at nedgan
gen i ledigheten som ble innledet i 1983 fort• 
setter i 1984. I de europeiske landene kan 
ledigheten fortsatt øke noe. For OECD-om
rådet under ett ble det i Salderingsproposi- · 
sjonen (St. prp. nr. 1 Tillegg nr. 15, 1983-84) 
anslått at·· 1edighetsraten vil . bli redusert fra 
9· pst. i 1983 til 8% pst. i.1984.. Det innebærer 
et fall i antall ledige på rundt 1 millfon i løpet 
av 1984. Nivået kan da ligge på ca..31 millio
ner arbeidsledige ved utgangen av året. Det 
tekniske beregningsutvalg oppfatter dette som 
et rimelig perspektiv. ' 

K o n s u m p r i s v e k s t e n hos våre vik
tigste handelspartnere er halvert siden 1981. 
veksten fra 1982 til ·1983 er anslått ·tir 5% 
pst. og til neste år til 4% pst. 

Tabell 4 a. Utvikling i bruttonasjonalproduktet, import og industriproduksjon i OEOD-området. 
Prosentvis endring. 

· · Eksport Arlig 
vekter gj.Sllli.tt 

1982 i970-80 

BNP 

Belgla ·......•. ·.....:·~ :. ;· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,9 3,2 
Danmalit ..... : ....•. "... . . . . . . . . . . . . . . . . 9,1 2,3 
.Fi'Plartd ... ;........ ·, ... ~·. ; .... ·.. "...... ·, 4,7 3,6 

Fran·krike ..•.. ; •.....•. "..... ·......... ·. .5,5 3,6 

Italia· ; ... "... ; .'~ .... -. ! •••••••••• •'·..... 3,9 3,1 

Nederland ............ ··-. . . . . . . • . . . . . . . . 6,9 2,9 

Storbritannia .• , ................ ; . • . . . . . 17,4 1,9 

Sverige .· ..... ,.." ..•. "" ...........··'·... ; . . . . . 21,2 2,0 

Vest-Tystkand .....•. ; .. ~ .......•..•.·... 17,9 2,8 

.Japan ~. ". ".· ........... ~ .. ·· ." .•..... ~: .... " 2,5 4,8 

USA·.,;-........•..... "... • ..... ; ....•...."... 8,0 2,9 


Nofg~_ handelspartnere ~ ... ~ • . . . . . . . . . . wo,o 	 2,6 

QECD tot~t- ..... ·: ...•............•...... .' 	 3,3 
3,3-SYV. store· ... ~"~·······"········.···~····· 

Norge--................................. . 4,6 
Fasrµands.:.Norge_. ~ ....•.. ·.-·. ~-· '. .... '.: .. , .. 3,7 

Industriproduk~jon 

OECD, . SyV Sltore Jarid:................~ .. . 0,8 
Hand!e!Sp~rtnere .~ ..... ~ .. , . .' ~ ...•.•.... 2,1 
Norge2) ••••••••••••• ·:·••••••••• •.•••••••• 1,6 

K!i:lde: OECD, Data Resources Inc. og n1asjonale kilder. 

1) Anslag. 

2) Inkl. tradisjoneM bergverk. 


1981 

-l,8 
0,1 
1~3 
0,2' 
0,1 

-1;2 
-2,0 
-0,3 
-0,2 

3',8 
2,6 

-0,2: 

1,6 
1,8 
0,3 
0,8 

0,1 
2,l 

-0,5 

1982 

··1,l 0 l1/2 
3,1 
Z5 

2 
21/2 

l1/2 
3 

l,9 0 1/2 
-0,3 -11/2 2 
-1,6 

1,2 
l1/2 

. 21/2 
l1/4 
21/4 

-0,l 
-1,1 

l 
11'4 

23/1. 
21/1. 

3,0 31/4 4 
;.;._1,9 31/2 51/2 

0,3 l1/2 21/2 

---(),4 
"""'.""'0,5 
-0,6 

21/4 
21/2 
21/2 

33'4 
4 

.-2 
-0,l 1/2 13/1. 

,;._ 4,6 4 61/4 
-1,5 13/4 4 
-2,5 -l1'2 S/~ 

http:gj.Sllli.tt
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Tabell 4 b. Utvik"lingen i konsumpriserne ·.i OEOD-omådet~ ·Proa~ endring~ 

ArligIMF gj.snittvekter 1970-80 

Belgia ....................... 2,2 7,4 

Oaniada .................... 3,3 8,0 

Danmark ................... 6,3 9,9 

Frankrike .......... -........ 8,5 9,6 

Iita.:lia ...................... 3,1 13,9 

Nededand 4,3 7,3
.; ....... ·········· 

StorbritannJia .............. 13,6 13,"'/ 
Sverige .................,.... 13,9 9,3 
Sveits 1,1 5,0.. ·············-······· 
V:est-Tysldand ............. l6,4 5,1 

Øs•terrike ................... 1,4 6,3 

Japan ...................... 1'5.7 9,0 

USA ....................... 10,2 7,8 


N org1es hrandelspartnere .... rno,o 9,0 

OECD totalrt .····· ............ 9,0 

~syv store ................... 11,9 

No!'lg·e .•••'• ................. 8,4 


Kilde: OECD, Data Resources Inc. og nasjonale kilder. 
1) Anslag. 

2. NORSK ØKONO:m 

Den realøkonomiske utviklingen 

Samlet produksjon og etterspørsel i Norge 
er nå i oppgang. I følge. Salderingsproposisjon
en venter regjeringen en produksjonsvekst for 
1983 på 2,5 ,prosent, regnet i forhold til fore
gående år. Veksten · skyldes . særlig økt olje
produksjon; regnet uten sjøfart og oljevirk
somhet er produksjonsveksten for 1983 anslått 
til 0,5 prosent. For industrien sett un.der ett 
må· en regne med en produksjonsnedgang på 
omlag 1,5 prosent. · 

.Foruten økt produksjon ·og investerings
etterspørsel fra oljevirksomheten har vekst
impulsene 'for norsk økonomi i 1983 kommet 
fra!· .. utenlandsetterspørselen og fra offentlig 
kmisumentetterspørsel. Den .private konsum
etterspørselen - som utgjør nær halvparten 
av bruttonasjonalproduktet · - har derimot 
gitt relativt små vekstimpulser. Investerings:
etterspørselen utenom oljevirksomheten har 
gitt' betydelige negative bidrag. . 

Alt i alt har dette ført til en nedgang i sys

selsettingen målt i.· :\rsverk og et overskudd på 

betalingsbalansen overfor utlandet på nærmere 

15 miliiarder kroner. Dette har gått . sammen 


Vekst deFra :floregående år si:site 6 mnd. 
l9i81 19,82 19831) 19841) til sept. 1983, 

årlig rate 

7,6 8,7 73/4 "l1f4 8,6 
12,5 l:0,8 6 5 '4,7 
11,7 lO,l 63/4 51/4 7,5 
13,4 11,8 91/4 71/2 9,8 
19,5 16,6 143/4 12 l0;7 

6,7 5,9 21/2 23/4 '•3,8 
11,9 8,6 53/4 58/4 711 
12,1 8,6 88/4 51/2 8,2 

6,5 5,6 31/4 21/2 2,0' 
5,9 5,3 3 3~/4 3,8 
6,8 5.,4 31/4 51/4 2;8 
4,9 2,7 l1/2 lS/4 M' 

10,4 6,1 4 5 5,9 

9,6 7,4 51/2 48/4 5,9 

10,6 7,8 51/2 51/2 6,5 
1~0 7,1 43/4 5 5;9 
13,6 11,3 81/2 6 5,5 

med en markert demping av inflasjonstakten, 
fra 11,3 prosent i 1982 regnet i forhold til året 
:før til i høyden 8% prosent.i 1983. 

For 1984 er det antatt at dette bildet vil bli 
noe endret, med større og positive vekstbidrag 
fra den private konsum- og investeringsetter
. spørselen utenom olje og sjøfart; med mindre 
bidrag fra oljeinvesteringene, den tradisjonelle 
vareeksporten og offentlig konsumentetter
spørsel; og med negative bidrag fra oljepro
dusjonen. Regnet uten sjøfart og oljevirksom;. 
het, er BNP-veksten anslått til 1, 7 . prosent i 
Salderlngsproposisjo11en. Medregnet sjøfart og 
oljevirksomhet - og etter nedjustering av 
oljeproduksjonen med· 15 prosent. for planleg
gingsformål - er det lagt til grunn eii ned
gang i BNP i alt på vel 2 prosent; Etter ned
justering a:v oijeek,~pQrten. med .. nær .. 11 milliar
der kroner, er det i Salderingsproposisj9n~n 
anslått · et· overskudd · ·på· ·betalingsb~lansen 
overfor utla.ildet· på· 1% milliarder :kroner .. i 
1984. ' 

En oversikt ·over utviklingen f. de realØko
nomiske hovedstørrelsene i 1983 og 1984 slik 
de ble gitt i .Na~jonalbudsjettet 1984, og m~d 
enkelte. just.erte anslag publisert·.i Salde.rings
proposisjonen,. er gjengitt i tabell 4 c. 
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Ta.hell: 4 C; U.t~iklingen i noen realøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis volumendring fra 
foregående år, 

Priva:t··lronsum ............................... . 

bfieritlig .konsum ........................... . 

Bruttoinves'teringer i :fast ·kapital ........... . 


Sjøfart og oljevirksomhet ................. . 

Anlilet .........................•...••.......... 

Innenlandsk bru'k av varer og tjenester 
( ekskl. Jagerinrv:estering) ................... . 

Innen]landsk bruk av varer og tjenester 
(inkl. lagerinvestering) ..... " .. " ...... " . 
Herav uten investerdrng i sjøfart og 

oljev[rksbmhet . " .... " .... " . " ..... " . 
Eksport .................•.....•..•.....•...•. 


TradtsjoneN!e varer ........ ·... ; ............ . 

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


Import ...................................•.... 

· Tradlisjohel1Le varer· ; •....................... 


An;net ..................•.......•........•.•• 

Bruttonasjona\lprodukit ..................... . 

Memo: uten nedjusiteririg for oljevirksomheten 
Bruttoniasjonalprodukit uten sjø:flart og 

oljeviirksoirnhet ......" .· •....................... 

· • 

Regnskap Ans:lag1) 


198'0 1981 19'82 1983 1984 


2,3 1,3 1,3 0,8 1,7 
4,7 5,2 1,0 2,9 0,9 (11/2) 

-0,8 15,1 -8,4 6·,8 9,6 
-22,9 115,7 -22,2 41,0 27,6 

2,8 2,8 -4,8 -2,9 2,3 

1,9 5,9 -1,6 2,8 3,7 (3,5) 

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

6,1 -2,5 4,6 ' . -'-2,7 __;l,9 
2,1 0,2 -2,6 2,1 :,__;,3,1 

0,3 -0,7 -2,6 iS,O (9) 5,0 (5) 
3,3 --:--- 0,1 -~;6 -4,3 -3,4 
3,3 1,9 5,9 -2,2 2,6 

10,3 -:-1,5 5,,9 -3;7 5,5 
-8,9 8,9 5,8 1,6 -21,l 

4,3 0,3 -0,6 1,6 (2,5) -1,9 (-2,1) 
2,5 -0,1 (0,8) 

2,6 0,8. -0,1 0,7 (0,5) 1,4 (1;7) 

1) ~nslag iflg: Nasjonailbudsjettet 1984i. I parentes er gjengitt nye anslag publisert i Salderingspropo
s'iisjonen (St.prp. nr. 1. Td!llegg nr. 15). 

Eksport og. eksportvareproduksjon 

I N asjonalhuds,jettet ble veksten i samlet 
vare- og tjenesteeksport for 1983 anslått til 
2.1 prosent. ·Alt i alt er det nå grunn til å 
vente en vesentlig sterkere vekst enn dette. 

-For det første er. anslaget for olje- og •gass
eksporten justert kraftig opp, både som følge 
av en 1sterkere produksjonsvekst enn tidligere 
antått og . som. følge av .af anslaget for 1983 
nå er gitt uten nedjustering for planleggings
formål (5 prosent). For det andre er veksten 
i tradisjonell vareeksport justert opp fra.· 5 til 
9':prhsent. Foruten en, del· sterkt konjukturføl
somme råvarer og halvfabrikata, bidro, spesielt 
økt' eksport. av fisk og elektrisitet til denne 
sterlte veksten. Anslag for utviklingen i den 
trådisjonelle våreeksporten og veksten i Nor
ges ~k,sn9rtmarked~r er gjengitt i . tåhell 4 d. 
· C)P:P~vi!lget' for de ste.rkt konjunkturfølsom
~e ~åyarene -- soin. 'har pågått siden slutten 
av. ·1~8~;·'o~·soiP ·ij.ar, omfattet både trefored
liri~spr()dukter, ferJ;olegeringer og aluniinium 
;__ ·iiar 'i f(Cjrste.<r~~~e' vært basert på ute.n
la~dske' be<frifters 'f?rven,tninger o~ en. inter
'sjonal ·itonjuktur"Opp·gang. Særlig :t:or · alu
minium har.. en betydelig del·av den økte etter

spørselen blitt dekket ved nedbygging av fer
digvarelagrene; lag~ene av uedle metaller 
utenom jern og stål ble mer enn halvert fra 
3. kvartal 1982 · tH samme kvartal 1983. Men 
også produksjonen tok seg opp, jfr. kurven for 
utekonkurrerende industri og bergverk i figur 
4.1. At produksjonsveksten satte inn så k;raftig 

· i løpet av våren, etter de omfattende drifts
innskrenk:ningene mot slutten av 1982, kan 
skyldes at de kraftkrevende bedriftene i denne 
perioden fikk nær ubegrenset tilgang til. rime
lig overskuddskraft p.g.a. en mild vinter og 
gode nedbørsforhold. · 

Deler av denne produksjonen er. basert på 
importerte r~stoffer. Gjennom året har lager
indeksene både for råstoffer og importerte 
varer· falt; i 3. kvartal lå ·de om· lag '15 pro
sent· under nivået· for ·samme kvartal ·i '1982. 
Det· synes . derfor som oni. bedriftene i 1983•··i 
stor 'grad har valgt å hente de importerte. rå.
stoffene.· fra· lager fremfor å øke innitjøpene. 
·Nedbyggingen av. råstoff-lagrene kan d~ls 
skyldes 'at de i utgangspt'lnktetvar for sto~e 
?.g deis athedriftene hadde svak finansierings
evne etter magre resultater i 1982 og at de 
d~rfor ville unngå ,hr2Jye ;rentekostnader ved 
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lagerhold. D~t kan også reflektere ·en usikke~- . derme4 gi vekstimpulser utover de mer speku

het i bedriftene om hvorvidt eksportoppsvinget lative 'lageroppkjøpene . fra de utenlandske 

ville vedvare, dvs. om den internasjonale kon videreforedlingsbedriftene. 

junkturoppgangen ville utvikle seg videre og 


Tabell 4 d. 	 Norges vareeksport og veksten i våre eksportmarkeder. Prosentvis volumendring 
fra året før. , 

19'77 1917'8 19'79 1980 19:81 1982 19831) 19841) 

Norges eksport av varer 
utenom. skip, råolje, natur~ · 
gass og oljepfa1ttformer m.v. 

Herav E;?1ksport av bearbeidde 
varer (SITC 5-9) · . . . . . . . . . 

Bruttonasj1onalprodukt hos 
våre vilcligs:te handels
partnere ................. . 

Industmproduksjon hos våre 
vliktigste handeLspartnere 

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

5,5 9,4 7,8· ~4; ' , ..:_ 1~4 

.. 
-0,2 0,3 l1/2 

2,1 -1151 4 

1) Anslag fra Salderingsproposisjonen, St.prp. nr.1, Tillegg nr. 1'5 (1983-84). 


Fig. 4.1. Produksjonsindeks for industri og bergverk .. Sesongkorrigerte kvartalstall. 1975=100. 


Utekonkurrerende industri og bergverk 

120. 

110 

100 

Hjemmekonkurrerende investeringsvareindustri 

110 

100 

90 

I I I I I I I I I I I I I 
2 3 4 1. 2 3 4 2 3 4 1 2. 3 

1980 1981 1982 1983 

F.C>rdi eksportveksten deilvis ble . hentet fra 
lager og delvis ble hentet fra· økt produksjon 
uten noen tilsvarende økt import av.råstoffer, 
ble nettovirkningen av eksportoppgangen i 
198~ på handelsbalansen overfor utlandet 
uvanlig sterk. For 1984 kan en ·få en. motsatt 
effekt; om . det viser seg at eksportoppgangen 
blir langvarig må en regne med···at· importen 
av råstoffer vil ·ta seg. betydelig opp gJen.nom 
vinteren og våren .1984. · · 

Den posi:tive· V'Wknin.gen på betalingsbalan-

Hjemmekonkurrerende konsumvare.i.ndustri 

100 

90 

I I I 

1 2 3-·-· 
1983 

·	Skjermet ind1,Jstri . 

110, 

100 

sa 

I.' 
1 

I 

2 3 

.1980 

I 
4 

I I 

2' 3 

19S1 
4 

i 
t 

I 

2 3 

1982 

I 

4 

I r' I 

1 2 3 

1983. 

sen. fqr, 1983 ble forsterket av. ait Og$å. prls~ne 
på enk:elte av pro,duktene utviklet seg i. guns
tig retning i løpet av året, jfr. tabell 4 e som 
viser . priSutviltlingen for utvalgte. grupver- .av 
ekspot±vai-er•.-Detf:e: har tl-oiig :,ogs~.ført til tit 
lønnsoJrihet(;m i. de, be;rØI'ite.,pedriftene ·.er b~ty
detig: foi:~bed:ret.,i 1983..settd.fprb<>ld -.til, de svært 
dårlige resultatene for 1982~ l?nsoppg~n vil 
gj ..·po~tive :bidrag til. handelsbaJ.aruren over.f:-0r 
:utland.et 9~$~j 19~4. · · ·· . . . · , , ·. •. . . 

For olje o~ gass er det ikke antatt noen pro:. 

http:utland.et
http:grupver-.av
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dUksjoMvekst i 1984, snarere en viss nedgang. 
Etter nedjustering for planle.ggingstfol'lllåf (15 
prosent) gir dette en betydelig nedgang i .eks
porten av olje og gass, hele 18 prosent. En slik 
kraftig nedgang vil slå ut i ··SiaJillet .eksport• 
voJ-1,Mn, som i følge Salcieringspropiosi~jonen vil 
blfreduse:rit med mer, enn 3 pro.~enrt.fra 1983 
til 1984. 

Investeringer og investeringsvareproduksjon 
'-· ; 

· !Æ~~s ... utekonkun-erende industri· .. ·og: berg.; 
ve1'k, har hatt en betydelig . prodllksjon,svekst 
gj.ennom 1983;: ha~. proditksjonsnec1ga11gen~:fra 
1982 fortsatt fQr den .hjemmekonkurrerende 

in-\testeringsvareindustrien, jfr. figur 4.1. ·En 
·slik '.motsått· utvikling er en normal del av det 
tradisjonelle konjunkturmøn~teret · for ·norsk 
økonomi, idet det tar noen tid før en ekSiport
Iedet kohjunkturopp.gang forplanter seg utover 
i økonoml:eni fomi av høyere kapasitetsJUtnyt
tirig og økte inntekter og til s:1UJtt Sllår ut i økt 
etterspø~$el. etter investeringsvarer. · 
·· •Nedgangen for investeringsvareindustrien i 

1983 har desS!Uten vært sterkt påvirket av si
tuasjonen for skipsverftene. Disse· bidrar kraf
tig til at produksjon.en for transpoT!tmiddel
industri i·.a1t vil· bli nærmere 15 prosent lavere 
i 1983 enn .i året før. Denne nedgangen alene 
vil J. så falil trøkke. indeksen for samlet. indu• 

Tabell 4 e Prisutpikling for utvalgte gf:upper av ek~portvarer 

SITC-2 . Prosent- Prosentvis endring fra 
gruppe andel samme periode året før 

1982 .1982 1983 
1.-3. kv. 3.kv. 

():.-,.;9 E~por.t i :ait uten S'lm'.P' og "oljepllarbtfo:rmer ..... ~ . · ..•.... 100,0 7,2 4,4 1,6 

Avidette: 

03 Jrask, krepsdyr .m.v..og varer derav ...... ~ ...... ~ .....• 4;6 3,3 5,6 , 4,7 
25 Papirmasse og av:llall • • ...••••....•......•••...•••."~ •• ··.. 1,2' 5,7 "'--4,7 1,6 
28 1Vflahne,r og avfaJa a,v µi~~ ~ .••••••.•• ~ •••••••••••••••••• ; 1,0 -5,4 11,8 17,8 
33 Mineralolje og mineraloojeproduMer .....•..... ; · .... ·... 34,4 2,3 6,4 _..;,..0,8 
34 ·GaS:S: '•.• ' •...••.•.•.•.•...••.·•. '. ....•.••.•.....•..• ;:; ....• 20,6 30,4 7,4 __;. 0,5 
52 · Uorgahi!Ske kjemiske p11od.uktet .... ~' ................. ; . 1,1 -2,9 2,0 9,5 
56 : :Kunstgjødsei . ~· ............•......... ~ ... ~ ............. . .. 1,4 4,5 4,5 . 0,8 

58 :K:unstharJ>ikJSer 01g plast, cellulose, estere og etere .. : ..•. 1,7 1,3 6·,4 10,2 
64 Papir og papp· og varer derav :........................ . 31,2J 6,0 1;2 
67 JE?<i"Il·og·stål ..... ·~· ............. ·........................ . s,a 4,9 s,2 4,8 
66 · Metåller, unntatt jern ·og stå( ..~ . ; ....... ·~ ............. . 7,0 -'-5,8 9,6 18,9 
7 Ma,sldner og transportmidler, uooitaitt skip og 

. 8,8 · olj•eplattformer · ....."........... /...· ........ ~ .....· .... ,· .· .. 8,0 8,8 li,7 


striproduksjon for;· 1983 ·~ed :tned /hele 1,5 pro
sentpoeng; ener -tilsvarende den• antatte ned
gangen '; for samlet mdU!$trliproduksjoil for 
1983. Aktiviteten i mangeiverft er nå trolig på 
et .gå lavt mvå. at. de neppe vil ku.rine gi ·til
svarende sterke negative bidrag til samlet in
dustriproduksjon gjennottr19S:4.· : 

Inv~steringsetterspørs:ele,n fra·• : oljeaktivite;;, 
tene. har. 'gutt betydelige vekstbidrag· til norsk 
prod.uksjon i 1983. ,In:vesterings0ppdrågene har 
til en vjss grad .gitt·:. enkelte' verft O.g •verft
ansatte alternative .·.· ooskjeftigelsesinuligheter. 
Ttoss1 krB.ftig.··"\rekst'gjennom.·1983 er.det an~ 
tatt '.at, faveste:rirtgsetterspøt<Seien fm oljeVirk.:. 
somh.eten kan gi ytt~rligere ·vekstbidrag gjeri
noni '198'4. Meri dette vi.f avhenge av hvor st<>r 
andel :av· de·nye< ordreiie·· Som Vil ·bli ·plassert 
i ·ndr8Re :Oedrifter / · : · 

Foruten-·· industriens egen investerings1Vare
ettE~u~pørsel ha:r også offentlig sektors investe
ringer blitt reduSer.t i 1983.. Dessuten synes det 
nå lclart · at boliginvesteringene vil vise. ned
gang, r~gnet i forhold til året før. Dermed kan 
investeringsnedgangeri utenom· sjøfart og olje
virksomhet for 1983 bli sterkere enn ansla
get l Nasjoooll:h1dsjettet på + 2,9 prosent. 

For'-1984 er det i Na;sjonalbudsjettet lagt pi 
grunn en investerintgsveksit utenom sjøfart·og 
oljevmk~omhet på .omlag . 2 % pro$ent. I tråd 
med det nØrmale konjunkturmønsteret er det 
rimelig: å vente en oppgang i industri.ens inveS.:. 
terin~setterspØrser i 1984, dette avspeiler Seg 
da ·-0g,Så ····i' ihvesfuringSJtfuderS:økelsen for D.<>
v.ember 1983. Det er imidlertid·et 8pørSmål om 
lønnsomhetsforholdene og kapaSitetssituasjo
neri vil være sEk at irivestenngsowgangen Vil: 

http:produksjon.en
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få noen tyngde.· De.t synes klart-at· de pQl&,tive 
bidragene til en eventuell . investering$Vekst 
ut~nom sjøfart. og oljevirksomhet i sin helhet 
må•. komme fra bedriftenes investeringsetter
spørsel. I følge det nå vedtatte srtatsbu:dsj~ttet 
og anslag·for.kommrunesektoren, vil de offent
li,ge inve,stering1ene også i 1984 gi negø.tiye 
vekstbidmg. Det er heller ikke lett å se at bo
ligbygging.en skal kunne økes fra 1983 til 
1984, eller at reparasjon av eldre boliger, skal 
vokse sterkt nok til at de .samlede boliginv~
teringene øker. 

·· Fo~ 1983 ble det frem til og med oktober 
satt.i arbeid 27 000 boliger. Vel 15 000 av. disse 
ble satt i arbeid.i løpet av 1. halvår~ Basert på 
et normalt ~e~ongmønster ~varer: dette vel 
34 000 boliger på årsbasis. Det ~es nå svært 
lite sannsynlig at iga:p.g$ettingstallet · for 1983 
skal kunne bli tilisvar.ende høyt. Dette tyder på 
at i!gangsettingen i 2. halvår .1983 . har ligget 
på et lavere nivå enn for 1. halvår. 

Om d~~te gir et reelt uttrykk for: hushold
ningenes behovsvu.:vderinger · og finansielle 
situasjon er det neppe grunn til å vente. at 
igangsettingen ne.ste år vil kunne øke vesent
lig i forhold til dagens nivå. Lempligere kre
ditt-regler vil neppe bety mye, kreditt-tilgan
gen kan ikke. ha vært· noen vesentlig, hindring 
for igangsetting av nye boliger: i siste halvdel 
av 1983. Heller ikke iil.ntekt~utviklingen skulle 
tUsi at boliginvesteringene skulle ta seg . ve
sentlilg opp utover i 1984. Derimot kan pris
økningen på brukte boliger siden høsten 1982 
gradvis føre til en høyere utnyttelse av. den 
eksisterende boliigmæssen, med tilsvarende re
dusert behov for nyby;gging. 

Privat konsum og konsum.vareproduksjon 

y eksten i det privaite konsumet fra 1982 til 
1983 har trolig vært moderat. Utvikling.en i de 
ulike indikatorene tyder ikke på noen veksrt i 
det registrerte varekonsumet. Vekstbidragene 
kommer isåfall utelukkende fra tjenestekon
sumet. Dessuten synes det som om en relativt 
stor andel av konsilmveksten har rettet_ seg 
mot· konsum i. utlandet, enten i forin av økte 
feriereiser e11er økt grensehandel. 

Tros:s den svake utviklingen i varekonsumet, 
synes produksjonsnedg~gen gjennom flere år 
for hjemmekonkurrerende kon~umvareindustri 
å ha blitt bremset opp: gjennom.1983, jfr:. figur 
4.1. Dette avspeiler trolig en noe gunstigere ut
vikling. på tilbudssiden. Blant annert har det 
vært en økning i møbeleksporten, samtidig som 

· nedgangen i tekstilvaxeproduksjon synes. å ha 
stanset opp gjennom året. For konfeksjonsin
dustrien har imidler.tid·produksjonsnedgangen 
fortsatt~ Det er alt i alt neppe grunn tH .å anta 
at ,produksjonen i hjemmekonkUNer,ende kon-

S'U~vareindustri ·har nådd 'noe <bunnpunkt; 
prodUksjonsnedgangen vil trolig fortsette 
1984. 

Offentlig kon~mn 

Offentlig konsum har trolig gitt merkbai.e 
·vekstbidmg gjennom 1983. ·I utgangspunk~et 
ble det J.a.,gt opp tjl en relativt stram finans
politikk. Men etter hvert som den sesongkor
rigerte ledigheten vokste gjennom .. året ble 
politikken lagt om i en mel'. ekspansiv ret 
ning. Også den stadig lav~ prlsstignfugen i 
forhold til det som var lag1t til gru:pn 'fc>r 8.lle
rede vedtåtte .budsjettposter, bidro ·til å for
sterke r:ea;lveksten~ Mens·· veksten i' offentlig 
konsum for 1983 ble anslått til 2,5 'prosent ved 
utgangen av 1982 (Salderingspr.oposisjonen.) 
vax anslaget Økt til 3,5 prosent i mai 1983 
(Revidert nasjonalbudsjett). Det sym~s nå 
klart at veksten i 1983 vil bli enda noe høyere 
enn dette. (Vektanslaget på 2,9 prosent .for 
1983 i Nasjonalbudsjettet 1984 er av tekniske 

. grunner ikke sammenlignbart med de andre 
anslagene.) 

I følge de nå. vedta,tte -budsjettene vil· of'fent• 
lig konsum i 1984 gi et la'llg\t Jll.er: ~jedent 
vekstbidrag, med en vekst på kun 1 % ·prosent 
regnet iforhold til åretfør. 1 

Bidragene til prodtiksjo~sveksten for 1983 

I tabell 4 f har en forsøkt å beregne hvilke 
bidrag enkelte etterapørsels~. og tubuds-kom,
ponenter ga til prodlliksjonsveksten i 1983. En 
slik oppdeling, 'av , prodUksjonsveksten .· i kom
ponenter kan. gjøres .på mange måter, i dette 
tilfellet. har en .n~ttet en. <?~'.(>deling som følger 
av den makroøkonomiske- modellen MODIS IV. 
Denne n1octellen. nyttes bl.a. $om hjelp~ddel 
i arbeidet med· msjonalbudsjeitene. ·~ode1len 
er .detaljert~ men ruw samtidig en sivætt enkel 
struktur. Det innebærer at dekomponeringen 
først ·og, fiiemst viJser de ·direkte vWltningene 
av endringer i hver av komponentene.. lvirke
Mgheten ·· vil de enkelte komponentene -kunne 
virke inµ .på økonomien på en. lang:t mer_ kom"'. 
pliil~ert måte enn det . modell:en fanger opp. 
Des~uten · vil de epkelte komponentene kunne· 
virke inn på hverandre. Tross dette er det 
grunn til å ~tro aJt beregnllig,en gir et rimelig 
bm apslag på størrelsesforhold mellom end- · 
ringen i hver .av komponentene og den tilhø
rende.endringen i prodilliksjonen. 

Beregningen ·bekire,fter .bildet av ·vekSltinlpul
sene fori no~sk ølronomi i 1983 ·sWt det ble truk
ket· opp .for~n. Men fordi .'Qeregningen bygger 
på de talloppgavene aom lå til grunn for .arbei... 
det med Næsjonal1bud!sjettet 1Ø84, tar den Utlte 
fullt urt hensyn .til ..·de··justeringene av enkelte 
av anmagene som senere er fo~. Det· gjel-· 

http:Utvikling.en
http:ligbygging.en
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:qe17; først og irøinst vir;ltn,mgøne.på total BNP
vekst av de ·oppjusterte anslagene for olje
Ptodultsjo,:n,~n;'viTkningene av~ høyere ve;kst 
de~ .~~di~tjone1le vareeksporten p:g. \TWknin

gen,e av, en sterkere•·ne<;Igang i ·invest~ringene 
ekskl. olje og sjøfart, enn det som bl~ lagt til 
grunn i Nasjonalbudsjettet. Dessuten tyder de 
nye anslagene på at økningen i importandelene 

har ·vært .noe sterkere enn lagrt .. til··grunn i. be
r:egningene. 

l:Qipoden 

Foruten nedbyggingen av importvarelagrene 
bidro , også ... sammensetningen av den· innen
landske produksjons- og etterspørselsveksten 
til en·nedgang i importen for 1983. 

Tabell 4 f. Beregnede bidrag •til endringer i produksjon, import og samlet sysselsett~ng (års
verk} .i 1983. Beregninger baser~ på anslag i Nasjonalbudsjettet for 1984. 

Bidrag fra 

Innenlandsk etterspør$el ekskl. olje og sjøfart 

- Privat konsum ...•...................••..... ·.. ; .... 
- Ståtllig kjøp av val'!er og tj.eriester ...•......••.... 
-KommunJåLfkjøp av'varier og.tj,enester· . 1 

-Prlvarte investeringer, Fastlands-Norge .....•.•....• 

Leveranser til/fra sjøfart og oljevirksomhet · 

"""'."° Oll·evirksomheten ..............•... ~· ..· . ~ .. ~ ~ ~ ... ~ 

-Sjøfart ......................................... . 


Innenlandske tilbudssidefaktorer ekskl. olje og sjøfart 

-:--Produksjon/produlmiivitet i primærnæringene .... . 
--:-. Produktivitet i ilildustri og by;gg og anlegg ....... . 
~-Produktirvitet • i privat tjeneste;rting ............. . 
- Lagerinvesterin~,_ tradisjonelle varer ... ~ ......... . 

Faktorer knyttet til utenrikshandelen 

-:.Elæpo:rtt av tradisjon~e varer ................... . 

-:. Ekspovt av tjenester ...................... ~ ..... . 

- Ekispor.t av skip og oljeplJattformer ............... . 

- Endr.ing· i importandeler .... " " ................ . 


Beregnede bidriag i :aJit .....••.... ~ .................... . 

Endri11g iflg. Nasjonalbudsjettet .................... . 

En<f:r,iilJg )flg. Salderiingsproposisjonen .............. . 


Beregnet virkning pål) 

BNP BNPekskl. Import Utførte 
oljevirks. . årsverk 
og sjøfart 

0,1 0,2 0,6 · 1800 

0,1 0,1 0;1 2900 
. 0,3. 0,4 o,o 9200 

.. -0;2·· -0,3 -0,4 -4400 

1,5 0,4 0,7 7 800 
-0,4 -0,3 -2,3 -6900 

0,3 0,3 -0,2 _.:2 500 
0,0 0,0 -Q,O -10300 
0,0 0,0 -:-0,0 -1700 

-0,1 -0,2 -1,:5 -3200 

0,2 0,3 0,5 5700 
0,0 0,0 0,0 700 

-0,0 ...,...o,o 0,0 .;_ 100 
--'-,0,1 ;.;;....0,1· 0,2. .:.--3-000 

1,71 0,8 -2,3 -4000 
l,6 '0,7 ...,...2,2 -:-3-800. 
2,5 0,5 

1
) De 'beregned,e virkni:nge~'e på sysselsettingeD: er uttrykt i antall årsvevk, avr~det til nærmeste 100. 

De øvrige· virkningene er 1:1ttrykt som bidrag .til samlet endring fra 1982 målt i prosent. 

Store leveranser til olj~virksomheten ga rik
tig nok et betydelig pos:itivt bidrag til import
vek~ten..Men n~ltfovirkningen av .Qidragene fra 
&~toren b1e b~tyde1ig dempet ved ~ økt~ lev~-

. rans~~'~v olje ti:l hjei;pm~~}re~t fortrengte 
import~~t oUe .. · 
. I?~µ~ ~erke veks;ten i offentlig kjøp av varer 

og. tjen,e.st~ P~tet seg .bar~ i en visis ~d mot 
in);porte,;rtevarer: o·g tjen:esw. 

])en :r.noderate veksten .. i. det.pri~te konsu
met ·ga et tilsvarende moderat Pidra~ til im

porten, trass i at en relativt høy andel av 
ve,ksten tok form av økt reisetrafikk. 

Alle disse positive bidragene ble mer enn 
motvirket av -svikten. i den private investe,
ringsetterspørselen utenom oljesektor.en. Sær
lig nedgangen i importen ~v nye og brukte 
skip slo ut, men også nedgangen i investe
riµgsetterspørselen rettet mot n01iske. produ:
senter gi.a et betydelig. negatjvt bi~g. . 

Også dekomponeringen av ~dragene til ned.
gangen i• iQ:l:porten- i 1983 er gd~ngitt. i .taJbeJI 

http:oljesektor.en
http:tjen,e.st
http:vir;ltn,mg�ne.p�
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4.g. Bortsett fra en noe ··sterkere vekst i an
slaget for reisetrafikk er det ikke grunn til å 
vente noen tilsvarende· oppjustering av de im
porttallene som ble gitt i Nasjonalbudsjettet 
som ·det en ·foretok ·på eksportsiden. Snarere 
kan· det være grunn til å vente ·at· samlet 

import i 1983 vil bli noe lavere enn lagt til 
grunn i Nasjonalbudsjettet, p.g.a. lavere im;. 
port av :nye og brukte skip enn tidligere ån
tatt.· Det. innebrerer at nedgangen i import:. 
volumet for 1983 .·kan ·bli noe sterkere enn 2 
prosent. 

Tabell 4 g. Prisutvikling for utvalgte grupper av importvarer. 

SITC-2 Prosent Pl"osentvis endring fra 
gruppe andel samme periode året før 

0-9 

0 
2 
3 
5 
6 
7 

8 

1982 1982 1983 
1.-3•.kv. 3. kv. 

Import li alt uten skip og plattformer ................. . 100,0 4,3 5,7 2,6 

Herav: 

Matvarer og levende dyr ............................ . 5.,7 0,4 3,2 2,8 
Råvaver, ikke spiselige, unntatt brenselsstoffer •...... 7,2 -3,l 1,2 2,8 
Brens1elSf?1toffer, smøreoljer, elektrisk strøm m.v...... . 14,4 6,8 4,8 1,5 
Kjemiske produkter ................................. . 6,61 . 1,7 7,3 4,6 
Bearbeidde varer ..............•...•................. 19,9 7,0 5,7 -0,9 
Maskiner og transportmiddel unntatt skip og 
plarttformer . . ...................•................... 31,1 5,8 7,2 3,5 
Forskjellige ferdige varer .......................•.... 14,1 3:,4 8,3 7,3 

Sammensetningen av den innenlandske pro
duksjons- og etterspørselsveksten i 1984 vil 
trolig gi vesentlig sterkere bidrag til import
veksten. For det. første vil trolig oljevirksom
heten fortsatt gi et betydelig nettobidrag. For 
det andre vil· vridningen mot en lavere vekst i 
offentlig kjøp av .varer og tjenester og mot en 
økende privat konsum- og investeringsetter
spørsel (utenom oljesektoren) også gi sterke 
positive bidrag. Endelig vil en eventuell. fort
satt eksportvekst· men uten noen tilsvarende 
lagernedbygging som i 1983, gi et betydelig 
positivt bidrag. 

Sysselsetting og ledighet 

Etter en markert topp i august har tallet på· 
registrert arl:ieidsledige avtatt noe utover 
høsten, også .når en ser· ·bort fra normale 
sesongvariasjoner. Ved utgangen av oktober 
1983 var vel 60 000 registrert helt arbeids
ledige, en økning på 15 000 sammenlignet· med 
oktober året får. I tillegg var nesten 37 000 
personer· sysselsatt ved arbeidsmarkedstiltak, 
en økning på vel 14 000 siden oktober 1982. 

I følge ·Arbeidskraftundersøkelsene har den 
totale arbeidsstyrken økt med 26 000 personer 
fra 1982 til 19837 regnet som gjennomsnitt for 
de tre første kvartalene hve~t av årene. Dette· 
motsvares av en økning på 1000 i antall syssel.:. 
satte og hele 25 000, i antall arbeidssøkende 
uten arbeidsinntekt. Imidlertid har det vært en 

klar· vekst i antall sysselsatte gjennom 1983. 
Dekomponeringstabellen, 4;f, .gir også be

regnede virkninger på sysselsettingen malt i 
hele årsve·rk av endringer i de ulike kompo
nentene. Som det fremgår av tabellen. ga sær
lig økt offentlig kjøp av varer og tjenester 
positive sysselsettingsbidrag i 1983, men også 
investeringsveksten i oljevirksomheten og 

. veksten i. den tradisjonelle vareeksporten ga 
betydelige positive bidrag. Nedgangen i skips
byggingen. ga et negativt bidrag,· det samme 
gjorde nedgangen i private investeringer 
utenom olje og sjøfart· og t~pet i hjemmemar
kedsandeler. De beregnede direkte. virk

. ningene fra høyere produktivitet ·ga imidlertid 
det sterkeste negative bidraget. Produkti
vitetsveksten var i 1983 spesielt sterk for 
industrien. Høyere produktivitet vil også gi 
positive bidrag til sysselsettingen gjennom 
bedret konkurranseevne for bedriftene, men 
virkningene av dette er det ikke tatt hensyn til 
i ber~gningene. 

I Salderingsproposisjonen er det for 1984 
anslått en sysselsettingsvekst på om lag en 
prosent, . eller rundt 20 000 sysselsatte. På 
grunn av store årskull og fortsatt økt kvinne
lig yrkesdeltaking er det trolig at veksten i 
arbeidsstyrken blir minst like stor. Med uend
ret meldetilbøyelighet ligger det i så fall ikke. 
an til noen. nedgang i den registrerte arbeids
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ledigheten fra 1983 til 1984, selv om de av arbeidsmarkedstiltakene, den økte meldetil
'midlertidige arbeidsmarkedstiltakene skulle bli bøyeligheten gjerinom 1983 må bl.a. sees på 
opprettholdt på dagens nivå. Men meldetil bakgrunn av den sterke opptrappingen av ar
bøyeligheten er neppe uavhengig av omfanget beidsmarkedstiltakene. 
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