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'Forord 

Det :telmiiske b~eigningsiutva~g legg1eir: her. fmm siin. endelige mpp;o~t 
foran mn1teimtsoppgjøre111e 1985. UtvaiLget . la ·ved åmisilciftet fram en. fore
løpig rapport. Beg1ge rappo1r1ter oo i sam1svaæ.. med oppdraget UJtvwligeit fikk 
av F~brulær,.. og. adminiisltmsjOillSidepartementeit i briev av 2. okitobev 1984. 

Den endelige vappor1ten gtl:r ajouir:føl'lte1 ovoosikter oveæ utvikmgern i imlr- . 
tektw, pirtsioc og koDikUI'lranseevne m.m. 1 kapdt11Je[ 4 gi!s en omtale av. pllis
utsiktene for 1985 med ans:lag for prisveksten fra 1984 under bestemte 
forutsertninlgev for. lømlSrutv:iklmgen m.v. 

Som rådgiver for utvalget med møte:rett har deltatt konsulent Oddbjørn 
Eidem, Norsk Arbeidsgiverforening, utredningsleder Øistein Gulbrandsen, 
Lamdsol'lganiiJS:aJsijooon i Nolt'lge·, gielll!emlSeikretær. .Gjeirtmund Haga;, No(Mlk 
Bonde- og Småbruka~lag, fo~gssjef Sveiin. Loniwa, Staitisitis:k Sootr&
byirå, føæistekonsuJlienit Linda Verde, Få:n:aIDJsdepair1tementet, og byråsjef Randi 
WiJlthelmsien, Fo1rib:rukeir- og admind;strasjonsrlepartemenitet. 

Oslo, 26. mM'ISI 1985 

Odd Aukrust 
formann 

Juul Bjerke Hallvard Borgenvik Lars Peder Brekk 

Hans Haga Olav Magnussen Bernhard Nestaas 
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Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 1985 

KAPITTEL 1 


Den samlede inntektsutviklingen 


1. 	 DISPONIBEL REALINNTEKT FOR 
NORGE 

Nettonasjonalproduktet gir uttrykk for den 
samlede verdiskapning som har funnet sted 
ved produksjonsvirksomhet i bedrifter og 
offentlig frnrvaltning, etter; at en har. tatt 
hensyn til slitasjen på kapitalutstyret. Trek
ker en også fra de netto utgiftene som går. til 
utlandet i form av ·renter, aksjeutbytte og 
stønader, får en tilbake den inntekten som kan 
disponeres i Norge, enten til konsum eller 
investering, kalt disponibel inntekt for. Norge. 

Korrigerer vi for den gjennomsnittlige pris
stigningen for innenlandsk ·bruk av varer og 
tjenester, framkommer, disponibel realinntekt 
for; Norge. 

Den årlige veksten i disponibel realinntekt 
for Norge er vist i tabell 1 a. De foreløpige 
nasjonalregnskapsberegningene viser en veks.t 
på 5,9 pr,osent fra 1983 til 1984 mot 2,2 prosent 
året før. I periodene fra 1970 til 1975 og frø. 
1975 til 1980 var den gjennomsnittlige årlige 
veksten henholdsvis 3,5 og 4,6 prosent. Det. er 
imidlertid store svingninger; ·fra år til år. 

Taibell 1 a. Vekst i disponibel realinntekt for N orgel)2) 

Vekst i disponibel realinntekt 
for Norge i prosent1) " ••••••••••• 

Bidrag fra4): 

Produksjonsvekst i utvinning og 
rørtransport av olje og gass og 

oljeboring3) •.•••••••..•••••..•••• 

Produksjonsvekst i øvrige 
næringer3) •••••..•••••••..••••• 

Bedring av bytteforhold m.v..... . 
Bedriing i rente- og stønads

balans1en overfor utlandet1) ••••• 

* .Foreløpige tall. 

19716 19ri7 1978 1'979 1980 1981 1982* 1983* 1984* 

2,7 0,2 2,2 , 7,6 10,6 2,5 + 0,7 2,2 5,9 

1,1 ~2 3,9 1,9 2,4 +1,2 0,.0 2,3 2,6 

4,9 2,7 1,1 4,1 2,3 1,3 0,6 1,0 2,7 
...;- 2,4 ...;- 1,5 +1,4 2"7 5,5 2,4 +0,8 ...;- 1,5 0,6 

...;- 0,8 +1,2 +1,4 +l,1 (),3 0,0 +0,4 0,4 0,0 

1) 	 Inntektstall deflatert med nasjonalregnskapets prisindeks for innenlandSk .anvendelse (inkl. lager
endring, eksikl. kapitalslit). 

2) Vekstraten for 1984 avviker fra den som bfo gitt i Økonomisk utsyn 1984 da endringen er beregnet 
· i 1983..;.priser i stedet for i 1980-priser. 

3) Produksjonsvekst målt ved nettoproduktet r-egnet i faste priser. 
~) Uoverensstemmelser i tabellen skyldes avrunding. 

Endringen i disponibel realinntekt kan split 
tes opp for å vise bidraget fra ulike faktorer. 
I taibel 1 ~ er veksten i disponibel riealmntekt 
fordelt på bidrag fra produksjonsvekst, bed
ring i unqersik.udd på rente" og stønadsbalan" 
sen korrigert for innenlandsk prisstigning. og 
bedring i bytteforholdet (prisforholdet) mel
lom norske og utenlandske varer. og tjenester. 

For produksjonsveksten er det skilt mellom 
bidraget fra oljevirksomheten (sektorene ut
vinning og rørtransport av olje og gass og 

oljeboring) og bidraget fra de øvrige næring
ene. Dette er gjort for klarere å vise olje
næringens betydning for inntektsveksten. 

Produksjonsutviklingen i Norge ga samlet 
et bidrag til veksten i disponibel realinntekt 
på 5,3 prosent fra 1983 ·til ·· 1984 mot 3,3 
prosent året før. Dette bidraget er det høyeste 
siden 1979, og høyere enn de fleste åren~ 
på 70-tallet. Bidraget fra oljevirksomheten 
økte fra 2,3 prosent ·i 1983 til 2,6 prosen:t i 
1984. Bortsett fra i 1978 haii ikke vekstbi
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dr.aget fra denne næringen vært høyere. Etter Figur. 1.1 ~ytteforho"ldet overfor utlandet. 

flere år med iav produksjonsvekst ga de øvrige ByttefO'l"ho"ldet i 1975 == 100. 

næringene i 1984 et bidrag til realinntekts


- Varer og tjenester i alt
veksten på 2,7 prosent. Dette er .det høyeste 135 

•••••• Varer i alt vekstbi}lraget fra disse næringene siden 1979. 

Tallet for 1984 er likevel noe lavere .enn det 130 
 -" - - Tjenester i alt 

gjennomsnittlige bidraget i 70-årene. - • - Tradisjonelle varerl) 


I perioden 1975 til 1980 bidro produksjons 125 -\ 

\ 

utviklingen i oljenæringen med i gjennomsnitt \ 

1,9 prosent hvert år til den -samlede inntekts- · · 120 ' 

veksten. Produksjonen i andre næringer ga i ' \ 

den srumne. perioden . isolert sett et bidrag. på 115 .\ 
' ·3,1 prosent: i: gjennomsnitt: hvert "år~-

. Underskuddet på .rente-. og .støriad$ba.lansen ' \ \ 
var på 17,3 milliarder i 1984. Dette .er en \ 
økning p~ 0,9 milliarderfra året før. :Målt i \ 
løp~Iide_ kroner har underskuddet riå økt hv~rt 
år siden i969. .Det vår økitlngen i utbetalt 
aksjeutbytte.· til· utlanc;let som sær.Hg. pidro til 
økningen i. underskuddet .fr8. .. 1983. til 1984. 
:Når en korrigerer· for innenlandsk pr,isstig
ning, •var underskuddet omtrent uendret siSte 
'år; Bidraget. Ul .vekst i ·:~sponibeJ realinntekt 
var derfor lik n'lill mot en vekst pa 0,4 prosent 
fra 1983 til 1984. I årene fra 1976 til 1979 ga 
økt realverdi av underskuddet på rente- og 
stønadsbalansen hvert år en betydeli,g svikt ·1-. ' 1970' ' :1972 1974 1976 . 1978 1980 1982 1984 

disponibel reali:µntekt for Norge. Økte rente 1) Alle varer utenom råolje og naturgass, skip~ 
betaliriger · til utlandet var den viktigste år boreplattformer og direkte eksport og import 

til oljevirksomheten.sake.11 til ·dette. 
Bytteforholdet beregnes so:r:n f orh9ldet. mel

1c)ih gjehttomsrtittlig -~ksportpris <ig ·gjenli0m gangen i bytteforholdet fra·1975 til.19.78 fø~ 
snittlig importpris. Utviklingen i byttefor til en årlig .reQ.u}o;jon i inntektsvekste:n. av 
holdet overfor utlandet siden 1970 er fram- størrelsesorden :i.~s.-:;2,5 . pti>sent. .... · 
stilt i figµr 1.1., . . . . . , Fra 1975 u1· i9so·øk:te ·disporiibel. r~~kt 
·'·.'Fra ·· 1983 til 1984 · vi'ste ·importprisene ·en ' .fo~ Norge .med orii ·1ag 25 Prosent. P:rdcfUk

ubetydeJ.ige svakere v.ekst ei:;i.n. eksportpri~ne. sjoni;;utvikllllgen i oljeriærfugen, "pi.dro "alene 
De,tte fØrre. til ~n forbedrillf i bytteforh(}ldet med om J.ag 10 prq~ntpQeli,g. til denne veksten .. 
for varer og (jenester på 0,.2; prosent mot' en I tillegg Va.r økende i-å.Qljep~ser e~. :-yiktig 
f pcyerri:t,i:9 på ~,9 prosent .året før.. E:tJ., n~ faktor bak bedringen i b:Yj;tef0rholde.t i denn.e 
gruppering .av eksport og import r det fore · perioden. Tar vi også hensyn til dette, sto ·olje~ 
løpige nasjonalregnskapet for 1984 har ført til nærngen for om lag 2/3 av den: samlede~ Øk
··at ,.det::IK.k:e,'';er :mu.ug- .~t- :·fa frem: det ·tiaugere, ..·-• n1mken/·1 ·diSpo.Iiibel æanruitekt for -Norge . i 
.~~Uet..m,eJl9m varer og, tjen,ester.•_TjlØk()n<>m,-. . , !J*~w :halvdel, av .. 70-årene. · 
''falt' UtSyii' 1984, ble det inudiertid foretatt en '·' '.Anslagene :.. for. ~let ·vekst i· dispqpip·el 
grov gruppering. Ifølge denne ser det. ut til åt · ', re8:linritekt · :og· for.: hvordan veksten . f()rdeler 
forbedringen i bytteforholdet særlig skyldes ;;!/,seg på::tt~'. fåktocer ·vil avhenge aV' hvilke 
en bedring i bytteforholdet for tradisjonelle tekniske forutsetninger som er lagt til grunn,. 
varer. Usikkerheten ved dis.se tallene er stor. Blant annet vil valget av basisår for fastpris

Etter :etanene ·;i . tabell. 1. a :. ga bedringen i beregnirigene påvirke resultatene; T fabell' 1 a 
·bytteforholdet ·et· positfvt··bidrag til -in.ritekts er tallene fra 1976. til 1980 beregnet ved hjelp 
veksten på. 0,6 prosent fra 1983 til 1984 mot av nasjon:alregnskapstall 1 faste· 1975;.pifiSer, 
'et negativt bidrag P~.' 1,5 prosent. året 'før. ·tallene fra 1981 til 1983 i faste 1980-priser, og 
:Utviklin.gen·i ·1984 bryter med den i :19.82 og tallene.fra:1984 i 1983;.p.riser: 
1983·-.da bidraget fra. bytteforholdet var :ne~- Fra 197p til 1980 økte prisene på råolje og 

·"I'..::tivt. ., ·naturgass sterkere enn·pdsene på and.te varer'. 
l perioden- 1979~1981 • sto ... bedringen a,v Samtidig ·Økte oljenæringens art.del både .av 

:bytteforholdetfor. en veaentlig del·av. veks.~ tn:lienlandsk produksjon og eksport. En<gitt 
i disponibel realiriiitekt for Norge, ~mens ned- volumvekst :i oljenæringen 'vil dernied føre· til 

http:1983�-.da
http:til.19.78
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større økning .. 1 .. disppnibel .r~linntekt . 'for 
Norge når vi regner i 1980-priser enn.· .om.vi 
r,egnet i 1975-priser ... Også prisendringer. på 
råolje og naturgass vil nå påvirke resultatene 
streker.e · enn tidligere.. Sædi.g gjelder d~tte 
a,.i{$iageft~'·, fo~ bidi'~~t :f~a bytWorhol,~et 
overfo~· utlandet. ' ' ' " ,. ' .. 

2:. 'FAKTORINNTEKT. LØNN oo>nRIFTs
"; :"RESULTAT·' · . .. ".t.;: 

·: l'Tår ~:,r~~ ~e.~tQ~j~rutlri!odukteu; iØPe~e 
pri~ t:r~er-~irtdireltte sk~~ og_}egger:'til 
silbsidier, framkommer fa.ktOi:inntekfun. Det 
er den delen av de samlede produksjcm.sinntek~ 
terie som: produksjonsfakt~eii.e arbeidskraft 
og kapital oppnår for sin innsats. I nasjonal
regnskapet deles faktOrinntekten i 1Ønnsk6st
nader og en restpost som kalles driftsresultat. 
Lønnskostnadene omfatter·· :"lønn ;~ihklUSiV'e 
andre sosiale utgifter) til lønnstakere samt 
arbeidsgiveravgift til· folketrygden.: DriftS
resultatet utgjør den beregnede inntekt av 
k3lpital -og eiernes ·egen arbeidsinnsats. ; 

Det er grunn til å understreke at de inn
tektsbegrepene som benyttes i de løpende 
publiserte nasjonalregnskapene og som blir 
omtait i dette avsnittet, omfatter inntekt før 
direkte beskatning. :D~~~e gjel9er både lønnS:
kostnader, lønn. Qg .4tjfq;resulW.,t.. I tillegg E}r 

det. benyttet en fµnksjon~. selt:torllµl<:}el~g .og 
~e e;r:r institusjooeli. Det betyr at inntektene 
er .gruppert' etter. de . iiæri~e .. hvor de er 
opptjent .og ikke etter .hvem de· tilfaller. Tal
lene for dri,ftsresuitatet gir derforikke direkte 
uttrykk .foir 1f'llll$om,het i bedrif.tsØkonontlsk 
forstand. Særlig rentebetaliii.ger ..og ..dire)tte 
"beskatning fører .til at det er ..• ~tore. ulikhe.t~r. 
mellom . infttektsberegning~ ..•.·.etter.... f~sjo~ 
JJ;elle..og. institusjonelle, irl,nc:Ie~nger. ·. .. . . .. · 
. Utviklingen l drift;sresultatene Il1å også ~s 

P~. l>akgrunn ~Y ·en stadig· Økende kapitalbe:
holdniq.g i de fles~e: næringtm,~. · · · 

Feilmarginer 

, N asjona.U:egri$kapet13 oppWc1-ve:r ·. ov~r ... illll~ 
00,ktsut~kUngen .·byg~er for en s~or .def· på 
ber.egllingel" med: betyQ.elige feilmar~n.er" ·. F()Lr~ 
cif d:ri.ft~esuJtatene bere~s ,som.·. res~poster, 
'blir. USikker:h~.teri i . dis$e . inntektspostene sæ:r:
lig stor, både fO!r driftsresultatet tot~1t·ci~f for 
:forqeJ.iiilen på de enk~lte fuerlligehe. .·.' .·:· 
· ·Nasjonålre~nskapet for~et år,·ko#~' i fle:te 
foI"eløpige ut~av.~r ·fØ_r det fof~gger .~ .. en.cie
lig v~rsjon,~ Spesi~lt, lriå en· regrte m~d; at' de 
fc>reløpi~e 'tailen~ fo~ ~:~te·'år ·k~n irilieholde 

:·stol"e·.feil..Tallene for 19~4· idette. avsnittet 
.• bygger·• på .· de første·. :foreløpige· .. tallene for 
dette året. Vi skal .nedenfor belyse usikker
heten ;v:eCf. ;<le:revisjonene som ble foretatt fra 
de for~løpige til de endelig driftsresultatene 

,-,~~~ å.r:t:~e 1~,ra til 1981. Tabeller som viser. 
revisjonene . er gitt som eget vedlegg til :rap

," ;porten. " 
I disse årene ble; de fø.rate .forelØpige 'tallene 

·,·for -alle næt.inger under :ett ;.:gjennOm.smttlig 
i: ,revidert opp.: eller .ned.i med>7:,1 prosent., ReVi• 
·: sjonene gikk i begge·. retninger <og· tar.: .Vi .he~ 
: .Syn til fortegnet-ble driftsrestiltatet:i~gjennom-
snitt revidert opp J t. 0,3, pr~BFt) ~ . . · , . 

For.. industrien ~e~e ~ar endringerie ·rel~tivt 
større.· Her ble de ~~rel_øpige. ·tallene gjeniwm
-~nittlig- reviØ-~rt opp ell~r ·.I?-ed ~~d hel~ 22,9 
prosent. Tar vi hensyn WJqr:te.~et,.,,ble d,rift& 

! 'resulta~et gj~;nno~nittllg_ ju_st~rt .µeci (7· o,9 

prosent). De største i;-~yi~jo,~en~ .filmer .vi. f~r 


'.' årene;~~977 ~;1979 med :h~~~Ws~, :+-35,0 og 

+ 47,9 prosent. Selv i det året. da. revisjonen 

. yar P:r<>.sent-v~~ minst, .197;3,. J:>l~ qXif~eS:ultatet 
i industrien revidert med hele 9,1 prosent~ En 
del. a.v revisjohene<av driftsresultat-tallene for 
industrien skyldes imidlertid endringer i de 
konvensjonene som benyttes i nasjonalregn
skapsberegningene. . . 

·······.: ~· Ogs~ de r&r~lØpige falle~. for. n~t siste·år 
'(til~varer taile.~e fo;r 1983 i de~e rapporten) 
e:(l)eheftef med '.eii viss, men vesel!tlig minare 
grad a.v ::lisikk~ihet.. ;Fw· ·alle llæringer under 
etf bl~: di~~. tiil.lene i p·erioden }9°73, til lf)8l 
gje1~WP1~.Htlig: ·r~yidert opp. eller ned med 
1,~··" pro~eiit.. ',Gje~oIIJ.Snittr~r,isjonen nål- vi 
hir'.J;ie.nsyn tii f0rtegn~t y~ +. 0,4 pios~nt, · 
:,·). ' . . . '. ,, ... ·:·. '... .; 

__,Ved:;v:u:rde:ri~ge,:n ay tallen~ i dett~ k~pit~et, 
m~ en ajtså regne,~~g. petydelige feilrµ~rgjzier 
og .at feilen:· ·1t~, gå .i, hegg~ retginger'.. D~t~~ 
gjelder: spes~~lt for gri~tsresult~t~t. i de ;enke,\~ 
te.·' ~ringer. , i 19~4 og· endringene i disse 
t_alle;1_1e·Jz;a 198.3 Jil .19~4.: ·. 

Utviklingen i de enkelte fnlitektskGmponente:ne 

-. i3rtitt<>tiå.sjoiiaiprodukte1t m~lt 11··raste priser 
økte med 4:;3 jltosenffra:1983 tl'l ·. i9S4~ '!C>hmi
\reli$ten, ~ra 1~82til. i,983 ·v~ på'3,2 :prOserit. I 
de ·'to ·:for~gå.eliae· åtelle· var veksten.· henhol'ds
'1is ,CJ-,9 og;·f,o prosent.· Tall for andreperioder
er:"gitt ftabeH lo; hvbi" det":ogslf'er gitt tall 
for jitvik}irtg~n .,i ·, nettQ,nasjona.lJ)roduktet. og 
faktorin11tekten. -~n~~er .··i·.. relativ~ .Pri8er 
g;jør ·•;~t /~torinntekten deflatert. med·· kon~ 
s1lm,pnsind~k~en kall utvikle. se~ .på en .annen 
D:iåte "enn n,et~°'~jonalp:r()duktet f'faste pri~r~ 

1·"

http:feilmar~n.er


8 NOU 1985: 15 
Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 1985 

Tabell lb. 	Produksjons- og reaZinntektsutvt.kZingen 19'10-19841). Økning i prosent. 
Alle inntektstall er deflatert med ·konsumprisindeksen 

Arlig gj.snitt 

1970- 197·5- 1976- 1977- 1978.- 1979- 1980- 1981- 1982- 1983" 
1975 1980 1977 1978 1979 1980 1981 1982 19&3 1984 

Bruttonasjonalprodukt (volum) 4,6 4,8 3,6 4,5 ·5,1 4,2 0,9 1,0 3,2 4,3 
Nettonasjonalprodukt (volum) 4,5 4,6 2,8 4,6 5,4 4,4 0,1 0,5 3',3 5,1 
Faktorinntekt (deflatert) ...... 4,8 5;4' 1,4 5,0 7,8 9,1 0,8 +0,5 1;4 4,5 
Lønnskostnader (deflatert) .... 6,6 2,4 3,6 1,4 +0,4 1,3 +0,6 0,1 +0,1 1,6 
Lønn (deflatert) .......... ; ... 5,6 2,5 3,5 1,3 +0,4 1,3 +0,8 +o,o 0,1 1,6 
Driftsresultat (deflatert) .· ..... + 0"4 13,8 +7,5 20,8 38,8 29,.9 3,7 +1,8 4,4 10;2 

Bruttonasjonalprodukt (volum) 
pr. årsverk ................. 4,0 3,4 1,5 3,4 4,3 2,6 0,4 1,5 3,3 3·,2 

Nettonasjonalprodukt (volum) 
pr. årsverk ................. 3,9 3,1 0,7 3,5 4,7 2,7 +0,4 1,0 3,4 4,0 

Faktorinntekt (deflatert) 
pr. årsverk· ................. 4,2 3,9 +0,6 3,9 7,1 7,4 0,3 +o,o 1,5 3,4 

Lønnskostnader (deflatert) 
pr. lønnstakerårsverk 5,1 0,6 1,0 0,1 +1,2 +0,6 +1,4 0,4 +0,0 0,4 

Lønn (deflatert) 
pr. lønnstakerårsverk 4,2 0,7 0,9 +0,1 +1,2 +0,7 +1,6 0,3 0,2 0,5 

1) Oljevirksomheten er inkludert i ane æll i denne tabellen. 

Den samlede faktorinntekten, deflatert med årene. Over. tid vil totaltallet for lønnskost
konsumprisindeksen økte med 4,5 prosent fra nadsandelen påvirkes både av endringer innen
1983 til 1984 mot 1,4 pr.osent året før. I for de ulike næringene og ved at faktorinntek
år.ene etter 1980 har realverdien a,v faktoir ,tens fordeling på næring endres. De siste 
inntekten økt med i gjennomsnitt 1,5 prosent årene har. særlig pris.- og produksjonsutvik
årlig. Dette er betydelig l~vere en;n for: perl-: lingen for oljenæringen hatt stor betydning. 
oden 1970 til 1980 da den gjennomsnittlige I figur 1.3 er det derfor gjengitt utviklingen i 
årlige veksten var 5,1 prosent. Tallene i tabell lønnskostnadsandelen i alle bedrifter utenom 
lb viser at det var r.elativt store en,dringer; i de oljenæringen og i industrien utenom olje
enkelte komponentene i faktorinntekten det raffineriene. Det framgår, av figuren at de 
siste året. Både lønnskostnader og lønn; økte · årlige endringene i disse størrelsene fram 
reelt med 1,6 prosent fra 1983 til 1984. Dette mot midten av 1970-årene var relativt små og 
er den sterkeste veksten i disse størrelsene preget av en stigende trend i bedrifter, utenom 
etter; 1977. I perioden 1978-1983 var det olje og en fallende tendens i industrien uten
imidlertid liten eller ingen vekst i lønnskompo om oljeraffineriene. I perioden fra 1974 til 
nentene, slik at nivået i 1984 lå mellom 1,7 og 1978 økte så lønnskostnadsandelen kraftig 
1,9 prosent over. 1978-nivået. etter begge disse inndelingene for, deretter å 

Driftsresultatet - viser gjerne større årlige falle fram mot 1980. I perioden 1980 til 1983 
v~sjoneli i veksten enn de øvrige inntekts holdt andelen seg stabil omkring 73 prosent i 
komponentene. Realverdien. av det totale be·drifter utenom olje og omkring 84 prpsent 
driftsresultatet økte med 10,2 prosent fra 1983 i industrien utenom raffineriene. I 1984 er; de 
til 1984. Fra, 1982 til 1983 var veksten på 4,4 tilsvarende andelene henholdsvis 72 og 78 
prosent mot en. reduksjon på 1,8 prosent året prosent. 
før. Figurene 1.2-1.4 viser; hvordan utvik Figur 1.4 viser utviklingen i lønnskostnads
lingen i lønnskostnader og driftsresultat .har andelen når næringene deles inn etter. kon• 
en.dret . den funksjonelle inntektsfordelingen. I kurransetype. De skjemede næringene følger i 
alle næringer under ett, utenom offentlig for. hovedsak utviklingen for alle næringer; under, 
valtning, utgjorde lønnskostnadene i under ett, med en sti,gende trend fram mot midten av 
kant av 57 prosent av faktirinntekten i 1984. 1970-årene og en fallende tendens etter 1979. 
Dette er 2 prosentpoeng lavere enn i 1983 og Det går fram av figuren at i de konkurranse
betydelig under gjennomsnittet de 10 siste utsatte næringene er lønnskostnadsandelen 
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preget av konjukturmessige bevegelser" Særlig gjennomsnitt pr. år. Produktiviteten målt ved 
gjelder dette for utekonkurrerende næringer nettonasjonalprodukt pr~ årsverk økte med 
utenom sjøfart. Her sank lønnskostnadsande 4,0 prosent i 1984 etter. en vekst på 3,4 
len ·fra omlag 81 prosent i 1983 til omlag 65 prosent og 1,0 prosent i henholdsvis 1983 og 
prosent i· 1984. 1982. 

Tabell lb viser også produksjons• og real I tiårsperiooen 1970-1980 økte nettonasjo
inntektsveksten regnet· p:r. årsverk. Igjen er nalp:r:oduktet målt i fa.$te priser pr. årsverk 
oljevirksomheten inkludert i tallene. Prod.uk-. med 3,5 prosent årlig. 
tiviteten i alle næringer under ett målt ved Det går fram av figur 1.5 at realverdie11; av 
bruttonasjonalproduktet· .i faste priser pr. både lønn og lønnskostnader pr. årsverk har 
årsverk, økte med 3,2 prosent fra 1983 til vist små årlige· endringer de e;iste 8 årene. Fnt 
1984 mot 3,3 prosent fra 1982 til 1983. Den 1983 til 1984 var det en svak oppgang i begge 
gjennomsnittlige årlige veksten i perioden disse størrelsene, som deruied fortsatt ligger 
1970-1980 var på 3,7 prosent, mens den for på omtrent samme nivå som i 1975-1976. 
perioden 1980-1983 var på 1, 7 prosent i 

Taibell le. A 1rlig prosentvis vekst i utbetalt løn!f- pr. "lønnstakerårsverk 

1970:-79 1'979--80 198()...-.81* 1981-82* 1982-83* 198'3-8'4*1) 

Jordbruk ...................... . 12,3 12,3 11,8 9,9 7,6 5i,3 
Skogbruk ...................... . 11,0 8,6 9,8 9,9 8,2 6,0 
E'is•ke .......................... . 10,5 19,2 12,3 10,8 9,0 7,0 
Bergverksdrift ................. . 10,4 7,6 rn,5 7;5 7,3 9,5 
Industri ....................... . 11,1 9,7 11,4 11,0 8,8 8,3 

Utekonkurrerende industri ... . 11,2 12,1 11,6 11,0 8,8 8,4 
Hjemmekonkurrerende industri 11,2 9~2 11,0 11,2 9,1 8,4 

Herav: 
Konsumvareindustri 11,3 7,4 9,7 10,9 8,9 8,3 
Investeringsvareindustri 11,0 9,4 11,0 11,0 8,9 8,4 

Skjermet industri ............ . 10,8 9,0 12,5. 11,2 8,6 8,2 
Kraft- og vannforsyning ...•..... 10,8 11,6 14,4 10,2 8,0 6;7 
Bygge- og anleggsvirksomhet, 

oljeboring .................... . 10,9 7,7 6,7 6,4 
Sjøtransport ................... . 11,7 7,6 9,8 7,4 

Utvinning og rørtransport av 
olje og gasa .................. . 29',6 6,6 8,8 13,0 

Annen· tjenesteyting ............ . 11,1 10,3 12,0 12,4 8,4 

Herav: 
Annen privat tjenesteyting 11,4 11,3 11,9 8,8 7,5 

Offentldg forvaltnings 
tj.enesteyting ................. . 10,6 9,0 12,1 12,5 7,8 6,7 

Alle næringer .................. . 11,1 10,l 11,8 8,5 7,4 

* Foreløpige tall. 
1) 	Tallene for 1983-84 er beregnet av Ståtistisk Sentralbyrå etter oppfordring fra Beregningsutvalget. 

Tallene bygger i hovedsak på det som ble Lagt til grunn ved utarbeMelsen av Økonomisk Utsyn 1984, 
men det er tatt hensyn ·til ny informasjon som kom til etter at arbeidet med Økonomisk Utsyn var 
avsluttet. Tallene er derfor ikke fullt ut.konsistente med de øvrige nasjonalregnskap~tallene som er 
gjengitt ·i Beregningsutvalgets rapport. 
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lNigur. ·1'.2 · Lø1nlnsko8tnadsari,del· for..alle. .· nærin.• 
gør og f <Yr. "bedrifter. Lø'lll(1;8ktmt'1W;,
dør i prosent wv·faktUN,"nntekten. 

~ Ålle næ~inger (ihkf offentlig torvaltnirQ>. · 

•••••••• B~drjfter i a.lt_85 

80 

75 

70 	 / 

.,........ ~l" 

65 / .... .•· ······ 
60 

1962 , 1~65 t~70, ". ,1975- 19.6.0 ' ', 1984 ". 

I.''· 

ngu~ 1.3 	 Lønnskostnadsf!,ndel for bedrifter i •.. 
alt utenom oljenæringen og for 
industri utenom oljeraffinerier. 
Lønnskostnader . i prose~t av fak
tcwintekten 

~ Bedrifter utenom .:Oljenæringer:i}l 

•••••••• Industri utenom oijeraffinerier: 90 ..... 
85 

(· . 
".· 
. . 

\".. : . . .~····... ... ··~ : ~ . . 
.. l ·... l \/ \ 

·••. ,, / ·~ ,;··... '.il ···l · \80 	 l.· ".,.•• ' " •.• ~ • «rir ••" ": .". 	 ···~i . . 
\ 

75 	 ".." " 

70 
. ( 

65 

1)·Utvinning: og: rørtrartsp0rt. av olje. og 'gass, oljie-,· · 
boring. 

Fiigw lA:: LørilnskOOtnaasanael for ·.bedrifter 
.etter ·· konkurrti!n8etype.: ·LØ'fiht8kost
.nader i ,p~osent, av faktorrinntekt 

. .. - ·. ; . ' 

.. _;. Sk)ermede næringer utenom 

offentlig·forvaltning 

..;.", ••• ;. Hjemmekonkurrerende nåeringer . 	 ' .. 

~-~;.. Utekonk1.merende næringer 

utenom utenriks sjøfart100 ,,. 
95 . 	I \'f\ -I 	_,,.,, 	 I - I . I . \ 

I\ . ·I I .I·\.· 
I I I \\ I \\ 

80 \ I 	 I /). I I,,,.,....•.,.." 
75 " 	l ··'~. Ir,\ ' ..• I •1,.....••.• \ \ ....... " \\\ .".,.........
... 	 ' 

· , 70 , ••• .-: \'I \ · '\.." " ,,
65 	 '\ I 

\I 

' 
1962 1965 1970 1975 

Figur: 1.5 	 Produksjorn og. realinntekt pr.· c'frs
verk1). Målt i 1000 1980-kroner 

- Bruttonasjon_alprodukt pr. å~sverk 

·· ••• • ••• Nettonasjonalprodukt pr._ å,r~ve~~ 
:~---·Faktorinntekt pr. årsve:rk. 

.:-·- LØnnskostrad~.r pr. 1ørinsta~erårsverk 
240 Lønn., pr; lønr:istakerår-sv~k$t: . · · 

220 .. 
200 

....·····••<1••····~~-·~··· 
180 ,

·········· 
~~ 	 ,-----__,.~ 	 ·. 

······ "," ". ""~~': 
, 

"" ....········· __:;_;',.. .. 	 -... , " .-·-·-·-·-·-·-·-·-··-·' ",,, "·' ,;,,""""' ,..,..". 
.---·~ 	 .. ··"""·~-··-··-··-··-··-··-··-

·' ..--··'··"' 
' ..-.·~~ ·~·· , .. 

. . 19jo , . 19Z? . 1974 1976 . 1978 1980 1982. 1984 

1) 	 Brutto og netto nasjonalprodukt pr. årsverk 
måJJt i faste pris.er, omregnet til 1980-kroner. 
Fakltorin:ntekt pr. årsverk og lønnskostnader og 
lønn pr. lønnstakerårsverk deflatert med kon
sumprisindeksen (omregnet till 1980 =100). 
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Driftsresultat etter næring. ·.. bygge- og anleggsvir~olll.h~t '.ble dFiftsresul-
De foreløpige llsikr.e nasjonalregnskapsbe- . tate~: 1}.:betydelig r~dqsert :Si$te: år. 'Fallene for 

regningene viser at samlet driftsresultat var · var.ehandel viser en vekst" i driftsresultatet på 
i overkant av '118 milliarqer. kroner: i 1984. vel 6 prpsent fra 19~3 til 1984. Tallene for 
Rundt halvparten er Ø!)ptjent i olj$næririgen · ;··sektoren sjøtrans:Port dommeres av utenriks 
(utvinii.ing og rørtransport :åv råolje'og iiatur- ·sjøfart~ Driftsresultatet for 1'984 er her ~
gass og, oljeb9ri:ng). Holdes;oljenæ~gen:U:ten- _- · ~lått) W ._+6,6 µtl1liarder .•k,ro11,er 8i<>m er en 
for økte samlet:driftsresultat i løpende kroner · .ytte:rligeP,e rorverrlngi foi-hold'..lil 1983. Annen 
med 1~· prosent fra 1983 til 1984. Fra 1980 til ·· tjenesteYting fikk ·ølit sitt' driftsresultat med 

··1~t dr"fts ltat t t 1. ed vel .5 prosent fra 1983 til 1984. ·nette er en1984 1
ØA. e · . · resu · e ·. u enom 0 Je m · · .hetra. 'ktelig: lav~~e år..~ig···. _"··..· enlignetvekst· sa.mm.

12,3 Pl't>sent-$_ gjennomsnitt hvert år. . 
Både~· i jordb;uk og skogbruk val- def en ··med: de·tre foregående år.··· · · 

i. år o D~ ~jermede ~rin~ene •. har stått for en 
vekst . driftsresultatet siste · pa :.om Jag 9 )vesen.tli,g:.del av yekste·n··i Sain.Ie:t driftsr.esultat 
prosent ette~· en nedg@g fta l982 til 1Q83. I . de si'ste årene. Fra t979 til -- 1984 økte drift&- . 
fiske ble drfftsresultatet r~dusert·· med · 7,1 

re~ultatet for alle næringer utenom oljevirk-
prosent: fra :1983 til 1984. mot en vekst på . somhete:n: med .26~4 milli.aI?der kroner eller 
15,8 prosent fra 1982 til 1983. ·. nærmere· 13 pro~t gjemioril.s~ttlig'hvert år. 

Driftsresultatet for°' indttstrien tlnd-er : ett Det går frem av tabell 1f at de skjermede 
økte ~~ drøye 40 prosent siste år Qg var på· · næringene j· den :.saJmM'. p~ioden .økte sitt 
over 1.2 milliår'der kron.er. ;Dette er nesten 2 · · :. driftst,~sWtåt nieci' ~9,6 ··· ntllliarder. kroner. 
milliarder kioner høyere enn i, toppåiret 1979. Dette tilsvarer en årlig vekst ·på nærmere 
Fra 1979 til 1982. ble Jirift&resultatet i. indu- . _:_ 18 pro~~t. ~-Fra :19§3 :ti~.lS)8~· var ø~ngen på 
strien ·redu~rt- med•·· gjennomsnittlig 10,8 : ·vel 9p:rosent. . · · i'·· ·:· . . ~ 
prosent hvert~: år. Fra 1982 til 1983 Økte.iridu- · · Ved·· beregningen av ·driftsresultatene i 
striens driftsr.esultat n;ted 18,5 pr.osent. nasjonalregnskapet ta-s ..det hensyn til bedrift-

Tabell ld viser ~at utvikllngen i driftsresul- enes -utgifter til _kjØp_•av va~einnsats, arbeids
tatene ·de siste årene hår vært svært. forsikjel- kraft samt et beregnet slit på '.kapitalutstyret. 
lig i d~"ulike:.deler- av _industrien. Utekonkur- I de fleste. bedrifter .vil finansielle .kostnader 
redende industri har de: to siste årene hatt ·en vær&: e:n viktig utii.ftsp~st/- suk. nasj.onalregn
kraftig; vekst'·i ·driftsresultatet ette!< to ···used- .- skapsberegningene' ·•foretas, · vff økte finans
vanlig :(fårlige år·i 1981 og H)82. Res\,lltatet..for Jrnstnaper :niåtte m,9tsv~e~ ~v f;Jkt driftsresul
1984 låt likevel klart qnder nivået .for 1979. ,tat for at det bedriftsØkØoomiske ,resultatet 
Tabell :•le. viser··· at' driftsreS'ultatet st>m andel -skal opprettholdes: ·Det var gjtfonom flete år 
av faktorinntekten økte vesentlig fra 1983. til . en ø_~njng i,. det po~~eHe. rep.t~nivå~t i Norge 
1984 (-utekonkurrerende industri og lå tett ~og titl:inQ:e(: Det. e~· gruiui Ul a tro;:at eh del 
oppund,~r den, ;gjennomsni.ttuge anØ,elen 'fot ··av økningen i driftsresultatet de senere ?;rene 
årene 1979 og 1980. I 1984 var inntektsopp- kan føres tilbake til det økte rentenivået> 
tjening~n i ::me.tållindustriØn spesi~ll -~t~rk, · : · ·' , • ~< 

nesten: 3 ganger• så høy som i 198:l:·.og·:·låligt ,
3
... DEN -~NSTITUSJONE~~E-.INNTEKT.S.. 

over det dobbelte av 1979-nivået. I produksjon 
av kjemiske råvat~r var de.t·også en:,betyd~lig FOKDEl..INGEN ·.· : · 
vekst f driftSre$u1tatef i 1Q84. I hjcmunekon- St~tl~tls~:.: Sentralbyrå:·~'har;. for peri~en 
kurrerende fodustri var veksten forholdsvis 1975-1983 foretatt beregninger av inntekts-
moderat, med.: et nivå for dr~ftsresu~tat~t s9m .utviklip;g~ :~basert '.på:en; i;11stitusjonell _inndel
var klart lavere. enn i:_ 1981 og 1982. Drifts- 'ing av 'Økonomien. Dette betyr ~t illntektene er 
resultatet i ·verkstedindustrien økte be.tyde- gru~pert etter hvem de tilfaller og ikke _"etter 
lig fra:'1983iiL19_84; _nærmere :i milliard· av hvor de opptjenes. Denne delen av nasjonal-
den totale økningen i industrie.p. på 3:,5 milli~;.; regriskap~t, som- kalles inntektsregnskap~t, er 
der kr(>ner f~t'.sted i :d.enne l}æringsgruppen~ ,fqrt~tt under 9p~bygging.: Usikkerhete:l1 er 
Driftsresulta~et. i(skjermet hidll.stri har økt d~rfor :stQ:r f~r e#:.del av: de tallene som presen
hvert ~siden 1979. Veksten fra'1983 til 1984 teres. L dette avsnittet.. Dette gjelder bereg
var på. nærrri:ere V> prosent, Ineh$ den. gjen- nil1gene ~or .de siste årene, men også tall for 
nomsnittlige :årlige veksten· i perioden'. 1Ø79 .tidligere -'år kan; bli gj&istand for revisjpner. 
til 1983 var på 20 pros~nt; · 'Fqr ·±984:· er ber~gninge.ne foretatt på opp-

Mens' driftsresuitat;et i kraft~ og. vahntor" drag fra Det tekn.~~ke }:,eregniil;gsutvalg. Stor 
syning i årene·etter.1980 har, hatt en gjennom- :usikkerhet hefter :v-e~l disse:· tallene da data
snittlig årlig vekst p~ næcine:re 3Q prosent, Var :g!iµiµil~get .her er:~ r~lativt. dårligere e~ _for 
vekstezi: fra 1983 til 1984 på. 20 pros~nt. :~~ ·ti~~ikere år. Spesielt ~an :µevne~ at anslågene 

http:ber~gninge.ne


...... 
ti,) 

Tabell ld. Driftsresultat etter næring. 1970-1984. Mill. kroner 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982* 1933• .1984* 


Jordbruk ............. : . . . . . . . 2179 2 53'& 2667 2716 3167 3847 4917 6415 6976 6954 7 627 8 481 9 736 9 405 10! 222 

Skogbruk ...... ~. . . . . . . . . . . . . . 431 530 437 473 739 1 0'10 945 887 924 998 1 073 1 515 1 451 1 201 1 307 

Fiske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 724 826 680 1 091 1047 628 1193 1227 875 959 1156 1 752: 1 621 1 877 1 744 

Bergverksdrift . . . . . . . . . . . . . . . . 137 113 13:3 150 159 112 53 81 45 74 24 292 261 188 161 

Industri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 659 3 188 4 072 5 228 6939 6 984 6328 5 185 4 708 10 182 8817 7286 7173 8499 12:025 


Utekonkurrerende industri . . . 1144 655 675 1879 3037 2100 1167 371 675 5398 2 854 307 + 222 1 656 4 612 0 
sHjemmekonkur. industri . . . . . 1 769 1 77(} 2 4'95 2-689 2 970 3 709 3 915 3 303 2 766 3 566 4 411 5 225 5 263 4 332 4 502 

Herav: 
 å

Konsumvareindustri ...... . 472 4·9'7· 535 414 439 379 412 398 312 336 664 710 633 290 

Investeringsvareindustri .. . 1 297 1 273 1 960 2 275 2 531 3 330 3 003 2 905 2 454 3 230 3 748 4 5'15 4 630 41'62 ! 


~ Skjermet industri .......... . 746 763 902 660 932 1175 1246 1511 1267 1217 1 552: 1 754 2 132 2 511 2 911 

~~ Kraft- og vannforsyning ..... . 778 668 765 9'70 1 404 1 374 1 574 1 410 2 308 2 2915 21243 3 648 4 545 5 942 7 13'1 


Bygge- og anleggsvirksomhet,. ~g
.....oljeboring ................. . 1223 1414 14'74 1655 1960 164:8 13-85 1854 2 09·2 1588 1485 3 291 3'440 3 270 3 549 

::i """ Sjøtransport ................. . 1 890 1 2'10 1 058 1 739 1 '786 + 978 + 3 033 + 4 610 + 3 315 + 1 930 + 586 + 2251 +5026 +5398 +6.059 
 ~~ Utvinning og rørtransport av 
("!"::st ". 


olje og gass ................ . + 216: + 389 + 168 + 338 + 749 2 0917 3 295 3 591 8 098 15 393 31 959 37 302 40 724 47 267 57 869 
tO! ~ 


Annen tjenesteyting .......... . 5 71'1 5· 806 5 798 6 328 6 950 7 506 ' 8 391 9 236 10 306 11 521 15 405 2.0 237 25 248 28 716 30 246 

~ 
t....i. 

Alle næringer . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 522 15 961 16 915 20 012 23 4(}2 24 228 25 048 25 2'76 33 017 48 004 69 203 81 553 89 173 100 964 118 195 
 ~ 
mAlle næringer utenom utvinning <l> 

og rørtransport av olje og ~ 
00gass, oljeboring ............. 16 738 16 350 17 085 20400 23 841 21803 21694 21464 24 528 32 362 36 943 42 604 46 945 52 501 58 793 Ol 


Fordelt på: 

Utekonkurrerende næringer . 2 999 1 862 1 700 3 637 4 807 1 200 + 1 869 + 4 073 + 2 547 3 369 2 {)00 + 1 475 + 4 763 + 3, 557 + 1 812 

Herav: 


Utenom utenriks skipsfart1) 1280 768 808 2 008 3 196 2 211 1220 453 720 5 471 2 881 599 41 1 M4 4 773 

Hjemmekonkurr. næringer . 2 923 3 126 3 612 4 253 4 756 5 346 6 053 5 416 4 '566 5 523 6 642 8 492 ·8 332 7 409 7 553 

Skjermede næringer . . . . . . . 10 816 11 362 11 76'7 12 510 14 278 15 25,7 1'7 5.10 20 121 22 500 23 470 28 211 35 587 43 375 48 641 53 053 


* Foreløpige tall. 

1) Tal1e.t for 1979 er sterkt påvirket av oljeraffineriene. Driftsresultatet for oljeraffineriene var fra 1976 til 1980 henholdsvis 0,5, 2,7 og 0,4 miUiarder kroner. 




0 
!3 

Tabell le. Driftsresulta.tandeler1) i industrinæringer gruppert etterr konkurransetype 1970-1984 ~ 
i:: 

1970 1971 1972 1973 HY7~ 1975 1976 11977 1978 1979 1980 1981 1982* 1933• 1984* [ 
p) 

~ Skjermet industrii2) •••••••••••••••••••••••••••••••• 23,6 21,5 22,3 1'6,0 19,1 20,6 19,1 20,1 16,1 15,1 17,1 17,3 18,7 20,3 21,3 M- ~ 
Hjemmekonkurrerende konsumv:areindustri3) ..••.• 22,9 2.2,2 22,1 16,6 15,8 12,8 12,3 10,8 8,4 9,0 16,1 16,5 14,6 gg8,0 } 6

16,6 14,6)Hjemmekonkurrerende investeringsvareindustri4) •• 1'9,5 17,0 2:1,9 2.2,0 20,5 21,8 20,9 16,6 13,6 17,0 17,9 19,2 18,2 	 ...... 
t:! I"""Utekonkurrerende in.dustri5) ••••••••••••••••••••••• 33,7 20,3 20,2 39,2 46,8 33,5 20,3 7,0 ll,9 50,6 32,2 4,5 -+- 3,3 19,2 3,7,9 
~~ Indus:tri i alt ...................................... 23,9 19,3 21,7 24,0 26,2 2311 19,5 15,2 13,3 24,5 20.5 16,2 1·5,0 1~9 21,2 
 ~~ 
M

I"""~* Foreløpige tall. 	 ~t'd1) Driftsresultatet· i en næringsgruppe regnet som prosent av faktorinntekten i den samme næringsgruppe. "O 
2) Omfatter produksjon av næringsmidler, drH~kevarer og tobakksvarer og grafisk industri. ~. 

~3) Omfatter produksjon av tekstil- og bekledningsvarer, skotøy, kjemisk-tekniske produkter, gummiprodukter og plastvarer og annen industriproduksjon. 
~4) Omfatter treindustri, produksjon av jordolje- og kullprodukter, mineralske produkter og verkstedindustri. I:! 

5) Omfatter. treforedlingsindustri, raffinering av jordolje og primær jern- og metallindustri. (I) 

6) Det tilsvarende tall for 1983 er 14,8. 1-l 
~ 
00 
01 

i:," 
1-l 
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Tabeli lf. Driftsresultatene. ~ skjermede næringer 1!)79~1984. Milliarder kroner 

Jordbruk ............................. . 

Skjermet industri .................... . 

Kraft- og vannforsyning ........... .- .. 

Bygge- og anleggsvirksomhet ......... . 

Varehan·del .......................... . 

Hotell- og restaurantdrift ............. . 

Hjelpevirksomhet for l·andtransport og 


annen innenlands samferdsel ....... . 
Bank- og finansierill!gsvirksomhet, 

forsikring ......................... ·.. . 
Forretningsmessig tjenesteyting ..... , . 
Eiendom.sd.rift ...................... , .. 
Offentlig, s'Osial og privat tjenesteyting . 
Korreksjonsposter .................... . 

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


* Foreløpige tall. 

19,79 1980 1981 1982* 1983* 1004" 

7,0. 7,6 6,5 9,7 9,4 10~2 
1,2 1,6 1,8 2,1 2,5 2,9 
2,3 2,2 316 4,6 5,9 7,1 
1,3 1,2 1,6 1,9 2,1 2,<> 
1,6 4,3 6,5 8,3 8,6 9,~ 

o~ 0,5 0,7 1,2 1,7 1,4: 

--;- 1,7 +2,0 ~ --;- 1,7 --;- 0,8 0,6 0,1 

4,0 5,1 7,0 8,5 10,1 
2,5 2,8. 3,1 3,6 4,0 

36,87,3 8,2 9,5 10,8 12,3 }
4,8.· 5,5 6,4 7,6 8,5 

--;- 7,3. --;- 8,7 --;- 11,3 --;- 14,3 --;- 17,1 --;- 16:,6 

23,5 28,2 35,6 43,2 48,6 53.,1 

for offentlige inntekter og utgifter er svært Tabell lg viser hvordan, disponibel inntekt 

foreløpige. Det er heller ikke tatt ·hensyn til for Norge fordeler seg på hovedgrupper av 

den nye informasjonen som er· fremkommet institusjonelle sektorer. 

om lønnstallene. 


Tabell lg. 	Disponibel inntekt forr Norge e.tter inntektsmottaker. 
Prosentvis fordeling.1915-19841) 

Offentlig forv1altning2) ........... 

Finansinstitusjoner ............... 


..Ikke-personlige foretak ... .. .... 
Husholdninger . ······ ............. 
Disponibel inntekt for Norge 

Disponibel inntekt for Nor:ge. 
Milliarder kroner ............. 

* Foreløpige tall. 

1975 1'976 . 19:77 . 19'78 1'979 1980* 1981* 19182* 19813* 1984* 

.32,2. 
. · 1,3: 

1,6 
·64,'8 

100,0 

32,9_ 
1,3 

--;- 2,1 
" 

617,9 

100,<JI 

32,1 31,7 
. -1,5 1,7 

--;- 4;2 +.'4,6 
.'10;6' .?1,~ 

100,0 : 100,0 

3·1,1 34,7 

•. 
1,9 .. 2"1 
0,9·:' 2,8 

:66,1=" 60,4 

100,0: 100,0 

3·3,2 

2"7 
3,1 

61,0 

100,0 

32,9 

3"0 
1,6 

62,5 

100,0 

3:2,2 
3,1 
2)4 

612,31 

100,0 

33,4 

2"7 
3irl 

60"8 

100,0 

124,9: 1401,3 154;2 169·,4 190,3 : 231,7 26·6,3 29;3,7 326,8 36·5,1 

. . 
1) Tallene for 198'4 er beregnet av Statistisk-Sentralbyrå oppdrag fra Det tekn1ske beregningsutvalg.
2) Inklusi:ve kommuneforetak. · 

Det fr~går av tabellen at :disponibel inn
tekt i offentlig forvaltning ha.i' utgjØrt om lag 
Vs av Norges samlede disponibleinntekt i hele 
perioden fra 1975 ·til 1984. Disponibel. inntekt 
i offentlig forvaltning består'i hovedsak av 
direkte og indirekte skatter fratrukket stø
nader og subsidier.. I årene 1975-:-1979 var 
den nominelle offentlige inntektsveksten· gjen
nomsnittlig 10 prosent hvert år .mot vel ll 
prosent for landet som helhet. Fra 1979 til 
1980 økte den disponible inntekten i offeritlig. 
forvaltning med hele 21,1 milliarder kroner 
eller: nærmere 36 prosent. Det var særlig. ut

viklingen i oljeskattene som før.te til den 
sterke veksten. dette året. Skatt og avgift på 
utvinning av petr.oleum økte alene med 13,5 
milliarder og ble dermed ~er enn fordoble.t 
fra 1979 til 1980. 

I årene .etter 1980 har inntektsveksten i 
offentlig forvaltning vært lavere enn i økono... 
mien forøvrig._ Anslaget for 1984 tyder imid
lertid på at dette har snudd. Fra 1980 til 
1983 . var den gjennomsnittlige. årlige. nomi.
nelle veksten på 9,4· prosent mot vel 12 prosen:t 
for hele Norge. Den nominelle veksten i dispo" 
nibel inntekt for offentlig forvaltning fra 1983 
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til 1984 er beregnet til vel 15 p'.rosent. ben 'vik
tigste faktoren bak denne veksten synes å 
være sterk vekst_· i oljeskattene, men. det har 
også vært forholdsvis sterk vekst i a.ndre .
skatteinntekter s0m en fØlge av det økte akti: 
vitetsnivået i øko:q.omien genel'celt. 

·Sektoren finallSinstitusjoner:hadde enmeget· 
sterk veks~ i disponibel .iii.ntekt i hele perioden 

· fra· 1976 til 1982 - gjennomsnittlig.· vel 29 
prosent årlig. Offentlig. eide banker, herunder 
Norge.s Bank, står for .største Q.elen av .denne 
veksten. :For de øvrige finansinstitusjonene var. . 
økningen i gjennom!IDitt vel 18 .P~O~ent årlig
i perioden. ·· :.i.r- " · · ' 1 ·> · · ·_· · · · · · ---: ."' 

Fra 1982-til 1983 førte sterk inntektsvekst 
i forretningsbankene til at de privat·e finans
~nS!titwsjomms. d!ilspond:hle innte~t økte1 ~d 

··rundt 5o·· prosent -økningen ·for finansinsti 
tusjonene samlet var på 16 prosent. Den 
svake utvfklingen for de offentlig eide bankene 
i 19.83 skyldes særlig_ red-us,ert. disponibel inn
tekt i Norges Bank. - · · -_ - · - _.- _ 

-Fra 198S til 1984 er disponibel inntekt fOr 
Norges BaJik ytterligere redusert på gnllin av 
sterk . vekst i renteutgiftene . til statskassen. 
For,, finansinstitusjonene såmlet har det..ikke 
vært noen -inntektsvekst fra 1983 til 1984. 
~Fra tabell lg ser vi at Onl. lag.% av Norges 

-disponible inntekt- --tilfaller husholdningene. 
Fra 1975 til 1979 var inntektsveksteii' 4' ·hus

-- fa~icfuingene avta.k~ride både noniin.ert· 9g ·:re~It. 
: I)e;t gårJram av tabel~ lh at den-gj-~~omsnltt'."· 
lige nominelle økningen i disponibel inntekt 
var 11,7 proserit årlig i denne perioden. 

Tabell _lh. -Inn_tekter og utgifter for hu8hold/Yiinger1)~ · Milliarder.- kroner 

Inntekter ......~ . ... .'. .". . . . .. ··. . . ....... 

:Lønn •' .• _. • ·•• ~- .! ..••. ·• ,• ·• " .• ... • .••.-· • " .••.•.• 

Driftsresultat ............ 

Renteinntekter 
 ······· ······· ... .. 
Stønader ........... . . . ....... .. 

Andre inntekter ................... 


Utgifter . ••.• ................... 
·-· 
Direkte skatteT o:g trygde

,-. ·premier· .. -._·" .._..:__"_, .. ·_-'.-.- ..-.-""_ .. , 
R~mt~utgif~er ....... '. ~ .. . .. . .· . . .. . .....
, 

~Andre ut~fte~· .· .. '. .. ... ••.·..... ... , 
Disponibel .inntekt . .. . . . . . ... . ... 

* -Foreløpige tall. 

J97-5 19716· 1977 1978 1979 19:80* 19'81* 1982* 1983* 1984~ 

113,-7 1313,7· 151;6 170,7 180,9 204,1· 233,3 263,2 ·269,7' 3'14,9·' 
-73,3 ;$5.,6 96/7 105,9 110,6 124,2 1319,8 156;7 168,9 182.,5
15,4 H~,8 21,2. 24,6 •:23,4 2!(),8 31,0 39.,9 38,9 - 41,1 

3,1 3,6 4,:4 5,~ . 7,1 8,5 10,4 12,5 14,4· -.ie,6 
20,7 .. 24,2 27,6 -32,5 317,6 41,7 48,7 55,6 63,l 69;3 

1,2 1,5 1,7 1,8 2,2 2,9 3,4 3;5 4,4 ,5;4 
32,7 38,4 42,5 49,9 55·,0 64,l 70,Si 79,5 86,1 .. 93,1 

27,,4 . 32,0 34,8 - :40,Q. 43,~ 50,6 54,1 .. _59;1 62,7 6§,8· 
4r3 .5-,2; 6,2 .. 8,2 9,5._ 11,2·. 14,0 17,l 19,~ 22,7, 

. : 1,0 ·.-1,2· l,& -. -l,7 -,_,1,9 2.,3 •: 
" 

2,7 3,3,.· .. ·. 3,5·. .3,~: 

81,0 95,,3: 109·,f· rno;s 125,91 t:4o,o 1'62,5 : "is3;7 
" 

203,·6 -221;8 

1) Tallen for 19'84 er beregnet av Statistisk Sentralbyrå på oppdrag fra Det tekniske beregningsutvalg. 

Dersom inntektstallene deflateres med 
nasjonalregnskapets prisindeks for privat 
k6:tiSlim, tilsvarer' dette' en- "reell vekst på- '3,t· 
pr:osent -årlig~ Også de siste årene ·har- -det 
vært reell vekst i husiholdningen~s dis~onible 
inntekt. · · 

Fra 1979 til i983 var den reeile. øk:rlingen: 
1,i ·prosent- i gj~nnom~nitt ·pr. år. Ans1'ag for 
1984 gir -en vekst i dispooib~i: realifuitekt på i. 
overkant av 2 prosent, omtrent som året før. 
D~n måten .å .- bere.gJ:.te dispo~b~l realinn

tekt på $<;>m ·hr-ukes .i. dette ~vsriitte.t, ~killer· 
seg fra det som har vært vanlig iandre.·sam
menh.enger. I kapittel 5 i denne rapporten · 
beregnes utviklingen i disponibel realinntekt 
fo~_ personer_ med_ gjellllo~itUig _i~tektsut~ 
viklirig når det -fas. hensyn ·tn direkte skatt 
og prisstigning. I tabellene lh og ·1i er både· 

inntekter og utgifter ·mer :omfattende enn i 
kapittel 5 ved at det blant annet ta.S ·hensyn til 
stØnader· 'fra det offentlige og renteinntekter 

-og utgifter. Det er i dette avsnittet·ikke tatt 
hertsyn til endringer i -antall husholdninger. 
Dette er særlig viktig for de niest dehl.{ierte 
beregningene. · · - - _ . 

~T:~bell li viser hvordan. uHkec-·inntekts~·- og 
utgiftsk61Ilponenter h~r bidratt W _vek#e;n i 
husholdningenes disponfble· -· realin:ri.tek~ · fra 
1975 til 1984. Det var særlig økt realverdi på 
stønadene fra det offentlige samt reelle skatte
lettelser 8om ga økt ·realinntekt._ i '-·perioden 
1980-198:3. Både lønnsutviklinge11 og-• ~e.t1;q
rentene har gitt negative bidrag til realinn~ 
te~~f?µtvik!ingen for h:usn~~_dri.ingene. ·-_- disse 
årene. 
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Tabell li. 	 Vekst i disponibel realinntøk.t_ for hushoZdninger1)2). Prosent 

1976 1977· 1978 1979 1980* 1981* 1982* 1993• 1984* 

Vekst i disponibel realinntekt ... 8,3 5,3 2,3 +0,·8 1,2 2,3 1,4 2,1 2,2 
Bidrag til vekst fra3): 

Lønn ......................... 6,7 3,6 1,0 +0,6 1,8 +0,7 +0,1 +0,1 1,2 
Driiftsresulitat ................. 2,3 0;8 1,4 +1,9 0,8 0,4 0,7 0,0 +0,2 
Netto renteinntekt ............ +0,3 +0,1 +0,3 0,2 +0,1 +0,·4 +0,3 +0,3 +0,1 
Stønader mottatt .............. 2,0 1,3 2,2 2,7 0,3· 0,8 0,7 1,4 0,9 
Direke skatt og trygdepremier . + 2,5 0,-0 +2,0 +1,2 +1,9 2,1 0,7 0,7 0,0 
Andre inntekter, netto .. ·....... 0,1 +0,2 0,0 0,1 0,3 O;O +0,4 0,3 0~4 

* Foreløpige tan. , 

1) Inntekts- og utgiftstall deflatert med nasjonalregnskapets prisindeks for privat konsum. 

2) Se note 1) tabell lh. 

3) Uoverensstemmelser i tabellen skyldes avrunding. 


For 1984 viser foreløpige tall at det er 
lønnsutviklingen som har gitt det vesentligste 
bidraget til veksten i disponibel realinntekt 
dette året, 

I inntektsdelen av nasjonalregnskapet er 
husholdningssektoren delt opp i undergrup
pene lønnstakere, personlig næringsdrivende 
og trygdede, pensjoniste·r o;a. Fordelingen på 
undergruppene er foretatt· etter den. viktigste 
inntektskilden til hovedinntektstakeren i hus
holdningene. Mer detaljerte beregninger viser 
at lønnstakerne gjennomgående ha:r hatt den 
laveste økningen: i realinntekt de siste årene·. 
Fra 1980 til 1983 økte lønnstakernes disponible 
realinntekt gjennomsnittlig med 1,5 prosent 
årlig, mens det tilsvar.ende tallet for personlig 
næringsdrivende var 2,3 prosent. I den siste 

gruppen veier selvstendige i jordbruket tungt. 
Fra 1982 til 1983 viser de for:eløpige. tallene at 
lønnstakerenes realinntekt økte med 2,0 pro
sent, mens personlig næringsdrivende hadde 
en nedgang på 0,4 prosent. Trygdede og pen
sjonister har hatt en klar bedring i dispo" 
nibel realinntekt i alle de. tre siste år.ene. Det 
må understrekes at usikkerheten er. spesielt 
stor for de mest detaljerte tallene i dette av
snittet. 

Tabell lj viser inntektsutviklingen for 
sektorene private, ikke- personlige foretak og 
andre statsforetak. Disse omfatter i hovedsak 
private og statlige aksjeselskaper. Statens for
retningsdrift, med forvaltningsbedrifter som 
~SB og Postverket, er holdt utenfor. 

Trubell lj. 	 Inntekter og utgifter fo.r ikke-person'lige foretak ekskZ. Statens forretningsdrift. 
M iZliarder kroner1) 

19'75 1976 1977 1978 197·9 1900• 1981*' 1982* 1983'* 1:984* 

Inntekter ....................... 
Driftsresultat ................ 
Renteinntekter ................ 
Andre inntekter2) ............. 

Utgifter ........................ 
Direkte skatter og trygde

pre·mier ..................... 
Renteutgifter ................. 
Andre utgifter ................ 

15,1 
10,6 
1,3 
3,1 

12,9 

3',l 
6,2 
3,6 

15,0 
8,7 
1,4 
4,8 

17,3 

4,7 
7,3 
5,4 

J3.,4 
6,9 
1,8 
4,7 

19,5 

4,9 
8,8 
5,9 

18,9 
11,3 

2,3 
5,3 

25,5 

7,2 
11,1 
7,2 

3'5,9 
26,8 
3,0 
6,0 

33,7 

11,1 
14,2 

8,3 

57,2 
46,0 
4,0 
7,2 

49,1 

23,3 
rn,9' 
10,0 

69,0 
53,6 
5,9 
9,4 

5.9,4 

25,7 
20~9 

12,8 

72,.3 
56,9 
6,7 
9,7 

67,3 

27,5 
24,5 
1'5,3 

82,4 
64,0 

6,8 
11,6 
74,8 

31,7 
2611 
17,0 

78,9 
"3) 

13,5 

38,9 
21,23) 

21,5 

Disponibel inntekt " ............. 2,1 +2,4 +6,2 + 16,6 2,2 8.,1 9,7 5,0 7,6 10,9 

1) Se note 1) tabell lh. 
2) Inkluderer aksjeutbytte inntekt/utgift, utbytte på eie:rkapi.tal i statsforetak og netto skadeforsikrings

erstatninger/-premier. 
3) F·ra }9184 er det bare beregnet tall for netto renteutgifter. 
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Fra 1975til1978 var det en betydelig reduk
sjon i den disponible inntekten for foretaks
sektoren samlet. Denne perioden var preget av 
dårlige resultater for både skipsfarten og 
industrien samtididg som oljevirksomhetens 
bidrag til økonomien i hovedsak var. på kost
nadssiden. Stagnasjon i driftsresultatet sam-:
men med økte skatter og finansielle kostnader, 
tør,te tiL at disiponibeil: inntekit ble + 6,6 milliarr
der kroner i 1978. Fra 1978 til 1981 ble den del
en av driftsresultatet som tilfaller fortakssek
toren nærmere femdoblet. På tross av at ut
giftene til rentebetalinger og direkte skatt 
også viste sterk vekst; økte derfor foretakenes 
disponible inntekt med hele 16,2 milliarder 
kroner i denne perioden. De private ikke-per
sonlige selskapene sto for tre fjerdedeler av 
denne økningen. Fra 1981 til 1982 ble fore;. 
takssektorens disponible inntekt redusert med 
4,7 milliarder. Denne reduksjon falt i sin hel
het på de private foretakene hvor inntektene 
falt fra 5,8 milliarder i 1981 til 0,9 milliarder 
året etter. Fra 1982 til 1983 førte vekst i 
driftsresultatet til at foretakenes disponible 
inntekt igjen økte. Denne veksten.er forsterket 
i 1984, og anslag for foretaksektoren tyder på 
en vekst i disponibel inntekt av samme stør
relsesorden som året før. · 

Nasjonalregnskapstall for den institusjo" 
nelle inntektsfordelingen gir ikke opplysnin

ger om hvordan foretakenes disponible inn
tekt fordeler seg på næringer. Det er, likevel 
klart at utviklingen i oljenæringen har, på
virket totaltallene ·i tabell lj sterkt. Med ut
gangsprmkt i regnskapsstatistikkens tall for 
andelshaverne på kontinentalsokkelen, kan vi 
få en indikasjon på oljevirksomhetens be
tydning. Det understrekes at tall for andels
haverne ikke er direkte sammenliknbare med 
de tallene som er oppgitt for oljevirksomheten 
tidligere i dette kapitlet. Regnskapsstatistik
kens tall bekrefter at den sterke veksten i 
foretakenes driftsresultat for en stor del· til
faller oljevirksomheten. Fra 1977 til 1982 økte 
driftsresultatet for andelshaverne med, nær"'.' 
mere 30 milliarder kroner. Dette utgjør vel 
60 prosent. av økningen i driftsresultatet for 
foretakssektoren samlet. Samtidig økte andels
havernes skatteinnbetalinger: med nærmere 21 · 
milliarder kroner. i den samme perioden. De 
anslagsvise beregningene tyder imidlertid på 
at økningen i de finansielle kostnadene for en 
stor del faller på foretak utenom andels
haverne på kontinentalsokkelen. Tallene for 
disponibel inntekt på 70-tallet blir: lite på
virket av den forsøksvise korreksjonen for, 
oljevirksomheten som er foretatt het. Korri
gert for andelshaverne viser disponibel inn
tekt i foretakssektoren en topp i 1980 for, 
deretter å falle i årene etterpå. 
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KAPITTEL 2 


LØnnsut~iklingenJ senere-år." 


1. 
" 

;LØNNSOPPGJØRE~E. I 1984 . 

· I 1984 var··· det hovedoppgjør for de ·fl.este 
lØrinståkere. På de fleste tarifforllråder ble 
det iningått toåxs-avtal:ev med beS!temmclser
soin gir adgang til forhandlinger om eventuelle 
lønnsreguleringer> ved vanlig revisjonstids
punkt i '1985. I LO/N.A.F.-omradetskal annet
årsoppgjøret gjennomføres som •fellesoppgjør. 

I 1984 ble opp1gjørerie i LO/N.A.F.~området 
gjennomført- forbundsvist. Som ·ved det for:. 
bWidsvise hovedoppgjøret i 1982, dannet verk
stedsoverenskomsten og overenskomsten for. 
hotell- og restaurantsektoren et mønster for
de. andre avtalene. Bestemmeisene om generelt 
tillegg og lavlønnsordriing. i disse overens
komster ble i stor grad retningsgivende for de 
andre overenskomstene i området. I en del 
bransjer ble det gitt tillegg utover det gene
relle. · 

Forhandlingene mellom Norsk Jern- og 
Metallearbeiderforbund og Mekaniske Verk
steders Landsforening ble brutt kort tid etter 
at de ble innledet i mar.s 1984. 7. april la 
Riksmeklingsmann.en. fram et forslag til n.y 
verkstedsoverenskomst. Forslaget som ble an
befalt av partenes forhandlingsutvalg og 
senere vedtatt ved uravstemning, hadde føl
gende hovedpunkter: 
- Et generelt tillegg på 70 øre pr. time. 
- Uendret lønnstrekk til Lavlønnsfondet; 35 

øre pr. time ved 40 timers uke. 

Bestemmelsen i 1982-overenskomsten om 
lokale forhandlingeT1 ) ble ikke endret. 

Samtidig med forslaget til ny verksteds
overenskointSt la Riksmeklingsmannen fr.am 
et forslag til ny ovenskomst mellom Norsk 

1) 	 En gang i hvert ·avtaleår skal det lokalt foretas 
en vurdering og eventuell regulering av for
tjenestenivået. Partene kan i forbindelse med 
den årlige re.gulering avtale at et eventuelt til 
legg ska oppdeles slik at en del av tillegget blir 
utbetalt senere i avtaleåret. Grunnlaget for
vurderingen skal være bedriftens økonomi, pro.., 
duktivitet, framtidsutsikter, konk:urrianseevne 
og den aktuelle arbeids'Situasjon. Ekstern lønns
statistikk, andre bedrifters lønnsnivå eller 
lønnsutvikling skal ikke kunne påberopes som 
grunnlag for regulering utover det som fram
går av foregående setning. 

H.otell- og Restaurant~beiderforbund og 
Norsk _Hotell- og Restaurantforbund~ For;
slaget ble senex:~. :ve9.tatt ved. ur~vstemajng~ 

Hote[!-. og: resta.urantarbeidem,e fikk det 
samme generelle tillegget som..· verkstedsar;
beiderne. Med- virkning fra 1. oktober 1984 ble 
det ogs,å gitt et. garantitillegg på 230. øre. prr. 
time til ~lle fas~lønte som omfattes av QIVm"
enskomsten. · 
. _I. avtalen er, det inntatt en anmodning til 
LO og ·N.A.F. om· å. gjennomføre en fe~es ut
redrifog inn,en 1.10.1985 om.: 

a) Lavtlønnsfondets vanskelige ·økonomi. 
b) Tempoplan for nedtrapping av fon.det. 
c) Bedriftenes problemer ved sterkt forsink

, ede refusjoner. 
d) Forenkling av regelverket. 
e) . Problemer, ved at en· ·rekke . ulike bedrifter 

og· bransjer ·1ønnmnessig er ·knyttet sam,;. 
men på en måte som kan ha konsekvenser 
for sysselsetting og lønnsutvikling i de 
enkelte bransjer. 

I alle de nye overenskomstene i LO/N.A.F.
området ble det inntatt en, prinsippavtale. om 
lik arbeidstid for arbeidere og funksjonærer.: 

«Ved tariffoppgjøret 1984 har spørsmålet 
om lik arbeidstid vært gjenstand for forhand
linger og megning mellom partene.. Partene 
er enige om at det er· et felles mål å arbeide 
for lik arbeidstid for arbeidere og funksjo
nærer. En rekke bedrifter har lik arbeidstid 
for alle ansatte med 40 timer pr. uke. 

Så snart som mulig og innen utløpet· av 
1985 skal N.A.F. og LO i fellesskap utrede 
spørsmålet om lik arbeidstid kan gjennom
føres ved en nedsettelse av arbeidstiden" Ut
redningen forutsettes behandlet ved tariff 
oppgjøret 1986. 

Produktivitet og rasjonalisering samt hetn
synet til konkurranseevnen og andre lands 
utvikling skal være en viktig del av det ut
11edningsarbeidet som N.A.F. og LO sikal føre 
om gjennnomforingen av lik arbeidstid. 

Spørsmålet om lik arbeidstid må også vur
deres i samme:_nheng med spørsmålet om. foir
andringeri i pensjOinsalderen.» 

Det generelle tillegget på 70 øre. svarer til 
en gjennomsnittlig lønnsvekst på ca. l,1 pst.
fra 1983 til 1984 for aiibeidere i N.A.F.-be'
drifter. 
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I den private sektor utenfor LO/N.A.F.-om
rådet gikk også mange av oppgjørene til mek
ling·;· ;:med~ få· '.konflikter som fØlge;. Foreløpige 
bereglliriger. tyder på at lønnsveksten>f.ra 1983 
t~ .· t984 .bl~ .rioe ,sterkere P.4 en del .. områder: ' em det pårtene la til grunn tinder oppgjørene. 

Etter en punktstreik som varte i noe OVeii 

en uke, endte oppgjøret for produksjonsar
beiderne J Nor~jøen i RiksløDASn~.da. 
Res;ultatet. ble et generelt · tillegg' på 2 HO · 
Itroner i fu.et (70 Øre pr. time tilpasset sokkel- . 
av~len) fr~ 25. april og en økning av spesielle 
till~gg me.<f. 5,9 pst. .··. . . . . . .. 
.i' overenskomstene for matforsyrungs- og 

oljeboringsbedrifter· er det også gitt et gene
relt. tillegg .som tilsvarer 70 øre pr. time til
pass~t sokkelavtaleµe. 

1:10 fikl{ hver av;' disse tre gruppene lokale 
tillegg på .gjennomSnittlig qm .lag 4,2, pst. På1

månedslønnen. En del av dette ble· gitt med 
virkning fr~ 1.7. .. : , . 

·Partene ·i statsoppgjøret. kom ikke fram 
gjennom fo,rhandli:qger. Meklingen brøt også . 
sammen c)g: 24. ma.i, ,ble ca. 9 150 statsansatte.. 
tatt i ut.:punktstreik. Etter.· knapt...en ukes · 
str~ik, vedtok Regjeringen å foreslå tvungen . 
lønp.snemn,d. Rikslønnsnenuidas . kjennelSe 
for~lå 17., .august ()g hadde i følge nemnda . 
en. Økonomisk ramme for årslønnsveksten på 
om lag 6% pst. 

I kornmuneoppgjøret kom Norske Kommu
nens Sentr~lforbuncl (NKS) på den. ene side 
og Sammenslutningen av akademikerforenin
gene i kommunenec(SAK) :og 'Yrkesorganisa
sjo11Lenes <Forhandilingssammenslutnin;g (YF) 
på den andre, fram gjennom mekling. Opp
gjøret hacl.de en ø.k;ønomisk raimme på· 5,9 pst. , 
fra: 1983- ti'l 1984. I tillegg· åpnet avtalen ad
gang til å ta opp )n;ye forhancllinger :dersom , 
_lønnsveksten i den.iPI'ivate sektor ble sterkere 
enn: forutsatt. Gjennom slike ·forha.E:dl!inger er 
~KS. blitt enig med. ~AK og. YF 9m et tillegg · 
1... itfsiØ~p.~i(.P.a...~~.:øoo.}~a.J~""m.ars .i år. Opp'" 
.g~~r.~~ :ajellpµL NlfS, og ,a,e'.gr.upper. som ..·inngår 
i ·Norsk 'Kommuneforbunds forhandlingsom
råde, endte. i.· ~sløp.n,sne:rnnda etter avslutt~t 
mekling. I nemndas kjennelse ble det lagt til 
grunn ,s,amme ramme ~or.årsløllllsv.eksten som
i st~t~6ppgj~}et, _,·, ... " · · '· · · · · · ·· .. . 
. ' .. ~~: _; . ' .. . '.. · ' 

2. LØN"NSlJ'_fVIKL.JN:GEN 

I·. likhet .:med :tidligere legger .Beregningsut
valget, :fram. en. del. statistikk ·og beregninger 
som gir e·t .hovedinntrykk av lønnsutviklingen 
-fr~;l98Rtil:1984 og .dessuten overhengtil 1985 
~or: .:ulike· grupper. ·.Beregningene bygger på 
prinsdppe.r og forutsetninger·som utvalget tid
ligere.harlagt til grunn.' Andre forutsetninger 
kan gi andre resultater:.. Utvalget understreker 

at en med dette ikke. har tatt standpunkt til 
eventuelle andre prinsipper som .partene måtte 
ønske å legge tjl grunn i pågående forhand
linger og mekling. 

I folge tabell lC økte utbetalt lønn pr. ut
ført årsverk med 7,4 pst. fra 1983 til 19.84 i 
gjennomsnitt for alle næringer. 

For de langt fleste lønnstakere innl,J,entes 
det nå lønnsstatistikk. Det kan være noe Ulik 
deknirigsgrad for de enkel~ ru,e:dnger,· og til 
dels brukes forskjellige lørin~begrep~ Videre 
innhentes statistikken på . f prskjellige_· ·tids~ 
punkter. For .lønnsutv~klingenfor ·arbeidere i 
N.A.F.'."bedrifter gi.s ·.det oppg,~ver fQr .hvert 
kvartal. Dessuten beregnes ·· årsgjenne>msni tt. 
Andre grupper har .stort sett. etf.~llingstids~ 
punkt i. året, for de fleste l" septeml:>er ,ell~r 1: 
oktober. Disse u,like .forholdene bør..en . væ.re 
oppmerksom på .ved sa;minenAknillg .. mellom 
lønnstakergruppene. · · · · · 

I tabell 2a er det gitt tall for IØniisutviklin-: 
gen i årene · 1982-'84 for en def grupper. 
Tallene viser for de flest~ gr:uppe:ne løn:n.sut
viklingen mellom de årlige .. teilingstid~punkt
ene. Tabellen gir inntrykk .av ~n vari~~ende 
lønnsutvikling. For ep del skyldes de;tte:·.f:or'." 
hold som. er Jteynt .. ovenfor. ·Men ..også,.···a,en 
faktiske lønnsutvilding '.har vært noe ulik .:fra 
gruppe til gruppe. · ·· · · · · · 

I utvalgets tidligere rapporter· har.·. det 
videre vært en tabell over utviklingen i<års.:. 
lønn for en del grupper. Beregningene som .nå 
er ført fram til 1984 gjengis i tabell."2b; :ne 
bygger på lønnsstatistikk for .gruppene og på 
opplysninger om tariffoppgjør -ii de enkelte år. 
I lønnsstatistikken er også tatt ,med lønns:.. 
takere som .ikke.omfattes· av. tariffop'pgjørene. 
Beregnmgsmåten :fører tn. ·at· fordeli1igen. av 
veksten ·.på . de enkelte: år er: usikker. Tallene 
for industriarbeiderne og for ledende: :f.uriksjo;. 
nærer i N.A.F~;.bedrifterog i:staten'er·de sam"
l!le. so111 ~ytte~ Yed. be!egninge:r over diS,tJPI\~l,Jel 
realinntekt. i kap. · 5. · · · ' · · 

En · sammenlikning :·mellonr grupper. '. niå 
.gjøres med vars6mhet. Den. ·p~rioden. ·som er 
valgt.- ut fra statistiske hensyn•~ •kan~ gi 
tilfeldige utslag. Andre perioder ville kunne gi 
.et annet forhold mellom gruppenes gjenno;m
snittstall. Statistikkgrunnlaget kan.· være f:pi:
skjellig fra gruppe til" gruppe. De uHke vekst
tall må også ses. Uys ~v ulike innte}ttsqivåer. 

Tabellen bygger på 1.?tatistiklr for heltidsi:in
satte. I enkelte a;v de. områ.dep.e tabellen de~
ker, står imidlertid deltidsansatte for en.. st0,r 
del av årsverkene. For kommunesektoren. an
tas det ·at 2~3Q prosent .av. årsver:kene blir 
.utført ~Y ansatte 'På-• d~ltidc<>g,-i yarehan,del~n 
.noe :mindre; :mellom 2(),_ o:g)~~ ,pfO,S~~t. Dfil:rS9Il,l 
lønnsutviklingen' .. :f.or. ·. qeltidsan,sa~e'' avv~lker 
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Tabell 2a. Lønnsutviklingen for enkelte grupper 

Gjennomsnitts- Prosentvis endring
Tids- fortjeneste i kroner fra året før 
enhet 

1982 1983 1984 1982 1983 1984 
----·-------·----

Menn: 

Jordbruk1) 

Månedslønte ansatte .............. Måned 7 2515 77518 8223 10,6 7,4 6,0 
Timelønte ansatte . . . . . . . . . . . . . . . . Time 37,42 40,39 42,63 8,5 7,9 5,5 

Industri 
Voksne atbeidere5) ............... Time 49,59 53,79 5<8,31 10,3 8,5 8,4 
Tekniske funksjonærer4) ......... Måned 12849 13 769 15.09!6 12,0 7,2 9,6 
Konto:vfunksjonærer4) ............ Måned 12108 13031 14187 13,0 7,16 8,9 

Arbeidere i privat bygge- og 
anleggsvirksomhe·t5) ................ T·1me 518,-09 6·1,44 65,34 11,5 5,8 6,3 
Losse- og lastearbeidere . . . . . . . . . . . . Time 61,919 70,33 76,242) 9,0 13,4 10,2,3) 

Utenriksfart, voksne sjømenn6) ••••• Måned 14184 lr5 745 17 081 0,7 11,0 8,5 
Innenriksfart, voksne sjømenn7) ""Måned 9 39:9 9642 10 345 13,4 2·,6 7,3 
Privat landtransport, vdksne 
arbeidere5) ......................... Ti,me 48,74 521,06 54,·94 12,6 6,18 5,5 
Varehandel4) 

Kontorfun1ksjonærer .............. Måned 107:67 11780 12771 11,4 9,4 8,4 
Butikkfunksjonærer .............. Måned 7 823 8285 8856 11,'5 5,9 6,9 
Lagerfunksjonærer ............... Måned 7 936 8558 9194 H,9 7,8 7,4 

Bankvirksomhet, ansatte i ralt4) • • • • • Måned 10488 113118 11961 13,2 7,9 5,7 
Forsikringsvirks,omhet, ansatte i ·alt4) Måned 13 103 14137 14865 12,5 7,9 5·,l 
Statens embets- og tjenestemenns) . . Måned 10048 1'0 740 11460 14,0 6,9 6,7 

Kvinner: 

Jordbruk1) 

Timelønte ansatte ................ Td!me 35,24 37,71 40,09 6,7 7,0 6,3 
Industri 

Voksne arbeidere5) ............... Ti·me 41,42 45,35 49·,li5 11,1 9,5 8,4 
Kontorfunksjonærer4) ; ........... Måned 7907 8 1554 9300 13,6 8,2 9,9 

Varehandel4) 

Kontorfunksjonærer .............. Måned 7·9'51 8 230 8929 11,8 8,4 8,5 
Butikkfunksjonærer .............. Måned 6 3'04 6729 7 213 11,5 6,7 7,2 

Bankvirksomhet, ansatte i alt4) • • • • • Måned 8150 8868 9424 14,9 8,8 6,3 
Forsikringsvirksomhet, ansatte i alt4) ·Måned 8 158·7 9347 9a85 14,3 8,9 5,8 
Statens embets- og tjenestemenns) . . Måned 8 3125 9010 9 (Y4(} 13,7 8,2 7,0 

1) September. 2) 3. kvartalsoppgaver. Arsgjennomsnitt, inkl. overtid og diverse tillegg for de foregående 
år. 3) Stigning fra 3.. kvartal 1983 til 3. kvartal 1984. 4) Pr. 1. september. 5) Arsgjennomsnitt. inkl. over
tid og diverse tillegg. 6) Mars. 7) November. 8) Pr. oktober. Heltidsansatte. Virkningene av justerings
og normeringsoppgjøret pr. 1. august 1984 er ikke inkludert. 
K:ilde: Lønnsstatistikk utarbeidet av Statistisk Sentralbyrå og Norsk Arbeidsgiverforening. 

fra utviklingen for heltidsansatte, vil lønns bakgrunn i spesii:elle forrbood: iJ eDJ bmJnsje 
veksten. for et område sett under ett, være en eksempelvis skifttillegg og ulempetillegg 
annen enn tabellen viser. I følge ·opplysninger: er med i tallene. 
fra Norske Kommuners Sentralforbund, var: De beregnede tall viser, at den årlige lønns
således lønns1Veksten 1982 til 1983 og fra 1983 veksten har. variert en del mellom gruppene. 
til 1984 laver,e enn det tabellen viser for kom Foruten de forhold som el'\ nevnt foran, kan 
munene, dersom også de deltidsansatte med dette ha sammenheng med lavlønnsprofilen 
regn.es. ved tariffoppgjør.ene og med sammensetningen 

Tabellen er videre basert på oppgaver. for av arbeidsstyrken (alder, utdannelse m.m.). 
tfme. ellæ månedsfoll'ltjenieste eksklusdve oveir Også andre faktorer kan ha spilt inn, bl.a. 
tidsitillegg,. men ekSJklusdve am.dr'e t~ till~g. forskyvning i statistikk, nedlegging og opp
Dette :innebæ1"eV ait lønns1tillegig ,som: ·kan·, .ha rettelse av arbeidsplasser. 
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Tabell 2b. Beregnet årslønns'l)ekst fpr noen grupper 

Arbeidere Ful_lksjonærer 
j ;ti.i\.F~ ...bedrifter i N.A.F . .:.bedrifter Vare-Ar handelBygge- Land.,..

I.ndustri I alt Ledendevirksoµihet transport 

~1973-74 . ..• ...• .. . ,• .. . . ~· 1'1,4 14,2 16,4 .1.3,4 13,0 12,3 
i974-75 ,_ ~ .....• ..• .•• ......• 19,9 16,9 23,3 17,6 13,9 18,3 
1975-76 ................. 11,5 i6,6 '15,5 115,3 12,5 15,5 
1976-'17 ................. 8,9 12,0 10,0 ,1.1;8 10,0 10,3 
1977-78 ••!'•••• ····•.•••,• 7,8 8,9 7,1 9,4 8,7 12,4 

~1978-79 ...... ,• ......• .~ 2,9 1,8 5,~ 3,1 2,5 2,0 
1979-80 10,1 8,6 11,4 8,6 7,.5 11,8. ··············. 
1980-81 ..... ····· ....... 10,1 9,9 10,3 12,~ P,8 10,7
. . . ' . ' . 
1981-8_2 .•••.•• .... •.• ····.· "!0,5 il,6 12,5 ll,8\ ~(),7 11,51 
1982-83 .................. 8,3 7,3 6,~ 9,1 M M 
rn.83-841) ............... 7,9 6,3 5,5 8,0 8,0 8,2 

1973-84 ................ 196,8 -.•·192,6 220,3' ·212,s 176,7 214,3 
Gj .snitt pr. år ..... •·•••••' 10,4 10,3 11~2 10,9' 9,6 11,0 

2) Omfatter både måneds- og prosentlønte.' 

Ar 

Hotell-
og 

restau
rant2) 

uten
riks 
~jø
fart 

Ban~3) 

Ialt Ledende 
For

sikring 
Stat 

I alt Ledende 
Kom
mune 

Forretning..; 
messig 

tjeneste
yting4) 

1973-74 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 
19'75-76 15,1 16,9 9,2 7,4 12,1 ,1.1,6 8,8 14,7 
1976-77 17,0 11,8 12,7 12,6 9,9 8,8 6,2 9;5 
1977-78 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 
197·9---80 13,9 8,3 12,2 10,2 .1~~0 9·,9 10,0 10,31 
1980~81 17,5 17,0 13,2 12,5 i3,o 11,5 6,2 12,4 
1981-82 10,'5 7,0 13,2 10,7 J2,~ 12,3 8,0 12,1 13,2 .· 
1982-83 6,4 1'0,0 8,6 7,2 9,6 7,6 7,6 9,05) 11,2 
l9:S3~841) ...... 7,7 6,0 6,5 5,5 '5,6 6,'5 8,0 7,55) 9,0 

1~73~814 ....... 242,Z 212,7 _210,7; 170,8 196,3 180,8 137,9 201;2 
Gj.snj,tt pr. år .. 11,8. 10,9 10,9 9,5 10,4 9,8 8,2 10,6· 11,16) 

1) Foreløpige fall. 

3) Forretnings- og sparebanker. 

~) Lønnsstatistikk utarbeidet første gang p~. 1. s·~ptember 1980. 

5) Heltidsansatte .in~l. helse- og sosialvesen, men ekskl. skoleverket. 

6) Gjennomsnitt pi'. år for perioden 198t-84; · 

Den forholdsvis sterke lønnsyeksten for. funksjonærer i N.A~F •.-bedrifter, har derimot 
ans~tte· i hotell- og restaurantvirksomhet og _i ikk.e denne bakgrunn. Ansatte i forretnings
en viss. utstrekning også 1 v~eh.andel' i åren.• e messig tjenesteyting. har også hatt en. sterk 

' . . . . .~ 

1,980-84, . må f .e;ks. ses i s.ru:nµienl1~11g med lønnsvekst de tre siste åre11~. Som påpekt for~

oppgjør~enes lavlønnsprofil. Det sa~e gjelder an, bØr det. utvises forsiktighet ved sammen"

den sterkere lønnsveksten f9r kommunea1,1- likning mellom gruppene. Dette· gjelder sær

satte .enn for statsansatte i årene 1980 og lig ved båtrtiktn1n~ av utviklmgen i ett .enkelt 

198!~ pen . sterke lønns.s.tigiling fra 1980 . til år. 

1{)83 for funksjo,ml(rer i forretnil}gs- og sp~ - Et veiet gjennomsnitt av ansl~gen.~ · i .. tabell 

banker,Jorsikring og fra og ine~ i981 ~gså fOir ~b gir en·s~let 1',rsløn~y~kst på7,4. pst. 


3 
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fra 1983 til 1984. Sammenveiingen er basert 
på lønnstakerårsverk i 1982. Tabell 2b om
fatter ikke alle lØnnstaketgrupper i sam
funnet,' og metoden. for sammenveiing er noe . 
usikker. Det er imidlertid samme tall som .er 
gitt i tabell 1C for den gjennomsnittlige lønns-• : 
vekst for alle lønnstakere under ett. , 

I senere. år har begrepet overheng blitt sta
dig mer anvendt· i diskusjonen. om lønnsut.gif
viklingen. Med ·dette menes· den lønnsvekst de 
enkelte gruppene tar med seg fra ett år og 
inn i neste. · · 

Overhenget beSkrives ved hvor mye lØnns
nivået ved utløpet av et år· ligger over· gjen
nomsnittsnivået for året. Det forteller dermed 
hvor stor lønnsveksten fra ett år til det neste 
vil bli selv om det ikke skjer noen lønnsvekst 
i det andre året. 

Nå gis det ikke statistiltk pr. 31. des:~mber 
eller l. januar for noen grupper. Overhenget 
må derfor anslås. For. arbeidere i N.A.F.-be
drifter brukes gjerne forholdet mellom lønns
nivået i 4. kvartal og årsgjennomsnittet. For 
andre grupper må det til dels gjøres grove an
slag. 

Stør.reisen av overhenget vil avhenge av 
hvordan lønnsveksten skjer over året. Lønns
tillegg som gis sent i året fører til større 
overheng til neste år enn tilsvarende tillegg 
som gis tidlig i året. 

For de fleste gruppene har vi god oversikt 
over tidspunktene for tarifftillegg. Vi vet 
imidlertid lite · om når ·annen· ·lønnsutvikling 
skjer. For grupper med en gitt lønnsstigning 
i en· periode vil det beregnede owrhenget 
være avhengig av hva som fdrutsettes om 
forløpet av lønnsutviklingen gjennom perio . ·.
den;· 

Størrelsen av overhenget vil ofte være et 
forhandlingsspørsmål mellom partene i de 
enkelte tariffområder.. Det kan .også vru;iere 
betydelig mellom områdene. Dette kan ha 
sammenheng med ulik lønnsvekst forrige år, 
men kan også ha sammenheng med at lønns
tilleggene kom til ulike tider gjenno~ .·året. . 

I oppstillingen er overhenget til 1985 an
slått for en del områder. Det understrekes at 
partene i de ulike områder kan ha ulike opp
fatninger av hvilke prinsipper som skal legges 
til grunn ved beregning av overhenget. 

Pst. 
LO/N.A.F.-området i alt . . . . . . . . . . . . 3,6 
Industriarbeidere . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,6 
Funksjonærer. i N.A.F.-bedrifter . . . . 3,3 
Staten ..................· ........ ·. . . 2,8 
Varehandel ........ ; ~ ............. ~ · 2,3 
Bank ............................. 1;4 
Forsikring .......... " ...... , . . . . . . 1,3 
Forretningsmessig tjenesteyting 3,3 

I N.A.F.s lønnsstatistikk for~ voksne arbei
dere i bergverk, industri, bygge- og anleggs

. virksOmhet, privat transportvirksomhet og 
oljevirksomhet, var det en økning i årslønnen 
eller i timefortjenesten eksklusiv overtidstil
legg • omregnet til 40 timer på 7,5 prosent fra 
1983 til 1984, mot 8,0 prosent året før. 

·nette gjennomsnittstallet dekker over til-· 
dels store variasjoner i årslønnsveksten; Deler 
av ·utekonkurrerende industri og skje:rlllet· in'." 
dustri kan oppvise en årslønnsvekst på o!Ver 
10 prosent, mens næringer utenfor ·industrien 
som landtransport og byggevirksomhet har 
en langt mer, beskjeden årslønnsvekst på hen.~ 
holdsvis 5,5 og 6,3 prosent. Blant ·de områder 
som ligger under gjennomsnittet finner en 
også bedriftene i Mekaniske Verksteders 
Landsforening ·med en årslønnsvekst på 7,2 
prosent. 

Helt fra slutten av 1982 har· det vært en 
forholdsvis sterk økning i. bruken av over:
tid. Det gjennomsnittlige overtidstillegget pr. 
arbeidet time økte således fr.a 122 øre/time i 
1983 til 154 øre/time i. 1984. Timefortjenesten 
medregnet ove:cti.dstillegget økte derfor 0,4
0,5 prosent sterkere fra 1983 til 1984 enn 
timefortjenesten eksklusive overtid. 

Av årslønnsveksten. eksklusive overtid_ .På 
7,5 prosent fra 1983 til 1984 utgjorde. ov~r
henget' fra 1983 · 2,6 prosent, tarifftilleggene 

· '2,2 prosent og bidraget fra lønnsglidning i 
løpet av 1984 2,7 prosent. Av tarifftilleggene 
bidr,o det generelle tillegg pr. 1. april i gjen
nomsnitt .. med . 1,1 prosent, garantitillegget 
fra 1..okt. med 0,1 prosent og andre ulike 
forbundsvise till~gg som følge av reguleringer 
av ansiennitetstillegg, nc>'rmal- og minstelønns
,satser, skiftbestemmelser. osv. med i gjennom
snitt 1,0 prosent. 

Tabell 2c viser utviklingen i timefor.tjeneste 
eksklusive overtidstillegg fordelt på. tariffmes;. 
sig lønnsøkning og lønnsglidning fo~ voksne 
arbeidere (menn + kvinner). · 

Tabellen viser: utviklingen i økningsraten 
foll timefor:tjeneste fra tilsvarende kvarttal~ 
året rør,. Dette. er gjort for å eliminere seE;long
variasjoner. Tariffme.ssig lønnsøkning er. lav
lønnstillegg, garantitillegg, sentrale tillegg på 
minstelønnssatser; etc. som følge av sentrale, 
her.under forbundsvise ·forhandlinger. Lønns
glidningen blir en · r~stpost. Den omfatter 
lønnstillegg som gis ved blant annet lokale for; 
handlinger på de enkelte bedriftene. Lønn$
glidningen er således et statistisk· begrep ·hvor 
og.så. fortjeneste p.g.a. økt akkord, for~kyv
ninger i timeverkene osv. kan spille inn. 

Siste· kolonne i tabellen viser lønnsglidnin
gens andel av den totale lønnsøkning. Tabel

· 1en ·· viser at det har væ:rt en·· viss· treµd ·helt 
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Tabell 2c. Tariffmessig lønnsøkning og lønnsglidning for arbeidere i industri, bygge- og 
anleggsvirk!lomhet, ··transportvirksomhet og oljevirksomhet basert på timefortjeneS>
ter eksklusive overtid, helligdagsbetaling og feriepenger 

1972 1. ·kvartal 

1973 1.. kvartal 

1974 1. kvartal 

1975 1. kvartal 

1976 1. kvartal ................... ~ . 

1977 1. kvartal1

) " ••• " • " " . " " • " 


1978 1. ·kvartal .................... . 


1979> 1. kvartal ....... ~ ............ . 


1980 1. kvartal . " .. ·..............." . 

1980 2. kvartal2) ..... '. ............. . 

1980 31

• kvartal2) ................... . 

1980 4. kvartal ..........•.......... . 


1981 1. kvartal . ". ". " .. " .. """ 
1981 2. kvarta12) ................... . 
1981 3. kvartal2) ~ .....•............. 
1981 4. kvartal ..................... . 

1982 1. k\vartal . . .. ·;,·.. " ............. . 

1.982: 2. kvartal2) .............. ;, .... . 

1982 3. kvarta12) ................•... 

1982 4. kvartal ....... ; ............. : 


1983 l. kvartal 

1983 2. kvartal 

1983; 3·. kvartc,il 

1983 4. kvartal 


1984 I.kvartal 

1984 2, kvartal2) .........•. ~ ....... . 

1984 3~ kvariå12~ ·· .. ·: . ..........•..... 

1984 · 4. kvartal .- ................... . 


Kilde: N.A.F.'s lønnsstatistikk. 

Endring i prosent fra samme kvartal året før Lønnsglidning 
som andelHerav: av totalLønnsøkning 

lønnsutvikliI1g3)pr.time Tariffmessig Lønns... 
%økning , ···glidning 

9,6 4,5 5,2 54 

9,l 3,8 5,3 58 


12,0 4,8 7,2 60 

.2~,9 15,7 9.,2 37 

13,2 9,2 4,4 32 

15,01) 9,5 5,5 33 

10,2 2,9 7,3 72 


5,·9 2,1 3',8 64 


2;6 0,3 2,4 92 

10,4 5,2 5,1 .. 49 

10,7 5,3 51,4 ;50 

14,6 5,7 8,9 61 


13,5 5,2 8,~ 61 

9,2 1;9 7,3 79 

9,·8 1,9 7,9 81 

8,3 1,8 6,5 18 


8,3 l,18 6,6 80 

11,2 p,7 5,5 49 

11,7 5,6 6,0 51 

11,8 5,5 6,3 53 


11,8 5,5 6,3 513 

7,0 1,2 5,8 83 

7,3 1,1 6;2 85 

6,2 1,0 5,1 82 


6,1 1,0 5,2 85 

7,4 2,9 4,4 59 

7;9 3,0 5,0 63 

8;7 3,0 5,7 66 


Beregningsgrtinn1ag: Gjennomsnittlig timefortjeneste ekskl. overtidstillegg, betaling for helligdager, 
:flerieptfo.ger o.l: 

1) Inklusive lønnskompensasjon for arbeidstidsforkortels·eri. 
~) ;Korrigert for etterbetaling. 
3) Regnet av prosenter. 
Lønnsstoppen fra 1978 til 1980 gjør at perioder innenfor dette tidsrommet er nesten hele den regi

strerte lønl)'sveksten 'lØnnsglidning. 

fra begynnelsen av 1970-årene i retning av 

større andel av den totale lønnsveksten i form 

av lønnsglidning. I 1982 og 1984, hvor, det ·var 

fotbundsvise forharidlinger, ble det noe større 

tarifftlllegg. 


Dersom det for eksempel er store variasjo

ner, i de generelle tillegg pr. 1. april fra år til 

år, vil det fra første til andre kvar.tal oppstå 

store forskyvninger når det gjelder nivået på 


lønnsøkningen og ·fordeling på tariffmessige 

lønnstillegg og lønnsglidning. For resten av 

året vil variasjonene· i tallene· i· hovedsak 

gjenspeile utviklingen' i· lønnsglidningen. 


Etter lønnsstoppens opphør i 1980 steg 

lønrisglidningen i slutten av 1980 slik at øk

ningen fra· 4. kvartal 1979 til 4. kvartal 1980 

ble hele 8,9 prosent. Etter 1981 har det vært 

en nedadgående tendens i lønnsglidningen,· selv 
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om det også har .vært tilfeller hvor· glidningen 
har økt sterkere enkelte kvartaler. I slutten 
av 1984 har det igjen vært en· viss tendens·, til 
forsterkning av .lønnsglidningen. Økningen i 
løJ?.nsveksten . fra L. til ..2. kvartal i 1984 i for'." .. 
hold : ;til de ;. samme kvartaler året før kom 
som følge av at det Jo!'bund~vise tariffopp
gjøret 11984 i· gjennonisnitt ga et lall-gt ·høyere 
tarifftillegg enn tariffoppgjøret et år-tidligere. 
Mot slutten av 1984 var det så en tiltakende 
lønnsglidning i forhold til høsten 1983. Mens 
timefortj·enestene eksklusive overtidstillegg 
økte med 7,9 prosent fra 3. kvartal .1983 til 
3. kvartal 1984, var det en økning på 8,7 
prosent 'i' 4. kvartal 1984, i forhold til 4. kvar
tal 1983:. :Omfanget av timer betalt med over
tid fortsatte å øke også. i 4. kvartal 1984, slik 
at timefortjenesten inklusiv overtidstillegget 
økte 0,3 'prosentenheter 'sterkere enn timefor
tjenestep,· eksklusive overtidstillegget~ 

Eksportkonkurrerende industri og -~en del 
grupper· innen skjermet industri som tradisjo
nelt har hatt høy lønnsglidning trakk den 
gjennon:i.~nittlige lønnsgllpningen opp i 1984. 

Overhenget inn i 1985 for voksne arbeidere 
ble 3,6 prosent, mot 2,9 prosent året før.. Det 
større overhenget iår skyldes den .sterkere 
lønnsglidning mot slutten av 1984 og et støITe 
tarifftillegg i 1984 i forhold til 1983. ·Det har 
vævt en ·langt svakere· vekst i fortjenesteut
viklingen i bygge- og anleggsvirksomhet, 
landtransport og oljevirksomhet enn i indu
strien, slik at lønns.veksten fra 1983 ·til 1984 
for arbeidere totalt var ~,4 prosent lavere enn 
for industriarbeidere, noe som også>var til 
felle fra 1982 til 1983. 

For industriarbeidere eksklusive offshore
virksomhet økte den gjennomsnittlige time
fortjenesten eksklusive, ove.rtidstillegg.:og års" 
lønnsveksten med 7,9 prosent fra 1983 til 1984 
mot 8,3 prosent året før. Bak denne gjennom
snittlige lønnsveksten i industrien er det sto;re 
fors~jeller l;>ansjer imelloni. Den økte bruk av 
overtid· og følgelig Økt overtidstillegg pr. ar- · 
beidet time førte til at timefortjenesten inklu-. 
sive overtid økte 0,4-0,5 prosentenheter ster
!rer.e fra .1983 tiJ, J98~t . "" 

Av ·lønnsveksten, ·ror industriarbeidere på· 
7,9 proS'ent utgjorde overhenget fra 1983 2,9 
prosent, tarifftilleggene i 1984 2,2 prosent og 
bidraget fra lønn.sglidningen i løpet .av 1984 
v~ 2,8 prosent. · · · 

U:tvildingen ·av gjenuomsnittlige timefor
tjenester. for indµstriarbeidere i løpet av_ 1984 
viser den, samme trenden som beskrevet for 
voksne arbeidere total~. Mens det ·.gjennom
~ttlige tarifftillegget i,. det. for:bundsvise 
tariffoppgjøret for 1984 bidro til en strekere 
lønnsvek~t enn. tariffoppgjøret et. år tidligere., 

.	var det også for industdarbeide:r:e en avtak
ende løiinsglidning i første del av 1984. Denne · 
økte igjen ,mot slutten av. 1984. Lønnsglidnin
gen for voksne industriarbeidere i hele 1984 

·.var. endel sterkere enn for voksne arbeidere 
totalt, noe som har -vært tilfelle de siste 2 år. 
. Fra. 4. kvartal 1983 til 4. kvartal 1984 økte 

den gjennomsnittlige timefortjenesten eksklu
sive overtid med 8,7 prosent, hvorav lønns
glidningen (eksklu·sive overtid) var 5,6 prosent 
i samme periode. Lønnsglidningen (eksklusive 
overtid) for industriarbeidere utviklet seg 
5,8 prosent, 5,0 prosent,· 5,2 prosent og 5,6 
prosent fra 1. ·ti.l 4. kvartal i forhold til til 
svårende kvartaler i 1983. 

. Overhenget fra ·1984 inn i 1985 er 3,.6 pro- · 
sent for voksne industriarbeidere. 

Fra 1982 har det vært en betydelig økning i 
bruken av overtid og timer betalt med over
tidstillegg, ·slik at bedriftenes gjennomsnitt 
lige utbetalinger pr. arbeidet ··time ha;r økt 
relativt sterkere enn timefortjenesten eksklu
sive overtid; Dessuten inneholder bedriften;es 
lønnskostnader også lønn ved fravær, av ulike 
siag, som feriedager,· bevegelige helli.gdagert:", 
lønn under sykdom og perm.ISJOll, samt ar.,. 
beidsgiveravgift til Folketrygden og LO/ 
N.A.F.-ordninger. 

Tabell 2d nedenfor viser lønnskostnadene 
for industriarbeidere pr. timeverk fra 1977 til 
1984, spesifis.ert på .typer av indirekte .perso
nalkos.tnader målt i prosent av lønn for ar
beidet tid pr. time. Nederst i samme tabell er 
også den beregnede årslønnsveksten satt opp 
for hele perioden. Årslønnen er beregnet eks.:
klusiv overtidsbetaling. Dessuten er det for~ 
utsatt full. lønn under sykdom og ferie. · 

Den nye sykelønnsordningen fra 1. juli 1978 
gjo~de at bedrifte:p.e betalte 100 . pros.ent . av 
lønn de første 10 dagene av sykefrav~ret. Det 
overskytende ble refundert fra det offentlige. 
Fra 1981 til 1982 ble bedriftenes betalings
per,io<;le i sykelønnsordningen utvidet til d~ 

· fØrste 14 dagene av sykefraværet. Dette økte 
bedriftenes .relative lønnskostnade:r; med 0,4 
pros;entenheter fra 1981 til 1982. · Ifølge 
N.A:F.s. fraværsstatistikk var. det en svak 
nedgang ·i fravær~t 'i ihdustrien. fra 1982 til 
1983, også fravær betalt av bedriftene. Netto
effekten utgjorde 0,2 prosentenheter. av de 
.sosiale .kc;>~tnadene... 

Fra 1983 til 1984 økte de relative timelønns
kostnadene j hovedsak som følge av at 1984 
inneholdt flere· bevegelige helligdager S9m 
falt på ukens 5 første dager. I prosent av lønn 
for ~beidet tid gikk .. derfor grunnlaget for 
arb~idsgiveravgiften og feriepenger også noe 
opp.. . . . . . 
· ·.Foruten lønn. ,før ikke arbeidet tid .og de 



Tabell 2d. Lønnsutviklingen for industriarbeidere (gjennomsnitt for menn og kvinner) 

1977 197'8 1979 19'798) 198()3) 19813) 19828) 19833) 19:848) 

Gjennomsnittlig timefortjeneste ekskl. betaling for 
helgedager og feriepenger: ....•.... :~.; .... ~.; ............ . Kr. 32,69 3:5,30 36,29 ~,02 39,67 43,66 48,216 52,43 56,31 O 

Stigning >fra foregåepde år ...... ~ . ; . : .....•.. ~ .• , ........... . pst. 10,s 8,o 2;8 - 10,1 10,1 10,s 8,6 8,4 a 
Indirekte personalkostnader i· pst. av gj.sn. tirnefortjeneste å. ekskl. betaling for helgedager og .feriepenger ... '. ......... . pst. 3'5,5 37,6 40,1 40,1 40,2 · 40,4 · 40,'5 40,3 41,3 g 


Heiiav: . ~ 
Betaling for helge.dager ·. ~ .... -. .. .. ' . . . . ...•..• . . ..•: , . .. . . . .. . pst. 3',Q · 3,9 4,3 4,3 3,9 3,4 3,0 3,0 . 3,9 ~ ~ 

·Feriep·enger ~ ..... ; ...............•· .... ".... ,: .. ~ ...... :· .... . pst. 9,8 9,9 9,9 9,9 9,9 . 10;2 10,3 10,3 · 10,3 g 0 

:Feriepenger av· lønn ·under sykdom .. ·........ : ...... " ..... ' pst. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 · 1,0 1,0 1,0 1,0 ;.:.; d. 

Lønn under sykdom og permisjon ....................... . pst. 1,4 3,3 5,6 5,6 5,6 5,6 6,0 5,8 5,8 S ~ 


~~ 
~Arbeids.giveråv~iftene: . . , . , . c-1" 

... 
~ ,.....

FO..lk~trygden ·....·•...•.... , .......... ,... :.... ~ .......... ; ...... · pst. 18,5 18,9 19,0 19,0 19,3 19,3 19,3' 19,3 19',2 i-o· Qt 


w. 
LO/N~A.F.-ordningene >.:. ....•••.... ; .••.•... :.... ; "· ... : ... . pst. 1,·9 o,.7 0,4 0,4 o,6 0,94) o,~ 0,9 0,9 . ~ 

Gj.sn. timefortjeneste inkl. betaling·fo!l' helgedager, ~ 
feriepen,ger, lønn under sykdom o.l....•. ;~ ...•............. . Kr. 37,613 41,65 43,80 4~,47 47,72 52,48 5'8,'06 62,97 -68,74 ~ 

Stigclng fra foregående år . ~ . ; . '. ·~ • · ..••................ , .. ~ ... pst. 11,0 ·10,7 ·5,2 - 9,8 10,1 10,6 8,5 9,2 (I) 

Bed,J;iftens lønnsk6stnader, pr. timeverk1}" • , ••• .-." •••••••.•• ~ Kr. 44,29 48,57 50,84 50,46 5'5,·62 61,30 67,81 73,5·6 80,2rT ~ 
Stigning ifra foregående år • . ... ; .... ; .... • . ; ..... ; . ~ .. ! •• , • pst. 10,9 · 9,7 4,7 - 10,2 10,3 10,6 8,'5 9,1 ~ 
S~igning i beregnet årslønn· fra foregående år.~ .... .'." .. ; .... pst. 9,0 7,8 2,82) ,_ 10;1 10,1 10,5 8,3 7,9 

' . 
; . . . . . 

1) Gj,ennomsnittlig timefdttjeneste in-kl. betaling for helgedager,· feriepenger, lønn under sykdom o.l. samt arbeidsgiveravgiftene t~l trygdene. 

2).Eksklusive virknipg~n.,e av sykelønnsordningen. 

3) Eksklusive offshorearbeid. .· . · . . . . . . . 

4) I:qiklusive trekken~ til Lavlønnsfondet ~11atrtikket :overføringer fra Lavlønnsfondet anslått til 0,5 prosent. 


~ 
Ol 
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generelle sosiale kostnader hav bedriftene og
så mer eller mindre frivillige· sosiale kost
nader, som f.eks. bedriftslegeordning, private 
sykekasser, pensjonsordninger, yrkesopplær
ing, kantinevirksomhet, subsidierte l~, osv. 
Disse kostnadene utgjorde gjennomsnittlig 9,0 
prosent av lønn for arbeidet tid i 1983 for 
industriarbeidere. 

For funksjonærene i industri; bergverk, 
transportvirksomhet, bygge- og anleggsvirk
somhet, oljevirksomhet og hotell- og restau
rantvirksmnhet steg den gjennomsnittlige 
månedslønnen med 8,5 prosent for. menn og 9,5 
prosent for kvinner fra 1. september 1983 til 
1. september 1984. Fot menn og kvinner under 
ett var økningen 8,5 prosent..Det er for 1984 
et sterkere innslag av kvinn:elige funksjonær,er 
med lavere lønnsnivå som er årsak til at den 
prosentvis:e økningen er mindre for menn og 
kvinner under ett i forhold til økningen både 
for menn og kvinner hver for seg. For funk
sjonærer i ledende stillinger utgjorde stig
ningen 8,6 prosent fra 1. september 1983 til 
1. september 1984. 

Utfra samme beregningsprinsipper som tid
ligere år har Beregningsutvalget anslått års

. lønnsveksten fra 1983 til 1984 til 8,0 prosent 
både for funksjonærer under ett og for ledende 
funksjonærer. Selv om veksten for ledende 
funksjonæreri fra 1. sep.tember 1983 til 1. sep
tember 1984 var noe høyere, bidro et lavere 
overheng fra året før til at årslønnen målt i 
pl'.osenrt er den samme for ledende som for 
resten av funksjonærgruppen. 

Etter N.A.F.s kvartalsstatistikk økte den 
gjennomsnittlige timefortjeneste eksklusiv 
overtid eller årslønn i oljevirksomhet, offshore 
ialt med 6 prosent. Strukturendringer, og 
sterke bevegelser i bemanningen førte til at 
økningen i timefortjenester var sædig svak 
på slutten av 1984, slik at denne næringen vil 
ha et svært lite overheng inn i 1985. 

I hoteller og restauranter steg den gjennom
snittlige månedsfortjenesten for heltidsan
satte med 6,0 ·pst. for menn og 6,5 pst. for 
kvinner fra april 1983 til april 1984. For 
heltidsansatt ·prosentlønnet serveringsperso
nale steg den gjennomsnittlige dagsfortjenes
ten med 9,7 ps.t. for voksne menn og 6,9 pst. for 
voksne kvinner. fr-a, perioden 1. november 1982· 
- 30. april 1983 til perioden 1. november 
1983 - 30. apr.il 1984. Fra L april 1984 ble det 
gitt et generelt tillegg på kr <0,70 pr. tim~. 
Videre ble det avtalt et garantitillegg på kr 
2,30 pr. time fra 1. oktober 1984. 

Gjennomsnittlig antas at tilleggene 1. april 
og 1. oktober' slår .ut i en]ønnsøkning,på, 2,8 
pst. fra 1983 til 1984. I tillegg kommeI'. l~nns
glidningen og overhenget fra'1983. 

I forretnings- og sparebq,nker steg den gjen
nomsnittlige manedsfortjenesten med 6,0 pst. 
for menn og med·· 6,6 pst. for kvinner fra 
1. september 1983 til 1. september 1984. Fra 
1. maj. 1984ble det gitt et generelt tillegg på 
3,3 pst. Utvalget ~ntar at det generelle til
legget, overhenget fra 1983 og lønnsglidningen 
i 1984 vil gi en total lønnsøkning fra 1983 til 
1984. på 6,5 pst. 

I forsil\Jringsvirksomhet steg den, gjennom
snittlige månedsfortjenesten med 5,1 pst. for 
menn og 5,8 pst. for kvinner fra 1. september 
19$3. til 1.. september 1984. Fra 1. mai 1984 
ble det gitt et generelt tillegg på 3,85 pst. 
Sammen med overhenget fra 1983 og lønns
glidningen i 1984 antas dette å gi en total · 
lønnsøkning fra 1983 til 1984 på 5,6 pst. 

I varehandel steg den gjennomsnittlige 
månedsfortjene.sten med 7,8 pst. for menn og 
for kvinner medi8,2 pst. fra 1. september 1983 
til 1. september 1984. 

Fra 1. april 1984 ble det i tariffavtalen mel
lom Handelsens A1~beidsgiverforening og Han
del og Kontor gitt et generelt tillegg på kr. 
375,- pr. måned til alle arbeidstake:re over 18 
år. Tillegget antas å slå ut med en gjennom
snittlig lønnsøkning på 5,0 pst; fra 1. april. I 
varehandelen under ett ventes det genereUe til
legget, overhenget fra 1983 og lønnsglidnin
gen i 1984 og gi en total lønnsøking fra 1983 
til 1984 på 8,2 pst. 

I utenriks sjøfart steg den gjennomsnittlige 
månedsfortjenesten for voksne sjømenn med 
8,5 pst. fra mars, 1983 til mars 1984. 

Fra 1. mai 1984 ble det gitt et tillegg på 
kr 160,- pr. måned både i utenriksfart og på 
forsyningsskipene. Forhandlingene i fjor høst 
resulter.te i et generelt tillegg på 5,5 pst. fra 1. 
novembel'. for; begge. grupper. 

Medregnet tekniske justeringer har. opp" 
gjøret i utenriksfart .og på forsyningsskipene 
samlet en ramme på 7,2 pst. 1. november 1984. 

I innenriks sjøfart steg den gjennomsnittlige 
månedsfortjenesten for. voksne sjømenn i un~ 
derordnede stillingeri med 3,4 pst. fra novem~ 
ber 1983 til november 1984. 

Fra 1. april .1984 ble det i innenriks sjøfart 
gitt et generelt tille,gg på 38 øre pr. time eller 
kr 65 pr. må.ned. Videre ble det gitt et garan
titillegg på kr 1,59 pr. time eller kr 275 pr. 
måned fra 1. oktober 1984. 

Blant ansatte på flyttbare borefartøyer og 
verkstedplattformer steg den gjennomsnittUge 
månedsfortjenesten med 2,1 pst. fra november 
1983 til november 1984. Fra 1. april 1984 ble 
det gitt et tillegg på 5,9 pst. til medlemmer 
i Sjømannsforbundet, Maskinistforbundet og 
Styrmannsforeningen samt til. medlemmer 
Rederiansatte Oljearbeideres. Forbund. 
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Statistikken for borefartøyer og verksted
plattformer blir innhentet i november hvert 
år (i 1981 i desember). Den omfatter både 
borem~skap ..~~.. maritimt · manl1skap. For 
1984 omfatter. statistikken 27 borefartøyer og 
v~rkstedspplattformer med ,i .~It 2 370 ap;:;atte. 

Statistikken dekker ikke de faste produk
sjonsplattformene eller bedrifter som, ·driver. 
tjenesteytende virksomhet i Nordsjøen. 

Tabell 2e viser gjennomsnittlig månedsfor- . 
tjeneste i november for perfoden 197~83~ 

Ta:bell 2e. 	Gj.snittlig månedsfortjeneste1
) inkl. 

overtid og diverse andre tillegg på 
flyttbare borefartøyer og verksted· 
p14ttformer. 1915-84 

Stigning 
Kr i pst. fra 

året før 

19715 ........................ 6609 

1976 ·-·· ...................... 7·177 7,7, 

1977 ......... ·······. ··-· ..... 7 707 ·8,3 

1978 .. ...................... 7 914 2,7 

1979 ... .. ...... .. . 8538 7,9········ ... 
1980 ······ ..............."..... 10171 19·,l 

19812) ...... . . .. .... .. ... . ... ... 10778 6,0 
1982 ....... ··-· .............. 13 907 29,0 
1'983 .. •,• ................... 14856 6,8 

19833) .......... "..... " ........ 13287 

19R4 .................. ······" 13:565 2,1 


1) .. November. 

2) Desember. 

3) -Ekskl. poresjefer.og borere. Disse er heller ikke 


rried i 1984. 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

Tabell 2f~ 	 Gjennomsnittlig måneds/ ortjeneste1) 

på forsyningsskip. 1975...;_1984 ·· 

. Vo~nesjøfolki alt 

Måneds Sti.gn:ing 
fovtj eneste i pst. fra 

kr året før 

19·75· ' ...... •···· ........... . 6 676 

1976 .: . . " ..... ,....•.... ; ... . 7929 18,8 . 

1:977 .................•.... 8009 1,8 
1978.: ......... ' . ' ......• .• .. ~· .. 8227 2,0 
1979' ... ; .•....• •.. ·· ...... , .. . 8470 3;0 
198'0 ..................... . 8593 1,5 
19·81 •.' ~.....·... ; •.•.... ·, ... ~ . . 10 926 27,2• 
19~2 ............... "•.•...• 11698 7,1 
1983· ~ .•. '·.• ....... ; ........... . 13 4'51 15,0 
1984 ...................... ;. 14 251 5;9 

1) Mars. 

Kilde: Statistisk Sentralbyrå~ 


Lønnssprednb1gen blant ansatte på bore
fartøyer og verkstedsplattformer er forholds• 
vis stor. I november 1984 varierte måneds,
lønnen fra ca. 9 900 kr. for riggassistenter til 
20 800-25 900 kr for tekniske sjefer, platt• 
formsjefer og undervannsingeniører. 

Blant sjøfolk ombord på forsyningsskip steg 
den gjeimomsnittlige månedsfortjenesten med 
5,9 pst. ·:fra mars 19$3. til mars 1984.. 

· · Fra 1. mai 1984 bl·e det gitt et •tillegg på 
kr 160 .. pr. måned og fra 1. november.5,5.pst., 
dvs. det samme som i utenriks sjøfart. 

·Statistikken for · forsyningsskip . blir· inn
hentet i mars hvert år. I 1984 omfatter den 
116 skip med .i alt 1967 sjøfolk. Tabell 2f 
viser månedsfortjenesten på forsyningsskip. 

Lønnnsstatistikken for de statstils(ltte pr. 1. 
oktober 1984 omfattet 178 000 arbeidstakere. 
Disse utførte 164 000 årsverk. Lønnsstignin
gen pr. årsverk fra 1. oktober. 1983 til 1~ 
oktober 1984 var på 6,8 pst. For heltidsansatte 
kvinner var stigningen 7,0 pst., og for heltids
tilsatte menn 6,7 pst. Stigningen e~ påvirket 
av atjusterings- og normeringsoppgjøret pr.1. 
august ·19.83 først ble registrert i statistikken 
1. oktober 1984. Dette oppgjøret utgjorde ca. 
1,2 pst. På den annen side er virkningen av 
justerings" og normeringsoppgjøret pr. 1. 
august 1984 og endringen av topplønnen på 
den laveste lønnsstigen fra 1. oktober 1984, 
ikke med i tallene. 

Veksten i perioden skyldes i hovedsak 
tarifftillegget på 4,4 . pst; som i Rikslønns" 
nemndas kjennelse ble gitt fra 1. mai 1984 
for statstilsatte. uten streikerett og fra 30.. mai 
for de med streikerett. Inklusive justerings,- og 
normeringsoppgjøret i 1984 utgjør de ta;riff
messige tillegg ca. 5,6 pst. 

inkl. overtid og diverse andre tillegg /or sjø/olk 

Av dette 

Befal 
kr 

Stigning 
i pst. fra 
året før Matroser 

Stigning 
i pst.fra 
året før 

7687 51466 
8979 16;8 6606 20,9 
9J49 ·l,9 6746 2,1 
9329 2,0 6802 0,8 
9.514 2,0 7068 3,9 
9649 1,'.'i 7137 0,,1 

1218'6 2~,3 9288 30,1 
12967 6,4 10043 8,1 

..1'5•088 16,~ 11196 11,5 
15889 5,3. 11992 6,6 
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På årsbasis utgjør lønnsveksten for stats
tilsatte · fra 1983 til· 1984 6;5 pst Arslønns• 

Kontorassistent/kontorfullmektig ................... . 

Fagarbeidere i Televerket og NSB .................. . 

Saksbehandlere1) ••••••• ! ; •••••••••••••••••••••••••• 

Eksp.sjef/underditektør/byråsjef ............ '. ...... . 


1) Omfatter førstesekretær, konsulent og førstekonsulent. 

Rikslønnsnevndas kjennelse om··ulike iverk
settingsdatoer ·fQ.r de med og de liten ·streike
rett, har betydning for årslønnsveksten for de 
forskjellige grupper tilsatte. T årslønnsbereg
ningene er. det· tatt hensyn til dette. Juster
ings- og normeringsoppgjøret pr. 1. august 
1984 og endring· av topplønn for den laveste 
lønnsstigen er også tatt med. 

Lønnsstatistikken for skoleiverket pr.· 1. 
oktober 1984 omfattet 82 000 arbeidstakere 
som utførte 73 000 årsverk. Lønnsveksten pr. 
år.sverk fra 1. oktober 1983 til 1. oktober 1984 
var på 6,8 pst. Også for skoleverket er stig
ningen påvirket a:v at justerings- og normer
ingsoppgjøret pr. 1. august 1983 på ca. 1,2 
pst. først kom med i 1984-statistikken. Det 
tilsvarende oppgjøret pr. 1. august 1984 er 
ikke ·med i statistikken. 

Ifølge Statistisk Sentralbyrås statistikk 
steg den gjennomsnittlige månedsfortjenesten 
for kommunale arbeidstakere utenom helse
ve:sen og sosial omsorg med 9,8 pst. for menn 
og 8,7 pst. for kvinner fra 1. oktober 1982 til 
1. oktober 1983. (Tall for 1984 foreligger: 
ikke). 

For, kommunale og fylkeskommunale ar
beidstakere i helsevesen og sosial. omsorg steg 
den gjennomsnittlige •månedsfortjenesten med 
7,8 pst. for menn og med 8,4 vst. for kvinn.eer 
fra/1. oktober 1982 til 1.' okt9ber, 1983, {Tall 
for 19S4 foreligger. ikke).- · 

Som resultat av lønn.soppgjøret i kommune• 
sektoren våren 1984, foreligger det nå.'fo: ulike 
avtaler i denne sektoren. :;r: avtalen mellom 
Norske Kommuners Sentralforbund (NKS) på 
den ene side og Sammenslutningen, av.· akade· 
mikerforeningeirn i kommunene og Yrkes61rga
nisasjonenes Forhandlingssammens,lutning på 
den andre, ble resultatet et generelt tillegg på 
3,7 pst. fra 1. niåi. Fra 1. okfober 1984 ble det 
v·ider1e foreta1tt · stigeeruiring~ på de···lav~ 
lønnstrinn, som antas å slå ut med ca.' 0,5· p13t. 
pr. dato. 

Resultatet av kjennelsen i Rikslønnsnemnda 

i oppgjØret mellom NKS. og de grupper, som 
inngår i Norsk Kommuneforbunds forhand
lingsområde ble et generelt tillegg på 4,2 pst. 
fra 30. mai. Fra 1. oktober ble det gitt de 
samme: stigeehdringer som i den andre avtalen. 

Siderl 1980 har Statistisk Sentralbyrå ut
arbeidet statistikk for an.satte i forretnings
messig tjenesteyting. Dette omfatter an.satte 
i virksomheter som driver med regnskaps
føring, reviSjon, databehandling,' arkitekt
virksomhet ··,·og byggeteknisk konsulentvkk
soril.het. Dess.riten er også ansatte innen tek
nisk virksomhet og annonse- og reklamevirk
somhet med. · Felles .for de fleste bedriftene i 
denne statistikken er at de ansatte ikke får 
s,irie · lønninger regulert gjennom landsomfat
tende tariffavtaler. Lønn:stilleggene følger 
imidlertid ofte lønnstilleggene i landsomfat
tende tariffavtaler, f.eks. mellom Handel og 
Kontor og Norsk Arbeidsgiverforening ·eller 
~qr, offe~tlig ansatte. . , . . .. . . .

Fra 1. september 1983 til 1. september" 1984 
steg den gjennomsnittlige månedsfortjenesten 
med 8,2 pst. for menn og 8,8 pst. for kvinner. 
Beregningsutvalget anslår lønnsveksten fra 
1983 til 1984 ti.19,0 J;>st. 

3. 	 LØNNSSPREDNING I N.A.F.s 
KVARTALSSTATISTIKK 

· Mens; tarifftilleggene bidrar til å minske 
lønnsforskjellene virker lønnsglidningen til å 
øke forskjeHehe. · Siste· kolonne i tabell 2d 'gir 
en, oversikt over lønnsglidningens andel . av. 
lønnsveksten. Denne viser at lønnsglidningens 
and.ei av den totale lønnsveksten har økt f de 
siste årene. Dette skulle isolert slå· ut i stØr~e 
lønnsforskjeller. 

Tabellen vi'ser ·at lønnsstrukturen mellom 
bransjer over· noen år endrer· seg li.te. Dette· 
ser' ut til å være hovedtendensen særlig i 
1980.;;årene, nien det ·kan være endel varia• 
sjoner avhengig av hvilke bransjer. og tids
perioder som legges til grunn. 

veksten ·har. variert mellom ulike grupP'er 
statstilsatte: 

·· G3erinomsnitts• 
. lØnil 

1983 1984 

Vekst 
1% fra · 

].:g,83,......1984 

Antall 
heltids• 
tilsatte 

pr.1.10.84 

92772 98207 5,9 10856 
105 096 110 989 5,6 5400: 
i33 2·24· 1413'00 6,1 10611 
183103 19'7 703 8,0 801 
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Mens iavlønnstilleggene i 1960- ·og 1970
årene ikke automatisk hevet bransjer eller 
bedr,ifte!'. opp på et -~estemt_prosentvis nivå i 
forholq. tii ·!pdustrien, ble Lavlønnsordningen 
fra 1980 utformet slik at det ble en automatisk 
heving av lønningene innenfor lavlønnsbran
sjer i forhold til gjennomsnittlig industriar
beiderlønn. I 1980 og 1981 ble det pr. 1. okto
ber gitt et garantitillegg på den enkelte be
drift med lavere gjennomsnittlig timefortje
neste enn 85 prosent av industriens gjen
nomsnitt, slik at alle bedrifter minst. skulle 
ligge på denne. Denne ble koblet til bestem
me~sene vedrørende . begrensning av lønns
glidningen. 

Lavlønnsordningen skulle finansieres av ar
beidstakerne og arbeidsgiverne med ~n halv
part hver. Derfor ble det opprettet et.Lavløn
nsfond med innbetaling gjennom trekk på ar
beidstakerne;· I 1982 og 1983 ble ·imidlertid 
85-prosentgarantitilleggene fullt belastet de 
aktuelle lavlønnsbedriftene i· de berørte om-· 
rådene og ingenting finansiert gjennom Lav-: 
lønnsfondet. For. de fleste avtaleområdene ble 
garantitillegget gitt som generelt tillegg innen 
avtaleområdene. I noen områder ble det av-· 
talt at bedriftene selv fritt kunne differensiere 
garantitillegget mellom grupper innen:for be
driftene. I hvilken utstrekning disse ordning
ene bidrar tll endret lønnsstruktur mellom 
bransjer vil være avhengig av hvilke prin
sipper som blir benyttet i de enkelte bransjer 
og effekten av disse. Jevnt. over vil dagens 
Lavlønnsordning med i hovedsak likt lav
lønnstillegg for alle . bedrifter innen bransjen 
bidra til mindre variasjon mellom bransjene. 

Endringer i syssels:ettingstruktureri innen.
for avtaleområdene kan i seg selv føre til 
endringer av lønnsnivået. Dersom det for en 
brahsje i tilbakegang forsvinner timeverk med 
relativt lave lønnsnivåer, vil det gjennom-: · 
snittli.ge lønnsnivået isolert sett stige på grunn 
av ·frafallet av timeverk. Motsatt vil lønns
nivået synke· dersom de relativt godt betalte 
tinieverkene ·. forsvinrier. 

Tabell 2.g viser utviklingen i det relative 
lønnsnivå i :forhold . til industri for. enkelte 
bransjer for voksne arbeidere (menn og kvin
net) :fra 3. kvartal 1974 til 4. kvartal 1984. Det · 
reia.ti ve lønnsnivå er beregnet på grunnlag av · 
gjennomsnittlige timefortjenester eksklusiv 
overtid og skifttillegg o.l. i de respektive 
bransjer. · 

I 3.-kvartalstallene er ikke garantitilleggene 
pr. 1. oktober samme år kommet med. For om
råder med de· største garantitillegg vil derfor 
tallene fori 3. kvartal. kunne gi det laveste rela
tive ·nivå· gjennom året. På den ann,.e~.sid,e vil 
også en del av de lokale tillegg elle~· glldningen 

_b. spesielt i ·høYtlØnilsgrupper· og s0m gjerne 
skjer på høsten _:___ heller ikke være med fullt 
ut i 3.-kvartalstallene. De relative tallene for 
4. kvartal 1984 er tatt med tilslutt i tabellen 
(i parentes) og viser en økning for bransjer 
hvo11 garantitillegg blir gjort gjeldende fra .1. 
oktober. På grunn av sesongsvariasjoner for 
lønnstillegg bransjene imellom gir egentlig 
ikke tallene for 4. kvartal i forhold til tallene 
for 3. kvartal noe direkte uttrykk. f.or utvik
lingen bransjene imellom fra år .til år, men 
snarere en indikasjon på at. det er store. varia-. 

_sjoner mellom kvartalene. 
Tabellen er basert på de faktiske gjennom

snittlige _timefortjene.ster. Enkelte· bransjer 
inneholder derimot en vesen.tlig andel. med 
layere qkentlig arbeidstid enn gjennomsnittet 
for industrien totalt, som følge av grupper 
skiftarb_eidere, turnusarbeidere etc. For, slike 
bransjer vil nivåene· i forhqld til . .gjenn.om:. 
snittet i industrien kunne være noe overvur
dert. 

Av de bransjene som. ligger lavest et det 
svært få som har. hatt særlig relativ tilbake
gang i det gjennomsnittlige lønnsnivået i for
hold til industrien· de siste· 10 årene. ·Herme;;. 
tikkfabrikkene kjennetegnes f.eks. med lav 
løn,nsspredning innenfor områder og .. nesten 
ikke lønnsglidning. I denne bransjen samt i 
skofabrikker, lærvare- og sportsartikkelfab
rikker. og delvis tekstilfabrikker, bakerier og 
konditorier og fiskeindustri har lavlønnstil
leggene bidratt til å opprettholde det relative 
lønnsnivået. Av de bransjer som ligger lavere 
enn gjennomsnittet for industrien ·er, det· sær
lig trelastbruk, oljemøller, fettraffinerier. ·og 
tranindustri samt. niiileralindustri . schn har 
hatt den svakeste utviklingen fra 3; 'kvartal 
1974 til 3. kvartal 1984, mens kjøttindustri, 
møller og forhlanderier, tobakksfabrikker ··<)g 
sjokolade- og sukkervareindustri har hatt dert 
sterkeste økningen i · forhold til industrien· i 
10-årsperioden. ·· 

Av de store områdene med høYt lønnsnivå· 
har lønnsnivået i mekaniske verkstede:r·:sunket 
noe relativt i 10-årsperioden • frå/':1.08 til 103. 
Forøvrig er hovedinntrykket forholdsvis sta~ 
bile lønnsforskjeller. Som fØlge av'' ·større 
lønnsforskjeller fra·· 1983 - til 1984 · 'bra11sjeri.e 
imellom i forhold til tidligere, har. det vært en 
noe større forskyvning mellom· ei:l' del bfu:riSjer 
fra 3. kvartal 1983 til. 3. kvartaf'1984 .rom det 
som har vært vanlig de siste årene. 

Tabell 2.h viser, de.t relative lønnsnivå fo~ 
kvinnelige arbeidere i forhold til mannl:lge 
arbeidere i tidsperioden 1973 ··tn 1983; 'Det 
er_. ikke. justert for skifta~beid slik at_ lønns
nivå~ne · fori .menne;he med . noe hø~e' skift
andei ·vil være. noe oy·ervtJ.rder.t. Da de su:m.

http:fr�/':1.08
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Tabell 2.g. Bransjevis oversikt over det relative lønnsnivå1) i 3. kvartal 19'14 til 4. kvartal 1984 

(Voksne industriarbeidere== 100) 

Bransje 

Be:i;-gv:erk ...........................·.......... . 

Industri ·i alt ................................ . 


Herav: 


Hermetikkfabrikker ......................... . 

Skofabrikker ............................... . 

Lærvare- og sportsartikke]fabrikker ......... : . 

Tekstilfabrikker ............................. . 

Konfeksjonsfabrikker·........................ . 

Bakerier og konditori·er ............. ; ....... \ . · 

Konservesfabrikker . . ......................'.. . 

Fiskeindustri ................................ . 

Margarinfabrikker ....................-....... . 

Glass·verk ................................... . 

F'ajanse-, porselens- og keramirkkindustri ..... . 

Kjøttindustri .......... ; .................... . 

Plastindustri ................................. . 

Trelastbruk ................................. . 

Møbel- 0 1g annen tveindustri ................. . 

Oljemøller, fettraffinerier og tranindustri ... . 

Konvolutt-, pose- og papirvarefabrikker ..... . 

Gummivarefabrikker ..............•......... 

Teglverk .................................... . 

Mineralindus·tri ............................. . 

Møller og forblanderier ...................... . 

Papirindustri ................................. . 

Elektronisk industri .............. ~ .. ; ....... . 

Maling_ og lakkindustri ..................... . 

Tobakks:flabrikker ........................... . 

Bilverksteder ......... ;·...... -.· ........·.. "...•. 

Sildemelin;d'Ustri · ..........·............. ; ..... . 

Trevarefabrikker og snekkerier .............. . 

Sjokolade- og sukkeryareindustri ............. . 

Karosserifabrikker ............................ . 

WaUboardfabrikker .......•.................. 

Eskefa'brikker , ................ "........... , .. 

Mekaniske yerltsted,er i .alt .......•....... ,.... . 

Betongvareindustri ................. ; ... , .... . 

BrYggerier og min·el;'a,lv;anp:fabrikker · ~ , ...... ;.. . 

Elektrokjemisk industri .. ; ...... ~ .. ; ... , ..... . 

Sen;nent... o.g lett'betongindustri .... ·; ....•. ; .. , .. . 

B·okbinderier ..... ·! •••• ·•••• , ••.· •• ·• ;·· •••.••" •••••.••• 


Spengsioffindus.tr:i . , ........... ; .....•....... ··~ 


Stenindustri ......_." ... ·: .... ; . " .. _..... ·· .._. ·,._. ,.... • 

By;ggevirksomhet i alt ...... ; ........ ·.......... :
Anleggsvirksomhet .......................... . 

Oljevirksomhet ....... '. ..... '. ..:_•, ..·.·.· ......... • 

Landtransport i alt·.·. . .......•... -~ ..... ; ....... " · 


Herav: 

Rutebilselskaper 

1974 

3.kv. 


105 

100 


78 

81 

82 

83' 

79· 

88 

81 

88 

91 

90 

93 

85 

93 

98 

93 


111 

89 

91 

96 


100 

92 

94 

97 

99 

818 


101 

100 

99 

86 


106 

103'· 

96 

1•08 

102.; 

99 ,, 


100 

116 

95 


103 

105 

H7 

142 


93 


92 


19802) 
3.. kv. 

i14 

100 


77 

84 

83 

83 

84 

87 

87 

87 

86 

91 

95 

94 

92 

94 

92 

97 

92 

93 

97 

98 

915 

95 


100 

94 

·92 

98 

95 

96 


,89 

101 

100 


99 

100· 

105 

·95_·, 


105 

100' 

102 

108 

U5 

96 


95 


19'822) 

3.kv. 

107 

100 


78 

83 

83 

84 

84 

85 

86 

85 

86 

89 

96 

95 

91 

94 

91 

97 

93 

92 

94 

98 

99 

95 

97 

98 

94 


100· 

, 96 


98 

94 


101 

101 


· l!Ol 


'105' 
1-09 

100. 

102 

105' 

106 

106 

uo 
116 

li56 

98 


99 


1963 

3.kv. 


103 

100 


78 

80 

81 

83 

83 

87 

86 

88 

92 

93 

91 

93 

92 

92 

92 

92 

91 

90 

95 

96 

98 

94 

96 

96 

9'7 
98 

97 

95, 

95 


101 

100 

101 

1()4 


107, 


1102 

100 


..105 

104 

106 

113 


-US 

142 

127 


97 


96 


19842) 

3.kv. 

104 

100 


76 

79 

80 

82 

82 

84 

00 


87 

89 

90 

90 

91 

91 

91 

93 

93 

93 

93 

94 


914 

94 

95 

9'5 

96 

97 

9'7 
98 

9·8 

9·9 


100 

101 

102 


103 

1-04 

104' 

.104 

105 

106 

109 

111 

114 

141 

:12'5 


95 


94 


1984 

(4.kv.> 


(105) 

100 


(82) 
(8,1) 
(82) 

(83) 
(83~ 

(85) 

(86) 

(88) 

(99) 
(9'4) 
(91) 
(95) 
(90) 
(91) 
(93) 

(90) 

(92) 

(9•6) 
(98) 
(96:) 
(93) 
(9:5) 

(102) 
(96) 
(915) 
(94) 

(9'8) 
(99')' 
(98) 

(lQl) 

(l03) 

(105) 
' 	(107)' 

(106)' 

(104) 
' (104) 

(10~) 

(115) 

(138) 
(l2i7) 

(95) 

(93) 

1) 	Beregnet på grunnlag av gjenn()msnittlig timefortjeneste (eksklusive overtidstillegg, skifttillegg o.l. 
samt betaling for helligdager, feriepenger o.l.) for voksne arbeidere. 

2) Eksklusive etterbetaling. · · 
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mariske fortjenestene egentlig ikke er: særlig bedring av kvinn,ers timefortjenest.e i for
sammenlignbare mellom og innen bransjer, vil hold til menns, fra 78,9 prosent i 1973 til 
tallene bedre kunne karakterisere utviklings 88,2 prosent i 1984. Det er ikke særlig for
tendensene. skjell i utviklingen mellom bransjer med høy 

I 1984 har kvinner en relativt større an kvinneandel og bransjer med lav kvinneandel. 
del av antall arbeidede timer enn i 1983. Det er særlig i kjemisk industri og mineral-' 
Økningen fordeler seg ganske jevnt på de bearbeidende industri at den relative tilnærm
fleste næringer, men innslaget av kvinner ingen mellom kvinnelønninger og mannsløn
innenfor elektronisk industri er nesten for ninger har vært sterkest i 10-årspe.rioden 1973 
doblet på 10 år. ·til 198R· 

I industrien har. det vært en kontinuerlig 

Tabell 2.h. Gjennomsnittlig timefortjeneste ·(eksklusive overtiiJ,stillegg, skifttillegg o.l.) for 
voksne kvinnelige arbeidere i prosent av tilsva,rende timefortjeneste for men.n i 
tidsromme.t 19'13 til 1984 

Kvinneandel 
i% Bransje 1973 197'7 1981 19:83 1964 

73. ·83 84 

15 li6 16 fudustrf falt .................................... . 78,9 82,8 86;1 87,8 ; '818,2 
~o 33 34 Nærfngs- og nytelsesmiddelindustri. ............ . 82;6 86,6 88,4 88,8 89,1 
6:3 69 68 Hermetikk:fabdkker ............................. 86,2 . 89,'6 93,3 93,2 93',6 
513 61 152 Sjok()lade- og sukkervareindustri .............. . 83,4 87,7 89,'5 91,9. 92,7 
64 {)7' 67 Tekstil og bekledning ......................... . 84,9 88,1 93·,1 93,5 92,9 
55 5'8 58 Tekstilfabrikker ............................... . 86,1 88,5 92;6 92,7 9~,2 

s2 87 86 Konfeksjonsfabrikker .......................... . 83,9 85,9 90,3 92,4 91,0 
3 7 9 Treindustri ..................................... . 91,l 92,0 9·3"5 94,5 97,1 

10 12 12 Treforedling og papirvare ..................... . 87,.1 90,0 91,8 94,2 94,0 
17 17 17 Grafisk industri ............................... . 81,1 82,7 85,0 85,3 85,1 
20 21 21 Kjemisk industri i alt ......................... ;;, 82,1 87,3 91,0 9·2,'5 912, 7 
11 11 11 Minerarbearbeidend!e industri ................. . 7·4,3 83,1 87,2. 87,8 87,8 
35 5:3 60 Elektronisk industri. ........................... . 88,4 91,4 9,2"0 94,2 916,4 
6 9 9 Jem- og metallindustri ........................ . 85,5 89,'.7 91,'5 92,4 93,4 
2 4 '5 Landtransport ................................. . 85,7 88,3 89;.3 90,4 91,0 
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KAPITTEL 3 


Inntektene i jordbruk og fiske. 


1. 	 INNTEKTSUTVIKLINGEN I JORD· 
BRUKET 

.. JQrdbrµkso~ganisasjonene og ~taten ble ·i . 
julli 1984 enige om en ny ·jordbruksavtale 
fra 1.7.1984. Inntektsrammen for perioden 
1.7.1984-30.6.1985 ble avtalt til 1450 millio
ner, kroner. Det ble dessuten. enighet om å 
øke kraftforprisen med 12 øre pr. kg. Dette er 
en ekstra kostnadsøkning, som kompenseres 
m.ed 156,6 millibner kron.er. Av oppgjøret ble 
58 pst. fordelt på prisøkninger og 42 pst. 
over statsbudsjettet. Jordbruksavtalen er be
håndlet i St. · prp. nr. 3 for 1984-85 og 
IIirist. S. nr. 74 for 1984-1985~ 

-Den beregnede inntektsveksten i jordbruket 
avhenger noe av hvilke inntektsbegrep og 
kilder som legegs til· grunn. I utvalgets rap
port fra januar 1985 ble det gitt tall fram til 
og med 1983 hentet fra normalis'erte total
regnskap og nasjonalregnskap og . det ble 
gjort anslag for' 1984 · fOr modellbruk. 

.For normaliserte totalregnskap, som forut
setter nocrmal produksjonsutvikling, foreligger 
det regnskapstall fra Budsjettnemnda for 
jo!rdbruket fram til 1983. Ifølge regnskap som 
ble lagt til grunn i januarrapporten økte 
vederlag til arbeid og egenkapital pr. årsve,rk 
med ca. 1% pst. fra 1982 til 1983. Beregnet 
arbeidsinntekt pr. årsverk (der beregnet 
vederlag til all kapital er trukket fra) økte 
med ca. 1 % pst. 

I forhandlingssammenheng brukes bereg
ninger for modellbruk. Ved forhandlingene i 
vår ble partene enige om å bruke de 29 modell
bruk som Budsjettnemnda for jordbruket had
de utviklet. Av disse er det innarbeidet normer 
for 24 modellbruk, de resterende er under 
vurdering av partene. 

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

Etter, Budsjettnemndas beregninger av veid 
gjennomsnitt for de 29 modellbrukene økte 
beregnet arbeidsinntekt med 2% pst. fra 1982 
til 1983, inklusive produktivitetsvekst, dersom 
markedet hadde vært i balanse. Ved faktisk 
marked ble veksten ~a. % pst. Overproduk

sjonen ble beregnet å ha redusert inntekten 
med vel 6 400 kroner pr. års;verk i 1983. Med
regnet anslått ·virkning av tilleggene pr. 1.7. 
1984 · ble gjennomsnittiimtekten på modell
brukene inklusive produktivitetsvekst bereg
net å øke med ca. 2% pst. fra 1983 til 1984 
ved markedsbalanse. Da inntektssvikten av 
overproduksjonen ble beregnet å avta til vel 
5 600 kroner pr. årsverkfor 1984, ble iruitekts
veksten ved faktisk m~rked anslått. å bli noe 
høyere. enn ..v:ed .markedsbalanse. V~d faktisk 
marked' ble veksten he:regnet . til 3% pst. fra 
1983 til 1984. ' 

Normaliserte totalregnskap for 1984 og nye 
beregninger. på ..modellene yil foreligge oip. 
kort tid fra, Budsjettn:emnda for jordb;rukef. 

Nasjonalregnskapet .gir tall. for <frifts.resul
tatet i jordbruket, ._Avlingsvarias1joner, fra år 
til år og overproduksjonen påvirker disse 
tallene. Driftsresultatet ·pr. årsverk var om
lag på samme nivå i 1983. som i 1982. Nasjo
nalregnskapets. første årsregnskap. for 1984 
vil foreligge i april/måi. . · 

Utvalget ·vil· videre understreke at det ikke 
har tatt nærmere standpunkt til hvordan· tal 
lene overfor samsvarer med den faktiske inn
tektsutviklingen i jordbruket. 

2. 	 INNTEKTER I FISKE 

I fiskeriforhandlingene brukes flere be
greper som belyser ulike. sider ved inntekts
og lønnsomhetsforholdene· i næringen. 

Lønnsevne pr. årsverk er en be·regne1t stør
relse og forteller hvor mye rederiet kan ut
betale mannskapet etter at alle beregnede 
kostnader ved driften er dekket. Nivået på 
lønnsevnen vil i stor grad være påvirket av 
de kostnadsvurderinger som legges til grunn 
ved beregningene, jfr,. tabell 3a. Lønnsevnen er 
ikke særlig egnet til å belyse fiskernes, inn
tekter, men kan tjene som en illustrasjon på 
fiskebåtens inntjeningsevne. 

Fiskerlott og arbeidsgodtgjørelse pr. års
verk belyser fiskernes gjennomsnittsinntekter~ 
Den samlede arbeidsgodtgjørelse til mann
skapet omfatter foruten mannskapslotter også 
eventuelle hyrer, ekstralotter eller proviant 
betalt av båtens/rederiets andel av deling&
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fangst På en del . fartøyer, blant annet på 
trålere og banklinebåter. blir det. på ·grunn av 
arbeidets ..art benyttet utskiftingsmannskaper, 
slik at det står mer enn en fisker bak ett 
årsverk. Inntekt pr. fisker vil i slike tilfelle 
ligge la.vere enn arebidsgodtgjøre~sen pI\ .års
verk. ·, . 

I tabell 3 a gis oppgaver. over gjennom
snittlig lØnnsevne og arbeidsgodtgjørelse pr, 
årsv~rir:·. r6f ·helål,'sdr;evne fartøyer i alt, for 
storbåt' "(13 m og over), for.delt på torske- ·· 
fiskeriene1 og sildefiskeriene2, og for småbåt 
(8-12,9 in) i alt. · 

Tallmaterialet for årene 1981-83 er basert 
på ·de · årlige lønnsomhetsundersøkelser som 
Bud~jettnemnda ,.for., .. fiskenæ:r:i!).gen utføre~.· 
Nemndas undersØkelser bygger på innhentede 
regnskapsoppgave~. fq,r. vanlig godt drevne og 
vel utstyrte fartøyer,· som brukes til fiske året 
rundt Dette er L!henhold til normer fastlagt . 
i Hovedavtalen for fiskenæringen som gir 
grunnlaget for. forhandlingene 0.om støttetiltak 
for næringen. 

Undersøkelsen omfatter bare den helårs
drevne flåten, og det er således ikke et r:epr.e:
sentativt utvalg for hele fiskeflåten som er 
grunnlaget for tallene i tabe1len. Det bereg
nede..µmtelrt$:tiivåe~. ka;n derfor ikke. oppfattes 
8om ·gjenno.msnittstall for hele næringen. 
•. I }3qd$j~tt11~Inndas mated~le_er definisjo~en 
ay årsver:t.r'knyttet.til fartøyets driftstid~ .dvs. 
den tid fartøyet er utrustet for fiske og mann
skapet står ombord. Budsjettnemndas års
verksbegrep gir således uttrykk for den veide 
gjennomsnittlige bemanning ombord i fartøy
ene i løpet av året. Fartøyene som inngår i be
regningene, skal normalt ha 30 ukers drifts
tid eller mer. Imidlertid kan Budsjettnemnda 
lempe på dette kravet dersom fangststopp 
eller regulering gjør at fartøyer. ikke oppnår 
den driftstid de normalt ellers ville hatt. 
Gjennomsnittlig driftstid i året for Budsjett 
nemndfartøyer på 13 m og over er 38-39 
uke·r og på fartøyer på 8-12,9 m 24-25 ukeI'! 
En arbeidsgruppe har på grunnlag av materi 
ale fra noen år tilbake beregnet at det ligger 
et forholdsvis stort antall timer bak et årsverk 
på en del fartøygrupper på 13 m og over. 
Reguleringer kan ha inedført at antall timer 
for enkelte fartøygrupper har gått en del ned. 

Fra 1981 til 1982 var det nedgang i lønns
evnen for helårsdrevne fartøyer i alt. Størst 
var: nedgangen for storbåt i sildefiskeriene. 
Fra 1982 til 1983 var det uendret nivå på 

1) Kyst- og bankfiske etter torskeartet fisk, reker, 
line- og garnfiske på fjerne farvann, trålere og 
fabrikkskip. 

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

lønnsevnen for storbåt i torskefisk;e:riene., mens 
den gikk sterkt opp for storbåt i sildefisikerj~ 

ene. For småbåt var det n.edgang i lø~sevnen 
både i 1982 og 1983 i forhold til året før. 

Arbeidsgodtgjørelsen på sto11båt varomtrent 
uendret fra 1981.. til 1982 til_ tross for vesent... 
lig svakere Jønnsevne. Fra 1.982 til 1983 steg 
arbeidsgodtgjØrelsen for storbåt. Gjennom
gående er arbeids.godtgjørelsen pr. års:Verk be
tydelig lavere for småbåt enn for storbåt
flåten. For. .. småbåt var det en nedgang i ar
beidsgodtgjørelsen i 1982. I 1983 steg den 
igjen, men dette skyldtes hovedsakelig økte 
minstelottutbetalinger. 

Anslagene ·for arbeidsgodtgjørelse i 1984 
bygger på.foreløpige oppgaver .for fangst og 
priser, sanit prognoser f6'.r utyiklin:~11 i kost
nader m'.v ~ Disse anslagene er ·h~heftet med 

·stor grad av usikkerh'et og må forventes å bli 
revidert. senere. 

I 1984 var det i følge ansl~gen~ økiJ:lg i. ar
beidsgodtgjørelsen .for storbåt, sett under ett. 
Imidlertid var det nedgang for storbåt i silde
fiskeriene, mens storbåtene i forskefiskeriene 
har hatt øking. 

Det framgår av det ,materiale ·Budsjett 
nemnda legger, fram at det er forholdsyis 
~tore inntek;tsforskjelle:r .iruien næringen.. Dette 
gjelder både. mellom distrikte~, fartøygrupper, 
båtstør:relser og driftsformer. Inntektsfor
skjellene er imidlertid i.kke stabile. Forholdene 
kan skifte slik at fartØygrupper som tjen,er 
godt ett år kan; ligge .l~vt neste år~, Slike. sv~ng'.' 
ninger skyldes, i vesentlig grad varierende 
ressursgrunnlag, fiskemønster og markeds
forhold. 

Ved lønnsomhetsundersøkelsen for 1983 for 
båter på 13 m og over, kom det tilfredsstil 
lende regnskapsoppgaver. fra ca. 35 pst. av 
den kartlagte masse av helårsdrevne. fartøyer. 
For de mindre båtene bygger undersøkelsen 
på regnskaper fra ca. 25 pst. av de helårs-. 
drevne fartøyene. Budsjettnemnda peker på en 
del forhold som gjør at tallene for de mindre 
fartøyene er mer usikre enn for de større. 

Statistisk Sentralbyrå legger på grunnlag av 
skattelikningen og opplysninger fra Garan,ti
kassen for fiskere fram tall for fiskernes inn
tekter. Etter dette materiale hadde fiskere 
med minst 20 uker på fiske og pensjonsgivende 
inntekt større enn folketrygdens grunnbeløp 
en bruttoinntekt1 fra fiske på kr 90 000 i 1980 
og kr 101300 i 1981. (Senere tall mangler). I 
tillegg har fiskerne i følge statistikken fra 
Byrået en del lønnsinntekt samt næringsinn.
tekt fra blant annet jordbruk og skogbruk. 

1) 	 Omfatter summen av lott og hyre registrert i 
garantikassen. Tallene er uten fradrag av noen 
art. 

http:forhandlingene0.om
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Byråets statistikk ·er basert på andre normer har tatt standpunkt til hvordan tallene som 
enn' Budsjettnemndas tall. er gjengitt i dette avsnittet, samsvarer meQ. 

Beregningsutvalget understreker at det ikke de faktiske inntektsforhold i næringen. 

Tabell 3a. 	 Inntekter i fiskerinæringen 1981-81,.Helårsdrevne fartøyer på 8-12,9 meter (Små
båt) og 13 meter og over (storbåt) Kron$' 

-·----
Storbåt HelårsdrevneSmåbåt i altSild Torsk Ialt 

Lønnsevne pr. årsverk 104 700 li31l 700 126,000 61700 108·000 
1918 l Arbeidsgodtgjørelse 

pr. årsverk .......... . 139400 135 000 1361200 68300 12i0500 

Lønnsevne pr. årsverk 57 900 107 ·600 97 300 52600 87800 
1982 Arbeidsgodtgjørelse 

pr. årsverk ........ 1 •• 139"60'0 132300 133600 64800 119000 

Lønnsevne pr. årsverk 107 300 Wf1900 109·500 37000 88100 
1983 Arbeidsgodtgjørelse 

pr. årsverk .......... . 177 600 143 900 152 500 65 600 12!6 500 

Lønnsevne pr. år~,verk 
1984 Arbeidsgodtgjørelse 

pr. årsverk .......... . 162 000 154000 156 000 

Merknad: 
Lønnsevne pr. årsverk beregnes ved at fremmedkapitalandelen avskrives på grunnlag av historisk 

kostnad, og egenkapitalandelen på grunnlag av gjenskaffelsesprinsippet. Egenkapitalen forrentes til 
realrente. Produktavgiften blir regnet som kostnad. 

For årene 1961-83 er utbetaling av minstelott fra Garantikassen inkludert i arbeidsgOdtgjørelsen. 
I 19183 utgjorde ·dette gjennomsnittlig kr 2 500 pr. årsverk for storbåt og 11100 kroner pr. årsverk for 

småbåt. 

Kide: 1981-83:: Budsjettnemnda for· fiskenæringen. 


Fior 19'84: Anslag. 
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KAPITTEL 4 

Prisutvikling og prispolitikk 

1. 	 UTVmLINGEN I KONSUMPRIS
INDEKSEN 

Prisstigningen i Norge i 1970'"åra målt·. v·ed 
konsumprisindeksen var i gj'?nnomsnitt 8,4 
prosent pr. år. Den sterkeste stigningen, var. 
i 1975 med 11,7 pros.erit, og den laveste i •· 1979 
aa pimssttgningoo som følge av· Pris~ og; mn
tektsstoppen ba:re var. 4,8 prosent. 

I løpet av de siste 2-3 åra har prisstig
ningen .avtatt internasjonalt. Dette gjelder 
også· Norge hvor stigningstakten i 1984 lå 
omtrent på det halve av stigningstakten i 1981 
regnet på årsbasis. 

Den gjennomsnittlige pr~ss:tigning fra 1981 
til 1982 var på "11,3 prosent og fra 1982 til 
1983 på 8,4 prosent. 

Prisstigningstakten gjennom 1983 og 1984 
målt · ved prosentvis vekst· fra tilsvarende 
måned året før går fram av tabell 4 a. Vekst
takten i. konsumprisindeksen var avtakende 
gjennom begge disse åra. Den gjennomsnitt 
lige stigningen i konsumprisindeksen for 1984 
var 6,2 prosent. Konsmripi-isindeksel1 lå i 
februar i år 5,5 prosent høyere enn i tilsvar
ende måned i fjor. 

I OECD-landene var prisstigningen i 1970
åra ·i ·gjennomsnitt ca. 9 prosent p:r. år, og 
dermed noe høyere enn i N org~. . 

Både i Norge og innen OECD~fc:;>r øvrig var 
prisstigningen i 1980 sterkere enn året før. 
_Senere· har imidlertid prisstigningstakten i en 

·rekke OECD-land vært avtakende og. tildels 
·betydelig lavere e:nn i Norge. Differan,sen niel
'lom prisstigningen i Norge og OECD-landene 
totalt har vært a:vtakende og var for 1984 
ca. 1 prosentpoeng. I .januar 1985 var konsum
prisindeksen for OECD-land totalt 4,9 prosent 
høyere enn ett år .ti.dligere. Tilsvarende<tall 
for Norge var 5,7 prosent. Se for øvrig tabell 
4 b. 

Ta.bill 4a. Konsumprimndeksen ( 1979=100) 

Endringer 
Indekstall. fraåret før 

% 

1983 1984 19i85 19814 1985 

.Januar ... •.•.• .. 147,•8 157,3 166,3 6,4 5,7 
Februar ........ 148,5 1'58,1 166"8 6,4 5,5 
Mars ........... 15:0,0 159,9 6,6 
April ........... 150,6 1'60,6 6,6 
Mai ............ 150,9 160,8 6,6 
.Juni ... ,......... 151,9 161,6 6;4 
Juli ............. 153,0 162,3 5,,1 

August . ···-·· ... 152,7 · 162,,l 6,2 
September ..... 154,0 163,4. 6',1 
Oktober ....... 1'54,7 164,1 16;1 
November ..... '155,1 164,4 6,0 
Desember ...... 15'5,9 165,,1 5,9 . 

Arsgj.snitt ..... 152,1 161,6 6·,2 
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TabeH 4b. Konsumprisindeksen i en del OEOD-Zand. Prosentvis endring 

Endringer fra året førArllg 
gj.snitt Jan. 19841970-80 1981 1982 1983 1004 jan. 85 

Norge .................................. 8,4 l3,16 Ll,3 8,4 6,2 5,7 

USA ................................... 7,8 10,4 6,1 3,2 4,3 3,6 

Japan ................................ 9,0 4,9 2,'7 1,9 2,2 2;9 

V est-'Tyskland ........ ······ ........... 5·,1 5,9 5,3 3,3 12,4 2,1 

Frankrike .............................. 9,7 13,4 11,8 9,6 7,3 6,5 

Storbritannia ........................... 13,7 11,,9 '8,6 4,6 15,0 5,0 

Italia ... •' .............................• . ~ 113,8 1'7,8 16,6 14,6 10',8 9,1 

Sverig1e 9,·2 12,1 8,6 8,9 8,0 7,3
..... ················ ............. 

Danmark .............................. 9,8 11,7 10,1 6,9 6,3 '5,8 

Finland ................................. H,2 12,-0 9,6 8,3 7,1 6,4 

OECD-land (gj.snitt) ········· ........... 9,.0 10,5 7,8 5,'3' 5,3, 4,9 

Europeiske OECD;.land (gj.snitt) ........ W,4 12,1 10,,5 8,3 7,6 7,l 


Kilde: OECD. 

Tabell 4c.1) 	 Konsumprisindeksen 1979=100. Prosentvis stigning i delindeksen ( A). Bidrag fra 
d(J enkelte d.eZindekser til totalindeksen (B) 

A B A B 
1982/83 1.983/84Endringer fra året før 	 l982/83 1983/84Prosent- Prosent-Prosent Prosentenheter enheter 

Matvarer .................................. ·.······· 7,5 1,6 7,1 1,4 

Dmkkevarer og tobakk .............................. . 10,-5 0,4 5,4 o.,s 

Klær og skotøy ...... ; ....................... ; ..... . 5,3 0,5 '5,8 0,4 

Bolig, lys og brensel ............................... . 9,7 1,,8 7,,6 1,4 

Møbler og husholdningsartikler . · ................... . 7,8 0,7 4,·6 0,4 

Helsepleie· ................ ·......................... . 7,2 0,2 5,0 

Reiser o.g transport .•.......................•....... 10,2 1,9 6,6 .l,3' 

Fritidssysler og utdanning ....................·..... . 6,2 0,6 6,'5· 0,'6 

Andre varer og tjenester ........................... . 9,2 0,7 4,8 0,4 

Total ............. ; .......•:.:; .......................... . 8,4 8,4 6,2 6,2 


Merknad: Tabell 4c er beregnet på grunnlag av oppgitt inde~tall uten desimal. 
1) Vektg,runinlaget fra og med august 19i82er basel't på forbruket i 1979-81. 

Tabell 4 c viser prisstigningen de siste to enn året før. Subsidiene på mel, melk og ost 
år for varer og tjenestegrupper. ble· redusert. Avgiftene på øl, vin, brenn.evin, 

Ved årsskiftet 1982/83 var stigningen i kon tobakk og bensin ble økt. Ved årsskiftet 1984/ 
sumprisindeksen sterk bl.a. som følge av takst 85 bidro endringer i avgifter, subsidier og of
og avgiftsøkninger og subsidieredukS1joner. fentlig fastsatte pris'er relativt moderat til 
Subsidiene· på melk, mel og ost ble redusert. prisstigningen, og anslagsvis ca. 0,5 prosent
Avgiften på brennevin, vin, øl og bensin ble enheter. 
økt. I tillegg økte en del offentlige pll'iser, bl.a. I tabell 4 d er konsumprisindeksen fordelt 
teletjenester, priser på offentlig kommunika etter leveringssektor og viser utviklingen i 
sjon og på elektrisitet. Tilsammen slo økte følgende 6 hovedgrupper: jordbruksvarer, 
takster:javgifter og reduserte subsidier. ut fiskevarer, andre norskproduserte konsum
med omlag 1,5--2,0 prosentenheter på kon varer, importerte konsumvarer, husleie og 
sumprisindeksen. andre tjenester. 

For 1984 var utslaget på konsumprisindek Tabellen viser stigningen over året målt fra 
sen som følge av endringer på ovennevnte januar til januar for kunsumprisindeksen for.
områder omlag som for 1983. Avgifts- og delt etter leveringssektor. 
subsidieendringer bidro imidlertid noe mindre 
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Tabell 4d. Konsumprisindeksen. Varer og tjenester etter leveringssektor. 1919=100 

Endringer i prosent 
Vekt 

O/oo Jan. 82;...., Jan. 83- Jan. 84
jan. 83 jan. 84 jan. 85 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000,3 1'0,1 6,4 5·,7 

1. Jordbruksvarer .................................. . 
1.1. Mindre bearbeidde ......................... . 
1.2. Mer bearbeidde ............................. . 

121,5 
74,1 
47,4 

9,9 
8,6 

12,2 

5,6 
5,7 
5,2 

5,6 
·5,2 
6,4 

2" Fiskevarer ..................................... . 14,1 7,3 7,4 3,7 

3. Andre norskproduserte konsumvarer ............ . 
3.1. Lite påvirket av verdensmarkedets priser ... . 
3;2. Påvirket av verdensmarkedet pga. s:tort im

portinnhold eller råstoffpris bestemt på ver
densmarkedet .............................. . 

3,3,, Påvirket av verdensmarkedet pga. konkurranse 
fra utlandet ... , ............................ . 

348,9 
1115,4 

105,1 

1218,4 

1'0,3 
13,9 

7,8 

8,6 

6,3 
9,1 

4,7 

5,2 

6,3 
8,4 

4,0 

6,3 

4. Importerte konsumvarer ........................ . 
4.1. Uten norsk konkurranse .................... . 
4.2. Med norsk konkurranse ..................... . 

22·8,9 
1215,2 
1'03,7 

6,18 
8,1 
5,2 

6,1 
8,7 
3,0 

5,1 
5,9 
4,2 

5. Husleie ........................................ . 97,0 12,·6 8,2 6·,8 

6. Andre tj.enester ................................ . 
6.1. Med arbeidslønn som dominerende prisfaktor 
6.2. Også med andre vlktige priskomponenter ..... 

1818,9 
61,3 

12.S,6 

14,·0 
13,2 
14,4 

6,3 
5,4 
6,8 

5,1 
7,7 
3,8 

Det framgår av tabell 4 dat prisstigningen 
på «Jordbruksvarer» viste omlag samme ut
vikling siste to perioder. Det samme har vært 
tilfelle for gruppen «Andre norskproduserte 
konsumvarer». Undergruppen 3.1., «Lite på
virket av verdensmarkedets priser» viser sterk 
prisstigning de tre siste perioder og vesentlig 
sterkere enn den totale prisstigningen. Under
postene 3.2. og 3.3. som er påvirket av verdens
markedets priser bidr.o mer moderat til pris
stigningen. 

Prisstigningen på importerte konsumvarer 
er fortsatt moderat, med en svak nedgang sett 
i forhold til samme periode året før. 

For andre varer og tjenester var stigningen 
lavere enn tilsvarende perioder i foregående 
år og også lavere enn den gjennomsnittlige 
stigning i konsumpdsindeksen totalt. 

2. PRISPOLITIKK 

I St. meld. nr. 59 for 1984--85 om retnings
linje!i for prismyndighetenes virksomhet i 
1985 heter det bl.a. at prismyndighetene først 
og fremst skal bidra til . å fremme en effektiv 
konkurranse, særlig ved tiltak som tar sikte på 
å motvirker konkurransereguleringer. i nær.
ingslivet. Et viktig ledd i arbeidet med å frem
me konkurranse i næringslivet er også å 

vurdere konkurransebegrensende virkninger 
av offentlige regelverk. 

Gjeldende forskrifter om meldeplikt for kon
kurransereguleringer og leverandørreguleirin-. 
ger og konkurransereguleringer av priser og 
avanser m.v. opprettholdes, men eventuelle 
endringer eller tilpasninger skal vurderes. 

Etter retningslinjene· skal prismyndighetene 
undersøke prisfortjeneste- og konkurransefor
holdene i næringslivet, og legge vesentlig vekt 
på å informere forbrukerne og næringslivet om 
aktuelle pris- og konkurranseforhold. Gir un
dersøkelsene grunn til det, skal prismyndig
hetene treffe tiltak for å bringe skadelige for
hold til opphør. Spørsmålet om å innføre kon
troll med fusjon eller oppkjøp mellom foretak 
vurderes. 

Med bakgrunn i retningslinjene ~ en rekke 
direkte prisreguleringer avviklet i. løpet· av de 
siste par år. Dette gjelder bl.a. maksimalpris
reguleringen for bensin, sement, brød, detalj
priser på kjøttvarer, transport med lastebil, 
byggeprisforskriftene og forhandleravansen 
for bensin. Enkelte av ordningene er avløsrt av 
meldepliktsbestemmelser. 

Den særskilte husleieregulering (etter lov
ens kap~ Il) er begrenset til å gjelde Oslo, 
Bergen og Trondheim. F<;>r øvrig gjaldt loven 
opprinnelig i 115 kommuner. Etter søknader 

4 
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fra kommunene:: ei,.: 98 "konun\lller. nå unntatt. 
Det stedlige virkeområde · her.· ventes· ytter• 
liger.e begrenset. · ···- · · .. .. . 
· -~.medhold ~Y husleier.~gtilerlnisloven.$i§· 17 
er det-gitt prisfO,r~krifter·forboliger i.bolig
byggelag, sist revidert 1. september. 1983. 
Siden 1. september 1982 er 93 kommuner unn;.. 
tatt fra denne regulering. Forskriftene gjelder, 
i dag i 8 kommtiner. Det ·ventes ytterligere 
begrensning av det stedlige .. virkeområde også
her.·. . , 

Prisforskrifter for overdragelse og bortfeste 
av fast eiendom av 25. oktober 1974 ble opp
hevet· ved kongelig resolusjon 27. mai ·1983. 
Med bakgrunn i opplysninger· om tilfeller med 
meget betydelige økninger av den årlige 
festeavgiften, ble det den 16. desember 1983 
innført midlertidige prisforskrifter oni regu
lering av festeavgifter. Forskriftene er nylig 
forlenget og gjorf gjeldende. ut 1985. 

Foruten den særskilte husleieregulering og 
maksunalprisene for boliger i boligbyg~lag, 
gjelder det i dag prisregulering for bl.a. kjør
ing med drosjebii, engrospris på kjøtt og kjøtt 
varer, •konsummelk og fløte· og margarilipro
dukter. Sistnevnte regulerb:iger er imidlertid 
under· vurdering., 

En. r.ekke dispensasjoner fra forskriftene av 
1960 · oin konkurransereguleringer er gjennom- ·. 
gått, og en del er trukket tilbake. I tillegg er 
det i noen tilfelle grepet inn· etter: prriS,loven 
mot eksklusivavtaler. 

~· PRISUTSIKTENE FOR 1~80 

Prisstigningen fra desember 1984 til januar 
1985 og fra januar 1985 til februar 1985 var 
på henholdsvis 0,7 og_ 0,3 prosent og indeksen 
lå 5, 7 og 5,5 prosent over tilsyarende måned 
året før. Prisdirektoratet har :utarbeidet an
slag over prisstigningen for perioden fram til 
mai 1985. Etter .februarindeksen· på 166;8 
poeng viser.· anslagene følgende utvikling: 

Mars·. 169,2 

April 169,8 


·Mai 170,0 · 


Konsumprisindeksen for mai 1985 vil etter 
dette kunne ligge om lag 1,9·prosent over tal 
let "for februar og ca. ·5,7 prosent høyere" enn 
indeksen fra mai 1984. · · · · 

Prisdirektoratets anslag bygger·· på opplys~ 
ninger om. endringer i offentlig fastsatte 
priser, avgifter og subSi.dier, men først og 
fremst på opplysninger fra næri.ngslivet · om 
plånl3.gte prisendrlnger · i prognoseperioden. 
Anslagene gjenspeiler . derlori fhovedsak nær.~ 
mgslivets egne forve·iltriinger om prisutvik
lingen; · ·· · · · · 

·Det kan neVn.es. at ··konstimprisindeksen fm: 
januar var den samme· som direktoratet· på 
forhånd hadde regnet med. Februar-indeksen 
var imidlertid lavere enn direktoratets anslag. 
Noe av differansen kan skyldes at prisstignin
gen kommer senere enn anslått. 

Det er viktig å merke seg at direktoratets 
metode for å anslå prisutviklingen i de siste 
årene har hatt en tendens til å gi for høye an-· 
slag i perioder med avtakende pris8tignings
takt og for lave anslag i perioder med økende 
prisstigningstakt. 

Beregningsutvalget har også foretatt anslag 
om prisutsiktene· for 1985 med utgangspunkt i 
planleggingsmodellen MODIS. En del priSer 
anslås-direkte utenfor. modellen. Dette gjelder 
utenlandspriser og hjemmepriser som i ·hoved
sak antas bestemt av konkurranse fra; utlan
det, samt offentlig regulerte priser. Øvrige 
priser beregnes i modellen fra ·kostnadssiden 
på grunnlag av forutsetninger om. hvordan 
lønninger, produktivitet og driftsresultater 
pr. produse·rt enhet vil utvikle seg. 

Anslaget· er betinget av en lønnsvekst på 7 
pst. Dette er valgt som en illustrasjon og i,nne..; 

bærer ikke at utvalget har tatt standpunkt til 
sannsynlig eller rimelig _utfåll av lønnsopp
gjørene:' f pst. lavere· eller høyere årslønns
vekst vil ifølge den beregningsmodell. som er. 
benyttet, isolert sett, kunne slå ut i prisen~ 
med 0,1~0,2 pst., noe avhengig av. om av
viket oppstår .tidlig eller sent i året. Utslaget 
kan bli stø,rre hvis det. får konsekvenser for 
jordbrukspriser, avanser og offentlig regulerte 
priser. 

·Tabell 4 e ·viser det anslåtte bidrag til kon
sumprisveksten fra 1984 til 1985 fra ulike 
komponenter. Til sammenligning har en også 
de:lmmponert prisstigningen fra 1983 til 1984, 

Det e:r stor. usikkerhet om utviklingen frem
over for en del komponenter i tabellen. For 
disse . har ·en presentert bidraget til konsum
prisveksten· som et intervall. 

I 1984 · var det ·variasjoner i prisveksten 
mellom ulike importvarer med ste;rkest vekst 
for varer som betyr mye ·for · konsumpriSene; 
Gjennomsnittlig iniportprisvekst er anslått til 
om lag 6 pst. fra 1983 til 1984, med 1983 som 
basisår. For 1985 er bidraget fra importerte 
varer presentert som et intervall. I nederste 
del av intervallet hw en lagt til grunn en 
gjennomsnittlig vekst i importprisene fra 1984 
til 1985 på 51;2 pst. Dette forutsetter en av
take~de vekst gjenni()m. 1985. Til samtnenlig
ning nevnes aCOECD's anslag for import.: 
prisveksten i Norge i samme tidarom· er 4% 
pst. I øvre grense -av ·det antydede intervallet 
furutsettes. omtrent samme importprisvekst 
som 1 fjor.' 
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Tabell 4e~·; Dekcnnporn;.ering '.alv koiisumpris
.. :·vekst&n i 1984 og 1985. · 

Prt>8e.ntenhet6r. ·· 
..,. "· 

Bidrag til konsumpris·~ . · . . . . . 1'984-1985 
stignip.g fo;r v.arer · ,. . .. . J98~19~ · 7 pst. , 
levert. fra sektorer·med: · .lønnsve~t. 

Intema.sjonait ~temte 
prjser . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,0 . 1.,7~2.,0 
~-:Priser på Importerte · · ·' · '" 

• • • ~ • :, 0 • .-· j' . .! . . l 

varer ... .'~ ..... : ... '. ~ . :1'~7 ~- : 1,4-i_,7 
- pns~ på varer produ.;. · 

sert i Norge for: h.feni;. 
mema:rikedet utsatt for 
utenlandsk konkurranse 0;3 0,3 

Offe!lltl!ig regulerte priser 2,1 1,9:..-2,2 
priser . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,1 1,9-2,2 
- jorobrukspriser . . . . . . 0,5 0,5'--'0, 7 

- priser på of:lientl!ig for
retningsdrift. . . . . . . . . 0,1 

- elektrisitetspriser . . . . 0,4 
- husleie . . . . . . . . . . . . . . 0;9 
- øvri;ge offentlig regu

lerte priser . . . . . . . . . . 0,2 0,2 

Kostnadsbestemte pri:ser 1,5 1,5-1,9 
- lønninger . . . . . . . . . . . 1,6 1,5 
- produktivitet . . . . . . . . , +0,5 +0,4-+0,2 
- driftsresultater . . . . . . 0,4 0,4-0,& 

Avgifter og subsidier .. 0,6 0,2. 

- avgifter ......... ·... . Or5 0,1 
- subsidlier ........... . 0,1 {)1,1 

Konsumprisindeksen ... 6,2 

Bidraget fra jordbrukspriser vil i sterk 
grad avhenge av ramm.en for jordbruksopp... 
gjøret og i hvilken grad jordbruk.et klarer å 
ta ut de avtalte priser. I .øvre del av intervallet 
har en regnet med samme ramme for jord

bruksoppgjøret i 1985 som året fø~. Flere av 
de elementer. som inngår i jordbruksforhand
lingene, for eksempel kostnader, mindreinn
tektsutvikling og overheng er ennå ikke av
klart. Ved beregning av vikningene på jord
bruksprisene har en lagt til grunn samme pris
andel som ved fjorårets oppgjør, og en an;;. 
tagelse om at jordbruket vil klare å ta ut de 
avtalte priser i samme grad som i fjor,. At bi
draget fra jordbruksprisene fra 1984 til 1985 
er n:oe høyere enn året før, henger; sammen 
med et relativt høyt overheng inn i 1985. 

Husleiene veier tungt i konsumprisindeksen 
og er en meget usikker enJkeitpost. Etter nedre 
grense av intervallet vil husleiene stige. om 
lag i takt med prisene ellers. Etter· øvre 
grense vil husleiene øke med omtrent 7% pst. 
fra 1984 til 1985. Dette er. omtrent samme 
vekst som året før. 

<<De:' ø.vrige' offentlige· .regulerte: prisene er 
stort ,sett kjente, priser.: 

Erfaringsmessig. har det vært :.·vanskelig<å 
gi gode anslagforutviklingen i .driftsmargirier, 
og prodUkti.vitet· fra etf.~; tiLet. ann,et. :Videre 
har sammenhengen mellom kostnadsvekst og 
driftsmarginer: variert i, de;: senere år. ·Fore
løp,ige 'tå.li" ;a;n:tyder en vekst i: driftsmarginene 
i·':de·tjenesteytende·· næringer på om-·lag. ~ 
pst~· fra 1983 ·til. 1984:. ·1 øvre~del av intervallet 
hari en antatt ·eit ,gjen;lll.n:heil;ting .av driftsmør~ 
ginene:og svak pr-Ql(juktivitetsutvildin:g i 1985·. 
Som vedlegg 2 til rapporten følger notat. utar
beidet. i Prisdirektomtet over endringer i 
priser og beregningsgrunnlag i utvalgte be
drifter i en del tjenesteytende bransjer. 

Myndighetenes avgiftspolitikk vil bidra til 
en avdemping av prisveksten fra 1984 til 1985 
i forhold til året før. Satsene for. kvantums
avgifter som. en gir anslag for i prognose
modellen, er økt klart mindre enn det en 
prisjustering skulle tilsi. 

Utvalget har også fått beregninger utført 
på modellen MODAG A. Denne er nær beslek
tet med MODIS, men sammenhengen mellom 
importpriser, lønninger og andre størrelser er 
mere automatiske på grunnlag av tidligere 
erfaringer. Denne mOdellen gir en konsumpris
vekst fra 1983 til 1984 på 7,1 pst., mens pris
veksten faktisk ble 6,2 pst. Med en bereg
ningsmessig forutsetning om 7 pst. lønnsvekst 
og en gjennomsnittlig importprisvekst på 5% 
pst., gir denne modellen en prisstigning fra 
1984 til 1985 på om lag 6 pst. 

Med et gitt prisoverheng inn i 1985, gir be:
regningene som er foretatt ved hjelp, av 
modellene indirekte et anslag for konsumpris
veksten gjennom året. Som en referanse: har. 
utvalget beregnet konsumprisveksten fra 1984 
til 1985 under alternative for:utsetninger om 
prisutviklingen gjennom året. 

Med utgangspunkt i konsumprisindeksene 
fqr januar og februar og en antagelse om sam
me prisstigning fra måned til måned ut året 
som i 1984, blir prisstigningen fra 1984 til 
1985 5,5 pst. 

Dersom Prisdirektoratets prognose for 
månedene mars, april og mai slår til, og vi 
får samme prisstigning i resten av året som i 
fjor, vil prisstigningen fra 1984 til 1985 bli 
omtrent 5,7 pst. 

Etter dette er det klart at en prisstigning 
som tilsvarer grens·ene av intervallet i tabell 
4e forutsetter en prisstigningstakt i resten av 
1985 som avviker betydelig fra takten i året 
før.. Dersom en beregningsmessig legger til 
grunn en je.vn økning i prisstigningstakten 
gjennom året, forutsetter øvre del av inter,
vallet en prisstigning i desember. 1985 på over 

http:jordbruk.et
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7 pst. pr. år,. Tilsvarende forutsetter nedrre 
grense i tabellen en p:dsstigning i desember 
1985 på omtrent 5 pst. pr. år. 

Usikkerheten om prisu,tviklingen fremover 
knytter seg sæl'lig til følgende forhold: 

- den svake veksten i driftsmarginene i de 
tjenesteytende næringer fra 1983 til 1984 kan 
føre til en gjeninnhenting i inneværende år. 
Konsumprisindeksene for januar og februar 
støtter imidlertid ikke en slik hypotese. 

- importprisveksten gjennom 1985 er 
usikker. 

- antatt konsumøknin.g i 1985 kan bidra til 
en produkti:vitetsøkning i handelsnæringene. 

- den gjennomsnittlige vekst i lønnskost
nader kan bli lavere i 1985 enn året før. 

Alt i alt finner utvalget at det inntil videre 
kan være ri;melig å basere seg på en konsum
prisvekst fra 1984 til 1985 i intervallet 5%
6 pst., kombinert med en lønnsutvikling på 
omtrent 7 pst. 

På bakgrunn av usikkerheten om prisutvik
lingen . fremover kan ·en imidlertid ikke ute
lukke at konsumprisveksten fra 1984 til 1985 
kommer utenfor dette intervallet. 



41 NOU 1985: 15 
Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 1985 

KAPITTEL E 

Utviklingen i disponibel realinntekt 

Innledning 

Beregningsutvalget har beregnet utviklin
gen i disponibel realinntekt - inntekter etter 
fradrag for skatt og korrigert for prisend
ringer - for noen utvalgte grupper: 

- industriarbeidere 

- industrifunksjonærer 

- lønnstakere i statlig virksomhet 

- pensjonister. 


Alle de grupper og inntekter en har regnet 
på, hadde i 1984 vekst i disponibel realinntekt. 
For ansatte i industrien var, veksten vel 11/z 
pst. For tyngden av de statsansatte var 
veksten ca. 1;2 pst., men med. vel 11/z pst. for de 
høyest lønte i staten. For pensjonister med_ 
minstepensjon var. veksten vel 1/z pst. 

Nærmere om forutsetningene for beregningene 

De beregninger som er utført, gjelder følg
ende grupper: 

a) 	Lønnstakere med inntekt i 1984 på 90 000 
kroner, 110 000 kroner, 125 000 kroner og 
150 000 kroner der inntekten før skatt for
utsettes å ha utviklet seg som gjennom
snittlig årslønn for voksne industriarbeid
ere etter, N.A.F.'s statistikk. 

b) 	Lønnstakere med inntekt i 1984 på 150 000 
kroner, 200 000 kroner, 250 000 kroner og 
300 000 kroner, der inntekten før skatt 
forutsettes å ha utviklet seg som gjennom
snittlig årslønn for funksjonærer i ledende 
stillinger etter N.A.F.'s statistikk. 

c) Pensjonister med minstepensjon. · 
d) Lønnstakere med inntekt i 1984 som for 

utvalgte stillingsgrupper i staten og med 
en inntektsutvikling i 1984 som disse stil 
lingsgruppene har hatt. 

For andre enn pensjonistene er beregning
ene utført for. enslige inntektstakere og for 
inntektstakere som forsørger ektefelle og to 
barn under 17 år. Den nominelle disponible 
inntekten beregnes ved at en trekker, inn

tektsskatter og trygdepremier fr;a inntekten, 
samtidig som en for barnefamilier tar. hensyn 
til 	forsørgerfradraget og barnetrygden. En 
kommer deretter frem til den disponible real
inntekten ved å deflatere den nominelle dispo
nible inntekten med konsumprisindeksen. Fra 
1983 til 1984 var prisstigningen 6,2 pst. 

I tillegg til skatte- og trygderegler er det 
innarbeidet gjennomsnittlige 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 skatt 
legging av boliger og bankinnskudd, fradrags
rett for fagforeningskontingent, utviding av 
sparing med skattefradrag og virkning av 
sykelønnsordningen. Det må understrekes at 
de beregnede virkningene av disse ordningene 
til dels er usikre. 

Endringer i disponibel realinntekt gir ut
trykk for endringer; i den reelle inntekt inn
tektstakere har etter at skatten, er, betalt. 
Beregningene av skatten er foretatt under 
generelle forutsetninger. For den enkelte vil 
mer, individuelle forhold være av betydning, 
f.eks. i hvilken utstrekning en har fradrag for 
gjeldsrenter eller andre fradrag utenom 
minstefradraget. Av stønader har en bare tatt 
hensyn til barneti~ygden. 

Det er grunn til å understreke at endringene 
i disponibel realinntekt ikke uten videre gir 
noe fullgodt uttrykk for endringene i en per
sons levestandard eller levekår, selv om den 
er en viktig levekårskomponent. Også andre 
faktorer, er av stor betydning. Som eksempler 
kan nevnes fellesforbruket i fortn av under
visning, helsestell og sosiale ytelser. Andre 
eksempler er velferdstiltak fra arbeidsgiver 
utenom lønnsutbetalingene og endringene 
avdragsvilkårene for lån. Videre er ikke de 
valgte typehushold nødvendigvis representa• 
tive for de mest vanUge husholdstyper. 

Beregningene bygger på en rekke forenklede 
forutsetninger og må brukes med varsomhet. 
I utvalgets tidligere rapporter er gjort nærm
ere rede for de forutsetninger som er lagt til 
grtUlll og ulike forbehold som må tas ved 
bruken av tallene. 

i 
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Lønnstakere i industrien 

Fra 1983 til 1984 har ~ ut fra N.A.F.'s 
lønnsstatistikk regnet med 7,9 pst. vekst i 
årslønn fori voksne industriarbeidere. i gjen
nomsnitt. .Fæ, funksjonærer. i ledende stil 
linger er. det fra 1983 til 1984 regne.t med en 
årslønnsvekst på 8,0 pst. 

I tabell 5 a har en presentert utviklingen i 
nominell lønnsinntekt siden 1970. for disse to 
lønnstakergruppene. Beregnfuger :o~er iit~nt;.. 
ling i disponibel realinntekt for utvalgte lønns
mvåe~ i industrien' er ·gjengitt 'i ta.ben· 5 b. ·I 
følge tabellen hadde .begge de> to utvalgte 
lønnstakergrupper en oppgarig T dlspoinibel 
realiruitekt i 1983-1984·istørrelsesorden 1Yz 
-2 pst. Utviklingen var ·0;m lag de.fr sanime 
for enslige sdm for 1ønnstå.kere' -'med. barn. 
For enSJ.ige lØoostakere ·er veksten'.. i disponibel 
realinntekt 'i .overkant av . økningen, ·· i 1983, 
mens veksten for lønns.take.re: med barn ble 
noe svakere. enn året før. 

,,,·:. 

Tubelil 5a;. 	 Lønnsinntekt før skatt for lønns
takere i industrien 

Arslønn for voksne Arslønn 
industriarbeidere for funksjonærer 
(gj.snittmenn. og i ledende 

kvinner) stillinger 

Indeks Ar~g Indeks Ar~g 
.Hn<>=lQIO, en~mg 1970=1'00 entng 

1971 111,9 11,9 108,8 8,8 
1972 1'21,9 8,9 U5,2. 5.;9 
.1973 ~ "... :..•' 13'4;8 10,6 127;0· 1~2 

197'.1:. •. ·-······· 158,2. p,4 143,5 13,0" 
.1;91-5:· .....·...... ~ 18;9,7 !;9,9 .163,4" :113;,9· 
19716 .?1~,·5 ". .11,5 .lt8~;:8 12,5. ." 

197'7 23.0,4 8;9 202,2 10,0 
1978 248,3 7,8 :n~,s 8',7 
1979 2t515,5 2,9 "225,3. ,2,5 
19'80 ·····'!'".. 281,3:. ~1(),1 .. 242,:2 7,S. 
1981 300,8 10,1 ~:7:9,8 l~,8 
1962 342,0 10,4 299,8 10,7 

1~8;~ 

19'.~4, 
". 

.. ".' 

3:70,3. 
3i9~l() 

8,3 
7,9: 

~2?,3 
361,3 

8,5 
·8,o 

197~80 .. 10;9' 9',Z 
19~".;.:·· 9,2 9,7 

~Hde: :N.A..:F.'s statistikk. 

http:l�nns.take.re
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Tabell 5 b. Disponibel .realinntekt for lønnstakere i industrien.. Arlig ;prosentvis- endring. 

Inntekt 1984 	 1970-19801) 198~19812) .1981_;,...19823) , 1982-:.-.,-1983 1983~84 

Med inntektsvekst som i.- gjennomsnitt 
for indlustriarbeidere: 

90 000 kroner 
En·slig ...............· ................ . 
Ektepar med 2 barn ................. . 

1,7 
2,3 

-:- 1,4 
-:- 1,2 

-:- 0,.7 
-:- 0,0 

0,8 
1,7 

1,7 
1,6 

110 000 ~O!ler 
Enslig. .•.........•....... "........ ,. ,.- .......• 
Ektepar med 2 barn ............. , ... . 

1,6 
2,0 

. -:- 0,2 
+0,3 

-:- 0,.7 
-:- 0,1 

1,2 
1,6 

1,7 
1,8 

125 000 kroner 
Enslig ...........................·.... . 
Ekitei)ai-: med 2 bafu ..... " .......... . 

1,3 
1,9 

0,6 
0,1 

-:- 0,6 
-:- 0,2 

1,3 
1,8 

1,6 
ly8 

150 000· kroner 
Enslig ........... ~ ... "............... . 
Ektepa,:r med 2 barn ................. . 

1,0 
1,6 

1,6 
0,8 

-:- 0,6 
-:- 0,2 

1,4 
2,2 

1,6 
1,6. 

Med inntektsvekst semi' for l!edende 
funksj·qnærer i industrien: 

150 000 kroner 
Enslig .•.......... ~ ,: ~" .......... .:- . .... . 
Ek!te~ar med 2 barn ..............•... 

-:- 0,2 
0,5 

2,5 
1,6 

-:- 0,5 
-:- 0,1 

1,5 
2,3 

1,7 
1,7 .. 

200 000 kroner 
Ensl~ :· ........... '.' ..............:..... . 
Ektepar med 2 bafo . " ...... " " .. " . 

-:- 0,.9_ 
-:- 0,2 

4,1 
2,9 

-:- 0,6 
-:- 0;1 

1,3 
2,1 

1;•i. 

1,7 

250 000' kroner 
Ensll.g ..............._......... , ... ·.- ... . 
Ektepar med 2 barn ................. . 

-:- 1,6 
-:- 1,0 

4,9 
3,8 

-:- 0;6 
-:- 0,3 

1,7 
2,.3 

1,9 
1,7 

300 000 kroner 
Enslig· .. ·~ ~ : ...... '.... : . ~ .. ~ .......... . 
E~epel;rnied 2 barn ~ " " :." .<:: ... " . 
- . 

-:- ·2,i' 

+ 1,5 
5,"9 
4,1 

·+·o;a··· 
0,1 

1;7 
2,3 

2~0 
2;0 

1) 	 De ·inntektslkorre'.ksijoner som er spesifisert i tidligere rapporter, er innarbeidet. Det .gjelder f-.eks. 
e~dringer i sykelønnsordriingen og 'lettelser i '.skattleggingen av . boliger. Samlet for pe:r,i():den, 
19.70-80 utgjorde disse korreksjonene ~· 0,2 pst. pr.· år. · . . . . . . .. .· : 

2) Endringene. i reglene for skattefrie renteinntekter og sparing med s~attefradrag er anslått å .bidra 
med 0,2 pst. i disponibel realinntekt på alle inntektsnivåer. 

3) Endringene i reglene for sparing med skattefradrag er anslått å bidra med 0,2 pst. i disponibel 
realinntekt på alle inntektsnivåer. 

: ...... : -.· . . . ' ..· ,. . 

:PensjoJlister 	 nJ.ster,. OgSå for :hver av· pensjonistektefeller 
ble. satsen ,~ev~t nied 1,0.·prosentenhet til.· 48,5Hovedkomponentene i pensjonsytelsene fra 
pst ~Uer 97 ·vst: samlet ror: ektepar.~folketrygden: er grunnbeløpet, ·.særtillegget og 

tilleggspensjonen. Minsitepensj0nen består ·.av Pensjonister: '.har rett ··til særfradrag ved 
et·gr_unnbeløp (11/2 for ektepar), særtillegg·og skatteligningen~på .17 700 ·kroner i 1984·. Sær
et. kompensasjonstillegg, kr:. 500 for enslige. og fra;dqtget sammen med :et .eventuelt· k<>mmu
kr. 750 for. ektepar. Særtillegget kan oppfattes ;nalt · tilleggsfradrag . gjør . miilstepensjonene 
som en minimums tilleggspensjon. skattefrie. Disp9Dibelinntekt for trygdede med 
· Pensjonistenes· inntekter ble endret. en, ga.ng .,bare. minstepensjon blir dermed· lik minstepen'" 

i 1984. Fra 1. mai ble grunnbeløpet he:vet med sjonen. De gjennomsn.\ttlige· minstepensjoner 
1600 kroner, til 24 200 kroner. På årsbasis i 1984 var på 36 516 kroner for enlige og 
ble grunnbeløpet heveit med. 6·,o pst på ... 55)· 056 kron,er • for. ektepar•. I 1983 var:. de 

.Srertilleggssatsene ble. l; :r:nai h~vet med 1,0 på llenholdsvis. 34 1B3ltroner og -?5 249 k!'on~r~ 
P~Qsentenbet til ·52,5 .·pst;; fgr. enslige pensjo- O?!Si$~:. ~.øP@e -~· l,leregnet ut fra gjelqende 



44 NOU 1985: 15 
Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 1985 

statsei'. Faktisk utbetaling kan bli marginalt 6;2 pst. hadde pensjonister som kun mottar 

høyere pga. avrunding av månedsbeløp.) minstepensjon, en vekst i disponibel realinn

Veksten i utbetalt pensjon fra 1983 til 1984 tekf på 0,7 pst. 

ble 6,9 pst. både for enslige pensjonister med Fordi utgiftsforholdene varierer sterkt pen

bare minstepensjon og for: trygdet ektepar. med sjonistene imellom, vil de faktiske økonomiske 

minstepensjon. forholdene for pensjonister med bare minste


Med en prisstigning fra 1983 til 1984 på pensJon kunne vise store variasjoner. 

Tabell 5 c. Trygdedes minstepensjon. 

1971 ..................................... . 

19·72 ..................................... . 

1973 ..................................... . 

1974 ..................................... . 

1975 ..................................... . 

197'6 ..................................... . 

19·77 ..................................... . 

1978 ......................... ~ ........... . 

1:97·9 ..................................... . 

19180 ..................................... . 

1981 ..................................... . 

19182 ......................•............... 

1983 ..................................... . 

1984 ..................................... . 


1970--80; ................................. . 

1'980--84 ................................. . 


Minstepensjon for enslige Minstepensjon for ektepar 

Indeks Arlig pst.vis Indeks Arlig pst.vis 
1970 = 100 endring 1970 = 100 endring 

114,0 14,0 115,7 15,8 
123r7 8,5 125,5 8,0 
133,7 8,1 135,5 8,0 
149,2 11,6 151,2 11,6 
170,4 14,2 172,9 14,4 
196r7 15,4 202,3 17,0 
227,5 15,7 236,7 17,0 
259,8 14,2 273,7 15,6 
278,9 7,4 295,8 8,1 
311,.7 11,8 328,.6 11,1 
357,0 14,5 376,5 14,6 
399,8 12,0 423,0 12,4 
437,3 9,4 461,5 9,1 
467,6 6,9 493,4 6,9 

12,0 12,6 
10,7 10,7 

Tabell 5 d. Disponibel realinntekt for trygdede med minstepensjon. Arlig prosentvis endring. 

1970~1980 1980--1983 1980~1981 1981~1982 1982~1983 1983.---198~ 

Enslig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,4 0,7 
Ektepar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.,9 0,8 

Pensjonister med tilleggspensjon utover 
særtillegget vil generelt øke sin inntekt i takt 
med grunnbeløpet, dvs. ·at økningen fra 1983 
til 1984 var, 6,0 pst. I samme tidsrom økte 
konsumprisene med 6,2 pst., slik at realinn
tekten før skatt gikk svakt ned; For den 
disponible realinntekt kan resultatet variere 
noe avhengig av pensjonens størrelse og pen
sjonistens sivilstand. En kan i den forbindelse 
legge merke til at en endring på en tiende! 
prosent i disponibel realinntekt for de aktuelle 
tilleggspensjoner beløp seg til maksimum kr 
150 i 1984. 

Sett under ett er pensjonistene.s inntektsut
vikling preget av økninger i grunnbeløpet og 
av at en stadig større andel mottar tilleggs

0,8 0,6 0,9 0,7 
0,8 1,0 0,7 0,7 

pensjon. Gjennomsnittlig tilleggspensjon øker 
etter hvert som nye pens.jonistkull kommer til. 
For pensjonister med minstepensjon vil også 
endringer i særtillegget påvirke utviklingen. 
Alt i alt er det grunn til å gå ut fra at 
gjennomsnittlig disponibel realinntekt for 
pensjonister under ett har økt de· siste årene. 

Kommentarene ovenfor gjelder pensjons
ytelser fra folketrygden. Pensjonistenes inn-, 
tektsforhold bestemmes også av andre pen
sjonsordninger, men Beregningsutvalget har 
ikke vurdert ytelser fra disse. 

Lønnstakere i statlig virksomhet 
Beregningsutvalget har også på vanlig måte 

foretatt beregninger over utviklingen i dispo



45 NOU 1985: 15 
Om grunnlaget· for inntektsoppgjørene 1985 

nibel realinntekt for lønnstakere i statlig samme prisutvikling .som beregningene for 

virksomhet med inntektsutvikling som for fire lønnstakere i industrien. 

utvalgte grupper. Anslagene for den nominelle Beregningene som er gjengitt i tabell 5 f, 

lønnsutviklingen i tabell 5 e bygger på tall for. viser at av de utvalgte gruppene hadde til

gjennomsnittlig lønnsnivå. En må være opp satte i sjefsgruppen den sterkeste veksten i 

merksom på at endringer i de gjennomsnitt  disponibel realinntekt fra 1983 til 1984. 

lige lønn.stallene vil bli påvirket av endringer Veksten var på linje med det industriansatte 

i sammens.etningen av gruppene. hadde. De øvrige gruppene av offentlig tilsatte 


Beregningene over disponibel realinntekt i tabellen hadde en klart svakere vekst i sin 
bygger på samme virkninger av skatte:r og på disponible realinntekt. 

Tabell 5 e. Lønnsinntekt for utvalgte grupper i. statlig v-i.rksomhet. 

Førstesekr./ Ekspedisjonssjef/'.I(ontorass./ Fagarbeider i konsulent/ underdirektør/Kontorfullmektig Televerket og NSB førstekonsulent byråsjef 

Arlig 
pst.vis pst.vis 

Indeks Arlig Indeks Arli'g Indeks Arlig · 
1973 100 1973 = 100 pst.viis 1973 = 100 pst.vis

= endring endring endring endring 

1974 ""." ". 112,6 12,6 111,2 11,2, 110,.4 10,4 

1975 .......... 132,6 17,8 130,3 17,2 130,2 17,9 

1976 .......... 148,5 12,0 144,9 11,2 141,6 8,8 

1977 .......... 161,6 8,8 157,7 8,8 150,4 6,2 

1978 .......... 175.,2 8,4 171,4 8,7 6,6 159,7. 6,2 

1979 .......... 179,2 2,3 174,7 1,9 2,2 162,2 1,6 

1980 .......... 201,6 12,5 193,2 10,6 7,8 178,4 10,0 

1981 .......... 231,7 14,9 218,7 13,2 9,0 189,5 6,2 

1982 .......... 260,4 12,4 245,1 12,1 11,.7 204,7 8,0 

1983 .......... 281,0 7,9 263,5 7,5 7,0 220"3 7,6 

1984 .......... 297,6 5.,9 278,3 5,6 6,l 237,9 8,0 


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

Gj.smttlig års
lønn i 1984-kr 98200 111 000 141300 197 700 

Antall lønns
takere innen disse 
stillingskategorier 
pr. 1.10.84 ...... 10856 5400 10 611 Sol 



NOU.· 1~85: ·15 

Om g+unnlaget for inp.~ktsoppgjøren.e ·1985 


T.,~bell .5f~ pisponibel, reaUnntek;t. for grupper i s~a~.ziu. virksomJie,t. A,.rUg .. prosenfvis.mui,ri/ni(J. 

Inntekt.1984 1973,..-:.80 

98 '200· kroner 
Inntektsilltvikiing soin for 
kontorass0istentlk:ontorfullmektig: 

. . .. . . .. , ' ' 

EnsLig ........... ·.· ..........•..•.••.. 

Ektepar med 2 barn.. " " . " .... " " '. " 

110 000 kroner 
Inntektsutvilldi.ng som for 
fagarbeider i Televerket og NSB: . 

Ens]ig ..... ; ......................... . 1,0 

Ektepar med 2 barn ... ~ ..·. ; ......... . 1,7 


141300.kroner 

Inntektsutvikling som for 

førstesekretær/koillSulent/førsteke>nsulent: 


Enslig ................ ".. ·•.·.· ........... . + 4,31) 


Ektepar me<l 2 barn ... , .•. ; .......•... + 2;31) 


197.700 kroner . 

Innt~ktsutvikllllg som for 

ekspedisjonss]ef/underddTektør/byråsjef: 


;. Enslig .... ::·;............... ·. ~ ......... . +1,4 

·.· Ektepar med 2 barn ................. . +0"6 


1) l9:77-1980.• 

1980-81 

2,4 
2,1 

0,8 
0,1 

1,5 
0,5 

1981--"'"82 

0,8 
1,2 

0,5 
1,0 

0,1 
0,5 

+1,9 
+1,5 

1982:-83 1~83~.4 

0,6 0,2 
1,4 0,3 

0,6 0,0 
1,1 0,2. 

0,6 0,5 
1,3 . 0,6· 

0,8 1;7. 

1,8 1,7. 

;· ~ ... ~ 

http:Inntektsutvilldi.ng
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KAPITTEL 6 

Utviklingen i Norges k~nkurr?ns~evne 

1. ··LØNNINGER 

· · . Det Mr ·vær,t. store ulikheter i utviklingen i 
timefortjenestene landene imellom.· Deis ·har 
dette sammenheng· med·. landenes. økonoilli og 
IJ.æz:i.ng~truktur, <f,els har. det . ·sammenheng 
.med .ulik pris- .og k()$tnadsutvikling og ·-nivå. 
Skattesystemet, med fordeling på ·beSkatning 
ay .lønnsinntekter .kontra bedriftsbeskatning,
kan også ha vesentlig betydning: ' . 
. . . "CJtyik,lingen av timefortjenestene for arbei-_ 
~et· tid.i.de enk.elte land.gir ·derfor·Udre ~ 
særlig·· relevant sammenli.gningsgrunnlå:g f{)r 
arbeiciskraftens refutive kostnadef pr. time 
~~ler· uttrykk for ·årbeidstakernes velferdSni~ 
hindene imellom. Utvikiillgstallene kan den
niot. være· interessante i relasjon til inflasjon., 
skattepolitikk, valutapolitikk. osv. i de enkelte 
land.. 

I tabell 6a ·er: det for en del land satt·OPP. en 

oversikt oyer.. utvikJ,ingen i d,~ gjennom.snittlige 
tiznefortjene~ter _ (eksklqsive·. betaling .. (<>r. 
helg~- og. feriedager) .for. vo~sne . industr:iar;
beid~re fra 1975 til 1983. I tillegg til. lønnsut
viklingen i. veQkommende ·lands valuta, ·er·.det 
tatt med en .oversikt oevr utviklingen om
'r.egnet ·9.1 norSke k:roner. Utviklingen fra. 1982 
til 1983 er' spesifisert sammen' med anslag fra 
1983 til 1984. ' 

Som man ser har de sterke bevegelsene i 
valutakm:se~e, ~rlig. i de siste år~ ført til at 
utviklingen i timefortjenestene i: .nas3ona1 
valuta e~ ellJ. helt .~en enn utvi.klillgen målt 
i fe:Iles vahita. , · · · · 

. Av de. la~dei:ie som er nied i tabellen e~ de.t 
Sveits s0m ·.. har hatt; ..den laveste. iø~øJming 
i lokal yaluta .fra 197!5 til 1983... Lande.t .:n~ 
allikevel en av de høyeste lønnsøkri.ingene om
regnet til felles valuta. · · ··· · · 

Tabell 6 a. Stigning i timefortjenesten2) for voksne industriarbeidere. Prosent. 

Stigning 1975-83 
omregnet til. norske kr I naisjona~ vialuta 

Stigning19'75,_.::,g3, ' 1983-84 
Totart... . 1982-83 1975-83 1982-83 Anslag1)Totalt 

Sveits .. .- ... ·; .... ; .. >............... 145,6 . 13,7 ·'43,3 . 3;9 3;5· '. 
...
Vesf::.Tyskland . :·.......... ·......... ~ · 109,1 11,2 55,6 3,3 3,0 

Japan ....... : ~ .';· ..........:.........: · 175,3 23,8 59,3 4,5 5,5: 

Nedetland ... :... :.:........ :........ ·~ .: 101~4 8,9 63,9 2,7 l,O: ..",.·· 

Østerrike ..... ; ..............:....... ; : 133,l 19.,8 72,1 5,5 4,4' 

U.S.A; ....... : : ..:. ·.... " ... .'·: ..'" ...... •· .· 154,5 17,7 83,0 4,0 .3,7 

Belg~a .......... ·......... : • .. ·.. ·,· .. ; .- 90,0 5,1 88,8 3,8 5,9'·. 

Svenge ...... ; .. ·......... ·:: ........ ; . · 47,1 -;- 1,1 95,2 7,1 9,8•.: 

Danmark ...... .-". ·. '............·....... ;'. 80,5 10,3 106,4 6,8 . 4;5· 

Norge·, ..........·.>.......... ·.:.~....... ;.'.:" 107,2 8,6 107,2 8,6 8,4· 

Canada ........ .- . :, .......... ·....... : . :· 149,4 27,3 116,6 6,9 ·.4;0·:· 

Finland . . .... : .. :, ................. : ; 113,5 7,1 131,8 9,6 8.,7 

Storbritannia ... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136,8 6,8 147,9 8,7 8~5 


Frankrike ....... ·~ ....... : .. ; ....... :· 120,7 8,6 181,2 11,0 .8,2 

Itali>a ........... ·.................. :: . 145,3 15,0 313,9 15,0 11,5··" 


1) ·Anslaget erpågrunnlag av OECD ~glokale kilder. 
2) Timefortjenestene som er brukt er inklusive overtidstilleg·g; 
Kilde: S.A.F. Wages and total. labour costs for workers. 1 

http:tid.i.de
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For Vest-Tyskland, som fra 1975 til 1983 
har hatt en lønnsøkning på bare noe over 
halvparten av tilsvarende lønnsøkning for 
norske industriarbeidere, .har den klart høyere 
valutakurs overfor norske kroner motvirket 
dette, slik at lønnsøkningen er sterkere for 
Vest-Tyskland enn Norge omregnet til norske 
kroner i samme periode. 

For Sveriges del har i hovedsak virkninger 
av devalueringer og depresieringer av den 
svenske krone på ca. 30 prosent fra 1975 til 
1983 ført til at lønnsutviklingen for sv·enske 
industriarbeidere er på bare 4 7 prosent i 
norsk valuta, mot det dobbelte i lokal valuta. 

Tabellen viser i· store trekk at de som i 
perioden 1975 til 1983 har hatt den sterkeste 
lønnsutvikling målt i nasjonal valuta, .med 
noen få unntak hadde den sterkeste lønns
vekst i 1983 og 1984. 

2. 	 DIREKTE OG TOTALE LØNNS
KOSTNADER 

Tabell 6 b gir en oversikt over lønnskost
nader for vok~e industriarbeidere i 1983 for
delt på gjennomsnittli.g timefortjenester (eks
klusive befaling for he·lge- og ferieda,ger) om
regn.et til norske kroner og medregnet de in
direkte personalkostnader. 

For landene som er med i tabellen lå lønns
kostnadene i 1983 lavest i Storbritannia med 

61 prosent av lønnskostnadene pr. time i norsk 
industri. 

De indirekte personalkostnadene omfatter 
lønn f01~ helge- og feriedager, lønn under syk
dom, velferdspermisjoner, arbeidsgiveravgif
ter til trygdene og andre sosiale kostnader som 
knytter seg til bruken av arbeidskraft i over
enstemmelse med ILOs standard for klassfi
sering av de indirekte lønnskostnader.. 

Stigningstakten i de indirekte personalkost
nadene kan avvike en del fra den direkte lønn 
for arbeidet tid. Dessuten vil nivået på lønns
kostnadene landene imellom i mange tilfeller 
være vel så avhengig av n,ivået på de indirekte 
personalkostnadene, som på de direkte time
fortjenestene pr. arbeidet time. 

· Tabell 6 b viser derfor i tillegg til lønns
kostnadene, gjennomsnittlig timefortjenester 
i industri pr. arbeidet time, samt indirekte per
sonalkostnader i prosent av lønn for arbeidet 
tid. Som det fremgår av tabellen viser de indi
rekte personalkostnadene store variasjoner 
fra land til land. I prosent av lønn for arbeidet 
tid for 1983 ligge·r de høyest i Østerrike på 91 
prosent og Italia med 86 prosent, men også i 
Vest-Tyskland, Nederland, Belgia og Frank
rike er disse kostnader ca. 80 prosent i indu
strien. Av de nordiske landene er det Sverige 
som er høyest med 68,5 prosent, mens Dan
mark er lavest med 28,5 prosent av timefor
tjeneste pr. arbeidet time. Norge ligger. midt 
imellom med 49 prosent. De høye indirekte 

Tabell 6 b. Direkte totale lønnskostnader for voksne industriarbeidere i 1983. 

Gj .sn. time- Indirekte 	 Gj .sri. totalTotale 

U.S.A. ...................................... 

Canada ...................................... 

Norge ........................................ 

Vest-Tyskland .............................. 

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

Belgia ...................................... 

Danmark .................................... 

Sverige ...................................... 

Østerrike .................................... 

Fin1and .................................... ·-· 

Frankrike ......... •.• ......................... 

Italia ........................................ 

Japan ........................................ 

StorbritannJia ................................. 


fortj. for personalkostnader lønn pr.lønns-voksne i pst. av lønn for arbeidetkostnader menn og arbeidet tid 
kvinner 
i n.kr.1) 1983 (1972) 

kr pst. pst. 

64,53 38,7 (27) 
64,99 28,6 (20) 
52,43 49,2 (39) 
43,38 79,8 (54) 
40,93 78,6 (69) 
38,77 81,5 (67) 
53,16 28,5 (19) 
39,83 68.,5 (31) 

30,39 91,0 (77) 
35t46 59,3 (35) 
31,38 79,9 (68) 
30,20 86,2 (92) 
42,45 18,8 (16) 
35,40 36,2 (21) 

1) Eksklusive feriepenger og betaling for he11ig- og høytidsdager. 
Kilde: S.A.F. Wages and total labour costs for woi:kers. 

timeforpr. time vdksnein.kr. arbeidere 

kr Norge= 100 

89,50 114 
83,58 107 
78,23 100 
78,00 100 
73,10 93 
70,37 90 
68,31 87 
67,11 86 
58,04 74 
56,49 72 
56,45 72 
56,23 72 
50,43 64 
48,21 62 
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perøonæl!k()tSltlliadene i Sveirlige har sammen-
heng med at de sosiale tiltakene for arbeids
takerne blir dekket i relativt sterkere grad 
gjennom arbeidsgiveravgifter, med en der.til 
lavere utbetalt timefortjeneste og noe lavere 
avgifts- og skattebelastning på lønnsinntekter. 
I Danmark derimot dekker det offontlige en 
relativt størr:e del av de sosiale kostnadene, 
slik at arbeidsgiveravgiftene i prosent er blitt 
lavere og timelønningene noe høyere; 

Dersom de. indirekte personalkostnadene i 
prosent av lønn for arbeidet tid er. de samme 
fra år. til år, vil de totale lønnskostnadene 
stige med den samme prosent som den gjen
nomsnittlige timefortjeneste. De indirekte per
somilkostnader har imidlertid for de fleste 
landene over tid vist en relativt sterkere sti,g
ning enn de gjennomsnittlige timefortjenest
ene. I parentes bak tallene for de indirekte 
personalkostnader i prosent av lønn for ar,
beidet tid for 1983, følger de tilsvar.ende tall 
for året 1972. En økning i prosent-satsen fra 
1972 til 1983 indikerer at de indirekte perso
nalkostnadene har steget relativt raskere e~ 
gjennomsnittlige timefortjenester i perioden. 
Tabellen viser ·en sterkere vekst i de indirekte 
personalkostnader i forhold til veksten i time;. 
fortjene~tene i industrien for alle landene som 
er med i tabellen U11Atatt Italia. Størst hav 
økningen i Sverige vært, hvor de indirekte 
personalkostnader i tillegg til lønn for: at
beidet tid er blitt mer enn fordoblet til 68,5 
prosent. Finland har. også en relativt sterk 
økning i de indirekte personalkostnadene. 

Norge har hatt en noe. mere moderat utvik
ling i de indirekte personalkostnader målt i 
prosent av lønn for arbeidet tid enn de andre 
nordiske landene fra 1972 til 1983. Målt i 
norske kroner er likevel nivået på slike kost
nader høyere enn de fleste andre landene i 
tabellen. For Norge skyldes storparten av 
økningen fra 1972 til 1983 økte utgifter til 
sykefravær i henhold til den nye sykelønns,
ordningen .fra 1978 og noe økte arbeidsgiver
avgifter ellers i første halvdel av 70:.årene. 

3. 	 UTVIKLINGEN I TIMELØNNSKOST
NADENE SAMMENLIKNET MED 
ANDRE LAND 

Tabell 6 c og figur 6.1 viser utviklingen i 
lønnskostnader i norske kroner for industriar
beidere i enkelte land i forhold til Norge. Den 
sterkeste relative forsk)rvning finner vi i for.
hold til de nord-amerikanske landene. Mens 

f.eks. U;S.A. i 1966 hadde dobbelt så høye 
lønnskostnader, som Norge målt i felles valuta, 
var lønnskostnadene betydelig lavere enn 
Norge.i 1980; Deretter har, det.vært en kraftig 
stigning frem til i dag. Når Sveriges lønns
kostnader relativt er lavere enn de nor$ke, 
skyldes dette blant annet den kraftige svenske 
devalueringen i 1982. Fra 1983 har de svenske 
lønnskostnader igjen nærmet seg de norske. I 
hele perioden har imidlertid lønnskos~dene i 
Norge vært forholdsvis høye i forhold til alle 
vår,e viktigste konkurrentland. 

Pris- og lønnsstoppen som ble innfort høsten 
1978, førte til at lønnskostnadene for indu
striarbeidere ste.g relativt svakere i Norge i 
forhold til mange land frem til lønnsstoppens 
opphør i 1980/81. I kjølvannet av denne fikk vi 
som fig. 6.1 viser: en forverring av kostnads
situasjonen overfor de fleste konkurrentland 
unntatt U.S.A., Japan og Canada. P.g.a. den 
fortsatt sterke stigningen i dollar.- og yen
kursen har lønningene i norsk industri de 
siste årene utviklet seg spesielt gunstig over
for U.S.A., Canada og Japan. Mens lønnskost
nadene for industriarbeidere· i U.S.A. steg fra 
et. nivå på 16 prosent lavere enn det norske 
i 1980 til 234 p1rosent høyere nivå i 1984 i 
forhold til Norge, har den relative utvikling 
overfor Japan også utviklet seg gunstig. Mens 
industriarbeiderlønningene i Japan i 1980 ut-: 
gjorde 53 prosent av det norske nivået er an
slaget for. 1984 kommet opp i 70 prosent, og 
f.eks. Storbritannia har i dag langt lavere 
lønnskostnader for industriarbeidere enn 
Japan. 

Fra 1983 til 1984 viser timelønnskostnadene 
i industrien i Norge store forskjeller i forhold 
til enkelte land. Ettersom det også mellom de 
enkelte bransjer i Norge og utlandet er sto1re 
variasjoner i lønnsutvikling, og konkurranse
forholdet overfor de enkelte land foregår på 
ulike markeder og i forhold til ulike produkter 
og næringer, vil forholdet mellom industri 
arbeiderlønningene bare gi et tilnærmet ut
trykk for bevegelsene i de relative lønnskost
nader overfor de ulike land. 

Mens lønnskostnadene for arbeidere. i norSk 
industri steg svakere enn i U.S.A., Japan;, 
Canada, Sverige og Danmark målt i norske 
kroner fra 1983 til 1984, var det en sterkere 
stigning enn i f.eksi. Vest-Tyskland, Finland, 
Frankrike og Storbritannia. Den første grup" 
pen utgjør ca. halvparten av den konkurranse
messige betydning fol' norsk industri målt ved 
IMF-vekter. 
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Figur 6.1 	 Totale "lØnnskostnader for·· 'Voksne industriarbeide_re 1966.--:-1984.. Relative. tall~·· 
Norge=100. 

c.130 	.;..._---"-'-____,._......_.____....._.........-__.____.---.____,..__--.--.....-----. 


tf.S.A .. 


vest-Tyskland 
Sverige 

Danmark 

Japan 

Storbritannid 

1980 ,, 1061 1982 1063 1084. 


Tabell 6 ·C. Totale lønnskostnader for voksne industriarbeidere 1966-1984. Relative tall. 
Norge= 100. 

. . ·, 

U.S.A. . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . . . . ... . . . . . . .. . 
Canada •.................· . . . . . . . . . . . .. . . . . . 
Norge · .......·....·. : .....· •. ·... : . . . . . . . . . . . . . 
Vest-Tysklaiod .... " .. " " ....'..". ~. "... 
SV:eri_ge .. ~ . -~ ..... ; ...... : . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 
Nederland •. ; ; :·. " ..... , ....... "~ . . . . . . . . . 
ae1~a ~ " .. " . " " ~ ~ " " . ~ " . : . " " " " . " · 
Da·nmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
FinJånd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Italia ~".................................... . 
Østerrike ............ ·: .................. . 
Japan" .................................... . 
Fran·krike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sforbritannda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1) Anslag. 

1966 


199 

162 

100 


98 

128 

78 

85 


103 

83 


80 

81 


4•. ·KURSUTVIKLINGEN FOR NORSKE 
KRONER 

Valutamå.rkedet har ogSå ·i 1·9g4 ·og· hittil i 

1985 vært preget av høy og økende.:dollarkurs 

overfor de vest-eru:opeiske valutæene. Denne 

trenden i kursutviklingen har pågått siden 

1980. De høyeste dollarkurser, til nå ble notert 

i februar 1985. 


1975 


92 

89 


100 

94 


111 

99· 

97 

98 

68 

.70 


'66 

50' 

70 

52 


1980 


84 

55 


100 

108 

112 

105 

116 

97 

71 

71 

55 

·53 

80 

66 


1981 


97 

68 


100 

9.7 


107 

92 


106 

89 

73 

68 

55 

61 

75 

67 


i982 

105 

9~ 

100 

97 

94 

94 

94 

85 

73 

68 

67 

57 

73 

63 


1983 


114 

107 

100 

100 


86 

·93 

90 

87 

73 

72 

74 

64 

72 

62 


19841) 

123 

108 

100 


94 

90 

86 


•''86 

82 

75 

71 

71 

'lo 
70 

60 


]figur 6~2. viser :kursutviklingen i norske kro- · 
rier 0-Verfor et, utvrug ·av andre vabitaer ·siden 
midten av 1983. · Det er ikke foretatt. noen 
paritetsendri.Dg innen det· el.lropeiske valuta• 
system, EMS, s6m de fleste EF-valutaer, er, 
knyttet til, siden 21. mars 1983. 

Den norske kroneverdien er knyttet til en 
kurv av våre handelspartneres vruuta. Vruuta

http:paritetsendri.Dg
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Figur 6.2 	 Mi~lkurser i Oslo (N.k:f. pr. enhet) for U.8.-dollar, britiske ;pund, tyske 'm,IJ,rlt~ 
svenske kroner og japanske yen. MåneasgJennomsnitt; 
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kurven ble etablert i desember 1978. De nå
gjeldende vektene ble fastsatt i august 1982. 
Dette systemet holder kronens verdi noen
lunde·. fast i forhold til et veid gjennomsnitt 
av valutaene · til våre viktigste handelspart
nere. 

Den norske kroneverdien ble justert to gan
ger i løpet av det siste året. Fra 2. juli 1984 
ble målingen av kroneverdien ved hjelp av 
kurvindeksen endret fra et aritmetisk til et 
geometrisk gjennomsnitt. Dette medførte sam
tidig en depresiering av kronen (nedgang i 
kroneverdien) med et par prosent. 

Med virkning fra 24. september annonserte 
Norges Bank at de i tida framover ville styre 
mot en noe svakere krone i sin kurspolitikk. 
Den gjennomsnittlige månedlige indeksverdien 
har siden da ligget på 101,75~101,90, mens 
en indeks på 100 er det en vanligvis styrer 
mot. 

Et samlet blide av utviklingen i kronens 
internasjonale verdi i årene fra 197 4 målt med 
dagens valutakurvvekter og veiteknikk er vist 
i figur 6.3. Figuren er basert på kvartals
gjennomsnitt og ·med anslag for 1. kvartal 
1985 basert på at februarindeksen også gjelder 
i mars. I figuren betyr stigende kurve øking i 
kronens internasjonale verdi (bidrar isolert 
sett til svekket konkurranseevne slik den er 
beregnet i n:este avsnitt), og fallende kurve, 
nedgang i kronens verdi. 

Ved årsskiftet 1976-77 nådde kronens in
ternasjonale verdi målt på denn:e måten et 
maksimum. Perioden november 1984 - mars 
1985 lå kurvindeksen vel 15 pst. under maksli~ 
mumsverdien. I 1978 ble kronens internasjo
nale verdi betydelig svekket. Mellom 1978 
og 1982 var det små endringer i de gjennom
snittlige kurvindeksene, men med en tendens 
til styrking ,av den norske krone. I 1982 
skjedde det imidlertid en markert svekkelse av 
kronen bl.a. som følge av nedskrivninger av 
kronekursen. I 1983 ble det nye kursleie om
trent opprettholdt, mens kronen i 1984 på 
ny ble svekket. 

På årsbasis regnet fra 1983 til 1984 ble den 
norske krones internasjonale verdi svekket . 
med 2 pst. målt med kurvindeksen. Svekke;lsen 
skyldes delvis de norske kursjusteringene i 
juli og september; i fjor. 

Det presiseres at den beregnede verdiend
ringen er knyttet til kurvvektene, og at andre 
vektsystemer vil gi andre resultater. Videre vil 
Beregningsutvalget bemerke at gjennomsnit
tlig kursendring dekke~ over til dels sterke 
endringer i kursen~ på de enkelte valutaer. 
Se figur 6.2. 

Figur 6.3 	 Kursutviklingen for den norske 
k,rone målt med valutakurvvekter. 
(Dagens kurvsystem.) Kvartals
gjennomsnitt. 1980=100. 

84 
86 

1974·75 -76 ·77 ·78 ·79 ·80 ·81 -82 -83 ·84 -85 

5. LØNNSKOSTNADENE I INDUSTRIEN 

De samlede lønnskostnader (me.dregnet 
sosiale utgifter) påvirker direkte og in.dir.ekte 
en vesentlig del av kostnadene for de fleste 
varer og tjenester som fremstilles i konkur
ranse med utlandet. For utviklingen i konkur~ 
ranseevnen vil derfor lønnsutviklingen sam
men med endringer, i arbeidskraftpr:odukti:vi
teten og kroneverdien, få stor betydning. Som 
et felles mål for dette brukes ofte lønnskost
nader pr. produsert enhet i industrien. 

En må imidlertid være klar. over at kost
nader knyttet til kapital, energi og råvareinn,
sats faller utenfor dette begrepet. Tallene er 
derfor best egnet til å gi uttrykk for endrin
ger· i konkurransestillingen fra et tidspunkt til 
et annet for de mest arbeidsintensi.ve industri
grener. Dersom det skjer store endringer i en 
rekke andre kostnader, kan også dette påvirke 
industriens konkurranseevne sterkt. Om be
grepet konkurranseevne viser Utvalget for
øvrig til Økonomisk utsyn 1983 fra Statistisk 
Sentralbyrå. 

TabeU 6 d og figur 6.4 viser utviklingen i 
lønnskostnader pr. p:rodusert ·enhet i norsk 
industri sammenliknet med andre land fo~ 

perioden 1975-84 med 1980==100. Sammen
veiingen av bl.a. lønnskostnader pr produsert 
enhet hos våre handelspartnere er nå foretatt 
med den· norske krones valutakurvvekter mot 
tidligere IMF's konkurransevekter. Dette er i 
tråd med den praksis som ble innfør,t i N asjo" 
nalbudsjettet 1985. Valutakurvvektene bygger 
på det samme teoretiske grunnlag som IMF
vektene. Kurvvektene antas imidlertid å ta 
bedre hensyn til dagens handelsmønster: enn 
IMF-vektene som er basert på handelsstrøm
mer i 1975. Den største forskjellen mellom 
vektsettene gjelder Japan som ha.J;" langt 
mindre vekt i kurvvektene. Over en periode, 

http:arbeidsintensi.ve
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f.e.ks.·191~83, er det«ml:nimale•.forskjeller·.i : -:197:9 gU~k;denne utvilding~n i:motsatt re~. 
utviklingen i ralative lønnskostnader målt med Bedringen i disse .årene kan i hovedsak til 
valutakurvvelt;ter eller IMF's ·· .. konkurranse skrives lavere vekst i lønnskostnadene i Norge 
.v~kter. .Ar. ti{år endrkger eller ,utviklingen i enn hos våre viktj.g~te J:iand~sp~iie, jfr. 
de .ulike komponentene - lønnskostnade~ i pnis- og inntektsstoppen 197~1979. Og~ .vai'.'" 
nasjonal vajuta, valutakurs - kan vise noe 1utaJm:risutvik1Jinigen bid110 .. ti~ h~tltfet. -kOniktlir.
støl,'~e variaiSjon med viktsett. ' '' ~anseev.ne i denne perioden, ·m:~· pri)duk1;divi

( årene :i:Ør 1977 fåht det sted en nokså tetsutviklmg:en· hadde .. mot~~tt ··.. ·åffemt, .. · med 
saµlmenhengende sve~else av norsk industris' 'kl3Jrt svakere' vekst i:rrlii~n noll'!Sik-' 'itiiduistri 
kori)mrranse~vne,, slik yf her I11-tler den' ved . «Msse åmene enn ho~ gjenriolrisifLittet f o~·· våre 
rel~tiv vekst i lønnskostnader. lårene 1977- · hande1'spamtnere. · ; · · - . 

Tlf:.b~ll 6 d. 	 :ii·ønnskosi:n~der pr~·produsert enhet i industrien i Norge i.forhold 'til.:vare·:~ktigste 
lltffndelspartnere (1980 = 100) .1Vlå~~ .i '!tfJ_r.ske kroner. · · · , 

1975' 1976 1977 1978 1979 ,· 1980 1981 1982 1983 19841)· 

,} . 

1.. 	 Lønnskostnader pr. produsert 
enhet i novsk industri ........ 66,5 74,2 83;4 '.90;1 90,2'- 100,0 111,1 121,3'. 126;0 1323/4 

2. 	 Lønnskostnader pr. produsert 
enhet i industrien hos våre 
handeLspartnere ............. 67,8 70,7 75,1 85,5 92,1 100,0 106,5 112,1 117,2 121 

3. 	 R~a,tlve løninskostll:~der pr. 
_Pl;'Oduse:rt enhet i .norsk indu..,_ 
stri_ (1 : 2~ ......... ,....... ·....... 98,0 105,0 111,1 105,4 97,9 100,0 l04,3 ·, 108,2 107,6 1093/4 

4.. Prosentvis endring fra året før 7,1 5,8 ---=- 5,,2. --=::: 7,0 2,1_. 4,3 3,7 --=- 0,6 2 

1) Anslag. 

Kild~: Nasjonåfregnskapet for norske tall. IMF og OECD for våre konkurrenters tall. 


: I},øpfd av :1..980 fik.k vi på nytt en viss svek
ketse av .,11()rsk .industri& r~lat~ve kostnads
posisjon. Svekk~lsen ·forsterket .seg i 1981 og 
1982, -mens_ 1983 ga- en mindre forbedring i 
;konkµrranseevnen. :'rabell 6 e gir et inntrykk 
~v hva de ulike faktorene - lønnskostnade.r .i 
nasjonal valuta, produktivitet og valutakurser 
- har betydd for utviklingen i perioden 1980 
-1984. 

Figur 6.4 	 Lønnskostnader pr. produsert en" 
het i norsk industri i forhold til 
våre handelspartnere. 1980==.100. 
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. I 19Si økte lønnskostnadene i norsk industri 
på linje. zned .våre viktigste handelspartnere.·I 
1982 qg i983 var økningen sterke:re i Norge. En- relativt svak, produktivitetsvekst· i Norge 
bidro isolert sett også til !orverringen i . kon~ 
kurranse~vnen L.1981og1982. I 1983 var det 
svekk~lsen i kroneve.rcli~ som .førte til den 
bedringen som ble oppnådd i konkurranse
evnen. 

Fra 1983 til 1984 viser Statistisk Sentral
byrås forepløpige nasjonalregnskap en vekst i 
lønnskostnader pr. årsverk for industrian
satte på 8,2 pst. Dette er i overensstemmelse 
med N.A.F.'s lønnstatistikk som viser en 
lønnsvekst inkludert overtid på 8,4 pst. for 
industriarbeidere og 8,0 pst. for funksjonærer. 

Produktivitetsveksten i industrien i 1984 er 
i det foreløpige nasjonalregnskap anslått til 
2,8 pst. Basert på disse anslagene økte lønns
kostnade.ne pr. produsert ·enhet med ca. 5Y! 
pst. 

Lønnskostnadene pr. produsert enhet i indu
strien hos våre handelspartnere er anslått å ha 
økt med 1Yl pst. fra 1983 til 1984 målt i 
nasjonal valuta og 3Y! pst. målt i norske 
kroner. 

5 

http:kostnade.ne
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Tabell 6 e. Lønnskostnader pr. produsert enhet (LPE) 1981-85 Hndustrien.Prosentvis endring1). 

1981 1982 1983 19842) 

HandelsP'artnere 
Lønnskostnader ..................... " ................ . 11,2 8,7 6,5 6,0 
Produktivitet ........................................ . ·3,3 2,7 5,3 4,7 
LPE, nasj.onal valuta ............................. ; ... . 7,6 5,8 1,1 1,2 
Valutakursendringa) .................................. . +1,0 +0,5 3,3 2,0 
LPE, norsk valuta .................................... . 6,5 5,3 4,5 3,2 

Norsk industri 
Lønnskostnader ...................................... " 11,4 11,2 8,7 8,2 
Produktivitet ........................................ . 0,2 1,8 4,5 2,8 
LPE ................................................... . 11,1 9,2 3,9 5,3. 

Endring (forverring) i relativ LPE ......................•. 4,4 3,7 +0,6 2,0. 

1) Ta:H for våre handelspartnere og for valutakurs er beregnet som et geometrrsk gjennomsnitt veid 
med valutakurvvekter på grunnlag av indeksserier med 1980 som basisår. 

2) Anslag. 
3) Positivt tall innebærer en effektiv depresisering av norske kroner. 

Kilde: OECD, IMF og Statistisk Sentralbyrå. 

Alt i alt re.gner Beregningsutvalget med en 
forverring på rundt 2 pst. i norsk industris 
konkurranseevne fra 1983 til 1984. 

Utviklingen i lønnskostnader pr. pr:odusert 
enhet i industrien innen de enkelte land, er 
gjengitt i tabell 6 f. Tabellen· gir et bilde av 
utviklingen i lønnskostnader pr. produsert en
het i de enkelte land og viser hvor store . for
skjeller det er i kostnadsutviklingen mellom 
de enkelte land. På grunn av de store for
skjellene vil ikke et veiet gjennomsnitt nød
vendigvis gi et korrekt uttrykk for· den end
rede konkurransesituasjon de enkelte brans
jer vil stå overfor. 

Av de mest sentrale handelspartnere i 
tabellen er det kun Storbritannia som synes å 

ha hatt samme sterke kostnadsutvikling som 
Norge i 1984. Kronedepresiseringen bidro 
imidlertid til at målt i norsk valuta, var kost
nadsutviklingen i fler:e land, bl.a. Sver,ige og 
Finland, på linje med den norske. 

Beregningsutvalget finner grunn til å un
derstreke at beregninger av utviklingen i re
lative lønnskostnader pr. produsert enhet nød
vendigvis er beheftet med stor usikkerhet. 
Ikke bare er usikkerheten knyttet til anslag
ene for lønnskostnader, produktivitet og valu
takursendringer for Norge, men også til an
slagene for våre viktigste handelspartnere. 
Konklusjonene overfor må derfor tolltes med 
varsomhet. 
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Tabell 6 f. Lønnskostnader pr. produsert enhet (LPE) i industrien1} hos 't'åre viktigste han.dels
partnere. Prosentvis endring. 

Valutakurs"LPE-endring i 	 LPE-endring iutviklingen overforKurv nasjonal valuta 	 norske kronernorske kronervekter 

1982 1983 1984 1982 1983 1984 1982 1983 1984 

Belgia ........... . 2,4 0,8 2,4 21/4 -:- 9,5 3,9 + 1,1 +·8,8 6,4 1 
Canada .......... . 3,6 13,4 0,5 -:- 31/a 9,4 13,3 6,4 24,0 13,8 21/2 

Danmark ........ . 6,8 11,7 4,2 13/4 +4,0 3,2 + 1,4 7,2 7,5 1/4 

Finland ... " ..... . 3,0 7,1 2,6 3sj, 0,7 +2,2 3,6 7,9 0,4 71/2 

Frankrike ..... "" 9,2 10,1 5,7 4 +7,2 +2,2 +2,8 2,2 3,4 11/4 
Italia ............ . 3,3 16,6 15,9 51/2 +5,9 1,0 -:- 3,6 9,7 17,0 }3/4 

N'ederland ....... . 4,6 4,6 -:- 1,2 +51/4 4,9 6,0 + 0,7 9,8 4,7 +6 
Storbritannia .... . 14,7 4,7 0,7 5 +2,9 + 1,8 -:- 1,.8 1,6 + 1,1 3 
Sverige .......... . 15,0 4,2 0,5 3 +9.,3 + 7,7 3,6 +·5,5 +7,2 63/4 

Sveits ........... . 1,2 5,3 -:- 1,6 1 8,6 9,4 + 0,1 14,4 7,7 1 
V est"·Tys'kland ... . 17,7 4,2 +1,1 4,6 7.,7 0,2 9,0 6,5 
Østerrike ........ . 1,5 2,5 +0,1 4,9 7,6 0,3 7,5 7,5 
Japan ............ . 6,0 -:- 2,8 +1,9 +0,5 18,5 11,7 + 3,3 16,2 
USA ............. . 11,0 6,6 ...::-0,7 12,5 13.,2 11,9 19,9 12,4 

Norges 
handelspartnere 100,0 5,8 1,1 +0,5 3,3 2,0 5,3 4,5 
Norge ........... . 9,2 3,9 9,2 3,9 

Relativ LPE ..... . 	 3,7 +0,6 2 

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

på grunnllag av indekisserier med 1980 som basisår. Veiingen er basert' på den norske krones va" 
lutakurvvekter. Disse vektene antas å gi en· god beskrivelse av nåværende handelsmønster. Tidli" 
gere ble benyttet IMF-vekter som har basis i internasjonale handelsstrømmer fra 1975. Kurv
vektene bygger på det samme teoretiske grunruag som IMF-vektene og angir dermed den konkur
ransemessige betydning de respektive land har for norsk tradisjonell eksport og hjemmekonkur
rerende varer både som direkte avtakere av norske produkter og den rolle de spiller som 
konkurrenter på våre mark!eder innen samme produktgrupper. 

6. ARBEIDSKONFLIKTER 	 I 1982 var tallet på tapte arbeidsdager. som 
Tabellen viser antall konflikter og antall skyldes konflikter: i Norge ca 280 000 mot ca 

tapte arbeidsdager i forskjellige vest-europe 28 000 i 1981 og ca 58 000 i gjennomsnitt fo~ 
iske land, i forhold til antall sysselsatte. Av åra 1975-80. 11982 var det forbundsvise opp~ 
tabellen går det fram at Norge har tapt for gjør og antallet ·konflikter var noe større i 
holdsvis lite på konflikter. I enkelte andre 1982 enn hva som har vært vanlig i de senere 
land skapte. konfliktene større problemer. Vi år. 
ser at innslag av konflikter både i 1982 og i I 1983 var: tallet på konflikter igjen tilbake 
1983 i de fleste land var. mindre enn gje.nnom på et svært lavt nivå. 
snitt~t ·for siste halvdel av 1970-åra. 
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Tabell'6 g;: .:Antall kanflikter::og·taiptea/tbeidsdåger.·-pr. -årl)•. 

Konrflikter Tapte aTbeidsdager 
pr. 1000 sysselsatte 

1977_.:.81 1983 ,.i977-81 1982 1983 

Østerrike 
Danmark . , ...... r •.••••••••.• •••• ~:;· .•.•••••.". ,'. •• 

E]nJand " •.. ;: ... ·1) •. ~: ••••••, • ·1 • • • • • • • .'. • • • •, .• • • • 

Fva'Il!kri!ke'.· .... "..... ·...... ~ .... ····"· .... ;.}. ·.-. .. 
Vest-Tyskland .•...... ·.· ..... ~-.~ ~......•... 
ltal,La ... ·•· ... ··:• ......... ·• .......·-'.. '... •.. . . . 

l'jo:rge ··.··,·.. ····:··:······,············~·····:·;.. 

Nederland,. . ....•........ -~· .... ~ :. ; . . . . . .. . . . 

Sveits . " " , .... " " " . ~ " " .. ·.•....... " 

~v~ige ........ ; ........"..•..... "..... ~···· 

Storbritann!ia ......... ·:·,1 .; •••.• ; •••• , •• i.. 


2 4 2 0 0 
180 

t~+2 

161 
1919 

113 
441 

39 
87 

33 
;·· __.,,"."." 

301 . 
2 8.31 3:113 3360 121 111 71 

40 1 
. .. , 

2 
2 446. 

.18.: 
1747 

12 

1565 
9 

796 
24 

898 
144 

·.676 
. 3· 

32 . 12 . 7 32 56 ·30 

7, 1 5 1 0 i 
124. 46 92 232 1 .,. ·.9,.· 

1985 1,528 1352 577 229 · 179 

1)'-A.ntall konfMkter registrerespå ulik~·måter fra land .tH land og tallene er derfor ikke· direkte sam
menliknbare/ · :" · 

Kilde: IL:O, Yearbook of Labour statistics. 
i ,·I ; . ., ·'· ·. ' 

7. OPPSUMMERING
;. ·~ 

Norsk næringslivs konkurranseevne overfor 
utlandet påvirkes a:v en rekke ulike faktorer. 
I dette kapittel har vi behandlet utviklingen 
i. lønnskostnader, produktivi~_~t, valuta,Jmrse:r 
og arbeidskonflikter. Etter utvalgets memng 
har disse faktorene hatt en sentral betydning 
for utviklinge:t1 av konkurtjm.seevnen. . 

Utvalget vil imidler~id understreke at ogs~ · 
andre faktorer vil være viktige. i. denne sam
menheng. Bl.a. er andre kostnadskomponenter· 
enn lønningene medbestemmende for konkur
ransesituasjonen. Som eksempler kan nevnes 
prisen. på r.ealkapitalen (renteniy{t,et, .skatte
9g avskrivningsregler), prisen. på andre inn
satSfaktorer (f.eks.· energi) og offentlige støt
tetiltak som påvirker _kostnadene. Videre kan. 
nevnes utviklingen i nreringslivets.struirtur og 
samarbeidsformer j arbeids- og '~riri.gslivet. 
Ulikheter i kapasitetsutnYttingen --landene 
imellom virker også inn. . 

be ulike faktore~ t~ekker i ulik~' ret~inger. 
Flere av dem kan vanskelig fall:festes .og 'en 
analyse vil ikke gi noe grunnlag for noen 
sammenveiing av dem. 

I 1970-årene fram t.o.m. 1977 ble konkur
ranseevnen for norsk næringsliv målt med 
lønnskostnader pr. produsert enhet klart svek
ket. Dette medvirket til tap av markedsandeler 
til konkurrenter både på eksportmarkedene og 
på hjemmemarkedet. Tapet må også ses på 
bakgrunn av sammensetningen av vår vare

· - · · 

eksport som har et :stort innsfag: av· rå.varer, 
og innsafavare:r som påvirkes sterkt av 'dårr 
lige konjunkturer på eksportmarkedene..Gjen-
nom 1978 og· 1979 gjenvant vi en god del av 
tapet i konkurranseevne i tidligere. år og ned
gangen ···i markedsandeler stoppet ·opp. I ·1980"'. 
å.rene .. har det vært noe··varierende utVikling. 
Notsk:-.iridustris markedsandeler har i enkelte 

. år,falt både påek.Spor.tmarkedeµe og på hjem
-· memarkedet,. mens de. har økt i andre år. 

Beregningsutvålget ·vil ilnderstreke ~t ut
viklingen i industriens konkurranseevne: slik 
denne vanligvis defineres, ikke kan ses uav
henging av et lands økonomiske utvikling. I 
Norge har framveksten av oljevirksomlieten 
brern,set proi(fuktivitetsvebten i den. tradisdo
nelle. in~ustrlen og dermed påvirket .konkur
ranseevnen. ·~amtidig har oljevirksomheten 
gitt oss ~n be:tyd~lig handl~friheLi. utenriks
øk0nomien, · Den større handlefriheten ble i 
midte~i av 1970"'.årep.e benyttet til,å motvirke 
det økonomis~e ·tilbakeslaget ·internasjonalt. 
Tiltakene fo:r. ·.å holde industrisysselsettingen 
oppe medvii;ket til svakere prodtiktivitet$vekst 
i forhold til andre land med stør.re. nedgang i 
industrisysselsettingen enn hos oss. Den gene-
rene motkonjunkturpolitikken førte til betyde
lig ekspansjon i skjermede næringer, rroe som 
igjen bidro til å heve industriens kostnads
nivå i forhold til utlandet. 

Disse forhold var viktige årsaker til det 
tapet i konkurrenseevne som skjedde i den 
tradisjonelle industrien i årene 1970-1977. 
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KAPITTEL 7 

-Konjunktursituasjonen 

t.· .VERDENSØKONOMIEN 

, , De· .fØrste teglt ·-til ~en begynne~de. :kon.junk" 
turoppgaJ1g i- de. industrialiserte. la.Ild. kom mot 
slutten av 1982 i USA. I de fleste vest-euro
~i~eJand tok oppgangen tU-i løpet av 1~83. 
Det. hadde da· gjennom. .•.·~ år.. vært.avtakende 
el}eri stagller.ende økonomiskaktivite.t.0,g _sterkt 
stig~nc1e. år,})eidSiøshet, .·.· særlig i ; ·ele vest~euro~ 
peiske ··lan,d; t ffiJrste. halvdel .av .i984.var kon-. 
junkt1.u~oppga.ngen. i, :U.S;\ for~tt· sterk, men 
veksttakten II1ålt ved. brutto~sjonalprod.uktet 
(BNP) .er.· $iden -reduser,; •... betydelig. I Japan 
fo~tsatte .. ·aktivitet~kningen ·.· .gjenp;oµi. •.·hele 
'19&1:. BNP"utviklinien • i Vest-Europa·.· fulgre 
ell .D;..odera( yøksende: trend, men: vekstm.Ønste~ 
ret gjennom 1984 var i noen hovedland.· på~ 
virket ~v omfattei;i.de ~treiker. 
. Hos· v4re viktigste harµJ,~T,spartenere. ·· kan 

BNP-veksten fra 19S3 til 1984 nå ;mslås til 
3% pst., jfr.. tabell 7a. I 1985 kan veksten 
avta. 1We1 tU>anslagsvis 2% ·P·st. IndU$tripro~ 
duksjonen· økte med anslagsvi.$ 5%: pst~ i 1984 
og ·vil· L følge ,ansla.gen.e øke· ·.med 4% ·pst~ i 
1985.· ., Konsumprisene økte · med ·5,~ pst... fra 
1983 .til ·:1984~ .P:dsstigningen ventes å avta til 
ca. 4 .pst; .. i l986. 

·For hele OEOD;.omradet~ der USA veier ca: 
40 pst~, er BNP;.;'VekSten·fra 1983 til 1984 an..; 
slått til• 5 pst: V:ekSten fra .. 1984 til ±985 kmf 
blf' på. ·ca. ·3%. pst. , :Konswnprisstignmgen 'fra 
1983·til•1984 var·5,3 pst. Prisstig:hingen ·ventes 
å gå· ned til 4.Y2 pat: ·t-1985. <Dette··Vil i tilfeHe
være -den laveste årlige ptisStigmngen Siden 
1968{ Så' sen.t Som·i 198ff vai', prisveksten.!.fra' 
åi-et-før på 12,9 pst. · · · 

·f'us4· ~··p~~tiksjop.søkning~ siq~ be
gy~~i8e~ av:198~ vært ·vel_så>s~er~· som. und~r· 
tidligere oppgan-gskonjunkt~. En e.kspw:isiv. 
finanspolitikk karakterise:ft •ved 'stigende· bud~ 
sjettunderskudd har vært en vesentlig faktor. 
bak dette. Fra slutten av 1982 og ut 1984 
økte BNP med en årlig rate på rundt 6 pst. 
sammenlignet med 5%, pst. som et gjennom"
~tt i tidili:gør.e oppgan,g~aær;. lndustriprodiuk"" 
sjonen økte i samme periode med 23 pst., mens 
arbeidsledigheten falt med 3% pst.poeng til 
en rate på ca. 7 pst. Sysselsettingen økte med 

anslagsvis 7· millioner. Av faktorene bak BNP
veksfon ·i 1984 .. på 6,9···psL, niå den sterke 
veksten ___:på 20 pst.. i· .. private· investeringer 
utenom · ~lig fr.emheves. På· den annen; Si.de 
bidro furVetrllige~: i' driftsbala.ngen med ut~ 
landet isolert sett· til at veksten i BNP ble 
redusert med ·1%; pst. Dette_·har.. sammenheng 
med .. 4ollarkUl'sstigrul1g~ ..·gjennom ·.de .. siste 
åren~. Konsumprisstigningen· har ligget ·på ·et 
nioderat' nivå g;jerinoin ål'et, ·likeså lønns• 
vekst~n. D~t'nom.ilicl.le' rentellivået ligger' imi.d
Iertid høYf selv om :de~t har. Vært _et visst fall 
siden a~gust ·i: samband med. en noe . iettere 
pengepolitikk.·· I iys av ·rente- Jg 1nflasjonsfor
holdeil:e er den: sterke investeringsveksten noe 
tiyen~et? Deri ;tilskrives( imidlertid bLa) gene~· 
røse avskrivhirigsregler i, skattesystemet, inn
ført 1198L 

Det· føderale budsjettunderskuddet··: er an~ 
sl~tt: å øke tir vel 200. mrd; dollar i budsjett
året ··198~5 .·.som startet •1. ··oktober. Dette 
tilsV3.z'er vel5 pst'._'av BNP~ Finansieringen åv 
undersk'.uddet. bidrar: isolert ' sett til høyere 
renter.. Imidlertid har'lavere'8.ktivitetsvekst i 
3~· kvartal ifjor og' begynrielsen a~ 1985 og 
noe_·..·_lettere 'penge~ og. ki-editt:politikk siden 
å~t 1984, 'ført til en redUksjon i det nomi• 
rielte·•rente·nivået. Dette·· kan bidra·tn at: vekS~ 
ten .i etterswrsel og produksjon. holder. seg 
oppe. utOver året ' selv' om den ventes å være 
klart' :låvere· e:h:n: ·f 1984.- F6r •1955· er· veksten 
r BNP:forelØpig· åµslått: til 3% pstO:hvorav ·ca·.· 
1Y~ I!st.enhet vil være et «overhen~» fra 1984. 

. I Ja~i:in tok dell. pr~vate ·innenlandske' ett~ 
spørs~lfill seg -betydelig opp· i -IØpet av 1984. 
Dette: gj8.Idt' sreriig'· den pl-ifate . invesf~riilg~ 
ettersPØrseJen. · I . ut1egg: ;var. produk:s~onsi_:rn:. 
plllse~E{ fra ettgporten-fortsatt ·sterke~ .BNP• 
v·ekst~n 1 iøs4 ·var "5,8 psE hg en legge_r til 
grruili ~n: v~t ~- 5 ·ps~.;i 1985.· UtSiktene·for· 
r98:S er 'bfa. basert på: en furtSatf 'betydelig 
vekst i investeringsetterspørselen og eksporten 
samt en fortsatt tiltakende vekst i privat kon
sum. Eksportutviklingen vil i stor grad av
henge av utviklingen i USA, dit 35 pst. av 
eksporten gikk i 1984. 

I Vest-Tyskland var. produksjonsutviklingen 
i 1984 ujevn. BNP gikk reelt ned fra 1. til 2. 

http:D~t'nom.ilicl.le
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kvartal i sammenheng med metallarbeider
streiker i mai og juni og forutgående lager
oppbygging. Siden har produksjonen tatt seg 
opp igjen. Industrispr.o;d.uksjonen var i januar 
3,1 pst. høyere enn ett år tidligere. Eksporten 
som begynte å ta seg opp mot slutten av 1983, 
utviklet seg gunstig gjennom 1984. Mot slutten 
av året økte også privat investeringsetter
spørsel utenom boliger. For de øvrige innen
landske etterspørselskomponenter var veksten 
moderat. I 1985 legger en til grunn at disse 
trekkene i etterspørselsbildet vil fortsette. 
Moderat lønnsvekst vil isolert sett bidra til 
bedret konkurranseevne, men også til moderat 
vekst i konsumetterspørselen. BNP-veksten er 
anslått til 2% pst. fra 1984 til 1985. 

I Storbritannia økte industriproduksjonen i 
slutten av 1983, men den har ikke vokst nevne
verdig siden da. Produksjonsnivået ligger så 
vidt over nivået i 1980. Utviklingen var i 1984 
påvirket av gruvearbeiderstreiken som pågikk 
i eitt å~ :frem ,ti[ febmaa" 1985.Arbed.dslediighe
ten forve-rret seg gjennom 1984 og lå i januar 
1985 på 12,8 pst. av arbeidskraften,. Konsum
prisstigningen lå gjennom hele 1984 på rundt 5 
pst. Til tross for denne relativt lave inflasjo
(D)en og den økende aæbeidslectighet har lØlll~ 
veksten ikke vist samme sterke nedadgående 
tendens som i andre OECD-land i samme situ
asjon. Den økte kjøpekraften blant de s~ssel
satte har bidratt til en noe sterkere vekst i 
privat konsum enn i de andre store europeiske 
OECD-land. På den annen side har det i mot
setning til disse landene skjedd en moderat 
forverring i driftsbalansen overfor utlandet. 
Disse trekkene ventes også å gjøre seg gjeld
ende i 1985. I tillegg tyder undersøkelser på at 
privat investeringsetterspørsel utenom boliger 
vil øke markert. Alt i alt er BNP antatt å øke 
med 3 pst. 

I Sverige har industriproduksjonen gjennom 
den vel to år lange konjunkturoppgangen økt 
med hele 20 pst. Denne· utviklingen skyldes 
bl.a. den internasjonale konjunkturoppgangen 
og. virkningene av devalueringen høsten 1982. 
Eksportveksten har i denne perioden vært 
sterk. Sysselsettingen har økt og arbeidsledig
heten har falt, men samtidig har arbeidsmar
kedstiltakene økt sterkt i omfang. Privat kon
sumetterspørsel økte svakt i 1984 i tråd med 
myndighetenes intensjoner. I 1985 kan. øknin
gen bli noe sterkere. De private investering

ene utenom boliger, som økte marker:t i 1984, 
kan i år få noe avdempet vekst. BNP-veksten 
kan i 1985 bli på vel 2 pst.. som er litt svakere 
enn i fjor. 

Arbeidsledigheten forverret seg gjennom 
1984 i de vest-europeiske land, mens det skjed
de en markert forbedring i første del av året 
i USA. For hele OECD-området gikk ledighets
raten ned fra 8,8 pst. i 1983 til 8,3 pst. i 1984. 
I Vest-Europa økte imidlertid raten fra 10,1 
pst. til 10, 7 pst. med en tendens til vedvarende 
økning gjennom året. Ved utgangen av 1984 
var ledigheten kommet opp i 18% mill. ar
beidstakere, mens den for hele OECD-området 
omfattet knapt 301/2 mill. arbeidstakere. 

Usikkerheten ved den internasjonale øko
nomiske utviklingen fremover er bl.a. knyttet 
til den økonomiske politikken og dollarkurs
utviklingen. Det er innebygd spenninger mel
lom den relativt ekspansive økonomiske poli
tikk i USA og den relativt restriktive finans"" 
politikk i ledende vest-europeiske land og 
Japan. Sterk vekst og høy og økende dollar
kurs har ført til økende rmderskudd i USA's 
utenriksøkonomi som hittil er blitt finansiert 
ved omfattende kaptalinngang fra andre deler 
av verden. Denne utviklingen kan imidlertid 
snus'. 

Dollarkursen kan f.eks. falle aelv om rente
nivået i USA forblir høyt. Hittil har dollar• 
kur.sen vært utsatt for motstridende påvirk
ninger. En kan ikke s:e bort fra at de nega
tive· faktorene, illustrert ved det økende under
skuddet på handelsbalansen, etterhvert vil 
dominere og skape forventninger om et fall 
i dollarkursen. Dette kan i seg selv forårsake 
et fall i kursen. 1..avere dollarkurs vil i tilfelle 
bidra til å redusere USA's underskudd på 
handelsbalansen, men vil gi reduser.te vekstim
pulser i Japan og Vest-Europa. I USA vil im
portprisene·· øke, og i den grad det ·slår igjen
nom på konsumprisene, vil myndighetene måt
te overveie tiltak for å dempe prisstigningen. 
På den annen side vil styrkingen av de euro
peiske· valutaene bidra til redusert prisstig
ning der og dermed økende handlefrihet i 
den økonomiske politikk i disse land. En. ned
gang i dollarkursen vil også lette utviklings
landenes gjeldssituasjon. Dette vil i seg selv 
være positivt, og for industrilandene kan det 
bety økt etterspørsel. 

http:reduser.te
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Tabell 1 a. Bruttonasjonalproduktet og industriproduksjon hos våre handelspartnere. Prosentvilt 
endring. 

Eksport- Arlig 
vekter gj.snitt 1983 19841) 

1984 1972---82 

BNP 
Belgia ...................... ' .................. 2,4 2,3 0,4 1,2 

Danmark ...................................... 9,0 1,9 2,5 4 

Finland ...................................... 4,0 3,1 2,9 3 

Frankrike .................................... 4,7 2,7 0,7 l3/4 

:rtalia ........................................ 3,8 2,6 +1,2 23/4 

Nederland· .....................•.. ; ........... 6,6 1,9 0,4 13/4 

Stprbritannia ................................. 16,5. 1,4 3,2 '},1/2 


Sverige ....................................... 19,3 1,6 2,3 23/4 

Vest-Tyskland .................. ······· ........... 18,.6 2,0 1,3 21/2 


Japan ............ ,·," ........ ····· ............ 4,1 4,3 3,0 53/4 

USA~. .......................................... 11,0 2,2 3,7 7 


Norges handelspartnere ...................... 100;0 2,0 2;1 31/4 

OECD totalt .................................. 2,6 2,6 5 

-sju store. ...... ················ ............. 2"8
2,6 5 
-andre OECD-land .......................... 2,5 1,6 3 
Norge3) ...................................... 3,9 3,2 41/4 
Fastlands-Norge3) ............................ 3,0 1,6 21/2 

Industriproduksjon 
Norges handelspartnere .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2 3;o 53/4 

OECD totalt ................... " .............. lt7 3,5 73/4 

Norge2)3) .................................... 0,3 + 1,1 2 


Kilde: OECD, Data Resources Inc. og nasjonale kilder. 

1) Anslag. 

2) Inkl. tradisjonelt bergverk. 

3) Anslagene for 1985 fra Salderingsproposisjonen (St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 16 (1984-85)). 


Tabell 1 b. Konsumpriser hos våre handelspartnere. Prosentvis endring. 

Arlig Fra foregående årKurv gj.snittvekter 1972-82 1983 1984 19851) 

Belgia: ............................. 2,4 8,0 7,7 6,3 41/2 


Canada -............. ········ .-.. -.. 3,6 9,6 5,9 4,3 4 

Dan·mark ......................... 6,8 10,8 6,9 6,3 5 

Finland .......................... 3,0 10,0 8,3 7,1 6 

Frankrike .......................... 9,2 11,0 9,6 7,3 6 

Italia .. ·.......... •·• ............... 3,3 16,3 14,6 10"8 8 

Nederland: ........................ 4,6 7,0 2,8 3,3 11/5 

Storbritannia ............-.. ····· ... 14,7 14,1 4,6 5,0 51/2 

Sverige ." ........................ 15,0 10,0 a,9 8,0 6 

Sveits ............................. 1,2 4,9 3,0 2,9 21/2 

Vest-Tyskland ..................... 17,7 5,2 3,3 2,4 21/4 

Østerrike ......................... 1,5 6,4 3,3 5,6 4 

Japan ............................ 6,0 8,7 1,9 2,2 21/4 

USA ............................. 11,0 8,7 3,2 4,3 3 


Norges handelspartnere .......... 100,0 9,3 5,5 5,2 41/4 

OECD totalt ...................... 9,9 5,3 5,3 41/2 


-sju store ...................... 4,4 4,4 4,5 31/2 


Norge ............................ 9,5 8,4 6.2 51/2-62) 


Kilde: OECD. 

1) Ansl:ag.

2) Beregningsutvalgets anslag. 


19851) 

13/4 
3 
31/2 

\ l1/4 
21/2 
21/4 
3 
2 
23/4 
5 
33/4 

23/4 
31/2 
31/2 
23/4 
l1/4 
21/2 

41/4 
41/4 
21/4 

Vekst de 
siste6mnd. 
til jan. 1985, 

årlig rate 

4,2 
2,8 
5,2 
5,6 
5,5 
9,7 
2,2 
4,8 
9,8 
4,9 
2;7 
4,2 
3,2 
2,8 

5t1 
4,6 
3,5 
5,0 
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2.;.,NORSK ØKONOØl'.' 

Den re_aløk~nollljske utviklingen i 1984 og 1985 

Dell.-_ ekspor±le~ete konjunkturoppgangen-•-- i:. 
norsk' ·Økonomi' fortsatte 'gjennom 1984. Et~r --
at en __ konjunkturbunn ble passert rtindt ~ _· · 
skiftet 1982/83~- har samlet produksjon regnet 
utenom oljevirksomhet og sjøfart trolig vært 
preget;.av en je.vn, men moderat vekst, bare 
avbrutt av en avmatning rundt og etter år* 
skiftet 1983/84.• I økonomisk utstyll over året 
1984-'.-_ble samlet--_ produksj_o~økning, __ fra 1983 
til 1984 uteno~ oljevirk~oi;nhet og sjøfart be~ 
regnet--:til 2,6 prosent. Når produksjonsøknin- 
gen regnet på_ -kalenderål-sbasis var .vesentlig 

>Javere fra~i1982:tiL19S-3; l,6 .prosent, ·var, det 
en følge av at produksjonen :- gjennom 1982 

_fortsatt var ·preget av konjunkturnedgang~ 
- Medregnet oljevirksomhet og sjøfart va.ri 

produksjonsveksten både i 1983 og 1984 
vesentlig høyer.e _enn angitt foran, henholdsvis 
3,2 og 4,3 prosent, fordi det var. en krafiig 
økning i _utvinningen av råolje og natW'gass~-
En oversikt over utviklingen i de realøkonom..'."" 
iske }iovec;li;tørrelseµe _for 1981-1984 9g -- ~· 
slag for 1985 slik de ble gitt i Nasj9~lbtic1
sjettet 1985, og med juster~ atl~l~g _pµblløert·; 
i Salderingsproposisjonen, er gjengitt ~i -t~b~l: 
7c~ _ 

Tabell -1 c. Utviklingen i_ noen realøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis volumendring fra 
foregående år. _ 

Privatkonsum; ............ :~., ..... :· .......... . 

Offentlig konsum ............................. . 

Brut~oi~vesteri~·ger i fast kapital ............. . 


Olj_evirksomhet og sjøfart -................... . 

Anp~t ...................... _'..~ ......_-.,......... . 


Innenlandsk anvendelse i arit 
ekskl. lagerinvesteringer .................... . 
inkl. lagerinvestering ....................... . 

Eksport ......._... -'.." ._ ................_........... . 

Tradisjonell vareeksport ..................... . 

Annet (inkl. tjenester) ...................... . 


Import ........ ~ .......... , . _; ·:.· ·:....-. -..:,: -._" .:: ~ -· .·-·. ·--· . · 

Tradi-sjoneli vareimport ..................... . 

Anriet'(inkl. tjenester) .,. ,-.L .• , ... ;; ....... . 


Bruttonasjonalprodukt .............. ; ... ·; .. . 
B~P- uten oijevirksomhet og sfØfart ...-...... . 
Bruttoprodukt i industrien .................... . '+ 1,1 +0;8 + 1,2 2,1 


1) Ansiag iflg. Nasjonalbudsjettet 1985.. I parente.s-er gjengitt reviderte anslag publisert i Sald~tjri~~~
proiqosisjonen (St:prp. nr. !.<.Tillegg ri.rr\ 16) e11e5 ~vledet ay publiserte anslag. _,_;-,-_ • - __ 

2) NasJonalregnskapstallene for 1984 er-·--basert pa,et noe endret regnskapsopplegg som foreløp1g-1kke 
gjøt det mulig å gi samme: oppdeling- av eksport/import på tradisjonelle vareF/annet som i tidligere
år. 

Som det fremgår av tabellen vente·s det at 
veksten.. i samlet bruttonasjonalprodukt skal 
avta k_taftig i 1985, men det skyldes· i ho;ved
sak eh, antatt produksjonsnedgang IC»r- olje.- -
virks<>mhet og sjøfart. 

Faktorene bak produksjons- og importveksten 
i 1984 " 

A V:tn.atingen, ! _-.·produksj<:msveksteµl, rundt ,_ 
og ett~:f: årssklf_t~t 1983/84 var først o,g fremst ' 
en følge av et forutgående· fall i boligbyggin'" 

Regnskap ,,A:nslag1) _ 

- 19.85'1981 1982 1983 19842) : 

- 2;~4 (21/2)1,1 1,4 1,0 1,0 
6,1 3,7 3,7 2,6. 

17,9 + 9,7 2,7 4,4 
123,0 +32,7 40,4 17;2 

2,6 +2,4 +5,3 +3,6 

'6';7• - +1,5' 2,1-- 2;3 
0,9 2,8 +0,7 ,2,3 

- _1,4.,- -_,- '0,2 7,0 6~1 

3,8 +1,2 9,7 (5,7) 
0,1 0,9 5,6 

-1,5 4,2 +1,2 ·1;6' 
+3,9 3,4 +4,6 (6,8) 

14,2 ~,7 5,2 
0,9 l,O 3,2 4,3 

- 1,8 1,2 1,6 2,6 

- . l,3 ~1) 
+7,l 

+25,5 
3,4(p,7) -

+o,6 
2.,9 (3) 

7-1,4; (+ 0,9) 
4,0 (4,0) 

+ 4,0 (+ 3,3) 

'2;8 (2;8) 

4,5 (3,7) 

-(1,2) 

0,9 (11/4) 

2,3 (21/2) 

2,3-(2,3) 


- : , 

· gen og ,en forbigående svikt i prdduksjons;..: 
· veksten i industrien. Fallet i boligbyggillgelf 
kan neppe sies bare å ha konjunkturelle' år~-'. 

saker, -selv om en generelt lav inntektsvekst 
for husholdningene de siste årene og us.ikker;; 
het som følge av en etter. norske forhold·: høy 
arbeidsledighet kan ha spilt inn. Korrigert-'f6r 
svikten :i boligbygginge:q. kan en _derfor' .an~ 
at den -inneværende konjimkturoppgangen, }).ar 
hatt en styrke svarende til en årijg, ,yeks-t i 
bruttonasjonalproduktet utenom olje.virk~~" 
het og sjøfart på omlag 3 p~osent. 

http:preget;.av
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Tradisjonelt har den økonomiSke ·Utviklin
gen i Norge på: kort sikt vært bestemt i et 
samspill meliom den internasjonale .. konjunk
turutviklingen og de ringvirkninger den ·har; 
gitt for norsk økonomi, og d~ innJenlandslke 
økQµo~~, pQlitildr.en. Gjellllom fremvelrsten 
av oljevirksomhet~n -de siste ti årene har 
ytterligere to faktorer kommet til som be
stemmende for samlet produksjonsvekst: Frn-.
uten de direkte produksjonsbidragene fra •ut;.
virin.in,g•- 01g rørtransport av råolje og natur:- 
gass, som en får renSket ut n!lr en ser på 
bruttonasjonalproduktet •utenom ·oijevir:ksoD,i;. 
~et og ~j,øfart, gjeld~·r ~et ettersJ>ørsel~imp\tl&-
e~~ sotj:l' følger av "investering~- -og «in~t~vi;rk
sbln.heten i oljesektoren. særlig 'gjennom fu-ve" 
steringsaktiviteten har, qet kommet inn en mer 
langsiktig - dvs.. mindre '.kohjnnktilrbesteint 
- men likevel sterkt svingende·etterspørsels;.
Ir.o~ponent i norsk økono:m:t• -- .- - 

··,:Den J~vere vekttakten i- den', inp,evæ;re~de 
ko.ajun~foroi>pga:ngen .~~enl~et.me.d ~tid
ligere oppganger ~-·.~~·~ på:bakgr,unn ~:V ~at 
qgså opp~vinget internasjonalt - m.~d-~tak 
for USA - har vært langt s:vakere enn tidlig
ere. Samtidig har v~k~t~n i .- offentlig lronsu.m 
og investeringer_ ,vært ._låv:e~e" ..~edtrapping~ 
a;v.- byggjp:gen av Dye skip har_ og~å .påvirket 
produksjonsutv:i~lirl~ - -:negativt .. ,.Des:su1;en 
kSr~ d~ innenlaridSke kostn~utvi~lingen1
gjfili,nom -flere år ha gitt en svekket korikrir
ransesituasjon, særlig innen ferciigvareill.du
strien. 

-; Når, den samlede produksjcmsveksten .(reg
net utenom oljevirksomhet og. sjøfart) .. likevel 
ble så :sterk som c!en ble, se~t i.-forpold- ·ti.l 
gjennomsnittet for våre handelspartnere, så 
skyldes aet flere forhold/ For def r:første:-. hår. 
den økonomiske -:tJolitikken f ::No:f.ge·: utvilsoin'f 
vrert langt mindre· stram'.'ehnT enrekke-:åndre:: 
vest-europeiske læid;'" ..der; -politlkke.ii: i .- 'sfoi 
g~;;i4 ..h~- ~tt.fil.Jite _p4 ~: t:ed~~ere vedvaren~e
otf'~ntlige ..b~~je~und~r~kudil. .- Fpr•-det_ -andre 
haJt ekspor,tenav en··.del--konju:nkturfø1somme 
I'.åvarer og halvfåbrikafa _;_·-trass I ·:sv~ere 
markedsvekst·-.::_;_- utviklet "seg ":k1årt 'sterkere' 
enn under de nærmeste, foregående oppgan;g
ene; Dette .må<blant -.annet tilskrives ,_dEm 
kraftige bedringen i ·konkurranseposisjonen 
som mange :µorske bedrifter har: oppnådd vis a 
vi~~: utenlandske' bedrifter som følge .av -kur.s
oppgangen':for amerikanske dollar: og som har 
ført til··• økte .eksportmarkedsandeler for .flere 
viktige eiksportvarer de to -siste årene" For.· det 
tr.edje, så har utbyggingsoppgaver knyttet 'til 
oljeVirksomheten gitt betydelige etter,spørsels
impulser til nor~k økonomi. 

Det innebærer .at olje.virksomheten· i disse 
to.: ·årene .både direkte og ..indirekte··-- har. gitt 

betydelige, positive bidt;ag··til· ·sain.Iet pr:odiik:.: 
sjonsvekSt~ slik det :fremgåf av..· kolonnen; for 
1984 i tabell 7 d. For. 1985 bygger tabellen på 
de· anslag· som ble gitt i Nasjonalbudsjettet; 
som, de.t :IT,emgår av siste linje i tabellen ~·og 
i større detalj av tabell 7c ovenfor - er: pro
duksjonsvekstanslagene _~e,ne~e justeit .. n.oe 
opp. En tilsvarende tabell for J.983, basert·på 
d,et, første for.eløptge _J)a$jonalregri,Skapet for 
a;~t året,. vaæ tatt inn i utyalg~ts fOrtjge ;vår
råpporC(NOU 1984: 14). - - . 

Figur 1.1 	 Produksjonsindeks; ·etter konkur
ransetype._ Bergver:ksdrirjt; industri 
og kraftforsyning uten_ oljeutm"-n
ning. ·- -Sesongjustert._ 19B0-:100. · 3 
måneders glidende. gjennomsnitt·~ 

...::L- u"t~konkurrerende industri og bergve.rk -

Hjemmekonkurre_rende i~.vestering_~~Cireindu~~ri 

120 

i15 

110 

1979 1'980 • 't981 1982 · 1,983 - -1984

Figur. 7.2 Produksjonsindeks etter -konkur
-· - · ·råns'etyp~·~ -J!J.i3J:vf3!k§41'.ift, -~nd~:fy-i 

. og f'r(Jrf~for.s.yiJ,i/n.g_·:uten oljeut'1i'nr'. 
-ning. -Sesongjustert:- 1980- -1iio. 3 
måneders glidende gjennomsnitt. 

4-,Skjermet indust~i,_~9 kraftfo~synin~: ---~.:·~-·· 
.:•••• •- Hjemr'nek,o.okurrerende: k()n~univa_reind~~ifri 

1979 1980 1981 1982 l983; 1984 
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Tabell 1 d. 	 Beregnede bidrag til endringer 
i produksjon i 1984 og 19851). 

Prosentenheter 
Bidrag fra 

1984 1985 

Leveranser til/fra sjøfart og 
oljevir7~somhet2): 

Oljeutvinning o.g rørtransport . . . . 1,9 + 0,8 
Sjøfart og oljeboring ............ + 0,2 0,0 


Innenlandsk sluttanvendelse 
ekskl. olje og sjøfart: 

Private investeringer 
ekskl. olje og sjøfart 	 0,3 
Privat konsum ................. . 0,5 0,7 


· Statlig kjøp av varer og tjenester 0,2 0,1 
Kommuina'lt kjøp av varer og 
tjenester ....................... . 0,3 0,2 


Eksport ekskl. olje og sjøfart: 
Eksport av tjenester ekislcl. sjøfart 
og rørtransport ................. . 0,2 0,1 

Eksport a1v vairer ekskl. råolje og 
naturgass ....................... . 0,2 0,2 


Andre faktorer: 
Lagerinvestering ekskl. skip og 
plattformer under arbeid . . . . . . . . 0,9 0,1 
Endring i importandeler ........ + 0,2 +0,2 

Produktivitet m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2 0,1 

Beregnede bidrag i alt . . . . . . . . . . . . . 4,0 0,8 
Endring iflg. Nasjonalbudsjettet .... 0,9 
Endring iflg. .Salderingspr·oposisj onen }1/4 

Endring iflg. Økonomisk utsyn . . . . . 4,3 

1) For 1984: 	 hentet fra Statistisk Sentralbyrå: 
Økonomisk utsyn over året 1984. For 1985: ut 
valgets beregn:i!nger, basert på an.Slagene publi 
sert i Nas.jonalbudsjettet 1985. 

2) Inkl. plattformer og sk!ip under arbeid. 

l beregningene i tabell 7d (tilsvarende gjel
der også for tabell 7 e nedenfor) har en n.ytfot 
den makroøkonomiske modellen MODIS IV. 
Beregningene viser først og fremst virkninger 
som følger av definisjonssammenhenger og av 
kryssleveranser mellom de ulike næringer. I 
virkeligheten vil de enkelte komponentene 
kum1e virke inn på økonomien på en langt mer. 
komplisert måte enn det modellen fanger opp. 
Dessuten vil de·. enkelte komponentene kunne 
virke inn på hverandre. Beregningene gir der
for ikke uten videre uttrykk for årsak/virk
ning;.sammenhenger. Formålet er først og 
fremst å anslå de enkelte komponentenes: rela
tive betydning for endringen i produksjon, 
import og sysselsetting. Usikkerhetsmargin
ene ·er imidlertid store. 

Selv om samlet produksjon var i stabil vekst 
gjennom store dele1~ av 1984, tok drivkreftene 
bak oppgangen etter hvert til å skifte tyngde• 
punkt. 

Tabell 7 e. 	 Beregnede bidrag tiZ endringer i 
import i 1984 og 19851). 

Prosentenheter 
Bidrag fra 

1984 1985 

Leveranser til/fra sjøfart og 
oljevirksomhet2): 

Qlj.eutvinn:ing og rørtransport 0,8 + 1,0 
Sjøfart og oljeboring ............. + 1,7 0,7 

Innenlandsk sluttanvendelse 
ekskl. olje og sjøfart: 

Private investeringer 
ekskl. olje og sjøfart ........... . 0,1 0,8 
Privat konsum ................. . 0,6 1,1 
Statlig kjøp av varer og tjenester 0,1 +0,6 
~ommunalt kjøp av varer og 
tjenester . . ..................... : . 0,1 0,0 

Eksport ekskl. olje og sjøfart: 
Eksport av tjenester ekskl. sjøfart 
og rørtransport ................. . 0,1 0,1 
Eksport av varer ekskl. råolje og 
naturgass........................ . 0,6 0,6 

Andre faktorer: 
Lagerinvestering ekiskl. skiip og 
plattformer under arbeid . . . . . . . . 1,1 0,7 
Endring i importandeler . . . . . . . . . . 0,3 0,4 
Produktivitet m.v. . .............. + 0,1 0,1 

Beregnede bidrag ,i alt . . . . . . . . . . . . . 2,0 2,9 
Endring ifLg. Nasjonalbudsjettet .... 2,8 
Endring iflg. Sailderingsproposisjonen 2,8 
Endring iflg. Økonomisk utsyn . . . . .. 1,6 

1) For 1984: 	 hentet frEi Statistisk Sentralbyrå: 
Økonomisk utsyn over året 1984. For 1985: ut 
va1lgets beregninger, baisert på anslagene publi 
sert i Nasjonalibudsjett~t 1985. 

2) Inkl. plattformer og skip unqet arbeid. 

Mens vekstbidragene på etterspørselssiden 
i 1983 - regnet utenom leveransene til olje
virksomhet og. sjøfart - i særlig grad kom 
fra den tradisjonelle vareeksporten; var bildet 
for 1984 noe mer blandet. Den tradisjonelle 
vareeksporten ga fortsatt viktige positive bi
drag, men de innenlandske etterspørselskom
ponentene overtok i løpet av året som de klart 
stenkeste drivkreftene. Disse endringene har 
imidlertid bare i mindre grad gitt seg utslag i 
styrkeforholdet mellom de ulike komponent
ene når det gjelder deres bidrag til produk" 
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sjonsveksten i· 1984 regnet på årsbasis. Det 
gjelder særlig bidraget fra det private kon
sumet, som ble klart sterkere mot slutten av 
1984. For investeringene utenom oljevirksom
het og sjøfart kommer omslaget til syne i form 
av et null-bidrag i 1984, mot et negativt bidrag 
i 1983. I første rekke skyldes det at ned
gangen i boliginvesteringene etter hvert flatet 
ut, mens industriinvesteringene - om enn 
etter en noe nølende star~ - nå er i klar opp
gang. 

Den samme vridningen i etterspørselene er 
også med på å forklare :d\ye av den kr8.ftige 
veksten i tradisjonell vareimport i 1984. Spesi
elt ga omslaget i investeringene seg klare ut
slag, - i 1983 ga investeringene utenom olje 
og sjøfart et betydelig negativt.bidrag. 

Produksjonsutsikfiene for 1985 

Den eksportledete delen av konjunkturopp
gangen har. nå vart i mer enn to år. For en 
viktig vare som aluminium ser det ut til at en 
konjunkturtopp ble passert allerede rundt års
skiftet 1983/84; eksportvolumet falt deretter 
market.t gjennom store deler av 1984, men 
tok seg noe opp igjen mot slutten av året. For 
en del andre råvarer og halvfabrikata. har 
det fortsatt vært mulig å holde eksportveksten 
oppe. Samtidig vil de berørte bedriftene kunne 
produsere en stund for lager, som forøvrig nå 
er økende, men for.tsatt lave. Det er derfor 
sannsynlig at veksttakten vil holde seg opp i 
hvert fall et godt stykke inn i 1985. 

Selv om eksporten - og etterhvert produk
sjonen ~ av råvarer og halvfabrikata når.· en 
konjunkturtopp, er det selvsagt fortsatt mulig
het for vekst i eksporten av ferdigvarer; her 
satte oppgangen inn først ved årsskiftet 1983 / 
84. Men produksjonsbidragene blir neppe 
sterke nok til å hindre et konjunkturme·ssig 
tilbakeslag i eksportvareproduksjonen i 1985. 

Investeringsetterspørselen vil ·derimot bidra 
sterkere til ·produksjonsveksten. i tiden som 
kommer, selv om.investeringene i oljevirksom
heten vil· gi negative bidrag. Industriinvester
ingene passerte et bunnpunkt i løpet av som
meren 1983 og har siden. vært i oppgang. I 
den første delen av perioden var veksten 
svakere ·enn vanlig sammenlignet· med .utvik
lingen i de fore.gående oppgangene. De siste 
investeringsundersøkelsene peker imidlertid 
mot at veksten tok seg betydelig opp i siste 
del av 1984. Samtidig har industribedriftene 
også oppjustert sine investeringsanslag for 
1985, ---::. mens det i Salderingsproposisjonen 
ble regnet med en volumøkning på 20 prosent 
for ·1985, tyder investeringsundersøkelsen fra 
februar i år på en økning på om lag 25 prosent. 

I så fall vil oppgangen i industriinvesteringene 
kunne bli vel så sterk som i tidligere konjunk
turoppganger. Men fordi den startet noe svak
ere, kan det tenkes at investeringsoppsvinget 
denne gangen vil trekke noe lenger ut i tid, og 
med en tilsvarende effekt på forløpet til samlet 
industriprqduksjon. 

En viktig faktor bak den relativt. svake 
produksjonsveksten utenom oljevirksomhet og 
sjøfart i de senere årene, har vært en svakere 
konsumvekst enn. i tidligere oppgangsperioder. 
Konsumveksten i 1984 sett under ett holdt seg 
lav, til tross for en relativt betydelig vekst i 
disponibel realinntekt for hilsholdr,Jng.ene. 
Konsumveksten synes imidltrtid å ha tatt seg 
betydelig opp mot slutten av året, og dette 
vil kunne bidra sterk.ere til produksjonsvekst 
for 1985. Omslaget kom først for·.varige .for
bruksgoder, spesielt biler, der produksjons
impulsene i stor grad retter seg mot utenland
ske bedrifter, men de siste oppgavene tyder 
på at oppgangen nå omfatter et vesentlig 
bredere varespekter. 

Mens en ut fra en bedømmelse basert på 
flere ledende indikatorer for norsk industri... 
produksjon og fra hva som er normal varig
het for en konjunkturoppgang kunne vente at 
total industriproduksjon ville nå en konjunk
turtopp tidlig i 1985, kan momenter nevnt 
foran trekke i retning av at oppsvinget for 
industriproduksjonen vil kunne for.tsette, i 
hvert fall gjennom første halvår 1985. I så fall 
vil trolig industriinvesteringene være i opp
gang gjennom hele 1985. Dette bildet trekker 
videre i retning av at bruttonasjonalproduktet 
regnet utenom oljevirksomhet og sjøfart· tid
ligst vil passere en konjunkturtopp mot slutten 
av 1985. Ut fra ressonementet om en jevn, un
der.liggende vekst gjennom det meste av 1984 
på omlag 3 prosent, synes derfor anslaget i 
Salderingsproposisjonen om en økning i brut
tonasjonalproduktet utenom oljevirksomhet og 
sjøfart på 21/z. pr,ose.nt regnet på kalen:derårs
basis som et rimelig anslag. 

Sysselsetting og ledighet 

Som følge av den høyere produksjonsveks~ 
ten i 1984 sammenlignet med 1983, sammen 
med vridningen i retning av etterspørselskom
ponenter m.ed større sysselsettingsvirktJ.inger, 
ble det en. klar økning i sysselsettingen i 1984, 
vel 17 000 årsverk, mot en svak nedgang .året 
før. Men en stor ·del av årsverkveksten i 1984 
kom i form av.økt.gjennon+snittlig arbeidstid, 
spesielt for deltidsarbeidende kvinner, samt 
økt bruk av overtidsarbeid i bedriftene. Øk
ningen i antall sysselsatte ble således lavere, 
13 000 personer, noe som representerer et 

http:pr,ose.nt
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brudd med 'utviklingen de foregående årene, da 
tallet på sysselsatte ...;..,-, på grunn av økt om
fang av deltidsarbeid _;_ gjennomgående har 
økt'.'Sterkere enn tallef'påutførte årsverk. Men: 
veksten i arbeidsstyrken. var trolig enda lav
ere, ,7000 personer, og .tallet på a~beidssøken! 
gikk tilsvarende ned. Dette samsvarer·med det 
bildet en:får ved· å se på utviklingen i den regi
strerte arbeidsløsheten· og. arbeidsmarkedstil
takene; sett i ·sammenheng har· disse pekt mot 
en. :vi8s ·forbedring på· arbeidsmarkedet siden 
begyririelsen av ·1984.· 

Veksten· i :arbeidsstyrken; i 1984 .var imidler-. 
tid vesentlig laver.ei enn i de foregående årene 
qg:enn hva en til riå har antatt at tilveksten 
vil Ugge· på de· nærmest kommende årene, 20
25' 000 persotier. Dette må blant. amet ·sees·· i 
sammenheng med at tallet på ekstraordinære 
elevplasser i videregående skole ble økt· med 
om lag 9 000 i skoleåret 1984/85, men det kan; 
også ::'være en, ·indikasjon.· på.· at flere .. enri før1 
unnlater å søke arbeid fordi muligheten .for å 
få jobb er mindre så lenge ledigheten ligger på 
det nåværende nivået. Bildet av situasjonen på 
arbeid8markedet blir også noe mindre gunstig 
oni en· trekker inn:at en deLav sysselsettings-· 

veksten ·'koni i foml av 'offentlige.· arbei~ 
markedstiltak .I denne· sammenheng er.·· det 
mindre vesentlig at en ·gjennom opptrappingen 
av arbeidsmarkedstiltakene .kan :ha fått med 
personer ·som. elle:rs·.ikke ville ha.meldt seg på. 
arbeidsmarkedet, om disse .personene holdes 
utenom blir jo, veksten i arbeidsstyrken enda 
lavere. 

Ser en utviklingen i tallet på personer;" som 
er registrert som arbeidsløse eller som .går på 
innskrenket arbeidstid, er sysselsatt i arbei~ 
markedstiltak eller har fått plass på sko1Ers0m 
følge. av de ekstrao.fdinære ·elevplasse,ne: mi,der. 
ett, var situasjonen-på a.rbeidsfuarkedet ija.riu
ar 'i år om' lag den samme som -ettår;fø1v Ten;,.; 
densen .er likevel poSitiv; L november. 1984 
viste denne indikato~en en· klar · for,ver.ring 
sammenlignet med situasjonen ett år tidligere. 
Også de antakelsene som ble gjort ovenfor om 
forløpet i industiiprod.Uksjon og swD.let .·· pr&
du~sjonsyekst :utenom oljevµ-ksom,het ,og. sjø~ 
fart gjel111.om _198f), peker mot. en f~tt lmn!"'. 

· junkturmessig fQrbe9ring i s~tuasjonen" på 
arbei<}smarkedet.. : .•.. ~tter .utval~ts· ..\Tllrderi:ng 
kan · sysselsettingE,lveksten. ':målt i .årsverk ... bli 
sterkere i 1985 enn i 1984. 

http:gjel111.om
http:laver.ei
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Vedlegg 1 

Foreta~te revisjoner av driftsresultattallene 

'l'abeU 1. Driftsresultat (inntekt av kapital av eget arbeid), aUe næringer. MiU. kr. 

Regnskap/ Utgitt 1972 1973' 1974 1975 1976 1977 1978. 1979 1980 1'981 1982 1983 1984
publikasjon 

Utsyn 72 mars 73 15 810 ······ Utsyn 73 ....•• feb. 74 16499 18793 
Mars 73 :· ~ .• ;.·. april 74 16499 • 19273 
Utsyn 74 ~ •. / ..•.feK75 .17012 20135 23781 
Mars74 .•..... april 75 17012 20135 24344. 
Utsyn 75...••••. feb. 7() 16787 19562 23426 . 23 201 
Mars 75 . : ; ... ; april 76 i6787 19562 23417 23:fa1 
Utsyn 76' ... ~ .·-~ feb. 77 · 16819 19839 23706 24-059 28307 
Mars 76 ~; .•..•• april 77 16 819 19839 23706 24059 27304 
Utsyn 7;7 ···.·~ ..• feb. 7,8 20014 .23381 24203 26069 29017 
Mars 77 .... -~ ... april 7_8 20014 23381 24203 26069 27000 
Nasjoria'.!Iegn.;; 

skap 67_;._77· .. ·~ sep. 78 19916 20012 23-381 24204 26069 27000 
Utsyn 78 ...... feb.79 23402 24229 .25640 25113 30242 
Mars78 ....... april 79 23402 24229 26001 2,5632 32363 
Nasjonalre~n-

skap62- 8 .. jan. 80 16914 20012 23402 24229 26003 25633 32362 
Utsyn 79 ...... feb.80 24229 25048 25276 31536 42458 
Mars 7~ . ·~···.;~_.april 80 24229 25Q4~ 25~76 31733 '43 614 
Utsyn ·ao· ·. 1. ~· ~ .' feb: 31 · · · 25048' 25276' 33:017 '46271 70647• 

Mars 80 ....... april 81 46271 68941 
Utsyn81 ...... feb.82 47715 68749 83932 
Mars81 ....... april 82 . 48034 68749 83210 
Utsyn82 ...... feb. 83 69203 83 313 92032 
Mars82 ....... april83 83313 89651 
Utsyn 83 ...... feb.84 81553 188 72() 100409 
Mars 83 •...•.• april 84 81554 89173- 100967 
Utsyn 84 .... ~-. jan. 85 8917-3 100967 11819.0 

Tabell 2. Driftsresultat (inntekt av kapital og av '!!Jet ~rl'JfJ:id), industri. MiU. kr. 

Regnskap/ utgitt 1972 1973 1974 1975 19'16 1977 1978 1979 1980 1961 1982 19'83 19'84publikasjon 

Utsyn 72 . . . . . . . . maTs 73 
Utsyn 73 .... " .. feb. 74 3412 4 79'1 
Mars 73 . . . . . . . . . april 74 3412 4867 
Utsyn 74 " . . . . . . feb. 75 3 948 52~7, 8126 . 
Mars 7 4 . . . . . . . . . april 75 3948 5297 8309 
Utsyn 75 . . . . . . . . feb. 76 3880 4934 6747 6103 
Mars 75 . . . . . . . . . april 76 3 800 4 934''. 6 963. :'6607 
Utsyn 76 " .. " .. feb. 77 4042 5196;" 6892 :6686 7 725 
Mars 7,6.• :• .• ;.~,;.• "i ~~~l; 7,7 -.40,4~ 5196 6892 6686 7438 
Utsyn 77 . . . . . . . • feb.. 78 5197 6901 6988 6 795 7972 
Mars 77 ......... aprll78" 5197 6901 6988 6795 7480 

Nasjonalregn

skapi67.:.L.,77 V .i.. :sept1'•7'8 4044 5 ~98 6900 6949 6605 7149 
Utsyn 78 ... ~ . . . . . feQ.,/1,9: · 6938 6984 6328 5363 3694 
Mars 78 . . . . . . . . . april 79 6938 6984 ~328 5370 4876 
Nasjonalregn

skap 62-78 .. ~' ;3an. 80 4 072 5 228 6 939 6 984 '6 329 5 370 4 873 
Utsyn 79 ........':<feb. 80 6 984 . 6 328 5185 4757 6 800 
Mars 79 . . . . . . . . . april 80 ' : : 6 984 6 328 5 185 4 757 6 885 
Utsyn 80 " . . . . . . feb. 81 6 328 5 185 4 708 7 893 9973 

4708 7693 9101 •: ;'Maris 80 . . . . . . . . . april 81 
Utsyn 81 . . . . . . . . feb. 82 9729 7 996: 10 i2:s 
Mars 81 . . . . . . . . . april 82 10182 7 996 9 .6.85 ;,,i.' 
Utsyn 82;.;;,. .-;. ·•: :fle}:);,83:· 8 817 6 232 8'894 
Mars 82- ....•... '. april 83 - · 8232· 7633 
Utsyn83 .:•.. •:. ;·;,,feb,.. 84 · 7 266 '7 173 8 571: 
Mars 33 ; ~ .. "' <.- ;. -. •aiPrll 84. ' 7174. 8499 
UtS!yn 84 ........ jan, ap , 7174 8~99 12 005 
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Vedlegg 2 

Til Det tekniske beregningsutvalg. 

Endringer i priser og beregningsgrunnlag i utvalgte bedrifter 

i en del tJenesteytendc bransjer 


Notat av 19. mars 1985 fra Prisdirektoratet. 


Vel 1 300 tjenesteytende bedrifter i 16 
bransjer er pålagt meldeplikt til Statens pris
tilsyn for endringer i priser, beregningsgrunn:
lag m. v. Meldeplikten er pålagt etter «Midler
tidige forskrifter om meldeplikt for pris- og 
avanseforhøyelser av 17. desember 1981», og 
det er gjennomgående større bedrifter innen 
hvert distrikt som er pålagt slik meldeplikt. 

Av tabellen framgår hvilke bransjer ord
ningen omfatter, og hva slags satser melde
plikten gjelder i hver bransje. Prisdirektoratet 

vil understreke usikkerheten i det foreliggende 
materialet og i aggregeringen til landsomfat
tende gjennomsnittstall. 

lt..,or de 7 førstnevnte bransjene i tabellen 
gjelder meldeplikten både timepris ved reg
ningsarbeid og beregningsgrunnlag (lønns
sats) . Tallene gir ikke grunnlag for å anta at 
bedriftenes prosentvise påslag på lønnssatsen 
gjennomgående har, økt mellom 31. desember 
1983 og 31. desember 1984. 

Tabell 1. Endringer i priser og beregningsgrunnlag i utvalgte bedrifter i en del tjenesteytende 
bransjer. 

Bransje 

Malere ............... . 

Blikkenslagere ....... . 

Byggmestere ......... . 

Rørleggere ........... . 

Elektrisk itlJStallasjon .. 

Murere ............... . 

Glassmestere ......... . 

Sjåførskoler .......... . 


Reparasjon av 
kontormaskiner 

Frisører .............. . 
Vaskerier/renserier ... . 
Bensinstasjoner ....... . 
Bilverksteder ......... . 
Rep. av radio og TV •.. 
Rep. av elektriske hus

holdningsartikler ... . 
Hoteller .............. . 

Endringer i veide gjennomsnitt for landet1) 

15.12.82-20.12.83 31.12.83-31.12.84 

Antall 
meldiepl. 
bedrifter Time

pris 

% 
64 4,4 
52 6,8 
67 5,3 
89 5,8 
91 2,5 
32 4,0 
31 4,9 

123 

33 

154 
84 

112 
140 5,6 

78 11,0 

68 7,6 
127 

Bereg Bereg Medmadernings Pris n'ings- Pris 
grunn- på Time grunn- på

lag2) ytel- pris lag2) ytel 
(lønns"" se(r) (lønns- se(r) 
sats) sats) 

% % % % % 

3,5 9,1 8,3 

7,0 5,4 5,5 

5,2 5,2 6,3 

6,6 4,2 5t6 

2,4 7,6 9,5 

4,0 6,2 6,0 

5,8 3,7 4,4 


5,0 4,6 	 Gj.snitt av teorikurs og 
kjøretime 

19,1 	 7,4 Gjennomsnitt på utvalg 
aiv ytelser 

7,9 6,6 do. 
5,8 4,2 do. 
2,9 2,8 do. 

8,2 

9,5 


10,0 
11,7 11,8 1 overnatting m/frokost 

1) Gjennomsnitt innen distriktet er lagd med de enkelte bedriftenes omsetningstall som vekter. Gjen
nomsnitt for landet er lagd ved å la hvert distriktsgj.ennomsnitt veie etter folketallet i distriktet. 

2) Beregning;sgrunrlli!aget er vanligste lønnssats ved regn'ing1sarbeid for fagarbeidere i bedriften. 
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