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KONJUNKTURTENDENSENE

Datagrunnlaget for denne konjunkturoversikten er først og fremst det kvartalsvise
nasjonalregnskapet. Kvartalsberegningene foretas på et mindre detaljert nivå enn de årlige
nasjonalregnskapsberegningene og etter et mer summarisk opplegg.

Arbeidet med Konjunkturtendensene blir utført ved økonomisk analysegruppe i Forsk-
ningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå. Spørsmål om konjunkturutviklingen i Norge og
utlandet kan rettes til Knut Moum eller Øystein Olsen.

Arbeidet med denne rapporten ble avsluttet onsdag 5. juni.

Publiseringsplan for Statistisk sentralbyrås Økonomiske oversikter
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2. kvartal
3. kvartal

Publiseringstidspunkt 
Begynnelsen av februar
Begynnelsen av mai
Begynnelsen av juni
Begynnelsen av september
Begynnelsen av desember
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UNDERLIGGENDE TENDENS
(Prosentvis volumvekst fra foregående kvartal i glattet,
sesongjustert serie, omregnet til årlig rate.)
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KONJUNKTURTENDENSENE

Sammenfatning

Foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregn-
skapet (ICNR) viser en nedgang i etterspørselen fra
fastlands-Norge i 1. kvartal i år. Den svake utvik-
lingen gjorde seg gjeldende både for privat konsum
og for bruttoinvesteringene. Ettersporselssvikten er
påvirket av den økte usikkerheten som oppsto etter
krigsutbruddet i Persiabukta. Både konsum- og in-
vesteringsetterspørselen kan derfor ventes å ta seg
opp utover i 1991. Til tross for en viss vekst i
eksporten av tradisjonelle varer falt BNP for fast-
lands-Norge i 1. kvartal. Sysselsettingen viste også
nedgang gjennom vintermånedene.

Med unntak av Tyskland, hvor en ekspansiv
Økonomisk politikk har bidratt til fortsatt sterk
vekst, er de fleste av Norges viktigste handelspart-
nere nå inne i en konjunkturnedgang. Et Økonomisk
oppsving i USA i 2. halvår i år er imidlertid ventet
A føre an i en moderat oppgang i internasjonal
Økonomi.

Pris- og lørmsveksten i Norge er fortsatt moderat.
Prisstigningen, målt ved konsumprisindeksen, er
klart lavere enn hos våre handelspartnere, og for-
skjellen i prisstigningstakt er nå på om lag 2 pro-
sentpoeng. Etter at viktige deler av lønnsoppgjøret
er i havn, vil trolig lønnsveksten i 1991 bli noe
lavere enn i 1990. På grunn av fortsatt lav prisstig-
ning ligger det likevel an til vekst i gjennomsnittlig
reallønn.

Konjunktursituasjonen fortoner seg noe mindre
oppløftende nå enn ved fremleggelsen av Økonom-
isk utsyn over 1990. Fremskrivninger på SSBs ma-
kroøkonomiske modell KVARTS antyder imidler-
tid at veksten i etterspørselen fra fastl ands-Norge

BNP u. olje 	  Tradisjonell — — • Ettersp. fra
og sjOfart	 vareeksport	 fast1.-Norge

vil ta seg noe opp gjennom inneværende år. Kom-
binert med en Økende vekst i markedene for norsk
eksport gjennom Aret, kan dette resultere i en noe
høyere vekst i BNP for fastlands-Norge i 1991 enn
i 1990. Sett under ett er de Økonomiske utsiktene
derfor ikke dramatisk endret siden månedskiftet
januar-februar. Fortsatt vekst i produktiviteten bi-
drar til en lavere prisvekst og vil også kunne gi en
svakere utvikling i arbeidsmarkedet enn tidligere
anslått.

KONJUNKTURTENDENSENE I HOVEDTREKK
Underliggende veksttakt fra forrige kvartal.
Sesongkorrigert. Prosent, årlig rate 1)

90.2 90.3 90.4 91.1

Realøkonomiske
volumindikatorer
Innenlandsk anvendelse 	 -1	 -2	 -1	 -3
- etterspørsel fra

fastlands-Norge	 1	 0	 0	 -2
- privat konsum	 3	 2	 0	 -1
- offentlig konsum	 3	 2	 1	 -2
- bruttoinv. i fast kapital,

fastlands-Norge	 -8	 -7	 -4	 -5
Eksport	 8	 6	 4	 0
- tradisjonelle varer	 8	 3	 0	 -1

Import	 0	 -4	 -4	 -8
- tradisjonelle varer	 8	 3	 0	 -5
BNP 	2 2 2	 1
- fastlands-Norge	 1	 1	 0	 -1

Arbeidsmarkedet
Utførte ukeverk	 0	 -1	 -2	 -3
Sysselsatte personer	 0	 0	 -1	 -2
Arbeidsledighetsrate,
nivå 2)	 5,3 5,3 4,9 5,3

Priser
Konsumprisindeksen 3) 	 4,0 3,8 4,5 3,8

Utenriksregnskap
Driftsbalansen,
milliarder kroner 4)	 -2,3 9,4 13,1 5,5

1) Se teknisk merknad om kvartalsregnskapet
2) Arbeidsledighetstallene er gitt som sesong-
korrigerte nivåtall i prosent.
3) Prosentvis vekst fra samme kvartal året før
4) Tallene for driftsbalansen er gitt som ujusterte
nivåtall i mrd. kroner
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Internasjonal Økonomi: Foran en konjunktur-
oppgang?

Veksten i verdensOkonomien avtok gjennom 1990,
etter at den langvarige konjunkturoppgangen i
OECD-området kulminerte i 1989. Krisen i Persia-
bukta og oljeprisøkningen som fulgte i kjølvannet
av Iraks invasjon av Kuwait, bidro til å forsterke
konjunkturnedgangen og førte til betydelig usikker-
het omkring de Økonomiske utsiktene.

Etter at krigshandlingene mellom de allierte styr-.
kene og Irak opphørte, har den generelle oppfat-
ningen blant prognosemakere vært at det vil finne
sted et omslag oppover i internasjonale konjunktu-
rer allerede i inneværende år. USA ventes å lede an
i denne utviklingen, med et Økonomisk oppsving i
andre halvår i år. Eksporten har lenge utviklet seg
positivt, men det er fortsatt (slutten av mai) få
synlige tegn til en styrking av den innenlandske
etterspørselen i USA. Etter en anslått BNP-vekst
nær null i inneværende år, regner imidlertid DRI
med at BNP vil øke med 2 1/2 prosent i 1992. I
Japan har den Økonomiske veksten gått markert
ned, men ligger fortsatt godt over BNP-veksten i
resten av OECD-området.

I Tyskland er konjunktursituasjonen sterkt pre-
get av de Økonomiske omstillingsproblemene i for-
bindelse med gjenforeningen av de to tidligere ty-
ske statene. En ekspansiv finanspolitikk har bidratt
til en sterk vekst i den vestlige delen, mens regime-
skiftet og den begynnende privatiseringen av Øko-
nomien i ost så langt har fort til en kraftig produk-
sjonsnedgang og økning i arbeidslOsheten. For å
finansiere de store utgiftene på offentlige budsjet-
ter, er det vedtatt en betydelig skatteøkning fra 1.juli
i år. Utviklingen i Tyskland kan ha både positive og
negative effekter for andre europeiske land. Det
høye aktivitetsnivået vil kunne stimulere eksporten.
Det er allerede tegn til at dette har skjedd i nabolan-
dene Østerrike og Belgia. I motsatt retning trekker
Økningen i det tyske rentenivået, som tradisjonelt
har diktert renteutviklingen i andre land.

På grunn av svekkelsen av både offentlige bud-
sjetter og utenriksøkonomien i Tyskland, har imid-
lertid tyske mark svekket sin stilling i valutamarke-
det. Dette har bidratt til å løsrive andre europeiske
renter fra det tyske rentenivået, og i den senere tid
gitt rom for en markert nedgang i rentenivået i
mange europeiske land. Pengemarkedsrentene har
beveget seg nedover, og flere sentralbanker har
gjennomført diskontosenkninger. På sikt vil dette
kunne stimulere investeringsettersivrselen, som i
særlig grad bidro til konjunkturnedgangen i Euro-
pa.

I Storbritannia har den økonomiske veksten vært
negativ siden i fjor sommer, og prognosene for
1991 peker mot en gjennomsnittlig  årlig BNP-vekst

på rundt -2 prosent. Rentenivået har imidlertid gått
betydelig ned i den senere tid, og inflasjonstakten
er også avtakende. Som en følge av dette og et
forventet internasjonalt konjunkturoppsving, ven-
tes britisk økonomi å styrke seg igjen mot slutten
av inneværende år.

Sverige er inne i en markert lavkonjunktur, og
det ventes nedgang i BNP både i 1991 og 1992.
Blant annet på grunn av skatteomlegginger vil pris-
veksten i 1991 bli høy, rundt 9 prosent, men infla-
sjonstakten er deretter ventet å avta raskt. Den
svenske tilknytningen til ecu fra og med 17. mai har
blant annet til hensikt å stoppe spekulasjoner om en
devaluering av den svenske kronen.

Prisstigningstakten internasjonalt er på vei ned-
over, delvis som en følge av at oljeprisene forelOpig
har stabilisert seg på et forholdsvis moderat nivå.
Oljeprisen er likevel en betydelig usikkerhetsfak-
tor, både for prisutviklingen framover og for
vekstutsiktene internasjonalt. Forutsigelsene om et
moderat konjunkturoppsving i OECD-området mot
slutten av 1991 og i 1992 baserer seg stort sett på
en forutsetning om oljepriser rundt eller noe i over-
kant av 20 dollar pr. fat. Utviklingen på råoljemar-
kedet hittil i år og anslag på oljeforbruk og -produk-
sjon for 1991 kan peke i retning av et fortsatt press
nedover på råoljeprisen i inneværende

Den svake prisutviklingen for andre råvarer av
særlig betydning for norsk eksport, har fortsatt hittil
i 1991. Aluminiumsprisene gikk ytterligere ned
gjennom første kvartal i år. Prisene på aluminium
er imidlertid ventet å ta seg opp mot slutten av 1991.

Markert svekkelse av eksporten, men vekst mot
slutten av året.

I 1990 ble den internasjonale nedgangskonjunktu-
ren merkbar også for norsk eksport. Den underlig-
gende veksttakten for tradisjonell vareeksport ble
redusert gjennom hele fjoråret, og nedgangen fort-
satte inn i 1991. Utviklingen har vært særlig svak
for eksporten av hjemmekonkurrerende varer, som
sesongjustert falt med 2,5 prosent fra 4. kvartal
1990 til 1. kvartal 1991. Eksporten av utekonkur-
rende varer viste tegn til svikt i andre halvår 1990,
men tok seg noe opp fra 4. kvartal  i fjor til 1. kvartal
i år. Også tjenesteeksporten viste avtakende vekst-
takt gjennom 1990, og eksportvolumet falt marken
fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i Ar. Eksporten av
råolje og naturgass (sesongjustert) ate bare svakt
fra 4. kvartal 1990 til 1. kvartal 1991, og alt i alt
viser de foreløpige regnskapstallene en klar ned-
gang i samlet eksportvolum i denne perioden. Okt
vekst internasjonalt i 2. halvår vil bidra til at ekspor-
ten av tradisjonelle varer tar seg noe opp mot slutten
av året.
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Nedgang i innenlandsk etterspørsel, men ny
oppgang i 2. halvår?

Etterspørselen fra fastlands-Norge falt fra 4. kvartal
1990 til 1. kvartal 1991, etter at den underliggende
veksttakten hadde vært avtakende gjennom 1990.
Privat konsum gikk ned med 0,2 prosent sesongjus-
tert, etter et fall på 0,7 prosent i 4. kvartal i fjor. Det
er særlig utviklingen i kjøp av varige forbruksgoder
og nordmenns konsum i utlandet som bidrar til A
trekke konsumveksten ned, mens konsumet av an-
dre tjenester bidrar positivt. Det er nærliggende
se det sterke fallet i nordmenns konsum i utlandet i
sammenheng med usikkerheten etter krigsutbrud-
det i Persiabukta. Også andre deler av konsumet kan
ha blitt påvirket negativt av disse begivenhetene.
Sammen med en fortsatt klar vekst i husholdning-
enes disponible realinntekt taler dette for at konsu-
met vil ta seg opp igjen utover i 1991.

Samlet offentlig konsum la i 1. kvartal i Ar 1,8
prosent høyere enn i samme periode i fjor. Etter
forslagene til justeringer i finanspolitikken i Revi-
dert nasjonalbudsjett 1991 ser det nå ut til at offent-
lig konsum vil øke med om lag 2,9 prosent fra 1990
til 1991.

Det var gjennom 1990 klare tegn til at fallet i
bruttoinvesteringene i fastlands-Norge - som har
vært i nedgang siden 2. kvartal 1988 - var i ferd med
A stoppe opp. Etter en aning i 4. kvartal 1990 falt
imidlertid investeringene (sesongjustert) igjen i 1.
kvartal 1991 og ligger nå på 2/3 av nivået fra
toppåret 1987. Det var likevel vekst i industriinves-
teringene gjennom 1990 og inn i 1991, men SSBs
investeringsstatistikk for 1. kvartal 1991 gir ikke
holdepunkter for at denne veksten vil øke gjennom
året. Boliginvesteringene er fortsatt i nedgang, selv
om det er tegn til en viss utflating, og investeringene
i annen privat tjenesteyting ser heller ikke ut til A ha
nådd bunnen. Det ventes imidlertid en aning i
offentlige investeringer fra 1990 til 1991, som sam-
men med en kraftig vekst i investeringene i olje- og
gassvirksomheten vil bidra til vekst i de samlede
investeringene fra 1990 til 1991.

U0ating i importveksten

Både samlet import og tradisjonell vareimport viste
avtakende underliggende vekst gjennom 1990 og
inn i 1991. Som følge av et kraftig fall i importen
av fly og biler m.m. fait tradisjonell vareimport med
4,8 prosent fra 4. kvartal 1990 til 1. kvartal 1991.
Dersom vi holder importen av slike transportmidler
utenfor, har imidlertid importen av tradisjonelle
varer holdt seg nokså konstant gjennom det siste
året. Det samme er tilfelle for tjenesteimporten. En
nedgang i importen av skip og oljeplattformer m.v.
har bidratt til fallet i samlet import. Moderat økende

•••
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vekst i norsk økonomi gjennom 1991 vil bidra til at
importen tar seg opp gjennom året.

Forbigående nedgang i produksjonen

Den klare nedgangen i innenlandsk etterspørsel og
redusert veksttakt i eksporten av tradisjonelle varer
fOrte til et fall i bruttonasjonalproduktet for fast-
lands-Norge fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år på
0,7 prosent, etter avtagende vekstrater gjennom de
to siste kvartalene i 1990. Bruttoproduktet for indu-
stri og andre vareproduserende næringer falt med
henholdsvis 2,4 og 1,9 prosent sesongjustert, mens
privat tjenesteyting hadde nullvekst. Produksjons-.
nedgangen var særlig sterk for hjemmekonkurre-
rende industri, der utviklingen både på eksportmar-
kedene og i hjemmemarkedet trakk i retning av
lavere aktivitet. Bygge- og anleggsvirksomhet had-
de også en nedgang i bruttoproduktet i 1. kvartal i
år, etter at aktivitetsnivået tok seg noe opp mot
slutten av 1990. Tallene for de siste kvartalene og
korttidsindikatorer for byggevirksomheten kan
tyde pa at den sterke produksjonsnedgangen i byg-
ge- og anleggssektoren er i ferd med å flate ut. I
oljevirksomhet og utenriks sjøfart gikk bruttopro-
duktet noe ned fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal  i år,
og sesongjustert falt BNP i alt med 0,7 prosent i
dette tidsrommet. Vekst i innenlandsk ettersporsel
framover, i forste rekke i offentlig og privat kon-
sum, men også vekst i investeringene i petroleum-
svirksomheten bidrar til at veksten i BNP for fast-
lands-Norge likevel kan bli noe sterkere i 1991 enn
i 1990.

Nedgang i sysselsettingen, men stabilisering
utover i dret?

Produksjonsnedgang bidro til en reduksjon i totalt

antall utførte timeverk på 1,5 prosent fra 4. kvartal
1990 til 1. kvartal 1991. Nedgangen i sysselsetting-
en varliu svakere, om lag 1 prosent, og tyder på Økt
bruk av deltid og en fortsatt nedgang i bruken av
overtid. På grunn av en nesten like sterk nedgang i
arbeidsstyrken som i sysselsettingen, Økte sesong-
justert arbeidsledighet ifOlge Statistisk sentralbyrås
arbeidskraftundersØkelse bare moderat. Sesongjus-
terte tall for summen av registrerte ledige og perso-
ner sysselsatt på arbeidsmarkedstiltak (utenom att-
fOring) Økte gjennom første kvartal i år, men endret
seg lite utovervåren. Deterimidlertidlite som tyder
på atdetvil finne sted noen vesentlig sysselsettings-
vekst eller reduksjon i arbeidsledigheten i 1991.

Fortsatt moderat lØnns - og prisvekst

Ifølge reviderte nasjonalregnskapstall ate gjenn-
omsnittlig lønn pr. timeverk i fastlands-Norge med
5,3 prosent fra 1989 til 1990. Viktige deler av
lonnsoppgjøret for inneværende år er nå i havn.
Totalt ser årslØnnsveksten i 1991 ut til å bli nær 4
1/2 prosent, altså lavere enn året for.

For perioden j anuar-april 1990 til januar-april
1991 økte konsumprisindeksen med 3,8 prosent.
Måltpådenne måtenvarprisstigningenø,5 prosent-
poenglavere enn i samme periode året før. Sterkere
lonnsvekst i 1990 enn i 1989 ble motvirket av hOy
produktivitetsvekst i varehandel og annen privat
tjenesteyting. Importprisvekstenholdersegpå sam-
me nivå som for ett år siden til tross for en økning
i prisveksten hos Norges viktigste handelspartnere.
I 1. kvartal 1991 var prisstigningen hos handelspart-
nerne om lag 2 prosentpoeng høyere enn i Norge.
Det er ventet nedgang i den internasjonale prisvek-
sten gjennom 1991. Dette trekker i reining av at
importprisveksten fortsatt vil holde seg lav.

Med en råoljepris rundt 20 dollar pr. fat og uen-
dret dollarkurs ut året, kan prisstigningen fra 1990
til 1991 anslås til vel 3 1/2 prosent.

Lavere oljepris ga redusert overskudd på
driftsbalansen

Driftsbalansen ovenfor utlandet viste et overskudd
på 5,5 milliarder i 1. kvartal i år. Dette er 3,2
milliarder mer enn i samme periode i fjor,  men 7,5
milliarder lavere enn i 4. kvartal 1990. Forverringen
i forhold til 4. kvartal i fjor skyldes i første rekke
lavere råoljepris og en svekkelse av rente- og stø-
nadsbalansen som en fOlge av økte utbetalinger av
aksjeutbytte, særlig fra oljeselskaper. Disponibel
realinntekt for Norge økte med 3,6 prosent fra 1989
til 1990. I 1. kvartal 1991 var den disponible real-
inntekten 0,3 prosent hOyere enn i samme periode
i fjor.



KONJUNKTURTENDENSENE

Lavere rentenivå internasjonalt trekker norsk
rentenivå ned

Tre måneders (teoretisk) ecu-rente lå i mai om lag
0,9 prosentpoeng lavere enn ved årsskiftet. Gjen-
nom den samme perioden falt tre måneders euro
kronerente med om lag 1,5 prosentpoeng, slik at

renteforskjellen i mai i gjennomsnitt kom ned i 0,1
prosentpoeng i kronerentens disfavor. Det er grunn
til å tro at kronerenten vil følge ecu-renten fram-
over, slik at den forventede rentenedgangen inter-
nasjonalt også vil slå inn i det norske kredittmarke-
det.
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UTVIKLINGEN I NOEN MAICROOKONOMISICE HOVEDSTORRELSER
Prosentvis volumendring i 1989-priser 1)

Mrd.
1989-

kr.

Underliggende tendens.
Vekst fra samme periode	 Årlig rate (regnet fra

året før	 foregående kvartal) 5)

1990	 90.2	 903	 90.4	 91.1	 90.2	 903	 90.4 91.1

Privat konsum 	 320,2	 2,2	 2,7	 2,4	 0,3	 3	 2	 0	 -1
Varer 	 201,6	 1,8	 3,1	 2,3	 0,0	 3	 2	 -1	 -2
Tjenester 	 107,9	 2,4	 1,5	 2,8	 2,3	 3	 3	 4	 4
Nordmenns konsum i utlandet 	 20,4	 3,4	 1,1	 0,1	 -18,7	 *	 *	 *	 *
- Utlendingers konsum i Norge 	 9,8	 1,8	 -4,7	 -0,9	 -17,7	 *	 *	 *	 *

Offentlig konsum 	 134,2	 3,0	 1,6	 3,7	 1,8	 *	 *	 *	 *
Statlig konsum 	 53,8	 5,5	 1,6	 5,6	 3,5	 *	 *	 *	 *

Sivilt konsum 	 32,8	 7,1	 0,7	 5,4	 3,0	 *	 *	 *	 *
Militært konsum 	 21,0	 3,1	 3,3	 5,8	 4,6	 *	 *	 *	 *

Kommunalt konsum 	 80,4	 1,3	 1,5	 2,2	 0,8	 *	 *	 *	 *

Bruttoinvestering i fast kapital 	 122,3	 -36,8 -32,8 -29,5	 -6,9	 *	 *	 *	 *

Oljevirksomhet og utenriks sjøfart	 25,9	 -67,6 -66,5 -61,0	 8,7	 *	 *	 *	 *
Fastlands-Norge 	 96,3	 -11,0 -12,8	 -6,9	 -10,6	 -8	 -7	 -4	 -5

Industri og bergverksdrift 	 13,4	 -10,5	 -7,7	 14,6	 6,6	 6	 13	 18	 14
Armen vareproduksjon 	 13,3	 -13,9 -13,4 -14,9	 -3,7	 -12	 -8	 1	 9
Annen tjenesteyting 	 69,6	 -10,4 -13,7	 -9,3	 -14,3	 -10	 -10	 -9	 -11

Lagerendring (BNP-vekstbidrag) 	 16,2	 (9,9)	 (5,3)	 (4,1)	 (-1,1)	 *	 *	 *	 *
Skip og plattf. under arb.(BNP-vbd 	 )	 11,7	 (7,1)	 (3,2)	 (2,1)	 (-0,4)	 *	 *	 *	 *
Varelagre (BNP-vekstbidrag) 3) 	4,4	 (2,8)	 (2,0)	 (2,0)	 (-0,7)	 *	 *	 *	 *

Innenlandsk anvendelse 	 592,8	 -0,1	 -1,9	 -2,8	 -2,0	 -1	 -2	 -1	 -3
- påløpte inv. oljevirks. og u. sjøfart 2) 	37,7	 -29,8 -38,5	 -47,5	 -1,6	 *	 *

etterspørsel fra fastlands-Norge 	 550,7	 -0,2	 -0,6	 0,9	 -1,3	 1	 0	 0	 -2

Eksport 	 281,8	 7,4	 4,8	 8,6	 3,1	 8	 6	 4	 0
Tradisjonelle varer 	 119,6	 5,8	 10,8	 4,1	 -0,0	 8	 3	 0	 -1
Råolje og naturgass 	 74,8	 -1,2	 -4,7	 11,9	 15,4	 5	 13	 17	 13
Skip og oljeplattformer 	 10,8	 165,0	 11,2	 69,2	 -20,5	 *	 *	 *	 *
Tjenester 	 76,7	 7,0	 5,1	 7,3	 -1,3	 6	 4	 1	 -5

Samlet anvendelse 
	

874,6	 2,3	 0,2	 0,6	 -0,4	 2	 1	 0	 -2

Import 	 240,7	 7,7	 -1,9	 -3,4	 -4,1	 0	 -4	 -4	 -8
Tradisjonelle varer 	 150,1	 5,3	 7,0	 9,3	 -3,7	 8	 4	 0	 -5
Råolje 	 1,4	 109,3	 15,5 129,3	 -34,8	 *	 *	 *	 *
Skip og oljeplattformer 	 18,7	 24,4 -55,7 -51,9	 -20,1	 *	 *	 *	 *
Tjenester 	 70,5	 6,4	 1,2	 1,6	 -0,9	 3	 -1	 -2	 -4

Bruttonasjonalprodukt (BNP) 
	

633,9	 0,2	 0,9	 2,2	 1,0	 2	 2	 2	 1
- fastlands-Norge 

	
533,6	 -0,8	 1,1	 0,1	 -0,9	 1	 1	 0	 -1

Oljevirksomhet og utenriks sjøfart 	 100,3	 5,9	 -0,1	 14,1	 11,1	 8	 10	 12	 8
Fastlands-næringer 	 493,5	 -1,2	 1,0	 -0,2	 1	 1	 0	 -1

Industri og bergverksdrift 	 92,4	 -3,3	 1,7	 -0,3	 -3,0	 2	 1	 -1	 -2
Annen vareproduksjon 	 71,3	 -5,0	 1,0	 -7,1	 -2,7	 -4	 -5	 -5	 -2
Annen tjenesteyting 	 329,8	 0,2	 0,7	 1,5	 -	 2	 2	 1	 0

Korr.poster (BNP-vekstbidrag) 4) 	40,1	 (0,2)	 (0,2)	 (0,2)	 -	 *	 *	 *	 *

1) Fotnoter, se "Teknisk merknad".
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PRISINDEKSER FOR MAKROØKONOMISKE HOVEDSTØRRELSER  

Prosentvis endring fra samme
periode Aret før 

Underliggende tendens.
Årlig rate (regnet fra
foregående kvartal)   

90.2	 90.3 90.4	 91.1	 90.2	 90.3	 90.4	 91.1  

Privat konsum 	  4,0	 4,3 4,7	 4,3	 5	 5	 5	 3
Offentlig konsum 	  2,4	 3,6 4,7	 5,0	 2	 8	 8	 2
Bruttoinvesteringer i fast kapital 	  1,7	 3,0	 2,3	 1,4	 0	 9	 3	 -3
- fastlands-Norge 	  0,6	 1,7	 2,0	 0,6	 -1	 8	 2	 -7  

Innenlandsk bruk av
varer og tjenester 	  2,9	 3,5	 4,4	 4,0	 3	 7	 5

- etterspørsel fra fastlands-Norge 	  3,0	 3,7	 4,2	 3,9	 3	 6	 5	 1

Eksport 	  -5,7	 1,7 14,2	 0,3	 -17	 27	 64	 -42
- tradisjonell vareeksport 	  -7,4	 -5,7	 2,8	 1,2	 _ -10	 1	 32	 -14

Samlet anvendelse 	  0,1	 2,9	 7,6	 2,8	 -4	 13	 22	 -16

	Import    1,4	 0,4	 0,2	 -2,2	 0	 -1	 3	 -9
- tradisjonell vareimport 	  0,9	 -0,5 -0,4	 -3,8	 -1	 1	 -1	 -12

Bruttonasjonalprodukt (BNP) 	  -0,5	 3,8 10,4	 4,5	 -5	 18	 29	 -18
- fastlands-Norge 	  1,2	 1,8	 3,9	 5,6	 3	 3	 10	 7        

TEKNISK MERKNAD OM KVARTALSTALLENE OG FOTNOTER TIL TABELLENE  

Fotnoter: 2) Inkludert skip, oljeplattformer og plattform-moduler under arbeid. 3) Utenom skip, oljeplattformer
under arbeid og plattform-moduler under arbeid. BNP-vekstbidragene er beregnet som differansen mellom lagerin-
vesteringene i kvartalet og samme kvartal året før, regnet i prosent av BNP samme kvartal året før. 4) Korreksjon for
frie banktjenester og visse avgiftsberegninger. BNP-vekstbidragene er beregnet som økningen i posten fra samme
kvartal året før, regnet i prosent av BNP samme kvartal Aret før. 5) Vekst fra foregående kvartal i glattet
sesongkorrigert serie, omregnet til årlig rate. a) Anslag tildels basert på framskrivninger. *) Endringstall gir liten
mening.

Kvartalsberegningene: Beregningene foretas på et mindre detaljert nivå enn de årlige nasjonalregnskapsberegning-
ene og etter et mer summarisk opplegg. De kvartalsvise nasjonalregnskapstallene for årene til og med 1989 er avstemt
mot de sist publiserte årlige regnskapstallene.

Basisår og kjeding: I det kvartalsvise nasjonalregnskapet beregnes alle størrelser i faste priser med basis i prisene
to år tidligere. Volumtall for 1990 og 1991 er beregnet i 1989-priser, og det er brukt vekter fra dette året. Valg av
basisår påvirker fastpristallene og dermed de årlige volumendringsratene (vekstratene). For sammenligningens skyld
er det i alle tabeller gitt vekstrater med 1989 som basisår (felles omregningsår). Dette er gjort ved A prisomregne
fastpristallene for årene før 1989 til 1989-priser. Prisomregningen er foretatt på kvartalsregnskapets sektornivå.

Bruttoinvesteringer: Bruttoinvesteringer i fast kapital i alt er sterkt påvirket av de store svingningene i investeringer
i oljevirksomhet. Disse svingningene skyldes blant annet at plattformer som har vært under arbeid i flere år, regnes
som investert i det kvartal og med den kapitalverdi de har ved uttauing til feltet.

Sesongjusterte tall: Det kvartalvise nasjonalregnskapet utarbeides som et ikke-sesongkorrigert regnskap, der en
søker A registrere de faktiske transaksjoner i hvert kvartal. De fleste tallseriene på detaljert regnskapsnivå viser derfor
klare sesongsvingninger. Disse seriene er sesongjustert og deretter summert sammen med de øvrige tallseriene til de
totalstørrelsene som er presentert i teksttabellene og diagrammene. For offentlig sektors innkjøp av varer og tjenester,
hvor en foreløpig ikke har tilstrekkelig informasjon til A fastlegge sesongmønsteret, er sesongjusteringen basert på
skjønn.

Underliggende tendens: Norsk økonomi er så liten at tilfeldige eller enkeltstående, store hendelser kan gi store
utslag i tallene. De sesongkorrigerte tallene glattes derfor, slik at en kan finne fram til den underliggende tendensen
for hver av seriene. Ved glattingen forsøker en A skille mellom tilfeldige og systematiske variasjoner i serien.
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REVISJONER AV BEREGNET UNDERLIGGENDE TENDENS
(Vekst fra foregående kvartal i glattet, sesongjustert serie, omregnet til årlig rate)

Publ.	 87.2 87.3 87.4 88.1 88.2 88.3 88.4 89.1 89.2 89.3 89.4 90.1 90.2 90.3 90.4 91.1

BNP fastlands-Norge
Jan. -88	 1	 2	 2
Jun. -88	 0	 1	 0	 -2
Sep.-88	 0	 0	 0	 -1	 -1
Des.-88	 0	 1	 1	 0	 -1	 -2
Feb.-89	 0	 1	 1	 0	 -1	 -1	 -2
Jun. -89	 2	 2	 2	 0	 -2	 -3	 -4	 -3
Sep.-89	 2	 2	 2	 -1	 -2	 -4	 -4	 -2	 1
Des.-89	 2	 2	 2	 0	 -2	 -4	 -4	 -2	 1	 3
Feb.-90	 2	 2	 2	 0	 -2	 -3	 -3	 -1	 2	 3	 2
Jun.-90	 1	 1	 -1	 -3	 -4	 -4	 -3	 -1	 1	 1	 0	 -2
Sep.-90	 1	 1	 -1	 -3	 -4	 -4	 -3	 -2	 1	 1	 1	 1	 3
Des.-90	 1	 1	 -1	 -3	 -4	 -4	 -3	 -2	 1	 1	 1	 2	 3	 3
Feb.-91	 1	 1	 -1	 -3	 -4	 -4	 -3	 -1	 1	 2	 1	 1	 2	 2	 2
Jun.-91	 1	 1	 -1	 -2	 -4	 -5	 -5	 -3	 0	 1	 1	 1	 1	 1	 0	 -1

Etterspørsel fra fastlands-Norge

Jan. -88	 -1	 0	 1
Jun. -88	 0	 1	 1	 -2
Sep.-88	 0	 0	 0	 -2	 -4
Des.-88	 0	 0	 0	 -2	 -4	 -4
Feb.-89	 0	 0	 0	 -3	 -5	 -4	 -3
Jun. -89	 1	 1	 0	 -3	 -5	 -5	 -4	 -3
Sep.-89	 1	 1	 0	 -3	 -6	 -7	 -6	 -4	 0
Des.-89	 1	 1	 0	 -3	 -5	 -6	 -6	 -5	 -2	 0
Feb.-90	 1	 1	 0	 -3	 -5	 -6	 -6	 -4	 -2	 0	 1
Jun.-90	 1	 1	 0	 -3	 -6	 -7	 -7	 -4	 -2	 -1	 -1	 -1
Sep.-90	 1	 1	 0	 -3	 -6	 -7	 -7	 -5	 -2	 0	 1	 2	 3
Des.-90	 1	 1	 0	 -3	 -6	 -7	 -7	 -5	 -2	 -1	 0	 1	 2	 2
Feb.-91	 1	 1	 0	 -3	 -6	 -7	 -7	 -5	 -2	 0	 1	 1	 2	 2	 2
Jun.-91	 1	 1	 0	 -3	 -6	 -8	 -7	 -5	 -3	 -1	 0	 1	 1	 0	 0	 -2

MERKNADER TIL REVISJONENE
Revisjoner kan enten skyldes nye/reviderte kvartalstall for inneværende år, nye/reviderte årlige nasjonalregnskap
for tidligere år eller overgang til nytt prisbasis-år. Fordi vekstratene etter omregning til årlig rate er avrundet til
nærmeste hele prosent, kan 1 prosentenhets endring i vekstraten først og fremst skyldes ulik avrunding.

Publisert:	 Prisbasis:	 Nytt årlig regnskap:	 Andre merknader:

Jan. -88	 1986
Jun. -88	 1985-87	 Nytt sesongjusteringsprogram tatt i bruk.
Sep.-88
Des.-88	 ff

Feb.-89	 ff

Jun. -89	 1987	 1986-87
Sep.-89	 Revidert sesongjusteringsprogram.
Des.-89	 ff

Feb.-90	 tf

Jun.-89	 1988	 1987-88
Sep.-90	 ff

Des.-90	 ff

Feb.-91	 ff

Jun.-91	 1989	 1988-89
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Konjunkturutviklingen i utlandet

USA: Når kommer oppsvinget?

Gjennom 1990 ble Økonomien i USA betydelig
svekket. Foreløpige nasjonalregnskapstall viser at
bruttonasjonalproduktet (BNP) ble redusert med
i ,6 prosent (sesongjustert årlig rate) i 4. kvartal,
slik at årsveksten i 1990 ble i prosent. Den svakeste
etterspØrselskomponenten i 1990 var boliginveste-
ringene, som falt med mer enn 5 prosent. Andre
deler av innenlandsk etterspørsel var også svak;
privat konsum Økte med bare 0,9 prosent, mens
veksten i private investeringer utenom bolig  var i ,8
prosent. Også i 1990 var eksporten den sterkeste
etterspørselskomponenten,  selv om vekstraten på
6,4 prosent bare var vel halvparten av vekstraten i
1989.

USAs Økonomi viste tegn til svakhet allerede  i
1989, men de fleste prognosemakere antok  at den
pengepolitiske finstyringen gjennom 1989 og 1990
ville fØre til en "myk landing", dvs. en redusert
vekst og ikke tilbakeslag. Gulf-krisen forsterket
imidlertid nedgangen, og spesielt ble  konsumente-
neshoidningerog forventninger til den Økonomiske
situasjonen negativt påvirket. Sammen med en re-
duksjon på 3,5 prosent (sesongjustert årlig rate) av
husholdningenes realdisponible inntekt i 4.kvartal,
førte dette til betydelige fall i privat konsum og
boliginvesteringer mot slutten av fjoråret.

Foreløpige anslag for BNP-veksten i i .kvartal i
år viser en nedgang på 2,6 prosent (sesongjustert
årlig rate). Alle innenlandske etterspørselskompo-
nenter falt: Boliginvesteringer og andre private in-
vesteringer falt med henholdsvis 20 og 16 prosent,
privat konsum ble redusert med i ‚3 prosent og
eksportvolumet stagnerte (sesongjusterte årlige ra-
ter).

Korttidsstatistikken gir foreløpig få signaler om
det forventede oppsvinget. Flere indekser for må-
ung av den økonomiske aktiviteten antyder fortsatt
nedgang, nye ordrerble redusert gjennom I . kvartal
og detaljomsetningen er fortsatt svak. Arbeidsle-
digheten ble riktignok redusert fra  6,8 prosent i
mars til 6,6 prosent i april, men denne nedgangen
var svært overraskende og er muligens en følge av
problemer med sesongjusteringen i forbindelse
med påsken.

Konsumprisindeksen Økte med hele 5,4 prosent
i 1990, dels på gmnn av økte oljepriser mot slutten
av året. Den såkalte kjemeinfiasjonen, som uteluk-
ker matvare- og energipriser, var 4,5 prosent i
gjennomsnitt for 1990. Nedgangen i oljeprisene har
hittil i år bidratt til en reduksjon av prisstignings-
takten, men det skjedde etteren forbigående Økning
i januar og februar som følge av skatteøkninger. I
mars ble prisnivået redusert for første gang på flere
år, med 0, 1 prosent. økningen fra samme måned

USA: MAKROØKONOMISKE HOVEDTALL
Volumendring fra året før i prosent der ikke annet framgàr

1990
	

1991	 1992

Regn- LINK
	

EF
	

DPI LINK
	

EF 	DRI
skap	 apr	 apr	 mai 	apr	apr 	mai

Privat konsum
Offentlig konsum
Boliginvesteringer
Andre private investeringer
Eksport
Import
Bruttonasjonalprodukt

0,9
2,8

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

0,7
1,4

-10,2
0,5
4,6
0,7
0,9

	- 	0,3

	

- 	1,0

	

- 	-10.5
-2,3	 -3,1

	

- 	2,5
	- 	-1,4

	

-0,1	 -0,1

2,8
-1,8
14,2
5,8
5,4
5,4
3,1

-	1,8
-	 -2,0
-	 12,1

	

2,8	 7,6
- 	6,5
- 	8,0

	

2,4	 3,0

Driftsbalanse (nivå, prosent av BNP) -1,8	 -0,3	 -0,3	 -0,5	 -1,4	 - 	-1,3
Konsumprisvekst 	5,4

	

3,5
	

3,5
	

4,2
	

3,2
	

3,5	 3,7
Arbeidsledighetsrate (nivå) 	5,5

	

6,4
	

6,7
	

6,8
	

6,2
	

6,5	 6,5

Kilde: Data Resources Inc. (DRO, 32 amerikanske institutter publisert i Economic Forecasts (EF) og LINK-
prosjektet (et internasjonalt prognosesamarbeid).
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året for var 4,9 prosent. Prisene steg igjen fra mars
til april med 0,2 prosent. Nedgangen i prisstignings-
takten vil trolig fortsette gjennom 1991 og 1992:
Arbeidsledigheten er høy, lønnsveksten er relativt
lav og produktiviteten vil trolig Øke. Utviklingen
peker mot en konsumprisvekst på vel 3 1/2 prosent
i 1991 og noe lavere i 1992.

Sentralbanken opprettholdt en stram pengepoli-
tikk langt utover høsten i fjor, med bare svak ned-
gang i rentenivået. Først etter en periode med svært
lav vekst i pengemengden ble de sentrale rentene
satt mer merkbart ned. Etter den siste rentenedset-
telsen i slutten av april er nå den foderale fondsren-
ten 5 3/4 prosent mens diskontoen er 5 1/2 prosent,
en nedgang pa om lag 2 1/2 prosentpoeng siden juli
i fjor. I de siste mänedene har dermed de kortsiktige
rentene i USA vært over 2 prosentpoeng lavere enn
tilsvarende renter i Tyskland og over 1,5 prosent-
poeng lavere enn det japanske rentenivået.  De fleste
analytikere mener at rentenivået nå er nær bunnen,
men vedvarende svakhetstegn i Økonomien kan
fOre til en ytterligere rentereduksjon tidlig i som-.
mer. SA snart det er registrert at konjunkturopp-
svinget har kommet, vil trolig sentralbanken stram-
me til igjen for å unngå økt inflasjon. Rentenivået
vil derfor kunne øke fra i host og utover i 1992.

Som en følge av utgiftene til krigshandlingene i
den Persiske Gulf og redningsoperasjonen for spa-
rebankene, vil det fOderale budsjettunderskuddet
øke betydelig også i 1991. Underskuddet var på 236
mrd. dollar i 1990, og vil trolig øke til nesten 300
mrd. dollar i An Underskuddet vil sannsynligvis
holde seg på dette nivået også i 1992, til tross for
en planlagt reduksjon i reelle utgifter. Den viktigste
årsakene til at underskuddet ikke går ned i 1992 er
en betydelig aning i netto stønader til utlandet.
Bakgrunnen for denne Økningen er arets midlerti-
dige reduksjon i netto stønader i forbindelse med
dekningen av utgiftene til Gulf-krigen. økte ren-
teutgifter vil ogsA bidra. I budsjettforslaget fra ja-
nuar i år er det foreslätt reduksjoner i reelle utgifter

over de neste 5 årene. Sammen med en forutsetning
om en relativt betydelig produktivitetsforbedring,
antyder budsjettforslaget dermed en sterk forbe-
dring i budsjettbalansen mot midten av 1990-årene.

Prognosene for 1991 og 1992 peker mot en rela-
tivt svak oppgang fra annet halvår i år. En viktig
årsak til at oppgangen ikke forventes å bli sterkere
ligger i problemene på finansmarkedene. Forret-
ningsbanker og forsikringsselskaper har hatt store
tap, selv om situasjonen ikke er på langt nær så
alvorlig som for sparebankene. Dessuten er det,
som nevnt, ventet at pengepolitikken raskt vil bli
strammet til av frykt for en ny økning av inflasjons-
takten. BNP-veksten i 1991 ser ut til å bli nær 0,
mens prognosene peker mot en forsterket vekst på
2 1/2 - 3 prosent i 1992.

Eksportveksten, som har vært omtalt som lok-
omotivet i amerikansk økonomi de siste årene, vil i
1991 mer ha karakter av en buffer mot enda lavere
vekst. Den svakere eksportveksten og den svake
veksten i privat konsum bidrar til svært lav eller
negativ vekst i investeringer utenom bolig. Boligin-
vesteringene vil trolig fortsette å peke nedover.

I 1992 vil sannsynligvis Økonomien være inne i
en (relativt svak) oppgangsperiode. Økt vekst inter-
nasjonalt vil bidra positivt til eksportveksten og
privat konsum vil øke etterhvert som framtiden
fortoner seg merpositiv. Dette vil bidra til oppsving
i investeringene, spesielt i bolig. Arbeidsledigheten
vil bli redusert i forhold til 1991, men vil fortsatt
være relativt høy sammenliknet med siste del av
1980-årene.

En kilde til usikkerhet i prognosene ligger i mu-
ligheten for Økt aktivitet i kjølvannet av Gulf-lui-
gen. Dette kan gi seg utslag i høyere eksportvekst
på grunn av gjenoppbyggingen i Midt-Osten samt
Okt produksjon for å erstatte krigsmateriell. De
forskjellige prognosene legger ulik vekt på disse
faktorene.

Underskuddet på handelsbalansen var vel 100
mrd. dollar i 1990, det laveste på 7 är. I 1.16fartal i
Ar ble underskuddet ytterligere redusert til 66 mrd.
dollar (sesongjustert årlig rate). Dette skyldtes i
fOrste rekke den svake innenlandske etterspørselen,
som trolig vil føre til at importen vil endre seg lite
i år. Det er grunn til å anta at handelsunderskuddet
vil Øke igjen når den innenlandske ettersporselen
tar seg opp. Underskuddet på driftsbalansen ble
redusert til 99 mrd. dollar i 1990, eller 1,7 prosent
av BNP. I år vil underskuddet bli sterkt positivt
påvirket av de midlertidige overføringene fra utlan-
det til dekning av utgiftene til Gulf-krigen, men det
bedrede handelsoverskuddet vil også bidra positivt
til forbedringen av driftsbalansen. Underskuddet
kan bli O. lavt som 20 - 30 mrd. dollar, eller 1/4 - 1 12
prosent av BNP. I 1992 vil trolig underskuddet Øke
til om lag 80 mrd. dollar, som følge av Økt handels-
underskudd og opphor av overfOringene i forbin-
delse med Gulf-krigen.
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Japan: Svakere vekst, men ny styrking av
utenriksokonomien

Den japanske Økonomien er fortsatt relativt sterk
sammenliknet med resten av OECD-området, men
veksten avtok gjennom 1990. Bruttonasjonalpro-
duktet (BNP) vokste med 5,6 prosent i fjor, men
vekstraten i 4.kvartal var bare 2,1 prosent (sesong-
justert årlig rate). Redusert vekst i innenlandsk
etterspørsel var hovedårsaken til den svake utvi-
klingen i 4.kvartal; privat konsum og boliginveste-
ringer falt med henholdsvis 1,1 og 6,3 prosent. For
private investeringer utenom bolig og eksport holdt
derimot veksten seg godt oppe på om lag 12 prosent
regnet som sesongjusterte årlig rater. Prognosene
for Japan indikerer en BNP-vekst på 3 - 3 1/2 pro-
sent i år og rundt 4 prosent neste Ar.

Nasjonalregnskapstall for 1.kvartal i Ar forelig-
ger ennå ikke, men tilgjengelig korttidsstatistikk
bekrefter tendensen til lavere vekst: Industripro-
duksjonen var i svak tilbakegang fra november til
mars, det er tendens til en viss lageroppbygging og
nye ordrer falt i begynnelsen av 1991. Salget av nye
biler er også tregere enn pA svært lenge, og igang-
settingen av nye boliger fortsatte A falle i de første
månedene av 1991.

Konsumprisene vokste med 3,1 prosent i 1990,
opp fra 2,3 prosent i 1989. Inflasjonen tiltok gjen-
nom fjorket på grunn av oljeprisøkningen, selv om
en parallell styrking av valutakursen dempet pris-
veksten noe. I januar i Ar Økte konsumprisindeksen
med 4,5 prosent fra samme måned året før, den
sterkeste veksten siden 1981. Inflasjonstakten har
senere vært avtakende, og kom ned i 3,3 prosent i
mars. Gjennomsnittlig lønnsøkning for industriar-
beidere ved vårens lønnsoppgjør ble 5,7 prosent,
0,3 prosentpoeng lavere enn i fjor. Den sterke pro-

JAPAN
Nivå/vekst i prosent

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Mi Driftsbalanse
	 INEI	 Arbeidsledighet

BNP-vekst Prisvekst

duktivitetsveksten medfører at en slik lonnsvekst
ikke regnes for spesielt inflasjonsdrivende. Progno-
sene peker mot lavere prisvekst i At., ned mot 2 -
2 1/2 prosent, og en enda lavere prisvekst i 1992.

Pengepolitikken vil sannsynligvis forbli relativt
stram ut 1991 og i 1992. Fra mai 1989 til august i
fjor ble diskontoen hevet fra 2,5 til 6 prosent. Ren-
teaningen har ført til en betydelig reduksjon i
pengemengdeveksten, som var bare 4,7 prosent i
april i Ar regnet fra samme måned året før. De fleste
prognosemakere regner med at diskontoen vil bli
redusert med 50 basispunkter i Wet av sommeren,
og muligens med nye 50 punkter til høsten. Det vil
imidlertid ikke bli noen tilbakevending til lavrente-
politildcen fra siste del av 1980-årene.

Veksten i private investeringer utenom bolig vil,
ifølge prognosene, bli betydelig redusert både i
1991 og 1992. Bak den forventede vekstnedgangen
ligger flere faktorer: Den stramme pengepolitikken

JAPAN: MAKROØKONOMISKE HOVEDTALL
Volumendring fra Aret før i prosent der ikke annet framgår

1990 1991	 1992     

Regn-	 DPI
	

LINK
	

EF
	

DPI	 LINK
skap	 mar	 apr	 apr	 mar	 apr

Privat konsum
Offentlig konsum
Boliginvesteringer
Andre private investeringer
Eksport
Import
Bruttonasjonalprodukt

4,1
1,4
8,6

13,8
10,7
11,8
5,6

3,3
2,7

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

3,9
2,2

-2,3
8,9

-1,8
4,1
3,4

2,7
3,7
3,6

	

4,5	 3,6

	

3,8	 1,1

	

2,2	 -0,8

	

4,2	 7,0

	

6,5	 7,3

	

9,0	 4,7

	

3,8	 4,4

Driftsbalanse (nivå, prosent av BNP)	 1,2
	

1,2	 1,5	 1,4	 1,4	 1,3
Konsumprisvekst	 3,1

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

Arbeidsledighetsrate (nivå) 	 2,1
	

2,1	 2,2	 2,2	 2,2	 2,1

Kilde: Data Resources Inc. (DRI), 5 japanske institutter publisert i Economic Forecasts (EF) og Link-prosjektet
(et internasjonalt prognosesamarbeid).
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1,8
1,3
3,7
5,9
6,1
2,1

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

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

2,5
2,1
5,3
8,1
9,9
2,9

4,5
2,6
8,8
9,3

10,1
4,5

-0,4
3,4
5,4

1,7
3,7
5,2

1,6
3,2
4,7

0,7
3,5
5,1

3,1
2,7
5,1

1992

DRI LINK
apr	 apr

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

1,4	 1,7
3,2	 3,4
4,3	 5,4

Privat konsum
Offentlig konsum
Investering i fast realkapital
Eksport
Import
Bruttonasjonalprodukt

Driftsbalanse (nivå, prosent av BNP)
Konsumprisvekst
Arbeidsledighetsrate (nivå) 2)
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har fort til en betydelig økning av länekostnadene i
Wet av de siste par årene. Samtidig har aksjekur-
sene falt, slik at muligheten for å få kapital ved
aksjeutvidelser ogsä er redusert. Lavere innen-
landsk etterspørsel og redusert vekst internasjonalt
har redusert bedriftsoverskuddene. I tillegg til dette
er nå investeringene på et svært hOyt nivå, og utgjør
hele 25 prosent av BNP. Investeringene er anslått å
vokse med over 5 prosent i dr og neste Ar, og dette
representerer en kraftig nedgang fra tosifrede vek-
strater de tre foregående årene.

Vekstraten for privat konsum er også dempet;
regnet i volum ventes en vekst på rundt 3 la pro-
sent i 1991 og om lag 4 prosent i 1992. Den svakere
veksten i år skyldes i noen grad at konsumentene er
mer forsiktige. Betydelig redusert vekst i salget av
nye biler tyder på dette. Konsum-anslagene er også
påvirket av at en del indirekte skatter trolig vil bli
økt i år for å dekke inn Japans bidrag på 13 mrd.
dollar til USA i forbindelse med Gulf-krigen.

Overskuddet på driftsbalansen ble redusert med
37 prosent fra 1989 til 1990 til 35,8 mrd. dollar, eller
1,2 prosent av BNP. Flere faktorer bidro til svek-
kelsen: økningen i importprisene, i hovedsak på
grunn av oljeprisøkningen, bidro til en reduksjon i
handelsoverskuddet på 16,9 prosent, til 63,9 mrd.
dollar. Underskuddet på tjenestebalansen Økte med
42 prosent til 22,6 mrd. dollar.

Tendensene til reduserte overskudd i utenriks-
økonomien ser ut til å ha endret seg så langt i 1991.
Fra januar til april år var overskuddet pa handels-
balansen 24,8 mrd. dollar, hele 33 prosent høyere
enn i samme periode i fjor.

Overskuddet på driftsbalansen i 1.kvartal i år

Økte med 9,4 prosent fra samme periode Aret for.
Det ate handelsoverskuddet og stagnasjon i under-
skuddet på tjenestebalansen i år vil trolig Øke over-
skuddet på driftsbalansen til 40 mrd. dollar i 1991,
eller 1 1/4 - 1 la prosent av BNP. Dette til tross for
overfOringene til USA i forbindelse med Gulf-lai-
gen. I 1992 vil det tilsvarende bli en reduksjon i
overfOringer til utlandet, og overskuddet på drifts-
balansen er anslått å Øke til 1,4 prosent av BNP.

Tyskland: økte skatter for fi finansiere
gjenforeningen
Den Økonomiske utviklingen i Tyskland er preget
av sterk ekspansjon i vest og strukturell krise med
produksjonsnedgang i Ost. Manglende statistikk
gjør det vanskelig å kommentere den Økonomiske
utviklingen i Tyskland under ett, og hovedvekten i
vurderingen er lagt på den vestlige delen. Både
befolkningsfordelingen og størrelsen på bruttona-
sjonalproduktet i de to områdene tilsier imidlertid
at utviklingen i Tyskland(vest) vil dominere ma-
krobildet i et samlet Tyskland.

Det er nylig lagt fram en skattepakke med de
storste skatteaningene i moderne tysk historie.
Inntektsskattene er besluttet Økt med hele 7,5 pro-
sent fra 1. juli i år. Denne ekstraskatten skal gjelde
for ett år. I tillegg vil avgiftene på blant annet
bensin, disel, fyringsolje og tobakk Øke, og det er
gitt signaler om Økte momssatser i 1993. En bety-
delig del av disse skatteinntektene vil imidlertid bli
brukt til å finansiere nye Økonomiske tiltak i de
Østlige delstatene, slik at dette ikke innebærer noen
vesentlig styrking av offentlige budsjetter.

TYSICLAND(VEST): MAKROØKONOMISKE HOVEDTALL
Volumendring fra Aret før i prosent der ikke annet framgår

1)Basert på individuelle prognoser fra 511 Tall for driftsbalansen gjelder hele Tyskland.
2) Justert i forhold til standardiserte rater.
Kilde: Data Resources Inc. (DRI), fem tyske forskningsinstitutter (Fro og International Monetary Fund (IMF).
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Prognosene indikerer avtakende BNP-vekst i
Tyskland(vest) framover, som følge av en avmat-
ning i både innenlandsk etterspørsel og eksport. For
inneværende Ar antas imidlertid BNP-veksten A
fortsatt holde seg på et relativt høyt nivå sammen-
lignet med gjennomsnittet i OECD-området.

Det er ventet at den kraftige investeringsveksten
de siste par årene vil avta framover, men ifOlge
prognosene vil investeringene som andel av brutto-
nasjonalproduktet likevel fortsatt øke. Dette må ses
på bakgrunn av den høye kapasitetsutnyttingen i
store deler av næringslivet. Det høye rentenivået er
på sikt ventet å slå negativt ut, spesielt for bygg- og
anleggsinvesteringene, selv om det fortsatt er press
i boligmarkedet med økende boligpriser som følge
av immigrasjonsbølgen fra Ost. Det legges også til
grunn en lavere vekst i offentlige investeringer
framover, på grunn av behovet for kutt i offentlige
utgifter og nødvendigheten av å redusere presset i
økonomien.

Både privat og offentlig konsum fortsetter å ek-
spandere betydelig. Befolkningsveksten som folge
av immigrasjonsbølgen samt ate privat disponible
inntekter bidrar til økt privat konsum. Sysselset-
tingsveksten er ventet å avta noe i inneværende år,
men inngåtte lønnsavtaler indikerer lønnsøkninger
på hele 7 prosent i store deler av næringslivet.
Ekspansjonen i offentlig konsum reflekterer vekst
i lønningene og en viss økning i offentlig sysselset-
ting.

En stor del av eksportveksten kan forklares av
Okt eksport til Tyskland(Ost). Veksten i eksporten
til andre markeder er redusert som en følge av
redusert vekst intemasjonalt, tap av konkurranseev-
ne blant annet overfor amerikanske varer og kapa-
sitetsproblemer i industrien. Eksportutviklingen
sammen med en høy importvekst har fort til en
betydelig reduksjon i overskuddet på driftsbalansen
regnet som prosent av BNP. Denne tendensen er
ventet å fortsette framover. (Tallene fra 5TI gjelder

hele Tyskland slik at handel meLlom gist og vest ikke
påvirker driftsbalansen.)

Ifølge prognosene vil inflasjonen tilta noe i inne-
værende Ar, men stabilisere seg igjen allerede i
1992. En vekst i konsumprisene i Tyskland(vest) på
3-4 prosent er relativt høyt i forhold til inflasjonen
under store deler av 1980-tallet. Prisveksten ligger
imidlertid fortsatt lavere enn i de fleste konkurrent-
land.

Det ventes fortsatt stram pengepolitikk av hen-
syn til inflasjonen. Finansieringen av offentlige un-
derskudd som følge av kostnadene ved gjenfore-
ningen bidrar også fil A holde rentenivået oppe. Det
er ventet at rentenivået regnet som årsgjennomsnitt
vil øke i inneværende år men avta noe igjen i 1992.

Tyskland (Ost): Fortsatt sterk produksjonen-
snedgang
Produksjonen har falt betydelig i Tyskland(ost) si-
den gjenforeningen sist sommer. Dereguleringen
av Økonomien og fjerning av subsidieordninger og
garantisystemer har avslørt at store deler av næ-
ringslivet i den Østlige delen av Tyskland ikke er
konkurransedyktige. I tillegg er eksporten blitt
kraftig redusert etter sammenbruddet i handelen
mellom COMECON-landene. Dette har fOrt til en
dramatisk Økning i arbeidsledigheten og også i an-
tall personer med redusert arbeidstid. Tall for april
viser 0,8 millioner arbeidsledige og over 2 millioner
med redusert arbeidstid, hvorav hele 57 prosent
arbeider mindre enn en halv stilling. I tillegg kom-.
mer et betydelig antall personer på sysselsettings-
tiltak.

Utviklingen i varestrømmen fra vest til Øst tyder
på at produksjonen av matvarer har tatt seg opp
igjen i de Østlige delstatene. Videre har både indu-
striproduksjonen og ordreinngangen stabilisert seg
noe den senere tid, men det er fortsatt usikkerhet
knyttet til når et eventuelt omslag kommer. En
faktor av betydning er i hvilken grad vest-tyske
bedrifter velger A investere i produksjonsanlegg i
Øst. Altemativt kan de dekke etterspørselen etter
vestlige varer i Øst ved økt produksjon i vest og
opprustning av distribusjonsnettet. De gunstige av-
skrivnings- og skatteordningene samt andre støtte-
tiltak vil imidlertid virke stimulerende på investe-
ringslysten.

Til tross for sysselsettingsnedgangen i Tys-
kland(Ost), har sterk lønnsvekst og overfOringer fra
vest bidratt til å opprettholde husholdningenes kjø-
pekraft Dette, sammen med en formueseffekt av
konverteringen av Ost-tyske mark til DM i fjor, er
med på å forklare den sterke ettersporselsveksten
etter vestlige varer.

Storbritannia: Fortsatt nedgang
BNP falt kraftig gjennom annet halvår 1990, og
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STORBRITANNIA: MAKROØKONOMISKE HOVEDTALL
Volumendring fra året for i prosent der ikke annet framgår

LBS NIESR
feb	 feb

DR1	 LBS N1ESR	 DR1
apr	 feb	 feb	 apr

1990

Regn-
skap

Driftsbalanse (nivå, prosent av BNP)
Konsumprisvekst' )
Arbeidsledighetsrate (nivå)2)

1991	 1992

-2,3
9,5
6,3

-1,0
4,2

10,1

-1,7
3,1

10,4

-1,1
4,6
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-1,1
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8,6

-1,1
6,6
8,0

-1,0
5,7
8,9

1)Detaljomsetningsindeksen.
2) Justert i forhold til standardiserte rater.
Kilde: Data Resources Inc. (DR!), London Business School (LBS) og National Institute of Economic and Social
Research (NIESR).
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nedgangen er antatt å fortsette i første halvår i år.
Det ventes en moderat konjunkturoppgang i Wet
av annet halvår, men prognosene viser negativ
BNP-vekst for 1991 under ett. Nye tall for utvi-
klingen i annet halvår 1990 har resultert i en bety-
delig nedjustering av BNP-vekstraten i fjor, fra 1,0
til 0,5 prosent. Mens prognosene fra DRI er utar-
beidet etter at denne nye informasjonen kom, må
prognosene fra både N1ESR og LBS ventes å bli
tildels kraftig nedjustert som en følge av dette.
NIESR har signalisert en nedjustering av BNP-vek-
straten for 1991 med rundt ett prosentpoeng.

Konjunktumedgangen må ses i sammenheng
med et høyt rentenivå som følge av stram pengepo-
litikk, som harpåvirket bäde investeringer og privat
konsum negativt. Tall for første kvartal i år indike-
rer en nedgang i konsumet på hele 2 1/2 prosent fra
samme kvartal i fjor. Svak likviditet i store deler av
næringslivet har ført til kutt i bedriftenes utgifter til
både vareinnsats og arbeidskraft, og har også virket
negativt på investeringene. Det er ventet at investe-
ringene vil fortsette å falle gjennom store deler av
inneværende år. Diskontoen i sentralbanken er
imidlertid satt ned fra 15 til 11,5 prosent siden
oktober i fjor, da pundet ble medlem av "the Ex-
change Rate Mechanism" (ERM). Ytterligere ren-
tesenkninger framover vil avhenge av pundets stil-
ling innenfor ERM. Svekkelsen av tyske mark bi-
drar til å frikople andre europeiske renter fra de
tyske, og en eventuell renteaning i Tyskland treng-
er derfor ikke forhindre fortsatte kutt i britiske
renter. Reduserte renter og inflasjon kan bidra til å
snu utviklingen i boliginvesteringene og også virke

positivt på priv at konsum, som er ventet å ta seg noe
opp mot slutten av inneværende år.

Det er ventet en betydelig nedgang i eksportvek-
sten i 1991 som følge av konjunkturavmatningen
internasjonalt. Britisk industri sliter også fortsatt
med en betydelig høyere vekst i lønnskostnader pr.
produsert enhet enn konkurrentlandene. Det er
imidlertid en viss uenighet om i hvilken grad det
siste også vil virke dempende på eksportveksten.
NIESR legger for eksempel til grunn at britiske
varer ikke vil stige vesentlig mer i pris framover enn
varer produsert i viktige konkurrentland til tross for
den høyere kostnadsveksten. Dette betyr i så fall
betydelige kutt i eksportmarginene. Et forventet
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konjunkturoppsving internasjonalt mot slutten av
1991 vil imidlertid stimulere britisk eksport igjen.

Inflasjonen målt ved detaljprisindeksen kulmi-
nerte med en 12-måneders vekstrate på nesten 11
prosent i oktober 1990. Denne prisindeksen påvir-
kes imidlertid av innføringen av koppskatten i fjor
og også av renteutviklingen på boliglän. Fra og med
april i Ar vil veksten i detaljprisindeksen falle bety-
delig, eftersom effekten av koppskatten da vil være
uttømt. Den underliggende prisstigningstakten,
som fortsatt er høy, forventes A gå betydelig ned
framover.

Den svake produksjonsutviklingen har ført til en
betydelig økning i arbeidsledigheten. Sesongjuster-
te tall for mars i Ar viser at vel 2 millioner personer
var arbeidsledige mot 1,6 millioner samme måned
i fjor. Til tross for dette er lønnsveksten fortsatt
svært høy, rundt 9 prosent målt som årlig vekstrate.
Det forventes imidlertid at økningen i arbeidsledig-
heten, lavere prisvekst og renter, samt reduserte
fortjenestemarginer i næringslivet  vil bidra til å
dempe lønnsveksten framover.

Også offentlige budsjetter påvirkes negativt av
nedgangen i Storbritannia. Etter flere år med over-
skudd, viser prognosene underskudd på de offent-
lige budsjetter for hele prognoseperioden. Svekkel-
sen skyldes særlig reduserte skatteinntekter og Økte
utbetalinger til arbeidsledige. Selv om aktivitetsni-
vået er ventet å ta seg noe opp i løpet av inneværen-
de år, så vil en fortsatt økning i arbeidsledigheten
bidra til svekket budsjettbalanse.

Storbritannia har de senere Ar hatt betydelige
underskudd på driftsbalansen. Regnet som prosent
av bruttonasjonalproduktet gikk imidlertid under-
skuddet ned fra 1989 til 1990, som følge av en

styrking av handelsbalansen for varer. Denne utvi-
klingen er ventet A fortsette i inneværende år.

Sverige: Avtakende vekst og økende
ledighet.

Svensk Økonomi har siden 2.halvår 1989 vært pre-
get av lavkonjunktur. Denne tendensen ser ut til å
fortsette også de nærmeste Arene med fall i BNP
både i 1991 og 1992. ArbeidslOsheten er på vei
oppover og kan komme opp i 4-5 prosent i de
nærmeste årene.

Foreløpig nasjonalregnskap for 1990 viser at
fjoråret bie svakere enn tidligere antatt. Fall i inves-
teringene og en svakt negativ konsumvekst bidro til
at veksten i BNP kun ble på 0,3 prosent i 1990.

Kortidsstatistikk for 1.kvartal tyder på at den
svake utviklingen i innenlandsk etterspørsel forset-
ter i 1991. Høy prisstigning, Økte boutgifter og den
økende arbeidsledigheten vil trolig holde konsum-
veksten nede også i 1991. Antallet nyregistrerte
biler falt med nesten 30 prosent de tre første måne-
dene av 1991 sammenlignet med samme periode
året for.

Også når det gjelder utviklingen i realinveste-
ringene er utsiktene for inneværende år relativt
dystre. Prognosene antyder fall i investeringene
både i 1991 og 1992. Utviklingen på arbeidsmarke-
det ventes å slå ut i redusert vekst i boliginveste-

•ringene i 1991 og gi et betydelig fall i 1992.
Svensk Økonomi sliter med et betydelig kost-

nadsproblem. I 1990 ble svenske eksportmarkeds-
andeler redusert med 5 prosent i forhold til 1989.
Prisveksten for 1990 var på 10,4 prosent, og vir-
kningene av skattereformen gjør at prisveksten
også for inneværende år blir høy. Årsveksten fra

SVERIGE: MAKROØKONOMISKE HOVEDTALL
Volumendring i prosent fra året for der ikke annet framgår

Kilde: Konjunkturinstituttet (KI), Finansdepartementet (FD) og Industrifondet (IF).
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april 1990 til april 1991 var 10,9 prosent. Korrigert
for nettoeffekten av endrede indirekte skatter og
subsidier var årsveksten 6,2 prosent. Prognosene
for den gjennomsnittlige prisveksten for 1991 lig-
ger rundt 9 prosent.

Lønnsforhandlingene i Sverige er nå inne i en
kritisk fase. Etter at de fleste fagforbund har for-
handlet seg frem til avtaler som ligger innenfor de
rammene som ble anbefalt av den såkalte Renberg-
kommisjonen, ser det nå ut til at ansatte i varehan-
delen og funksjonærene i industrien ikke kan godta
et tilsvarende opplegg. Dette kan i sa fall velte hele
lønnsoppgjøret siden det i mange av de inngAtte
avtalene er gjort forutsetninger om at rammene må
gjøres gjeldende for hele arbeidsmarkedet for at de
skalgodtas. Mulighetene for å få gjennom en lønns-
lov i Riksdagen synes heller ikke store siden dette
krever stone av Centerpartiet, noe partiet er lite
villig til A gi så kort tid for valget i host. I varehan-
delen er det varslet streik i begynnelsen av juni.

Underskuddet på driftsbalansen er økende selv
om det ventes en viss bedring av handelsbalansen
de nærmeste årene, vesentlig som følge av redusert
import. For 1990 utgjorde underskuddet 2,5 prosent
av BNP.

Arbeidsledigheten i Sverige er sterkt økende. Fra
april 1990 til april 1991 har ledigheten gått opp fra
1,1 prosent til 2,1 prosent. Antall oppsigelses-
varsler har blitt firedoblet i perioden januar til mars
i 1991, samtidig som antallet ledige plasser er blitt
halvert.

En tiltakspakke rettet inn mot den tiltakende
ledigheten ble lagt frem i begynnelsen av april. De
avsatte midlene på om lag 6 mrd. skr. skal gå dels
til opplæring av arbeidsledige, og dels til støtte til
bedrifter som tar inn arbeidsledige mens deres egne
ansatte er på kurs. For 1992 vil sysselsettingstilta-
kene motsvare 1,3 prosent av arbeidsstyrken.

I slutten av april la regjeringen frem revidert
budsjett for 1991 sammen med prognoser for
svensk økonomi noen dr fremover.

Hovedstrategien fra budsjettet ligger fast, nemlig
å oppnå betydelig lavere inflasjon i Arene som kom-
mer. For å oppnå dette er finanspolitikken holdt
stram med vekst i offentlig konsum på 0,5 grosent
i 1991 og med 0,3 prosent i 1992. Det blir også
åpnet for sterkere konkurranse fra utlandet når det
gjelder jordbruksprodukter for A få ned matvare-
prisene. Regjeringen har dessuten foreslått A senke
momsen på matvarer fra 25 til 17 prosent fra Ars-
skiftet 1991/92. Dette vil i så fall komme i stedet
for den varslede generelle momsnedsettelsen på 1,5
prosent. Sammen med moderat lønnsvekst antas
dette å bringe inflasjonen ned i 3 prosent i 1992.

Det ventes at konjunkturbunnen nås i 2.halvår
1991. Produksjonsomslaget vil likevel ikke kunne
forhindre en vekst i arbeidsledigheten. Denne blir
av regjeringen anslått til 2,6 prosent i 1991 og 2,9
prosent i 1992. Under forutsetning av at også de
gjenværende lønnsavtalene ligger innenfor samme
moderate ramme som de øvrige, blir gjennomsnitt-
lig lønnsvekst anslått til 5 prosent i 1991 og 3,5
prosent i 1992. Veksten i disponibel realinntekt i
disse årene anslås til hhv. 0,9 og 2 prosent. Privat
konsum forventes A¢ke med 1,2 prosent i 1991.

Regjeringens prognoser for den Økonomiske ut-
viklingen for årene 1991 og 1992 er på flere hold
blitt kritisert for A være for optimistiske, spesielt nar
det gjelder utviklingen på arbeidsmarkedet. I Indu-
strifondets prognoser øker ledigheten til 4 grosent
i 1991 og til 5 prosent i 1992, mens Konjunkturin-
stituttets prognoserliggernærrnere regjeringens for
1991 og endel høyere for 1992.

Bedrede internasjonale konjunkturer i 1992 er
ventet å gi drahjelp til svensk økonomi, spesielt hvis
målsettingen om inflasjonsutviklingen blir oppfylt.
Svak vekst i innenlandsk etterspørsel kan gi lav
importvekst slik at handelsbalansen bedres noe.
Effektene på driftsbalansen blir likevel ikke vurdert
å være tilstrekkelig til å forhindre Økte underskudd.

Svensk tilknytning til ECU 17/5 skulle definitivt
stoppe alle spekulasjoner om en devaluering av den
svenske kronen. Pengemarkedet reagerte på dette
ved at rentene umiddelbart gikk ned med 1-1,5
prosent. Svenskene har valgt et smalere bånd for
kronens bevegelse (3 prosent) enn det den norske
regjering valgte (4,5 prosent). Sverige er ventet å
legge inn en søknad om EF medlemskap så fort
EØS forhandlingene er ferdige.

Danmark:HOy ledighet, men bedret kon-

kurranseevne

Veksten i dansk Økonomi er fremdeles lav selv om
utviklingen i 1990 ble noe bedre enn hva som
tidligere var ventet. Samlet produksjon og etter-
sporsel vil trolig fortsette å utvikle seg svakt i 1991,
og dette innebærer at det ikke er noen grunn til å
vente noen bedringer i situasjonen på arbeidsmar-
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DANMARK: MAKROØKONOMISKE HOVEDTALL
Volumendring i prosent fra året før der ikke annet framgår     

1990	 1991	 1992           

Regn- AIECE LINK	 OM AIECE LINK	 OM
skap	 april	 april	 mai	 april	 april	 mai  

Privat konsum
Offentlig konsum
Investeringer i fast realkapital
Eksport
Import
Bruttonasjonalprodukt

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

	

-0,3	 -0,8	 -0,4	 -0,8	 1,0	 -0,4	 -0,3

	

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

	

8,0	 3,7	 4,0	 4,0	 54,2	 4,7	 5,0

	

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

	

1,3	 1,0	 1,4	 1,3	 2,3	 1,9	 2,3  

Driftsbalanse (nivå, prosent av BNP)
	

1,3	1,1	 _	 1,5	 0,6	 1,5
Konsumprisvekst
	

2,7	 3,4	 2,6	 2,3	 3,0	 2,3	 2,7
Arbeidsledighetsrate (nivå)
	

9,5	10,6	 11,2	 9,5	 10,7	 11,8	 9,3  

Kilde: Økonomiministeriet (OM), LINK-prosjektet (et internasjonalt prognosesamarbeid) og AIECE (et inter-
nasjonalt prognosesamarbeid) 

kedet i inneværende år. Høyere internasjonal vekst
antas imidlertid A gi positive vekstimpulser for
dansk Økonomi i 1992.

Flere år med stram penge- og finanspolitikk har
holdt veksten i innenlandsk etterspørsel nede og
fOrt til en markert bedring i utenriksøkonomien. I
1990 økte importen med 4,5 prosent mens ekspor-
ten økte med 8 prosent. Driftsbalansen viste et
overskudd på om lag 9 mrd. dkr. Foreløpige tall for
1.kvartal tyder på at den positive utviklingen i han-
delen med utlandet fortsetter i 1991. Sammenlignet
med 1.kvartal 1990 ble driftsbalansen bedret med 1
mrd. dkr. i 1.kvartal 1991.

Arbeidsledigheten økt svakt gjennom 1990 og
1.kvartal 1991 og ligger nå på om lag 10 prosent.
Prognosene for 1991 og 1992 spriker en del når det
gjelder utviklingen av arbeidslediheten, fra Øko-
nomiministeriet med 9,5 prosent i 1991 og 9,3
prosent i 1992, til LINK som anslår ledigheten til å
komme opp i 11,2 prosent i 1991 og 11,8 i 1992.

Prisveksten for 1990 ble på 2,7 prosent, som er
betydelig lavere enn for et gjennomsnitt av Dan-
marks handelspartnere. Prisveksten forventes A bli
lav også de nærmeste Arene. Prisindeksen for mars
gir en tolvmånedersvekst på 2,4 prosent.

Lonnsoppgjørene for 1991 og 1992 ser ut til å gi
en lønnsvekst om lag som i 1990, dvs. 3,5-4 prosent.

Lav lønns- og prisvekst og bedret utenriksøkon-
omi har resultert i redusert rentenivå i Danmark.
Dagslånsrenten ble i uke 21 i Ar satt ned fra 10 til
9,5 prosent, slik at det danske rentenivået nå ligger
svært nær rentenivået i Tyskland.

Utsiktene fremover er sterk avhengig av veksten
i Danmarks samhandelsland. De siste års bedringer
i konkurranseevnen skulle gjøre det mulig med en
betydelig bedring i dansk økonomi ved en oppgang
i internasjonale konjunkturer.

For 1991 er det likevel ventet svak vekst siden
1990 var et spesielt godt år for dansk eksportindu-
stri. Et Økonomisk oppsving er derfor ikke ventet
fOr ut i 1992, da bedrede internasjonale konjunktu-
rer, kombinert med en viss vekst i innenlandsk
etterspørsel, antas å kunne gi en BNP vekst på litt
over 2 prosent. Arbeidsledigheten forventes A holde
seg om lag uendret fra 1990 til 1991 for deretter a
avta noe i 1992.

Finanspolitikken forventes fortsatt å bli holdt
stram, med fall i kjøp av varer og tjenester på om
lag 1/2 prosent i faste priser både i 1991 og 1992.
Antall offentlig sysselsatte er planlagt redusert med
over 3000 personer i 1991 og med vel 5000 i 1992.
I en avtale mellom de borgerlige partiene (minus
Fremskridtspartiet) er det bl.a. vedtau å redusere
selskapsskatten og redusere avgiftene på endel
"grensefolsomme" varer. Veksten i kommuneoko-
nomien er også forsokt begrenset, bl.a. ved at kom-
muneskattesatsene er frosset på 1990 nivå og ved
svak vekst i overforingene til kommunene.
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Internasjonale markedsforhold

Internasjonale varemarkeder

Oljemarkedet
Utviklingen i oljemarkedet i de første par mänedene
av 1991 var styrt av krigshandlingene i Persiabuk-
ten. Ved inngangen til 1991 la spotprisen på Brent
Blend omkring 27 dollar pr. fat. Etter at de alliertes
luftangrep ble innledet midt i januar falt doljepri-
sen til nær 20 dollar fatet. Utover i forste kvartal
svekket den seg ytterligere og Brent Blend nådde
sin foreløpige bunnotering i begynnelsen av april
med 17,85 dollar. Etter den relativt raske militære
løsningen av Gulf-konflikten forventet de fleste
markedsobservatører at prisen på råolje ville falle
sterkt. Råoljeprisen har imidlertid vært forholdsvis
stabil og ligget omkring 19 dollar pr. fat. Årsaken
til at oljemarkedet har holdt seg sterkere enn for-
ventet er at flere faktorer, som hver for seg ikke
påvirker markedet vesentlig, alle har trukket i sam-
me retning. De viktigste er lav Sovjetisk eksport på
grunn av kullstreik, opprettholdt embargo på ira-
kisk oljeeksport, og Nye raffineringsmarginer i
USA som har smittet over i råvaremarkedet. Prisen
for fremtidig levering la gjennomgående under
spotprisene i forste og annet kvartal 1991. Mot
slutten av mai endret dette seg slik at prisen på
fremtidig levering la over spotprisen.

Ifølge IEA økte etterspørselen etter råolje i
OECD-området med 0,5 prosent i forste kvartal
1991 målt fra samme periode året for. I OECD-lan-
dene i Europa og Stillehavet Økte etterspørselen
med hhv. 2 og 3 prosent, mens Nord-Amerika
reduserte sin etterspørsel med 2 prosent. Prognoser
for andre kvartal tyderpå redusert forbruk i Europa,

-1 prosent, mens forbruket ì Stillehavsområdet for-
ventes å fortsette å Øke svakt, 0,5 prosent regnet fra
andre kvartal 1990. Samlet regner IEA med en
nedgang i etterspOrselen i OECD-området på 1
prosent i andre kvartal 1991. For hele 1991 er
ettersporselen i OECD-området anslått til samme
nivå som 1990, 37,5 millioner. fat pr. dag. For resten
av verden forventes en Økning på 0,1 millioner fat
pr. dag. Etterspørselen på verdensbasis i 1991 er
dermed anslått til 65,8 millioner. fat pr. dag. Det lave
anslaget på forbruksveksten må sees i sammenheng
med lav internasjonal Økonomisk vekst.

Produksjonen av råolje i april falt på verdensba-
sis med 1,2 millioner fat pr. dag. Hovedärsaken til
dette var den lave forbruksveksten samt avtalte
produksjonsbegrensninger i OPEC. Sovjetisk pro-
duksjon falt i forste kvartal 1991 med 1,1 millioner
fat pr. dag til 10,9 millioner fat pr. dag. Innenlandsk
etterspørsel etter råolje i Sovjet falt imidlertid bety-
delig slik at effekten på sovjetisk oljeeksport ble
redusert til omkring det halve av produksjonsbort-
fallet. De hOye oljeprisene i siste halvdel av 1990
har satt fart i oljeproduksjonen i USA som i forste
kvartal 1991 nådde sitt høyeste produksjonsnivå på
5 år, 9,2 millioner fat pr. dag. Med priser under 20
dollar pr. fat forventes det at USAs produksjon mot
slutten av året vil avta til et nivå som er 250.000 fat
pr. dag lavere enn dagens. En reduksjon i tilbudet i
denne størrelsesorden tilsvarer den forventede et-.
tersporselsreduksjonen i Nord-Amerika slik at ol-
jeimporten til området ikketndres i vesentlig grad.

Lagrene av råolje og otjeprodukter i OECD-om-
rådet lå i forste kvartal 1991 på 461 millioner tonn.
Lagernedbyggingen i første kvartal 1991 var lavere
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enn i 1990. I Wet av mars ble nedbyggingen av
produktlagre i Japan og USA mer en oppveid av
økningen i lagerbeholdningen av råolje i de samme
landene. Inntil nylig har Iran vist lite initiativ for å
bygge ned sine lagre på kjøl. Saudi Arabia derimot
holder oppe salgsvolumet etter A ha dempet sin
produksjon ved å bygge ned sine lagre.

Under OPEC-møtet i midten av mars ble med-
lemslandene enige om A forsvare en pris på 21
dollar pr fat. For å nå dette målet ble det avtalt å
redusere OPECs samlede produksjon med 5 pro-
sent til noe over 22 millioner fat pr. dag.

De små bevegelsene i råoljeprisene i den senere
tid må tas som et tegn på at markedet bedommer
forsyningssituasjonen som stabil. I juni avholdes
OPECs neste halvårlige ministermøte. Historisk
har oljemarkedet en tendens til å roe seg ned foran
faste OPEC-mOter. Dette trekker i retning av rela-
tivt små bevegelser i prisnivået på forsommeren.
Allerede nå kan man se tegn til en mer aggressiv
markedsfOring. Særlig gjelder dette Iran som på
denne måten forsoker å redusere sine lagre på kj¢1.
Dette har ledet til at tilbud på spotbasis har svulmet
opp i Europa. Enkelte markedsanalytikere har imid-
lertid den oppfatning at Saudi Arabi as produksjons-
kapasitet for fjerde kvartal 1991 er overvurdert, og
de forventer derfor et relativt strammere oljemar-
ked mot slutten av 1991. Denne forventningen er
en medvirkende årsak til den siste tids oppgang i
prisene på fremtidige leveringer.

Når det gjelder utviklingen videre i 1991 vil
situasjonen på tilbudssiden, og spesielt Saudi Ara-
bias strategi og produksjonspotensiale være avgjo-
rende. I Wet av Gulf-konflikten ate Saudi Arabia
sin produksjon betydelig (med rundt 3 millioner fat
pr. dag) for A kompensere for produksjonsbortfallet
fra Irak og Kuwait. Landet har signalisert at det ikke
uten videre vil gi slipp på sin Økte "kvote". Selv om
bare en liten del av den Ødelagte kapasiteten i Irak
og Kuwait ventes å komme i produksjon i innevm-
rende år, vil dette kunne gi et press nedover på
prisen.

Som vanlig er det betydelig usikkerhet knyttet til
utviklingen på oljemarkedet. Vår vurdering er at i
fravær av spesielle begivenheter, er det tilstrekkelig
produksjonskapasitet på mellomlang sikt og at det
moderate presset i retning av lavere rAoljepriser
fortsetter utover i 1991.

Andre råvaremarkeder
Etter en klar vekst gjennom de tre første kvartalene
i 1990, var det en markert nedgang i den dollarba-
serte prisindeksen for råvarer utenom energivarer
til HWWA-Institut für Wirtschaftsforschung i 4.
kvartal og 1. kvartal i år. Ifølge prognoser fra sam-
menslutningen av europeiske prognoseinstitutter,
AIECE, vil nedgangen fortsette også i 2. kvartal i
år, men det er ventet at prisutviklingen deretter vil
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styrke seg noe. Prognosene peker mot moderat
positive vekstrater mot slutten av 1991 og også
gjennom 1992. Prisoppgangen er basert på en for-
utsetning om et konjunkturoppsving internasjonalt
i Wet av annet halvår 1991, som vil bidra til at
etterspørsel i industrilandene. Som følge av fortsatt
høye realrenter og dermed hOye kostnader ved la-
gerhold og forventninger om at konjunkturopp-
gangen vil bli moderat, ventes det ikke noen kraftig
lageroppbygging av råvarer de nærmeste månede-
ne.

Prisindeksen for nærings- og nytelsesmidler tok
til å falle i 3. kvartal i fjor. Prognosene indikerer et
vendepunkt i prisutviklingen for disse varene alle-
rede i 2. kvartal i Ar. Nedgangen i prisindeksen for
industriråstoffer kom først i 4. kvartal 1990, og et
vendepunkt er ikke ventet fOr mot slutten av 1991.

Blant industrirästoffene har prisnedgangen vært
særlig kraftig for ikke-jernholdige metaller, 10 pro-
sent i 1990 regnet som årsgjennomsnitt. Den svake
prisutviklingen skyldes både redusert ettersporsel-
svekst som følge av den konjunkturelle avmatning-
en i industrilandene, men også kapasitetsoppbyg-
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ging på produksjonssiden for enkelte av disse räva-
rene. Prognosene indikerer et ytterligere prisfall pa
hele 13 prosent i 1991. Som for de fleste andre
industriråstoffene ventes det en mer positiv prisut-
vikling allerede mot slutten av inneværende Ar, og
veksten er antatt A bli rundt 5 prosent i 1992.

Blant de ikke-jemholdige metallene var det nik-
kel, tinn og aluminium som opplevde de største
prisfallene i fjor. Aluminiumsprisene, som gjenn-
omgående har vært i nedgang siden 1989, fortsatte
å falle i 1. kvartal i Ar, men ventes å ta seg betydelig
opp gjennom annet halvår 1991. For 1991 under ett
indikerer prognosen fra AIECE en relativ moderat
prisnedgang for aluminium regnet fra året før. Pris-
oppgangenkan imidlertid bli noe forsinket på grunn
av gjenoppstarting av ledig kapasitet og oppstarting
av nye anlegg. Videre vil også et senere konjunk-
turoppsving i USA enn lagt til grunn i prognosene
kunne ha stor betydning for prisutviklingen på alu-
minium. Andre metaller som bly, sink og kopper
ventes å få betydelig prisfall i inneværende år som
fOlge av overskuddstilbud.

Redusert etterspørselsvekst i industrilandene
fOrte til at også stålprisene falt i 1990, til tross for
en betydelig nedgang i produksjonen. Som alumi-
niumsprisene, er prisene på stal svært avhengige av
utviklingen i bilindustrien og bygg- og anleggssek-
toren i industrilandene. Det er ventet at prisene vil
ta seg noe opp allerede fra 3. kvartal i år.

Den svake prisutviklingen på tremassse den se-
nere tid skyldes i stor grad lagemedbygging ved
papirbedrifter som har funnet sted siden slutten av
1989. Prisene er ventet å styrke seg noe framover.

Det er ventet fortsatt relativt svak prisutvikling
på kom. En restriktiv politikk for å begrense pro-
duksjonen av hvete i USA sammen med EFs forsook
pd å redusere eksportkvotene bidrar imidlertid til d
holde tilbudsveksten nede.

Prisfallet på kaffe etter sammenbruddet i ek-
sport-kvotesystemet ICO, har ført til en betydelig
lageroppbygging i mange importland. Store lagre
er med på å forklare at etterspørselen etter kaffe for
tiden er lav. De lave kaffeprisene har imidlertid fort
til produksjonskutt i ledende produsentland, og pro-
duksjonen er ventet å falle under importetterspor-
selen i industrialiserte land i 1991/92. Dette vil gi
grunnlag for en styrking av kaffeprisene, og etter et
prisfall på 22 prosent i 1990, ventes prisene å øke
med 3 og 11 prosent i hhv. 1991 og 1992.

Utviklingen i verdenshandelen

Ifølge foreløpige anslag var veksten i verdenshan-
delen rundt 5-6 prosent i 1990 (regnet som gjenn-
omsnitt fra året før), dvs. en nedgang på om lag 2
prosentpoeng fra 1989. Til tross for et forventet
konjunkturomslag internasjonalt allerede i løpet av
inneværende är, som vil bidra til å stimulere ver-
denshandelen, viser prognosene en ytterligere ned-

ANSLAG FOR VEKSTEN I VERDENS-
HANDELEN
Volumvekst i prosent

Institutt	 Dato 1990 1991 1992 1993

OECD
	

des 5,1
	

5,2 6,3	 ••

NIESR
	

feb 6,0 4,1 6,4
DR!
	

feb 6,1
	

3,0 6,9
LINK
	

apr 5,6 4,1
	

5,2 5,4
AIECE
	

mai
gj.snitt
	

5,2	 4,2	 5,6
	

6,0
arb.gruppen
	

4,9	 3,9	 5,5	 ••

Uveid gj.snitt	 5,5	 4,1	 6,0	 6,3

gang i veksttakten med vel 1 prosentpoeng fra 1990
til 1991. Prognosene indikerer derimot sterkere
vekst igjen i 1992 og 1993.

Mens AIECE har nedjustert sine prognoser for
både inneværende og neste år, har de fleste andre
instituttene oppjustert sine anslag for verdenshan-
delen.

Det internasjonale penge- og valuta-
markedet.
økningen i det kortsiktige internasjonale rentenivå-
et mot slutten av 1990 ble snudd til rentefall fra
februar i år. Med unntak av Tyskland - der renteni-
vået har vært relativt stabilt hittil i år, og Japan - der
nedgangen har vært beskjeden, har rentefallet i
euromarkedet vært betydelig. I valutamarkedene
har styrkingen av dollarkursen, spesielt i forhold til
tyske mark, vært dominerende.

Tidlig i 1991 var det en utbredt frykt for at det
høye rentenivået i Tyskland skulle føre til press på
rentenivået i andre land, spesielt medlemmer i Ex-
change Rate Mechanism (ERM) og USA. Disse
ønsket et lavere rentenivå for A stimulere den svake
økonomiske veksten, men fryktet samtidig at et
senket rentenivå i forhold til Tyskland ville svekke
valutakursene for mye i forhold til tyske mark. De
store problemene knyttet til gjenforeningen i Tys-
kland førte imidlertid til en svekkelse av den tyske
valutaens stilling. Dette ga rom for rentenedgang i
en rekke land. Spesielt har nedgangen vært betyde-.
lig i Storbritannia; de kortsiktige britiske euroren-
tene er redusert fra 13,95 prosent i januar til 11,3
prosent i mai. Diskonten er samtidig satt ned til 1 1,5
prosent. Også i Spania har rentenivået gått markert
ned. Pesetaen har lenge vært svært sterk og har
utgjort en bremse for rentereduksjoner i andre land,
blant annet i Frankrike. Etter at den spanske sentral-
banken senket sin intervensjonsrente, fulgte Fran-
krike etter og satte ned diskontoen fra 9 1/4 til 9
prosent. Etter nedgang også gjennom 1990, er det
franske rentenivået nå nær det tyske.
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KORTSIKTIGE EURORENTER
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I Tyskland vil problemene i forbindelse med
gjenforeningen prege renteutviklingen i tiden fram-
over. Skatteøkninger, som gjennomføres i juli for å
finansiere store underskudd og en anslått høyere
lønnsvekst enn i for,  vil Øke inflasjonstakten. Der-

med vil trolig rentenivået holde seg på sitt nåværen-
de høye nivå ut 1991 og i 1992. I de fleste andre
ERM-landene vil lavere prisvekst sannsynligvis
fOre til en fortsatt nedgang i rentenivået. Den teore-
tiske ecu-renten vil trolig gå ned fra 10,5 til 9 3/4
prosent fra 1990 til 1991, og nærme seg 9 1 12
prosent i 1992. Dette innebærer i så fall en svak
økning av rentenivået gjennom 1992.

Det norske rentenivået, målt ved den kortsiktige
eurokronerenten, har nærmet seg ecu-renten siden
i fjor host. Både den norske valutaens tilknytning
til ERM gjennom endring av vektene i Norges
Banks kurvindeks sist høst og den gunstige lønns-
og prisutviklinigen hittil i år har bidratt til dette. I
mai var ecu-renten bare om lag 0,1 prosentpoeng
lavere enn eurokronerenten. Det er grunn til å anta
at det norske rentenivået i hovedtrekk vil følge
ecu-renten framover.

Rentenivået i USA har fortsatt å gå ned. Den
kortsiktige eurodollar-renten har falt fra 7,28 pro-
sent i januar til 6,0 prosent i mai. Den siste reduk-
sjonen i diskontoen til 5,5 prosent kom i slutten av
april, og den foderale fondsraten har ligget rundt 5
3/4 prosent de siste par månedene. Når oppsvinget
i den amerikanske Økonomien kommer, sannsyn-
ligvis til hOsten, vil trolig sentralbanken stramme
forsiktig til igjen for å unngå en framtidig infla-
sjonsøkning. DRI (Data Resources Inc.) anslår at
den foderale fondsraten vil øke fra 3.kvartal i år og
komme opp i 6,4 prosent i 1991 og 7,7 prosent i
1992 regnet som årsgjennomsnitt.

I Japan opprettholdes en stram pengepolitikk,
fOrst og fremst på grunn av fortsatt frykt for pris-
press, men svekkelsen av yen i forhold til dollar kan
også være en faktor. Den kortsiktige euro-yen ren-
ten har hittil i år gått bare svakt ned, fra 8,2 prosent
i januar til 7,8 prosent i mai. Pengemengdeveksten
er imidlertid nå rekordlav, og de fleste analytikere
regner med en reduksjon av diskontoen fra 6 pro-
sent til 5 1/2 prosent før sommeren og en ytterligere
reduksjon til 5 prosent innen utgangen av Aret. Den
kortsiktige euro-yen renten vil i så fall komme ned
mot 7 prosent neste Ar.

Utviklingen i valutamarkedene hittil i Ar har vært
preget av den kraftige styrkingen av amerikanske
dollar, spesielt i forhold til tyske mark. Avslutning-
en av Gulf-krigen førte nærmest over natten til
dollar-oppgang. Etter at kursen på tyske mark i
forhold til dollar nådde sitt sterkeste nivå noensinne
med 1,44 mark per dollar 11. februar i år, var nivået
bare 7 uker senere svekket til 1,70. Kursforholdet
holdt seg rundt dette nivået ut mai. Den dramatiske
endringen i mark/dollar-kursen skyldes dels et po-
sitivt skift i holdningen til den amerikanske Økono-
mien og dels den svakere stillingen til tyske mark.
Det er en almen oppfatning at dollarkursen hadde
sunket til et for lavt nivå i forhold til hva fundamen-
tale økonomiske forhold skulle tilsi. Dette bidrar
også til A forklare at den siste tids styrking av

Jan.90
	

Jan.91

Amerikanske ••••• Japanske yen —e— Tyske mark
dollar

Yen pr. mark
(høyre akse)
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dollarkursen har skjedd til tross for at differansen
mellom tyske og amerikanske renter har økt. DRI
anslår at tyske mark vil fortsette å svekkes noe i
forhold til dollar utover i 1991, og bare bli svakt
sterkere igjen i 1992.

Svekkelsen av yenkursen fra 1988 til midten av
1990 skyldtes for en stor del den store aningen i
kapitalutstrommingen fra Japan. I 1990 gikk kapi-
talutstrømmingen kraftig ned, da Økende rentenivå
i Japan, spesielt i forhold til USA, gjorde investe-
ringer i Japan relativt mer attraktive enn i utlandet.
Sammen med den svekkede tiltroen til amerikansk
Økonomi i forbindelse med Iraks invasjon i Kuwait,
bidro denne utviklingen til at yenkursen styrket seg
betydelig i forhold til dollar fra midten av 1990 og
ut Aret. Etter Gulf-krigen ble yenkursen svekket i
forhold til dollar, men oppgangen i forhold til tyske
mark fortsatte.

Underliggende økonomiske forhold skulle tilsi at
yenkursen vil styrke seg overfor de fleste valutaer

utover i 1991 og 1992. Kapitalutstrommingen er
som nevnt redusert og BNP-veksten i Japan er
anslått å forbli sterkere enn veksten i USA og
Europa, samtidig som inflasjonen i Japan fortsatt er
lavere enn i resten av OECD-området Indre poli-
tisk uro har imidlertid de siste årene virket negativt
på yenkursen. I hOst er statsminister Kaifus periode
som president i det Liberal-demokratiske parti ute,
og hans svekkede stilling vil trolig føre til usikker-
het rundt ledervalget. Et forventet høyere renteni-
vået i USA vil trolig også medvirke til at den
japanske Økonomiens relativt sterke stilling ikke
slår ut i sterkere valutakurs, samtidig som det dårlig
utviklede sertifikat-markedet i Japan gjør handling
med yen-noterte papirer lite attraktivt. DRIs prog-
nose peker mot en ytterligere svekkelse av kursen
på yen i forhold til dollar utover i 1991, men med
en tendens til sterkere kursutvikling gjennom 1992.
I forhold til tyske mark regner DRI med at yenkur-
sen vil holde seg relativt stabil.
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Konjunkturutviklingen i Norge

BEDRIFTENE

Olje- og gassutvinning

Produksjon og markedsforhold

Bruttoproduksjonen i sektoren for utvinning og ror-
transport av olje og gass har ifølge det kvartaisvise
nasjonalregnskapet (KNR) økt kraftig de siste Are-
ne. Etter en økning på over 11 prosent fra 3. til 4.
kvartal 1990, var imidlertid bruttoproduksjonen
omtrent uendret fra 4. kvartal 1990 til 1. kvartal
1991.

I perioden januar - april var den totale produksjo-
nen av olje og gass på 41 millioner tonn oljeekviva-
lenter (mtoe), en økning på 12 prosent fra samme
periode 1990. Av dette utgjorde oljeproduksjonen
30,6 mtoe og gassproduksjonen 10,4 mtoe. Mens
oljeproduksjonen steg med 15 prosent fra januar -
april 1990 til januar - april 1991, steg gassproduk-
sjonen med 2 prosent over det samme tidsrommet.
Oljeproduksjonen vil fortsette å øke fram mot mid-
ten av 1990-tallet, mens gassproduksjonen ventes A
avta inntil Sleipner kommer i drift i løpet av 1993.
Etter dette vil gassen trolig spille en stadig viktigere
rolle i norsk petroleumsproduksjon.

I mars 1991 ble det i gjennomsnitt produsert 1,8
millioner fat olje pr. dag. Produksjonen har ligget
rundt dette nivået siden oktober i fjor. Fram til og
med juni 1990 var norsk oljeproduksjon pålagt en
produksjonsbegrensning på 1,7 millioner fat pr. dag
for å bidra til A stabilisere oljeprisen. Produksjonen
nådde imidlertid ikke dette taket i Wet av forste
halvår 1990.

De største enkeltbidragene til økningen i oljepro-
duksjonen fra januar - april 1990 til januar - april
1991 kom fra eksisterende felt som Gullfaks og
Statfjord og fra de nye feltene Veslefrikk, Gyda og
Hod. Også på Ula og Oseberg har det vært en
betydelig produksjonsvekst.

Produksjonen ble igangsatt på Veslefrikk i januar
1990, mens Gyda og Hod først startet opp i hen-
holdsvis juni og oktober samme Ar. Gyda nådde sin
antatte pladproduksjon på 70 000 fat pr. dag alle-
rede etter fem måneders drift. Det har imidlertid
oppstått problemer med reservoaret, og produksjo-
nen falt til 54 700 fat pr. dag i mars i år.

Det er fortsatt Statfjord som bidrar mest til den
norske oljeproduksjonen. I de fire første månedene
av 1991 stod dette feltet for 34 prosent av den totale
produksjonen. Feltet hadde en produksjonsøkning
på 7 prosent fra januar - april 1990 til januar -april
1991. I mars produserte det i gjennomsnitt 643 000
fat pr. dag. Statfjordfeltet er delt mellom Norge og
Storbritannia. Den norske andelen har fra starten av
vært 84,2 prosent, men det har vært muligheter for
å endre denne andelen dersom ny reservoarkunn-
skap skulle tilsi det. Det har i lengre tid pågått
forhandlingermellom Norge og Storbritannia angå-
ende delingen. Resultatet fra en uavhengig utred-
ning ble kjent ved påsketider. Den norske eiergrup-
pen hadde opprinnelig håpet A få sin eierandel økt
med 2-3 prosentpoeng, men resultatet ble en økning
på kun 1/4 poeng. Dette tilsvarer en tilbakebetaling
til Norge på 7 000 fat olje pr. dag over en to-års
periode. Til gjengjeld må de norske Statfjordeierne

01-1E- OG GASSPRODUKSJON
Råolje (mill. tonn) og naturgass (mrd. S m3). Ujusterte tall

OLJE- OG GASSPRODUKSJONEN FRA DE
STØRSTE FELTENE I JANUAR-APRIL 1991
12'
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tilbakebetale 100 millioner kroner i investerings-
kostnader til britene.

Gullfaks-feltet Økte sin oljeproduksjon med hele
26 prosent fra januar - april 1990 til januar - april
1991, og feltets andel av samlet norsk produksjon
nådde opp i over 17 prosent. Den kraftige Økningen
skyldes delvis at produksjonen var svært lav i star-
ten av fjoråret som følge av reservoarproblemer ved
oppstartingen av C-plattformen. Først i 4. kvartal
1990 nådde produksjonen over dagsgjennomsnittet
fra før produksjonsstart pd C-plattformen. Reser-
voarproblemene ser nä ut til å være under kontroll.
I mars i år produserte feltet i gjennomsnitt 301 000
fat pr. dag.

Også Oseberg-feltet har hatt produksjonsøkning
(6 prosent) det siste året. Feltet hadde en like stor
andel av den totale oljeproduksjonen som Gullfaks-
feltet i januar - april 1991. Oseberg-feltet har vist
seg å ha langt bedre produksjonsmuligheter enn
først antatt. Gjennomsnittsproduksjonen var på
331 000 fat i mars, mens kapasiteten i fase I opprin-
nelig var anslått til 240 000 fat pr. dag. I oktober i
år starter produksjonen fra feltets fase II, men dette
vil gi liten effekt på produksjonen i 1991.

Ekofisk-feltet stod for 12 prosent av oljeproduk-
sjonen i de fire første månedene i år og hadde en
økning på 3 prosent fra samme periode i fjor. I mars
produserte feltet i gjennomsnitt 222 000 fat pr. dag.
Produksjonen på feltet nådde en foreløpig bunn i
1987, men økte deretter kraftig gjennom de to på-
følgende drene som følge av vanninjeksjon og bedre
reservoarkunnskap. Produksjonen har holdt seg re-
lativt stabil siden begynnelsen av 1990.

Nær 85 prosent av oljeproduksjonen ble ekspor-
tert i 1. kvartal i dr. Mens produksjonen målt i faste
1989-priser ifølge sesongjusterte tall fra KNR var
omtrent uendret fra 4. kvartal 1990 til 1. kvartal

1991, gikk eksporten i samme periode opp. Innen-
landsk etterspørsel etter råolje steg med nær 40
prosent fra 1989 til 1990. Fra 4. kvartal i fjor til 1.
kvartal i år Økte etterspørselen med ytterlige 10
prosent. Veksten skyldtes Økt produksjon ved raffi-
neriet pa Mongstad. Til tross for økt innenlandsk
etterspørsel falt leveransene til hjemmemarkedet
som følge av en reduksjon i lageroppbyggingen fra
4. kvartal 1990 til 1. kvartal 1991 på om lag 18
prosent av innenlandsk anvendelse. Importen av
råolje utgjorde i 1. kvartal under dn prosent av
produksjonen.

Etter en periode med stigende oljepriser sist høst,
falt eksportprisindeksen for olje med nær 36 prosent
fra 4. til 1. kvartal. Mens indeksen i 4. kvartal i fjor
la 62 prosent over gjennomsnittet for 1989, lå den i
1. kvartal i år kun 3,6 prosent over. Verdien av
oljeeksporten falt dermed med 35 prosent fra slutten
av fjoråret til 1. kvartal i dr.

Produksjonsfallet i Frigg-området er den viktig-
ste årsaken til den lave veksten i gassproduksjonen.
Fra januar - april i "or  til samme periode i Ar avtok
produksjonen i området med hele 17 prosent. Ho-
vedfeltet er på det nærmeste uttømt og produksjo-
nen skjer nå hovedsakelig fra mindre felt i området.
Produksjonen i Frigg-området, som i en årrekke
utgjorde den største andelen av norsk gassproduk-
sjon, stod i de fire første månedene av 1991 for 27
prosent av den totale gassproduksjonen.

Det har også vært mindre reduksjoner i gasspro-
duksjonen fra Statfjord, Valhall og Tommeliten.

Produksjonen på Ekofisk-feltet økte med hele 8
prosent fra januar - april 1990 til januar - april 1991.
Feltet står nå for den største andelen av gassproduk-
sjonen, med 32 prosent i de fire første månedene i
år. Produksjonen økte også på de mindre gassfelte-
ne Gullfaks og Ula og gassproduksjon på de nye

MARKEDSUTVIKLINGEN FOR VARER FRA OLJE- OG GASSEKTOREN
Sesongjustert. Prosentvis endring fra foregående kvartal 1)

1)Tilnærmet i basisverdi, dvs. regnet uten avgifter og handelsavanse.
2) Anslag.
3) Endring i lagerendring i prosent av innenlandsk anvendelse i foregående kvartal.
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feltene Gyda og Mime ble startet opp. Dette har bare
delvis kunnet motvirke nedgangen fra andre felt.

Med unntak av forbruk av gass på plattformene,
er det foreløpig ingen innenlandsk anvendelse av
norsk gass. Forbruket på plattformene regnes ikke
med i produksjonen i KNR, slik at gasseksporten
pr. definisjon er lik produksjonen. Sesongjusterte
tall fra KNR viser at gasseksporten, regnet i faste
1989-priser, falt med 4,2 prosent fra 4. kvartal 1990
til 1. kvartal 1991. Prisindeksen for gasseksporten
steg imidlertid med 3,1 prosent mellom de to kvar-
talene slik at verdien av norsk gasseksport falt med
kun 1,2 prosent.

Investeringer

Etter en reduksjon i investeringsaktiviteten i olje-
sektoren fra 1989 til 1990, viser foreløpige anslag
fra SSBs investeringstelling for 1. kvartal 1991 en
Økning i aktiviteten fra 1990 til 1991. Påløpte inves-
teringskostnader i utvinningssektoren er ansikt til
a Øke med nær 24 prosent fra 1990 til 1991, til 36,3
mrd. kroner. Medregnet investeringene i rortran-
sportsektoren, vil det ifølge investeringstellingen
bli investert for 41,3 mrd. kroner i oljesektoren i Ar.
Til sammenlikning var de totale bruttoinvestering-
ene for fastlands-Norge i 1990 i underkant av 100
mrd. 1990-kroner. Det er ventet at investeringene
pa kontinentalsokkelen fortsatt vil holde seg på et
hot nivå fram mot midten av 1990-tallet. Avhengig
av hvilke felt som blir besluttet utbygd, kan inves-

UTFØRTE OG ANTATT PÅLØPTE INVES-
TERINGSKOSTNADER I OLJEUTVINNING
OG RØRTRANSPORT.
Milliarder kroner, løpende priser

	

1989	 1990 1991

	Utvinning av olje og gass 31,5 	 29,3 36,3
Leting	 5,0	 5,1

	
5,9

Feltutbygging	 22,7	 19,5 22,4
Varer	 9,7	 12,6 14,1
Tjenester	 11,8	 5,6

	
6,9

Produksjonsboring	 1,1	 1,4
	

1,4
Felt i drift	 3,2	 4,0

	
5,6

Varer	 0,3	 0,8
	

0,6
Tjenester	 0,5	 0,8

	
0,9

Produksjonsboring 	 2,4	 2,4
	

4,1
Landvirksomhet 1)	 0,6	 0,7

	
2,4

Rørtransport	 0,5	 2,9
	

5,0

Oljesektoren totalt 	 32,0	 32,2 41,3

Anslag ifølge SSBs investeringsstatistikk innhentet
i 1. kvartal 1991.
1) Omfatter kontorbygg, baser og terminalbygg på
land.

teringsaktiviteten i de nærmeste årene bli enda
høyere enn det foreløpige anslaget for 1991.

Anslaget for påløpte investeringer i feltutbyg-
ginger er oppjustert til 22,4 mrd. kroner i 1991. Den
høye vareandelen i disse investeringene skyldes at
de feltutbyggingene som veier tyngst (Snorre,
Draugen og Sleipner) er i fabrikasjonsfasen. De
første byggekontraktene i forbindelse med Troll-
utbyggingen er allerede utdelt, slik at også dette
prosjektet snart vil være i fabrikasjonsfasen. Ose-
berg C-utbyggingen er nå i ferd med A avsluttes og
vil bli satt i produksjon i løpet av høsten. Den
anslåtte økningen i tjenestedelen avspeiler at flere
nye prosjekter er i startfasen. Dette gjelder bl.a.
Heidrun-utbyggingen som nå er vedtatt i Stortinget.
De første prosjekteringsoppdragene i denne utbyg-
gingen er allerede delt ut.

Påløpte investeringskostnader til felt i drift Økte
kraftig fra 1989 til 1990, og er foreløpig anslått å
Øke med ytterligere 40 prosent fra 1990 til 1991, til
5,6 mrd. kroner. Anslaget for felt i drift har imidler-
tid ofte vist seg A bli nedjustert i løpet av Aret.

Det høye anslaget for investeringer i landvirk-
somhet på 2,4 mrd. kroner skyldes at det i tilknyt-
ning til Troll/Sleipner-utbyggingen vil bli bygd pro-
sesseringsanlegg på land, i Øygarden i Hordaland.

Letekostnadene er ifølge investeringstellingen i
1. kvartal anslått å Øke med vel 14 prosent til 5,9
mrd. kroner i 1991. Leteaktiviteten i 1991, målt i
nominelle verdier, ligger dermed foreløpig an til å
bli den høyeste siden oljeprisfallet i 1986.

Regjeringen tildelte 22 nye letelisenser i februar
i Ar. Tildelingen vil ikke gi vesentlig høyere lete-
kostnader i 1991, men bidrar til A opprettholde
leteaktiviteten i åme framover. Interessen fra sel-
skapene for nye letelisenser har i den senem tid vært
stor, og viser at norsk sokkel fortsatt betraktes som
et interessant leteområde.

De foreløpige anslagene tilsier at investeringsak-
tiviteten i rortransportsektoren også vil Øke kraftig
i 1991. Anslaget på 5 mrd. kroner innebærer en
Økning på over 70 prosent fra 1990. Dette er hoved-
sakelig kostnader i tilknytning til leggingen av Zee-
pipe-rørledningen fra Sleipner til Zeebriigge. Dette
prosjektet vil gi små virkninger på aktiviteten in-
nenlands, da mesteparten av varene og tjenestene
vil bli kjøpt i utlandet.

Industri og bergverksdrift

Produksjons- og markedsforhold

Bruttoproduksjonen i industri og bergverk regnet i
volum og justert for normale sesongvariasjoner
Økte med 1,3 prosent fra 4. kvartal 1990 til 1. kvartal
1991. Denne Økningen skyldtes i hovedsak en vekst
i bruttoproduksjonen i skjermet industri på 3,7 pro-
sent. Bruttoproduksjonen i utekonkurrerende indu-
stri, som viste relativt stabil vekst gjennom 1990,



MARKEDSUTVIKLINGEN FOR VARER FRA INDUSTRI OG BERG 'VERKSDRIFT
Sesongjustert. Prosentvis endring fra foregående kvartal l)

Mrd.
kr.

1990 2) 90.2

Volum	 Pris

90.3	 90.4	 91.1	 90.2	 90.3	 90.4	 91.1

	

1,0	 4,0

	

2,3	 -0,2

	

1,4	 8,6

	

-0,8	 3,6

Bruttoproduksjon i alt
-Skjermet
-Utekonkurrerende
-Hjemmekonkurrerende

-0,7
0,9

-2,5
-0,3

261,0
89,0
83,4
88,6

-0,1
2,5

-4,0
1,6

	

-1,0	 1,3

	

-0,6	 3,7

	

-0,2	 1,1

	

-2,1	 -1,1

-0,5
0,6
1,7

-3,7

1,3
1,6
0,6
1,9

Eksport i a1t3)
-Skjermet
-Utekonkurrerende
-Hjemmekonkurrerende

	7,2 	 -4,0

	

1,0	 1,3

	

7,2	 -6,6

	

9,8	 -1,3

-2,2
1,1

-3,6
-1,5

0,3
1,7
1,5

-2,4

109,2
11,7
59,2
38,3

1,3
7,1
2,4

-2,5

4,1
3,7
1,8
8,5

0,8
11,5
-1,6
2,0

-2,6
2,7

-0,8
-7,3

1,9
2,4
1,2
1,5

151,8
77,3
24,2
50,4

0,8
3,1

-2,2
-1,3

0,5
1,0

-1,3
0,6

-2,6
0,1
1,6

-8,3

-0,6
-1,2
1,3

-0,6

1,7
0,1
7,2
1,5

-0,1
0,1

-0,8
0,2

133,9
8,7

33,4
91,8

-0,6
2,1

-2,9
0,0

-3,1
1,7

-3,4
-3,5

2,8
1,6

-2,0
4,8

0,4
-1,2
1,4
0,2

0,6
-1,1
2,9

-0,1

	

2,6	 0,0

	

1,5	 0,7

	

8,3	 -1,4

	

1,5	 -0,2

	

-0,1	 -3,2

	

0,7	 1,0

	

3,3	 -10,3

	

-1,5	 -1,0

-Hjemmeleveranser i alt
-Skjermet
-Utekonkurrerende
-Hjemmekonkufferende

Import i a1t3)
-Skjermet
-Utekonkurrerende
-Hjemmekonkufferende

Innenl. anvendelse i alt
-Skjermet
-Utekonkurrerende
-Hjemmekonkurrerende

	1,3 	 -1,5

	

1,4	 0,7

	

5,6	 -6,5

	

-0,5	 -0,7

285,7
86,0
57,6

142,1

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

0,6
2,7

-0,1
-0,3

0,0
1,1

-2,1
0,2

-2,8
0,3

-1,5
-5,2

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

1,0
-0,9
-0,7
2,9

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

-2,8
-2,2
-1,6
-3,6

-1,8
1,0

-0,8
-3,9

1,5
-1,1
2,1
2,9

1,7
1,0
2,6
1,8

Lagerendring i alt 4)
-Skjermet
-Utekonkurrerende
-Hjemmekonkurrerende

Innen!. etterspOrsel i alt
-Skjermet
-Utekonkurrerende
-Hjemmekonkurrerende

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

	

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

	

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

	

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

289,7
89,5
59,6

140,7

1)Basisverdi, dvs. markedsverdi fratrukket avgifter og handelsavanse.
2) Anslag
3) Inneholder reeksport.
4) Endring i lagerendring i prosent av innenlandsk anvendelse i foregående kvartal.

28	 ØKONOMISKE ANALYSER

Økte med 1,1 prosent fra 4. kvartal ifjor til 1. kvartal
Bruttoproduksjonen i hjemmekonkurrerende

industri falt derimot med 1,1 prosent i samme pc-
riode. Ifølge Statistisk sentralbyrås konjunkturba-
rometer var industribedriftenes ledere mer optimis-
tiske i 1. kvartal 1991 enn de var i 4. kvartal 1990.
Men de er fortsatt mer pessimistiske enn de var i 3.
kvartal i fjor.

Etter at konjunkturtoppen i norsk Økonomi ble
passert i 1986 har industrien gradvis blitt mer ek-
sportrettet i sin virksomhet. Mens om lag 28 prosent
av industriproduksjonen ble eksportert i 1987, var
denne andelen Økt til rundt 42 prosent i 1990. Arsa-
ken til denne vridningen i leveransene er dels det
sterke fallet i etterspørselen innenlands og dels den
langvarige internasjonale høykonjunkturen.

Vridningen bort fra hjemmeleveransertil eksport
avtok gjennom 1990. Eksportveksten flatet ut etter
at konjunkturtoppen i utlandet ble nådd i 1989.
Nedgangen i hjemmeleveransene ble svakere og ser
nå ut til A ha stoppet opp. I 1. kvartal 1991 vokste
likevel eksporten av industrivarer noe raskere enn
hjemmeleveransene.

Justert for normale sesongvariasjoner falt prisin-
deksen for eksport av industrivarer med 4,0 prosent
fra 4. kvartal 1990 til 1. kvartal 1991. Om lag 2
prosentpoeng av dette prisfallet skyldes nedgangen
i prisen på raffinerte produkter som følge av det
forutgående prisfallet på råolje. Men også fallet i
prisindeksen for metalleksport forklarer en vesent-
lig del av nedgangen i eksportprisindeksen. Ek-
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Pris

	91.1	 90.2	 90.3	 90.4	 91.1

	

-1,1	 -0,6	 1,7	 3,7	 -1,3

	

1,1	 1,9	 2,4	 0,8	 0,4

	

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

	

-4,0	 -0,5	 1,5	 2,8	 -0,5

	

-0,8	 -0,8	 2,7	 2,6	 -3,5

	

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

	

1,7	 -3,8	 6,4	 8,2	 -11,5

	

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

	

-1,8	 0,0	 -1,0	 6,7	 4,2

	

0,4	 3,0	 5,6	 2,4	 -4,0

	

-0,4	 -1,7	 -16,3	 8,9	 26,1

	

-4,0	 -1,0	 1,9	 8,1	 1,6

-1,0	 -2,6

	

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

	

8,6	 -0,5	 1,5	 -1,2	 -1,5

	

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

	

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

	

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

	

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

	

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

	

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

	

6,4	 -0,6	 0,9	 -1,4	 -1,7

	

13,3	 -0,8	 1,4	 -1,8	 -1,5

	

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

	

4,1	 -0,6	 0,9	 -1,4	 -1,7

Mrd.	 Volum
kr.

1990 1) 90.2	 90.3	 90.4

Bruttoproduksjon i alt
	

324,0
	

0,8
	

1,2	 -0,3
-Skjermet
	

95,8
	

2,9
	

0,1
	

1,8
-Utekonkurrerende
	

87,8
	

1,5
	

0,8	 -2,1
-Hjemmekonkurrerende
	

140,4	 -1,1
	

2,3	 -0,6

Vareinnsats i alt
	

232,2
	

1,1
	

1,2	 -0,4
-Skjermet
	

67,1
	

3,0
	

0,0
	

1,9
-Utekonkurrerende
	

69,2
	

1,8
	

0,4	 -2,0
-Hjemmekonkurrerende
	

95,9	 -0,9
	

2,6	 -0,9

Bruttoprodukt i alt
	

91,9
	

0,1
	

1,3	 -0,2
-Skjermet
	

28,7
	

2,7
	

0,4
	

1,4
-Utekonkurrerende
	

18,6
	

0,5
	

1,7	 -2,2
-Hjemmekonkufferende
	

44,6	 -1,7
	

1,6
	

0,0

Bruttoinvesteringer i alt
	

13,5	 -0,5	 -2,1
	

12,1
-Skjermet
	

3,1
	

1,5	 -3,4
	

9,2
-Utekonkurrerende
	

4,8	 -1,3	 -4,7
	

11,0
-Hjemmekonkurrerende
	

5,6	 -0,9
	

1,0
	

14,8

Bruttoinvesteringer i
bygninger og anlegg
-Skjermet
-Utekonkurrerende
-Hjemmekonkurrerende

	4,2	 -5,5

	

0,8	 -19,0

	

1,7	 -4,1

	

1,7	 1,7

	-2,3	 4,0	 -10,4

	

-4,2	 -11,5	 -9,0

	

-3,5	 -2,2	 3,0

	

0,4	 18,2	 -23,0

Bruttoinvesteringer i mask.
og trsp.midler
	

9,3
	

2,0	 -2,1
	

15,8
-Skjermet
	

2,3
	

11,4	 -3,0
	

16,3
-Utekonkurrerende
	

3,1
	

0,4	 -5,3
	

18,5
-Hjemmekonkurrerende
	

3,9	 -1,8
	

1,2
	

13,4

Sysselsettin
	

310	 -2,5	 -2,5
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INDUSTRI OG BERGVERKSDRIFT. PRODUKSJON OG FAKTORETTERSPØRSEL
Sesongjustert. Prosentvis endring fra foregående kvartal

1)Anslag.
2) Sysselsatte i industrien (1000) og prosentvis endring fra samme kvartal foregående år. Tallene er basert på
utvalg og inneholder en viss usikkerhet. IKilde: AKU

sportprisindeksen lå imidlertid i 1. kvartal i Ar fort-
satt på et høyere nivå enn i 1. kvartal 1990.

Importen av industriprodukter vokste gjennom
1989 og 1990 og norsk industri tapte markedsande-
ler på hjemmemarkedet. Importveksten viser nå
tegn til utflating.

Vridningen mot eksport har vært særlig sterk i
hjemmekonkurrerende industri, som har blitt ram-
met av nedgangen i bygge- og anleggsvirksomhe-
ten. Utsiktene til videre nedgang i bygge- og an-
leggssektoren tilsier at hjemmekonkurrerende in-
dustris hjemmeleveranser kan falle ytterligere. Det
lave nivået på husholdningenes kjøp av møbler og
andre varige forbruksgoder gjør også situasjonen
vanskelig for hjemmekonkurrerende industri, blant
annet for trevareprodusentene. Leveransene til ek-

sportmarkedet fra hjemmekonkurrerende industri
viser tegn til svikt; eksporten fra denne industrien
har ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall falt to
kvartaler på rad.

Utekonkurrerende industri har i langt mindre
grad enn hjemmekonkurrerende blitt påvirket av
den særnorske konjunkturnedgangen, og hjemme-
leveransene fra utekonkurrerende industri har
svingt rundt et ganske stabilt nivå gjennom de siste
2-3 årene. Den sterke veksten på eksportmarkedene
har ført til høy kapasitetsutnyttelse i det meste av
den utekonkurrerende industrien. Spesielt er kapa-
sitetsutnyttelsen høy i sektoren for ikke-jernholdige
metaller. Ifølge Statistisk sentralbyrås konjunktur-
barometer for 1. kvartal 1991 oppgir 87 prosent av
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bedriftene i denne sektoren at de har en kapasitets-
utnyttingsgrad på 95 prosent eller mer.

Etter at eksporten fra utekonkurrerende industri
gikk tilbake i 3. og 4. kvartal 1990, Økte den ifølge
foreløpige nasjonalregnskapstall med 2,4 prosent i
1. kvartal 1991 . Eksportøkningen var særlig sterk
innen raffineringsindustrien. Eksporten av kjemi-
ske råvarer sank med 8,3 prosent fra 4. kvartal i fjor
til 1. kvartal i år.

Hjemmeleveransene fra skjermet industri, som
var ganske stabile gjennom fjoråret, Økte ifølge
foreløpige nasjonalregnskapstall med 3,1 prosent i
1. kvartal i år. Økningen fant i hovedsak sted innen
næringsmiddelindustrien, og henger sammen med
veksten i forbruket av ikke-varige konsumgoder.

Sysselsettingen
Ifølge Statistisk sentralbyrås arbeidskraftsunders0-
keiser ble antall sysselsatte i industrien redusert
med 9000 fra 1. kvartal 1990 til 1. kvartal 1991, en
nedgang på 2,6 prosent. Timeverkene falt med 2,1
prosent i samme tidsrom. Reduksjonen i antall sys-
selsatte var særlig stor i trevareindustrien og i verk-
stedsindustrien, henholdsvis 7000 og 5000. I enkel-
te andre industrigrener var det imidlertid en betyde-
lig økning i sysselsettingen i dette tidsrommet: I
treforedlingsindustrien og i metallindustrien Økte
sysselsettingen med henholdsvis 5000 og 3000.
Usikkerheten ved disse detaljerte næringstallene er
imidlertid stor.

Ifølge konjunkturbarometeret for 1. kvartal 1991
venter 27 prosent av foretakene lavere sysselsetting
i 2. kvartal enn i 1. kvartal, mens 12 prosent venter
en økning i sysselsettingen. I trevareindustrien og i
verkstedsindustrien venter henholdsvis 91 og 79
prosent av de spurte lederne uendret eller lavere
sysselsetting i 2. kvartal i år.

Investeringene
Industriens bygg- og anleggsinvesteringer er på et
lavt nivå, og det er fortsatt uklart om bunnen er
nådd. Denne situasjonen må sees i sammenheng
med det høye nivået på bygg- og anleggsinveste-
ringene i andre halvdel av 1980-tallet og med fallet
i prisene på eiendomsmarkedet de siste 2-3 Arene.

Justert for normale sesongvariasjoner falt indus-
triens bygg- og anleggsinvesteringer med 10,6 pro-
sent fra 4. kvartal 1990 til 1. kvartal 1991. Nedgang-
en fant sted i skjermet og i hjemmekonkurrerende
industri og var på henholdsvis 9,0 og 23,0 prosent.
Særlig kraftig var fallet i bygg og anleggsinves-
teringene i verkstedsindustrien. Bygg- og anlegg-
sinvesteringene i utekonkurrerende industri er lave,
men har holdt seg relativt stabile de siste to årene.

Industriens investeringer i maskiner og trans-
portmidler tok seg markert opp i 4. kvartal 1990, og
oppgangen fortsatte i 1. kvartal 1991. Oppgangen i



Bygg- og anleggs-
investeringer totalt 3)
Boliger
Offentlig forvaltning
Kraftforsyning
Fastlands-Norge ellers

Bruttoproduksjon
Vareinnsats
Bruttoprodukt

	60,0	 -3,5	 -4,7	 -2,6

	

20,6	 -2,0	 -10,8	 -4,8

	

17,0	 -1,9	 -3,7	 5,0

	

3,1	 -4,4	 14,0	 -26,9

	

19,2	 -6,4	 -1,5	 -2,3

	

78,8	 -4,2	 -4,5	 0,5

	

51,2	 -4,2	 -4,5	 0,5

	

27,6	 -4,1	 -4,5	 0,5

	

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

	

-4,5	 0,3	 1,8	 1,3	 -0,7

	

5,0	 0,3	 1,8	 1,4	 -0,8

	

19,7	 0,2	 1,7	 1,3	 -0,5

	

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

	

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

	

-1,3	 0,4	 1,4	 1,1	 -0,1

	

-1,4	 0,1	 2,7	 1,7	 -1,5

Mrd.
kr.

1990 2) 90.2 90.3 90.4 91.1 90.2	 90.3	 90.4	 91.1

Volum	 Priser

32	 ØKONOMISKE ANALYSER

investeringer i maskiner og transportmidler i 1.
kvartal er særlig stor i grafisk industri og i sektoren
kjemiske og mineralske produkter. Statistisk sen-
tralbyrAs investeringsstatistikk for 1. kvartal 1991
tyder pa at investeringene i disse industrigrenene vil
holde seg godt oppe gjennom 1991.

Det er normalt at en investeringsoppgang kom-
mer først for maskiner og transportmidler, og opp-
svinget i disse investeringskategoriene kan derfor
innevarsle en generelt sett mer positiv investerings-
utvikling i industrien. God lønnsomhet i de senere
Arene og høy kapasitetsutnyttelse i deler av industri-
en kan ogsA peke i retning av en oppgang i de
samlede industriinvesteringene. Investeringsstatis-
tikken for 1. kvartal 1991 viste imidlertid at forven-
tingene om en snarlig investeringsoppgang er dem-
pet i forhold til 4. kvartal i fjor.  De siste anslagene
kan tyde på at industriinvesteringene i 1991 vil
holde seg om lag på nivået fra 1990.

Investeringsanslagene er særlig blitt nedjustert i
utekonkurrerende industri. Mens investeringsstatis-
tikken for 4. kvartal 1990 varslet en investerings-
Økning i treforedling, kjemiske ravarer og ikke-
jernholdige metaller pä henholdsvis 16, 12 og 24
prosent, er de tilsvarende tallene i investeringssatis-
tikken for 1. kvartal 1991 på 3, -7 og 16 prosent.
Den siste investeringsstatistikken er basert på tel-
linger som ble gjennomfort mens Gulf-krigen ennå
pågikk. Den generelle usikkerheten som krigen
skapte kan ha gitt seg utslag i statistikken. Forøvrig
kan usikkerheten omkring utformingen av bedrifts-
og kapitalbeskatningen, rammevilkårene i kraft-
markedet og Norges framtidige forhold til EF ha
fOrt til en avventende holdning hos endel potensielle
investorer.

Investeringssatistikken for 1. kvartal 1991 gir et

uensartet bilde for skjennet industri. Den varsler en
nedgang i investeringene i næringsmiddelindustri-
en, men at investeringene i grafisk produksjon vil
ta seg betydelig opp.

Bygge- og anleggsvirksomhet

Produksjon og sysselsetting

Nedgangen i aktiviteten i bygge- og anleggssekto-
ren som tok til i begynnelsen av 1988, fortsatte inn
i 1991. Ifølge tall fra det kvartalsvise nasjonalregn-
skapet (KNR), falt bruttoproduktet fra 4. kvartal
1990 til 1. kvartal 1991 med 1,5 prosent justert for
normale sesongvariasjoner, etter en svak økning i
bruttoproduktet fra 3. til 4. kvartal 1990. Nedgang-
en er svakere enn for samme periode i 1990, men
det ser likevel ikke ut til at bunnen er nådd for
aktiviteten i bygge- og anleggssektoren. Nedgang-
en i aktiviteten skyldtes en vedvarende reduksjon i
bruttoinvesteringene i bygninger og anlegg. Fallet i
disse investeringene avtok gjennom 1990, men ned-
gangen ifølge sesongjusterte KNR-tall fra 3. til 4.
kvartal 1990 var likevel på 2,6 prosent. Fra 4. kvar-
tal 1990 til 1. kvartal 1991 var investeringene i
bygninger og anlegg uendret. Det er imidlertid store
forskjeller mellom sektorene. Investeringene faller
i både skjermet og hjemmekonkurrerende industri,
forretningsbygg og boligsektoren, mens kraftforsy-
ning, offentlig forvaltning og utekonkurrerende in-
dustri har en økning.

Det er fortsatt fall i igangsatt byggeareal, som lå
28,8 prosent lavere i 1. kvartal 1991 enn i samme
periode i fjor. FullfOrt byggeareal ligger om lag 26
prosent lavere enn i 1. kvartal 1990. Igangsettings-
tallene er fortsatt lavere enn tallene for fullført areal,

BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET. MARKEDSUTVIKLING OG PRODUKSJON Sesongjustert.
Prosentvis endring fra foregående kvartal 1)

1)Markedspriser.
2) Anslag.
3) Utenom oljevirksomhet og utenriks sjøfart.
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endringer og endringer i fortjenestemarginene til
byggmester/entreprenvir og underentreprenOr. Pris-
indeksen for eneboliger var 0,7 prosent høyere i 4.
kvartal enn i 3. kvartal 1990. I gjennomsnitt lä den
imidlertid 2,9 prosent lavere i 1990 enn gjennom-
snittet for 1989. Fra februar 1990 til februar 1991
steg byggekostnadsindeksen med 3,2 prosent. Fal-
let i prisindeksen på eneboliger kan derfor i stor
grad skyldes lavere fortjenestemarginer og økt pro-
duktivitet i sektoren. Tall fra Norges Eiendoms-Eiendoms-
meglerforbund indikerer at prisene på brukte boli-
ger falt sterkere enn prisene på nye boliger i perio-
den.

og byggeareal under arbeid vil dermed fortsette A
avta.

Fallet i sysselsettingen i bygge- og anleggsvirk-
somhet fortsetter. Ifølge arbeidskraftundersøkelse-
ne (AKU) falt sysselsettingen med 8,6 prosent fra
4. kvartal 1990 til 1. kvartal 1991. Sammen med et
fall i bruttoproduksjonen i samme periode på 1,4
prosent tyder dette pA en relativt sterk aning i
produktiviteten i sektoren.

Det er svært usikkert om aktiviteten i bygge- og
anleggssektoren vil ta seg opp utover sommeren og
losten. Ordretilgangen for bygge- og anleggsvirk-
somheten lä hhv. 29 og 51 prosent lavere i 4. kvartal
1990 enn et år tidligere. Ordrereserven i bygge-.
virksomheten lä 43 prosent under nivået fra 1. kvar-
tal 1990, mens for anleggsvirksomheten var ordre-
reserven 18 prosent lavere. Det er fortsatt nedgang
i godkjent byggeareal hos de kommunale bygnings-
myndigheter i forhold til samme periode året for.
Overkapasiteten av forretningsbygg vedvarer, og
det er ingen tegn til Økte boliginvesteringer.

I Revidert nasjonalbudsjett er det foreslått Økte
bevilgninger til blant annet veiprosjekter og offent-
lig vedlikeholdsarbeid, noe som vil bidra positivt til
aktiviteten i bygge- og anleggsektoren. Det er fore-
slatt A omdisponere 500 mill. kroner av Husbankens
utlånsrammer til refinansiering av personlig bolig-
gjeld. Virkningen av dette på byggevirksomheten
er vanskelig A forutsi. Med fortsatt høye realrenter,
ny skattereform med lavere fradrag for gjeldsrenter
og en vedvarende hOy arbeidsledighet, er det ikke
grunn til â regne med noen vesentlig stimulans fra
at aktivitet i boligmarkedet de nærmeste par Arene.

Pris- og kostnadsutvikling

Den store overkapasiteten i sektoren har fort til et
prisfall pA sektorens produkter. Byggekostnadsin-
deksen registrerer kun endringer i prisene på de
produksjonsfaktorene som gar med til A bygge en
bolig. SSB har startet utgivelse av en prisindeks for
eneboliger som i tillegg registrerer produktivitets-

Elektrisitetsforsyning
Kraftproduksjonen var svært høy gjennom hele
1990 og produksjonsniviet hittil i 1991 har også
vært høyt. De fire forste månedene i 1991 var
kraftproduksjonen 1 TWh høyere enn i samme pc-
riode året for. Eksporten av kratiiikk ned med om
lag 1,4 TWh sammenlignet med samme periode i
fjor. Elektrisitetsforbruket i kraftintensiv industri
gikk ned med 0,5 TVA de fire første månedene i
1991 fra samme periode Aret før, mens alminnelig
forsyning brukte hele 2,4 TWh eller 10 prosent mer
enn i 1990. Den sterke forbruksveksten i alminnelig
forsyning skyldtes dels en overgang fra olje til
elektrisitet, men i forste rekke økt oppvarmingsbe-
hov på grunn av lavere temperaturer de første må-
nedene av 1991 enn året for. Overgangen fra bruk
av olje til bruk av elektrisitet kan henge sammen
med at flere elektrisitetsverk nå har innført fleksi-
tariffer overfor sine kunder, som innebærer at kun-
dene i periodermed stor tilgang kan oppnå vesentlig
lavere priser pA elektrisitet. Ellers har det de siste
Arene vært en trend i reining av økt bruk av elektri-
sitet i forhold til olje, noe som kan skyldes at inves-
teringskostnader og vedlikeholdskostnader er
høyere for oljebaserte enn elektrisitetsbaserte an-
legg.

Prisen på eksportkraft var i 1990 i gjennomsnitt
6 ore/kWh. Hittil i år har prisen i gjennomsnitt vært
betydelig høyere, mellom 8-9 Ore/kWh. Dette betyr
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at eksportverdien av kraften i de fire første måne-
dene av 1991 er like høy som eksportverdien for
samme periode i 1990 på tross av hele 1,4 TWh
lavere eksport. Tilsvarende vil verdien av kraften
omsatt til elektrokjeler i Norge Øke betydelig ster-
kere enn kWh-forbruket på grunn av en sterk pris-.
vekst, mens verdiveksten for kraft omsatt til almin-
nelig forsyning vil bli mindre enn volumveksten på
grunn av innføringen av fleksitariffer.

Den høye produksjonen og eksporten av kraft og
de lave prisene på overskuddskraft de tre siste årene
skyldtes betydelige tilsig til vannkraftmagasinene.
Ved årets begynnelse var magasinfyllingen om lag
10 prosent over normalnivået. Hittil i år har imid-
lertid tilsigene til magasinene vært under det nor-
male, dels på grunn av lite snø i fjellene, og dels på
grunn av lite nedbør. Magasinfyllingen var pr. 19.
mai om lag 36 prosent. Dette er 4 prosent under
normalnivået for årstiden. De siste vårflomrappor-
tene tilsier at vi de nærmeste to måneder vil få
ytterligere 2,5 TWh mindre tilsig enn normalt.

Privat tjenesteyting

Sesongjusterte ICNR-tall viser at bruttoproduksjo-
nen i privat tjenesteyting flatet ut fra 4. kvartal 1990
til 1. kvartal 1991 etter en viss vekst gjennom 1990,
særlig i deler av samferdselssektoren. Den avtaken-
de veksttakten for privat konsum har bidratt til A
svekke oppgangstendensene fra 1990 for varehan-
delen, mens nedgangen innen bank- og forsikring
og forretningsmessig tjenestyting, som startet i
1988, nå ser ut til å ha stoppet opp.

PA grunn av sterk produktivitetsvekst falt syssel-
settingen i sektoren noe gjennom 1990 til tross for
vekst i produksjonen. Sysselsettingstallene fra
AKU for 1. kvartal 1991 viser fortsatt nedgang for
privat tjenesteyting totalt. Den jevne sysselsettings-
nedgangen innen varehandel ser ut til å fortsette,
mens tallet på ansatte i forsikring, eiendomsdrift og

Bank, - • Inflow. --e- Annen
forsikr. og	 sand*.	 privat
forr. tj.r.	 tj.yting

PRISUTVIKLINGEN FOR PRIVAT TJENESTEYTING,
FASTLANDS-NORGE
Sesongjustert. 1987 = 100
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forretningsmessig tjenesteyting Økte svakt det siste
kvartalet. Endringene for de sistnevnte sektorene er
imidlertid klart innenfor de statistiske feihnargine-
ne til AKU-tallene.

Bruttoinvesteringene i privat tjenesteyting viste

Vare-
handel

PRIVAT TJENESTEYTING FASTLANDS-NORGE PRODUKSJON OG INVESTERINGER.
Sesongjustert. Prosentvis endring fra foregående kvartal 1)

Bruttoinvesteringer
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en meget sterk nedgang fra 4. kvartal 1990 til 1.
kvartal 1991. Det aller meste av nedgangen fant
sted innenfor samferdselssektoren og har sammen-
heng med betydelige innkjøp av nye fly i 1990.
Investeringene i varehandelen falt med nærmere 7
prosent i samme periode.

Nedgangen i investeringene i bygninger og an-
legg ser ut til A fortsette, selv om nedgangen de siste

kvartalene har avtatt noe. Fra 4. kvartal 1990 til 1.
kvartal 1991 falt investeringene med 8 prosent i
forretningsbygg, og innen samferdsel med 4 pro-
sent. Investeringene i maskiner og transportmidler,
som har vist vekst gjennom 1990, falt også kraftig
fra 4. kvartal 1990 til 1. kvartal i år på grunn av den
spesielle utviklingen i samferdselssektoren.
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OFFENTLIG FORVALTNING

Offentlig konsum

Samlet offentlig konsum målt i faste priser lå i 1.
kvartal 1991 1,8 prosent høyere enn i 1. kvartal
1990. Fra 1. kvartal 1990 har det vært en volum-
vekst i det kommunale konsumet på 0,8 prosent.
Det statlige konsumet viste en volumvekst på 3,5
prosent i denne perioden.

For statlig konsum fordelt på de ulike forvalt-
ningsområdene var det tildels betydelige forskjeller
i konsumveksten fra 1. kvartal 1990 til 1. kvartal
1991. Under forvaltningsområdene undervisning
og helse Økte det statlige konsumet med henholds-
vis 1,3 og 1,9 prosent i dette tidsrommet. For annen
statlig tjenesteproduksjon var det en volumvekst på
3,7 prosent, mens det militære konsumet Økte med
4,6 prosent. I kommunesektoren var konsum-
Økningen under området undervisning 1,2 prosent
fra 1. kvartal 1990 til 1. kvartal 1991. For helse og
annen kommunal tjenesteproduksjon var det en vo-
lumvekst i konsumet på om lag 0,5 prosent i perio-
den.

Produksjon og sysselsetting

Sammenliknet med 1. kvartal 1990 har det vært en
volumvekst i offentlige gebyrer på 7,5 prosent i 1.
kvartal i år. Volumveksten i kommunale gebyrer
var på 8,1 prosent i denne perioden. Den sterke
gebyrveksten gjør at bruttoproduksjonen i kommu-

neforvaltningen økte med 1 prosentpoeng mer enn
det kommunale konsumet fra 1. kvartal i fjor.

Sysselsettingen i offentlig forvaltning Økte med
1,8 prosent målt i utførte timeverk fra 1. kvartal
1990 til 1. kvartal 1991. For sivil statlig virksomhet
var det en vekst i timeverkene på 1,0 prosent, mens
antall timeverk utført i forsvaret og i kommunefor-
valtningen økte med 2,0 prosent i denne perioden.

Bruttoinvesteringer

Ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall sank statli-
ge og kommunale investeringer med henholdsvis
2,2 og 11,8 prosent i 1990. Denne nedgangen ser nå
ut til å ha stanset opp. For offentlig forvaltning i alt
økte bruttoinvesteringene med 5,1 prosent fra 1.
kvartal 1990 til 1. kvartal 1991, målt i faste priser.
I staten økte investeringsvolumet med 6,5 prosent i
denne perioden, mens de kommunale investering-
ene viste en volumøkning på 4,2 prosent. Økningen
i de offentlige investeringene fra 1. kvartal 1990 til
1. kvartal 1991 var jevnt fordelt mellom de tre
forvaltningsområdene helse, undervisning og an-
nen offentlig tjenesteproduksjon.

I Revidert nasjonalbudsjett for 1991 legges det
opp til en volumvekst i statlige investeringer med
20,3 prosent i 1991. De kommunale bruttoinveste-
ringene er i Revidert nasjonalbudsjett anslått A øke
med 4,0 prosent. Den sterke veksten i planlagte
statlige investeringer har sammenheng med de fo-

OFFENTLIG FORVALTNING - PRODUKSJON, KONSUM OG FAKTORETTERSPORSEL
Prosentvis endring fra samme periode året før

1) Utførte timeverk og lønnskostnader pr. utført timerverk
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reslätte omprioriteringene på statsbudsjettet for
1991 og med at nivået pA statlige investeringer for
1990 er nedjustert i forhold til tidligere anslag.

Den Økonomiske politikken
Regjeringen la 10. mai i år fram Revidert nasjonal-
budsjett for 1991. Statsbudsjettets underskudd for
lånetransaksjoner korrigert for oljeskatter, overfo-
ringer fra Norges bank og statlig petroleumsvirks-
omhet var i 1990 41,3 mrd. kroner. Ifølge Revidert
nasjonalbudsjett for 1991 vil dette underskuddet
Øke til 56,7 mrd. kroner i 1991. Dette innebærer i
så fall en svekkelse av budsjettbalansen med 5,8
mrd. kroner i forhold til vedtatt statsbudsjett for
1991. Hovedårsaken til denne svekkelsen av bud-
sjettbalansen er en bevilgning på 5 mrd. kroner til
oppretting av Statens Banksikringsfond. I tillegg
fremmer Regjeringen ved framleggingen av Revi-

dert nasjonalbudsjett forslag til omprioriteringer og
utgiftsøkninger på tilsammen 0,8 mrd. kroner. Det
olje-, aktivitets- og rentekorrigerte overskuddet i
prosent av bruttonasjonalprodukt for fastlands-
Norge anslås A bli redusert med 1 1/2 prosentpoeng
fra 1990 til 1991, en svekkelse på noe under 1
prosentpoeng i forhold til anslaget gitt i Nasjonal-
budsjettet for 1991.

Som et tiltak for å styrke sysselsettingen foreslår
Regjeringen å Øke offentlig kjøp av varer og tjenes-
ter med 1,6 mrd. kroner ut over vedtatt budsjett for
1991. Bevilgningene til utbygging av veier og jern-
bane foreslås økt med 715 mill. kroner i 1991 i
forhold til vedtatt budsjett. Videre foreslås det å
bevilge 485 millioner til vedlikehold av statlige og
kommunale bygninger, 125 millioner til sysselset-
tingstiltak i miljøprosjekter og 200 millioner til
omsorgstiltak i kommunesektoren. Rundt halvpar-
ten av utgiftsøkningen foreslås dekket opp ved re-

INNTEKTER OG UTGIFTER PÅ STATSBUDSJETTET

Revidert nasjonalbudsjett for 1991.
2 Anslagene for 1991 inkluderer bevilgninger til Statens Banksikringsfond.
Kilde: Finansdepartementet.
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duserte utgifter på andre områder. De viktigste
nedskjæringene er en senkning av forbrukersubsi-
diene med 250 millioner, reduserte bevilgninger til
forsvaret med 130 millioner kroner og Økte tilbake-
betalinger pA innskutt kapital i Televerket med 225
millioner kroner i forhold til vedtatt statsbudsjett
for 1991.

I anslaget for regnskap for 1991 er inntektene fra
petroleumsvirksomheten redusert med 6,3 prosent
i forhold til vedtatt budsjett for 1991. Hovedårsaken
til denne nedjusteringen er at en store del enn
tidligere antatt av de palopte oljeskattene for 1990
faktisk ble betalt i 1990.

Anslagene for de indirekte skattene er redusert
med 2,2 mrd. kroner i forhold til vedtatt budsjett for
1991. Dette omfatter reduksjoner i anslagene for
merverdi- og investeringsavgiften og engangsav-

giften for motorkjOretOyer på henholdsvis 900 og
800 millioner kroner. Nedjusteringene skyldes at
nybilsalget og investeringene for fastlands-Norge
nå antas A bli lavere enn det som ble lagt til grunn i
Nasjonalbudsjettet for 1991 samt en videreforing
av et lavere avgiftsnivä for 1990 enn tidligere antatt.

Siden begynnelsen av januar i år har de norske
pengemarkedsrentene vist en fallende tendens. PA
grunn av konjunktursituasjonen Ønsker myndighe-
tene A holde rentenivået så lavt som mulig gitt de
begrensninger hensynet til valutakursen setter for
variasjonen i det norske rentenivået. Den norske
kronen har vist hOy grad av stabilitet i valutamar-
kedet. Norges Bank har derfor siden 15. mars satt
ned dagslänsrenten pAlAn til bankene 4 ganger med
tilsammen 1 prosentpoeng, fra 10,5 til 9,5 prosent.



BEFOLKNING I YRKESAKTIV ALDER
Tusen personer

90.1	 91.1 Endring

16-74 år i alt
Arbeidsstyrken
Arbeidssøkere
Sysselsatte
-omregnet til heltid l)

3099 3109 10
2132 2108 -24
124 120 -4

2008 1988 -20
1755 1738 -17

1) à 37,5 timers uke.
Kilde: AKU 1. kvartal 1991.
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ARBEIDSMARKEDET

Ifølge Statistisk sentralbyrås arbeidskraftunderso-
kelser - AKU - var det, justert for normale sesong-
variasjoner, en reduksjon i antall sysselsatte på vel
1 prosent fra 4.kvartal 1990 til 1.kvartal 1991. På
grunn av en nesten like sterk nedgang i arbeidsstyr-
ken som i sysselsettingen, Økte likevel sesongjus-
tert arbeidsledighet bare moderat. Ifølge ujusterte
AKU-tall var det i 1.kvartal 1991 i alt 120 000
arbeidssøkere uten arbeidsinntekt. Dette utgjorde
5,7 prosent av arbeidsstyrken.

Sesongjusterte tall for summen av registrerte
ledige og personer sysselsatt på arbeidsmarkedstil-
tak har endret seg lite gjennom de siste par måne-
dene, etter klare tegn til svekkelse gjennom 1. kvar-
tal. Ved utgangen av mai var 144 800 personer
registrert som helt ledige eller sysselsatt ved ar-
beidsmarkedstiltak. Dette var 14 300 flere enn ved
utgangen av mai 1990.

Sysselsettingen

Justert for normale sesongvariasjoner falt tallet på
sysselsatte personer betydelig gjennom 1988 og
1989. Mot slutten av 1989 ble nedgangen svakere,
og gjennom 1990 var det tegn til vekst i sysselset-
tingen. I 1.kvartal 1991 gikk imidlertid sysselset-
tingen igjen ned. Ifølge AKU var det i 1.kvartal
1991 sysselsatt 1 988 000 personer, 20 000 færre
enn i 1.kvartal året før.

Bygge- og anleggsvirksomhet hadde den ster-
keste tilbakegangen i tallet på sysselsatte det siste
Aret, og det er ingen tegn til utflating i nedgangen i
denne næringen. For industri, primærnæringer og
varehandel er det også fortsatt en viss sysselset-
tingsnedgang. Sammen med bygge- og anleggs-
virksomhet har disse tre næringene en tilbakegang
i sysselsettingen på 45 000 personer fra 1.kvartal
1990 til 1 .kvartal 1991. Utviklingen i sysselsetting-

en i annen næringsvirksomhet  viser visse tegn til
utflating, mens helse- og sosialsektoren har Økt
tallet på sysselsatte med 19 000 personer det siste
året. Alt i alt har det de siste Arene foregått en klar
vridning i sysselsettingen fra konkurranseutsatte
næringer til skjermede næringer, i forste rekke of-
fentlig tjenesteyting. Denne vridningen i nærings-
strukturen bidrar også til å forklare en sterk tilbake-
gang i sysselsettingen for menn, samtidig som sys-
selsettingen øker for kvinner.

Arbeidsstyrken

I likhet med sysselsettingen har arbeidsstyrken blitt
redusert gjennom de to siste årene, og er i 1.kvartal
1991 lavere enn noen gang siden den kraftige tuba-
kegangen i arbeidsmarkedet startet i 1988. Ifølge
AKU var det i 1.kvartal 1991 i alt 2 108 000 perso-
ner i arbeidsstyrken, eller 67,8 prosent av befol-
kningen i aldersgruppen 16-74 år. Dette var 1,0
prosentpoeng mindre enn i 1.kvartal 1990, og hele
3,1 prosentpoeng mindre enn i 1.kvartal 1988. Jus-
tert for normale sesongvariasjoner er yrkesprosen-
ten i 1.kvartal 1991 tilbake på det nivået som ble
observert på begynnelsen av 1980-tallet.

Det er menn som har stått for nedgangen i ar-
beidsstyrken det siste året, og da spesielt i alders-
gruppene 16-24 år og 67-74 år. I disse gruppene har
yrkesandelen gått tilbake med anslagsvis fem pro-
sentpoeng. Trolig skyldes dette dels at mange sko-
leungdommerog alderspensjonisterharmistet (del-
tids-)jobber og dels at ungdom i Økende grad be-
timer seg under utdanning. Kvinner hadde i 1.kvar-
tal  1991 en yrkesandel som var om lag 12 prosent-

ARBEIDSSTYRKE, SYSSELSETTING OG UTFØRTE UKE-
VERK I ALT IFLG. ARBEIDSICRAFTUNDERSØKELSEN
1985=100. Sesongjustert.
107 	
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101.
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95 	 I • • . 	 • • • 	 ... 	 ...
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poeng lavere enn for menn, mot en forskjell pä hele
24 prosentpoeng i 1980.

Ledighet

Ifølge AKU har ledigheten, justert for normale
sesongvariasjoner, endret seg lite siden Arsskiftet
1989/90. NM- nedgangen i sysselsettingen det siste
kvartalet ikke har gitt påtagelig Økt ledighet, skyl-
des det at nedgangen arbeidsstyrken har vært om
lag like sterk. Ujustert var det 120 000 arbeidss0-
kere uten arbeidsinntekt i 1.kvartal 1991, eller 5,7
prosent av arbeidsstyrken. Dette var 4 000 færre
enn i 1.kvartal 1990.

Den registrerte ledigheten har vist en lignende
utvikling som AKU-ledigheten, men her er sesong-
justeringen mer problematisk på grunn av de store
svingningene i arbeidsmarkedstiltakene. Ved ut-
gangen av mai var det registrert 88 900 helt ledige
ved arbeidskontorene. Dette utgjorde 4,2 prosent
av arbeidsstyrken - et noe høyere niva enn ved
utgangen av mai året for.

Normalt har AKU-ledigheten vært høyere enn
den registrerte ledigheten fordi ikke alle arbeidsso
kere har registrert seg ved arbeidskontorene. Forri-

-

ge gang ledigheten var høy, i 1983, var denne
forskjellen liten. Når AKU-ledigheten denne gang-
en ligger klart over den registrerte ledigheten, har
det sammenheng med en endring i typen av arbeids-
markedstiltak. I 1983 bestod tiltakene i større grad
av sysselsettingstiltak hvor deltakerne fikk lønn. I
dagens situasjon utgjOrkvalifiseringstiltak en store
andel av de samlede tiltakene, og deltakerne består
her i store grad av arbeidssøkere uten arbeidsinn-
tekt. Dette kan tydelig ses ved at AKU rapporterer
et betydelig høyere nivå når det gjelder langtidsle-
dighet og ledighet blant ungdom under 20 år, enn
registreringen ved arbeidskontorene skulle tilsi.
Disse to gruppene av arbeidsledige er ifOlge Ar-

ARBEIDSLEDIGHET OG LEDIGE PLASSER
Tusen personer

Endr.
Mai
	

fra
1991	 mai

1990

Registrerte ledige
	

88,9
	

4,1
- permitterte
	

8,6	 -6,8
Innskrenket arbeidstid
	

6,8	 -7,6
Arbeidsmarkedstiltak
utenom attføring
	 55,9
	

10,1
Tilgang ledige plasser
	 20,1	 -7,1

Beholdning ledige plasser
	 7,6	 -0,9

Kilde: Arbeidsdirektoratet

— ArbeidssOkere
	

ArbeidslOse — — - Reg. arb.litse
u. arb.innt.	 reg. av	 og syssels. på
(AKU)
	

Alb.direktoratet	 arb.m.tiltak

beidsdirektoratet viktige målgrupper for arbeids-
markedstiltakene. -

I 1.kvartal 1991 var det ifOlge AKU 38 000 ar-
beidssOkere uten arbeidsinntekt som hadde vært
arbeidsledige i et halvt år, eller mer, som regnes som
grensen for langtidsledighet. Disse utgjorde om lag
33 prosent av gle arbeidssøkere uten arbeidsinntekt
i samme periode, omtrent samme nivå som 1.kvar-
tal 1990. Under forrige periode med høy ledighet
fortsatte langtidsledigheten å vokse også etter at
samlet ledighet hadde begynt å gå ned. Imidlertid
er nivået vesentlig høyere idag enn under den for-
rige ledighetstoppen, da langtidsledigheten kom
opp i 18 COO personer i 1984.

Ved utgangen av mai i år var 8 600 personer
berørt av permitteringer ifølge arbeidsdirektoratet,
6 800 færre enn i mai i fjor. Samtidig var 6 800
personer berørt av innskrenket arbeidstid, 7 600
færre enn for ett år siden. Den kraftige nedgangen
har trolig sammenheng med lov om lønnsplikt
iverksatt 1.oktober i fjor, som har gjort det dyrere
for bedriftene å benytte disse to ordningene. Justert
for normale sesongvariasjoner har tilgangen på le-
dige plasser svingt rundt 20 000 pr måned siden
slutten av 1989. Beholdningen av ledige plasser har
variert en del rundt et nivå på om lag 7 000 i flere
kvartaler. Dette er bare vel halvparten av nivået i
1987.

Arbeidsmarkedstiltak

Arbeidsmarkedstiltakene ble trappet opp i begyn-
nelsen av Aret, og omfanget av slike tiltak har
deretter holdt seg på et høyt nivå. Ved utgangen av
mai 1991 omfattet arbeidsmarkedstiltakene utenom
attføring i alt 55 900 personer, omlag 10 DOO flere
enn ved utgangen av mai 1990.

Kvalifiseringstiltak er den klart viktigste grup-
pen tiltak. Ved utgangen av april i år omfattet disse
om lag 65 prosent av alle tiltakene, og fordelte seg
på arbeidsmarkedskurs og praksisplasser med hen-
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holdsvis 24 400 og 15 200 personer. I alt 10 500
ungdom under 20 Ar var sysselsatt ved arbeidsmar-
kedstiltak utenom attføring, mot bare 4 600 regi-
strerte ledige i samme aldersgruppe ved utgangen
av april 1991. Ordningen arbeid  for trygd sysselsat-
te 10 000 personer ved utgangen av april 1991, en
aning på 2 500 i forhold til april 1990.

Summen av registrerte ledige og personer på
arbeidsmarkedstiltak utenom attføring viste, justert
for normale sesongvariasjoner, tegn til ny vekst
gjennom 1. kvartal 1991, etter å ha ligget på et høyt,

men stabilt nivå gjennom 1990. Veksten har i sin
helhet kommet på tiltakssiden. Det er derfor noe
uklart om utviklingen skyldes Økt  tilbøyelighet til
registrere seg ved arbeidsmarkedskontorene fordi
tilgangen på tiltak har blitt bedre. Ved utgangen av
mai 1991 var det 144 800 personer som var regi-
strert ledige eller sysselsatt ved ateidsmarkedstil-
tak utenom attføring. Dette utgjorde om lag 7 pro-
sent av arbeidsstyrken, og var 14 300 flere enn ved
utgangen av mai 1990.



LØNNSØKNING ETTER NÆRING
Prosentvis vekst 1989-1990

Pr.	 Pr.
normal-	 time-
årsverk l 	verk

I alt

Fastlands-Norge
Primærnæringer
Oljeutvinning og rørtransport
Industri og bergverk
Skjermet industri
Utekonk.industri
Hjemmekonk.industri
Bygg og anlegg
Varehandel
Samferdsel
Hotell og restaurant
Finansiell tjenesteyting
Forr.messig tjenesteyting
Offentlig forvaltning
Stat
Kommune

	4,7	 5,0

	

5,0	 5,3

	

5,2	 5,6

	

5,9	 5,4

	

6,0	 6,0

	

6,0	 5,5

	

7,4	 8,2

	

5,5	 5,6

	

3,0	 3,5

	

6,5	 7,0

	

5,4	 5,6

	

5,9	 5,9

	

5,8	 6,4

	

5,5	 5,9

	

4,1	 4,3

	

4,4	 4,7

	

4,0	 4,1

Summen av antall heltidsansatte og antall deltids-
ansatte omregnet til heltid.
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LØNNS- OG PRISUTVIKLINGEN

Lønnsutviklingen

Ifølge reviderte nasjonalregnskapstall Økte gjen-
nomsnittlig lønn pr. timeverk i fastlands-Norge
med 5,3 prosent fra 1989 til 1990. Utekonkurreren-
de industri hadde sterkest lønnsvekst med 8,2 pro-
sent, mens bygg og anleggsbransjen hadde den
svakeste lønnsutviklingen fra 1989 til 1990. Fort-
satt lav aktivitet i denne bransjen resulterte i en
lønnsvekst på 3,5 prosent pr. timeverk. Lønnsvek-
sten pr. timeverk i offentlig forvaltning anslås nå til
4,3 prosent i 1990.

Det tekniske beregningsutvalget for inntekts-
oppgjørene har anslått lønnsoverhenget inn i 1991
til 2,6 prosent, inkludert indekstilleggene pr. 1.
desember i fjor. Størrelsen på overhenget Økte fra
1,3 prosent året før, noe som både skyldes at tilleg-
gene i kommunesektoren i 1990 ble gitt senere på
Aret enn vanlig og generelt tiltakende lønnsglidning
etter at inntektsreguleringsloven ble opphevet ved
utgangen av mars 1990.

Årets sentrale lønnsforhandlinger i LO/NHO-
området resulterte i avtalte kronetillegg pr. time
med virkning fra 1. april. For lønnstakere med
under kr 165 000 i årsinntekt er tillegget kr 1,20 for

dem med lokal forhandlingsrett og kr 2,25 for dem
uten rett til lokale forhandlinger. De tilsvarende
tilleggene for lønnstakere med årsinntekt over kr
165 000 er hhv. kr 1,00 og kr 1,75. Sett under ett
innebærer overhenget og de generelle tilleggene en
ärslonnsvekst fra 1990 til 1991 pa 3,1 prosent i
frage Det tekniske beregningsutvalget for inntekts-
oppgjørene. Lønnsglidningen, som i hovedsak be-
står av lokale tillegg, utgjør den resterende del av
lønnsveksten. I 1990 utgjorde lønnsglidningen i
LO/NHO-området 1,4 prosentpoeng. Med samme
størrelse på lønnsglidningen i inneværende år, vil
årslønnsveksten for LO/NHO-området bli på om
lag 4,5 prosent.

Oppgjøret i offentlig sektor resulterte i et krone-
tillegg pr. år på hhv. kr 1600 for lønnstakere på
lønnstrinn 1 til 28, kr 1000 for dem på lønnstrinn
29 og 30 og kr 500 for lønnstakere på lønnstrinn
over 30. I kommunesektoren ble disse tilleggene
gitt med virkning fra 1. september, i staten med
virkning fra 1. mai. Utover det generelle tillegget
rykker alle ansatte i staten opp ett lønnstrinn fra 1.
september. Det ble også avsatt en mindre pott til
lokale forhandlinger både i stats- og kommunesek-
toren. Årslønnsveksten, utenom bidraget fra lønns-
glidningen, er av Det tekniske beregningsutvalget
for inntektsoppgjørene anslått til knapt 4 prosent i
staten og til 4 3/4 prosent for kommunesektoren.
Opprykkstillegget i statlig sektor fører til et relativt
stort overheng inn i 1991.

Forhandlingene i banksektoren resulterte i et til-
legg på 1,7 prosent fra 1. mai. På grunn av at
overhenget inn i 1991 var relativt stort for denne
sektoren, er årslønnsvekten ekslusive lønnsglid-
ning anslått til 4 prosent. Ansatte i forsikringsvirk-
somhet får et tillegg på 1,7 prosent fra 1. september,
som gir en årslønnsvekst på om lag 3 1/4 prosent
når vi ser bort fra lønnsglidningen.

På bakgrunn av overhenget inn i 1991, de inngåt-
te tariffavtaler og forventet lønnsglidning ser det ut
til at årslønnsveksten i 1991 totalt vil bli om lag 4,5
prosent. Lønnsutviklingen vil imidlertid avhenge
både av størrelsen på de lokale tilleggene og annen
glidning bl.a som følge av strukturelle endringer på
arbeidsmarkedet og endringer i omfanget av skift-
arbeid. Til forskjell fra i fjor er det i år ingen
tidsbegrensninger på de lokale forhandlingene, noe
som kan trekke i retning av større tillegg. På den
annen side kommer de lokale tilleggene senere på
året, noe som isolert sett bidrar til å redusere år-
slønnsveksten fra 1990 til 1991. I tillegg blir kon-
sumprisveksten lavere i 1991 enn i 1990, slik at
kjøpekraften kan forbedres med lavere lønnsvekst.
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Konsumprisindeksen

Målt som prosentvis vekst i konsumprisindeksen
fra samme måned året for var prisveksten i april 3,8
prosent, det samme som gjennomsnittlig prisvekst
i årets fire forste mAneder. Prisstigningen er lavere
enn for ett Ar siden til tross for at lønnsveksten var
høyere i 1990 enn i 1989. Høy produktivitetsvekst
innen varehandel og annen privat tjenesteyting har
dempet kostnadsveksten. Importprisveksten holder
seg på samme nivå som for ett Ar siden, til tross for
sterkere prisvekst hos väre viktigste handelspartne-
re. Fra 1989 til 1990 steg importprisene med om lag
1 prosent.

Innføringen av den spesielle miljøavgiften på
bensin og fyringsolje ved årsskiftet bidro isolert sett
til økt prisstigning. Dette ble imidlertid motvirket
av nedgangen i råoljeprisen utover vinteren. I til-
legg bidro økte matvaresubsidier og reduserte tele-
takster til A dempe prisstigningen. Prisveksten (reg-
net fra året fOr) falt derfor til 4 prosent i januar og
februar fra et nivå på godt over 4 prosent i fjor host
som følge av Gulf-krisen. I mars falt prisveksten
ytterligere, noe som må sees i sammenheng med et
høyt marstall i fjor. En midlertidig kraftig bensin-
prisnedgang i april 1990 førte til at prisveksten økte
igjen i april 1991.

Fordelt på undergrupper er det fortsatt store for-
skjeller i prisveksten. Prisene på matvarer, klær og
sko samt møbler og husholdningsartikler steg i
perioden april 1990 til april 1991 med mellom 1,2
og 2,2 prosent. Sterk konkurranse og hOy produkti-
vitetsvekst i varehandelen er en viktig årsak til den
lave prisveksten. Veksten i prisene for gruppene
bolig, lys og brensel og drikkevarer og tobakk, som
i stor grad bestemmes av offentlige avgifter og
offentlig administrerte priser, var i samme periode
hhv. 4,9 og 7,3 prosent. Prisveksten for gruppen
reiser og transport var på grunn av nedgangen i
teletakstene lavere enn aningen i prisene på bensin
isolert sett skulle tilsi.

KONSUMPRISVEKSTEN ETTER
KONSUMKATEGORI
Prosentvis endring fra samme periode året før

Jan.-Apr. 1991

I alt	 3,8

Matvarer
	

1,2
Drikkevarer og tobakk
	

7,4
Klær og skotOy
	

1,7
Bolig, lys og brensel
	

5,2
Møbler og husholdningsartikler

	
2,6

Helsepleie
	

11,3
Reiser og transport
	

3,6
Fritidssysler og utdanning
	

4,7
Andre varer og tjenester
	

4,2

Prisveksten hos våre viktigste handelspartnere
var i 1. kvartal 1991 om lag to prosentenheter
høyere enn i Norge. Gjennom 1991 er det ventet
nedgang i den internasjonale prisveksten, spesielt i
Storbritannia. Dette trekker i retning av at import-
prisveksten fortsatt vil holde seg lav. Den sterke
oppgangen i dollarkursen i årets første måneder
virker foreløpig i motsatt retning, og har også større
betydning for norsk importprisvekst enn før siden
kronen nå er knyttet til ecu.

Med konstant råoljepris og dollarkurs ut året, vil
prisstigningen fra 1990 til 1991 bli om lag 3,6
prosent. Anslaget tar hensyn til at Økte priser på
bensin og fyringsolje vil øke konsumprisindeksen
noe i mai. Videre vil jordbruksoppgjøret, dersom
det blir vedtatt, føre til reduserte forbrukssubsidier
på melk og ost, noe som vil øke konsumprisindek-
sen i juni. Den sterke prisveksten i 4. kvartal 1990
vil imidlertid føre til at prisveksten i 4. kvartal i år
kommer ned mot 3 prosent.

Jan.87	 Jan.88	 Jan.89	 Jan.90	 Jan.91

Siste 12 mndr. 	 • • Underliggende
tendens

KONSUMPRISVEKSTEN I PROSENT FRA SAMME
MÅNED ÅRET FOR



Mrd.
kr.

1990 1)

Volum	 Pris

90.2	 90.3	 90.4	 91.1	 90.2	 90.3	 90.4	 91.1

Varer
	

209,5
Varige
	

31,0
Andre	 178,5

Tjenester	 112,8
Boligtjenester
	

43,8
Andre
	

69,0

Spesifisert konsum	 322,3
+ Nordmenns konsum

i utlandet	 21,9
- Utlendingers konsum i Norge 10,2

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

	

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

	

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

	

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

	

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

	

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

	

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

	

-0,1	 -2,5	 -0,4	 -16,4	 3,2	 1,8	 0,5	 2,0

	

-0,1	 -6,0	 -0,1	 -12,5	 0,9	 1,4	 1,9	 1,1
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HUSHOLDNINGENE

Disponibel realinntekt

Ifølge reviderte nasjonalregnskapstall Økte hus-
holdningssektorens disponible realinntekt med 3,7
prosent fra 1989 til 1990 etter en vekst på i under-
kant av 1 prosent gjennom de to foregående år. Fra
1990 til 1991 forventes en ytterligere ailing, men
vekstraten vil trolig bli noe lavere enn fra 1989 til
1990.

Realveksten i husholdningenes lønnsinntekter
fra 1990 til 1991 anslås nA til vel 1 prosent. Dette
anslaget er basert på en vekst i gjennomsnittlig
timelønn på om lag 4 1/2 prosent, en konsumpris-
vekst på om lag 3 la prosent og en svak vekst i
antall utførte timeverk.

Overføringene fra det offentlige vil gå opp med
over 9 prosent nominelt. Med den anslåtte kon-
sumprisveksten gir dette en realvekst i overfOring-
ene på om lag 5 la prosent. Lettelser i den direkte
beskatningen vil isolert sett bidra til en Økning i
disponibel inntekt på om lag 2/3 prosent fra 1990
til 1991.

Husholdningenes nettorenteugifter antas A gA
ned fra 1990 til 1991. Topprenten i Husbanken og
renten på län i Statens lånekasse  for utdanning ble
satt ned med 1 prosentpoeng fra 1. mai. Fall i
pengemarkedsrentene pä om lag 1 1/2 prosentpo-
eng fra Arsskiftet 1989/1990 til slutten av mai i år
trekker i retning av at rentesatsene etterhvert blir

justert ned i private finansinstitusjoner. økte ut-
lânsrammer for statsbankene kan føre til at gjeld
overføres fra de private kredittinstitusjoner til stats-,

bankene. Dette vil også bidra til lavere nettorenteut-
gifter.

Spareraten: Vekst fra 1990 til 1991
Ifølge reviderte nasjonalregnskapstall utgjorde
husholdningenes sparing 1 prosent av disponibel
inntekt i 1989 og 2 prosent i 1990. Dette innebærer
at husholdningenes sparerate siden 1987 har gått
opp med over 8 prosentpoeng. Spareraten ligger
likevel fortsatt noe lavere enn i perioden fram til
dereguleringen av- finansmarkedene på midten av
1980-tallet. Fortsatt høy realrente etter skatt trekker
i retning av en videre styrking av husholdningenes
finansielle posisjon og vekst i spareraten fra 1990
til 1991. Den svake konsumutviklingen  i 1. kvartal
støtter denne oppfatningen.

Privat konsum

Foreløpige nasjonalregnskapstall tyder på at privat
konsum var om lag uendret fra 4. kvartal 1990 til 1.
kvartal 1991, när en justerer for normale sesong-
svingninger. Nedgang i kjøpet av varige forbruks-
goder og i nordmenns konsum i utlandet oppveide
vekst i ikke-varige forbruksgoder og tjenestekon-

PRIVAT KONSUM
Sesongjustert. Prosentvis endring fra foregående kvartal

Privat konsum	 334,0	 1,1
	

0,6	 -0,7	 -0,2	 1,2	 1,3	 1,2	 0,7
- tendens 2)	 0,8

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

1)Nivåtall i løpende priser.
2) Endring i sesongjustert og glattet serie.
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sumet utenom boligtjenester. PA grunn av at ned-
gangen i nordmenns konsum i utlandet var langt
sterkere enn nedgangen i utlendigers konsum i Nor-
ge, viste spesifisert konsum, som er et mer relevant
aktivitetsmål enn privat konsum, en viss sesongjus-
tert vekst fra 4. kvartal 1990 til 1. kvartal 1991.

Guff-krigen er trolig en viktig faktor bak den
svake utviklingen i privat konsum i 1. kvartal. Okt
usikkerhet om fremtidig utvikling kan ha ført til at
kjøp av varige forbruksgoder er blitt utsatt og til at
husholdningene istedenfor har søkt å styrke sin
finansielle nettoposisjon. Videre fOrte krisen i
Midt-Osten til en klar nedgang i både innenlandsk
og utenlandsk reisevirksomhet på grunn av frykten
for terroraksjoner.

Varekonsumet: Uendret fra forrige kvartal
Den beskjedne veksten i konsumet av ikke-vange
forbruksgoder sammen med nedgangen i kjøpet av
varige forbruksgoder førte til at varekonsumet (se-
songjustert) holdt seg om lag uendret fra 4. kvartal
1990 til 1. kvartal 1991.

Bak den svake utviklingen i kjøpet av varige
forbruksgoder lå en nedgang både i kjøpet av per-
sonbiler og i kjøpet av møbler og elektriske artikler.
Svikten var sterkest for personbilkjopet som se-
songjustert gikk ned med i overkant av 6 prosent fra
4. kvartal 1990 til 1. kvartal 1991. Vegdirektoratets
opplysninger om antall registrerte nye personbiler
er den viktigste indikatoren for utviklingen i hus-
holdningssektorens kjøp av personbiler. I de tre
første måneder av inneværende år har det kun blitt
registrert 13230 nye personbiler. En mã helt tilbake
til 1960-årene for A finne et så lavt nivå.

Hoy realrente etter skatt, lav forventet inntekt-
svekst og større usikkerhet har trolig bidratt til at
ønsket beholdning av varige goder nå ligger lavere
enn det nivået husholdningene styrte etter i sin

tilpasning i 1985 og 1986. En forventet økning i
realrenten etter skatt som fOlge av skattereformen
trekker i samme retning og kan bidra til at kjøpene
av varige goder kan bli liggende på et lavt nivå en
tid fremover.

De ikke-varige forbruksgodene har vist en uens-
artet utvikling fra 4. kvartal 1990 til 1. kvartal 1991.
Mens det var vekst i konsumet av energivarer,
matvarer og klær og skotøy (sesongjustert), så gikk
utgiftene til drift av egne transportmidler og konsu-
met av andre fritidsvarer ned. For Øvrige ikke-vari-
ge konsumkategoiier var det bare ubetydelige en-
dringer fra 4. kvartal 1990 til 1. kvartal 1991 etter
justering for normale sesongsvingninger.

Forbruket av elektrisitet og brensel i hushold-
ningene gikk opp med om lag 6 prosent fra 4.
kvartal 1990 til 1. kvartal 1991 justert for norrnale
sesongsvingninger. Veksten fra 1. kvartal 1990 var
på nesten 14 prosent, men dette må sees i sammen-
heng med at middeltemperaturen i 1. kvartal i är var
betydelig lavere enn i 1. kvartal 1990.

Matvarekonsumet gikk opp med 1,4 prosent fra
4. kvarta11990 til 1 kvarta11991 (sesongkorrigert).
Veksten i forbruket av klær og skotøy må sees i
sammenheng med et lavt nivå for 4. kvartal 1990.
Konsumet av klær og skotøy lå i 1. kvartal 1991 på
nivå med gjennomsnittet for 1990. En sterkere se-
songjustert prisvekst for klær- og skotOy enn for
privat konsum totalt sett kan være en faktor bak
utflatingen i konsumet av denne kategorien.

Avgiftsforhøyelser og en sterkere prisutvikling
enn gjennomsnittet har bidratt til nedgang i forbru-
ket av drikkevarer og tobakk. Utgiftene til drift av
egne transportmidler gikk ned med i overkant av 5
prosent regnet i volum fra 4. kvartal 1990 til 1.
kvartal 1991. Viktige årsaker til denne utviklingen
er en gradvis nedgang i bilbeholdningen som følge
av lave bilkjøp og en relativt sterk prisvekst for
denne konsumkategorien.

REGISTRERTE NYE PERSONBILER
1000 stk. Se,songjustert.
11

10'
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8 •
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Tjenester: Vekst i konsumet utenom bolig
Forelopige nasjonalregnskapstall tyderpå at tjenes-
tekonsumet gikk opp med i underkant av 1,5 pro-
sent fra 4. kvartal 1990 til 1. kvartal 1991 justert for
normale sesongsvingninger. Konsumet av boligtje-
nester holdt seg konstant, og veksten i tjenestekon-
sumet skyldtes i sin helhet en relativt sterk vekst i
konsumet av andre tjenester.

Forbruket av boligtjenester er knyttet til behold-
ningen av bolig og endrer seg nå lite fra kvartal til
kvartal pä grunn av de lave boliginvesteringene.

Blant andre tjenester var det bare helsekonsumet
og konsumet av diverse andre tjenester som gikk
ned i 1. kvartal i Ar. Sterkest vekst er registrert for
tjenestekategoriene hotell- og restauranttjenester
og diverse transporttjenester som begge hadde en
volumvekst på over 4,5 prosent. Veksten i konsu-
met av hotell- og restauranttjenester kan henge
sammen med at mange husholdninger pa grunn av
krisen i Midt-Osten valgte å feriere  i Norge framfor
i utlandet og at päsken i år falt i 1. kvartal.

Prisutviklingen for andre tjenester enn boligtje-
nester har i de siste kvartaler vært moderat, og fra
4. kvartal 1990 til 1. kvartal 1991 var det en ned-
gang i den sesongjusterte prisindeksen på om lag 7
prosent. Dette skyldtes en betydelig nedgang i tel-
lerskrittssatsene. Denne prisnedgangen er antakelig
en viktig faktor bak veksten i konsumet av diverse
transporttjenester. Det må imidlertid understrekes
at utviklingen for tjenestekonsumet må tolkes med
stor forsiktighet fordi det er betydelig usikkerhet
knyttet til indikatorene for denne delen av konsu-
met.

Ifølge foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjo-
nalregnskapet var det nedgang (sesongjustert) både
i nordmenns konsum i utlandet og i utlendingers
konsum i Norge fra 4. kvartal 1990 til 1. kvartal
1991. Reduksjonen i internasjonal turisme må sees
i sammenheng med Gulf-krigen. Tall fra Luftfart-

sverket viser at antall selskapsreiser med charterfly
til utlandet i 1. kvartal i Ar lä over 30 prosent under
nivået for 1. kvartal i 1990.

Boliginvesteringene

Fra 1989 til 1990 falt boliginvesteringene med 20
prosent ifølge reviderte tall fra det kvartalsvise
nasjonalregskapet (KNR). Ifølge forelopige se-.
songkorrigerte KNR-tall fortsatte fallet i boligin-
vesteringene som tok til ved inngangen til 1988, inn
i 1991. Nedgangen i investeringene avtok fra 3. til
4. kvartal 1990, og den prosentvise nedgangen var
om lag uendret fra 4. kvartal 1990 til 1.kvartal 1991.
Dette kan tyde på at fallet i boliginvesteringene er
i ferd med å flate ut, men det er for tidlig å si at
bunnen er nådd. Boliginvesteringene er nA historisk
sett svært lave. Investeringsnivået i 1990 var 34
prosent lavere enn i toppåret 1987, og det laveste
som har vært observert siden 1974.

Sammenlignet med samme periode året for ble
det i 1. kvartal 1991 igangsatt 19 prosent færre
boliger, mens reduksjonen i igangsatt areal var på
32 prosent ifølge SSBs byggearealstatistikk. Stor-
relsen på nybygde boliger fortsetter dermed å falle.
I 1. kvartal 1991 var antall fullfOrte boliger 36
prosent lavere enn i samme periode Aret før. Opp-
gayer over beholdningen av boliger under arbeid
både i antall og kvm viser fortsatt nedgang.

Etter at det var en nedgang i antall prosjekterte
nye boliger godkjent av kommunale myndigheter
gjennom hele 1990, har det vært en økning i de to
fOrste månedene i 1991. Dette kan tyde på at fallet
i boliginvesteringene vil flate ut gjennom 1991.

Antall innkomne søknader til Husbanken om lån
til bygging av boliger er 10 prosent lavere i 1.
kvartal 1991 enn i 1. kvartal 1990. Det var imidler-
tid en økning i antall søknader fra 4. kvartal 1990
til 1. kvartal 1991, og dette bryter med det ob-

Tan.88 	 Tan.89 	 Tan.90 	 Tan.91

Bruttoinvesteringer • •••• Antall boliger
satt igang
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serverte mønsteret fra og med årsskiftet 1987/88,
med fall fra 4. kvartal til 1. kvartal året etter. I 1.
kvartal 1991 lå antall innvilgede søknader 34 pro-
sent lavere enn i samme periode året før, og det var
et sterkt fall fra 4. kvartal 1990 til 1. kvartal 1991.
Tidligere har antall innvilgede søknader vært høye-
re i 1. kvartal enn i 4. kvartal året før. PA kort sikt
trekker dette i retning av fortsatt fall i boliginveste-
ringene.

I statsbudsjettet for 1991 ble Husbankens ram-
mer økt til 8,7 mrd. kroner for 1991, fordelt med 5,9
mrd. kroner på Husbank I og 2,8 mrd. kroner pä
Husbank II (rentejustert lån). Dette representereren
økning på nær 15 prosent i forhold til 1990.
Revidert Nasjonalbudsjett er 800 mill. kroner av
Husbank II midlene overfOrt til andre läneordninger
i Husbanken. For å avhjelpe den private "gjeldskri-
sen" er 500 mill. kroner foreslått benyttet til refi-
nansiering av dyre banklån på eldre boliger, mens
300 mill. kroner skal benyttes til utbedringslin og
energiokonomiseringstiltak. Fra 1. mai er toppren-
ten i Husbanken redusert med prosentpoeng.
Sammen med økt finansieringsandelvil dette kunne
gjøre nye Husbankfinansierte boliger billigere I
forhold til brukte boliger. I Revidert Nasjonalbud-
sjett er det videre foreslått at etableringslån I og II
ikke utelukkende skal gå til nye boliger, men også
kan benyttes til kjøp av brukte boliger. (Ate ram-
mer for Postsparebankens Ungdomslån vil også i
stor grad gå til kjøp av billige, brukte boliger. Den

totale virkningen på boliginvesteringene av disse
tiltakene er svært usikker. Det er imidlertid lite
trolig at reduksjonen av midler til nybygging vil
føre til noen ytterligere reduksjon i boligbyggingen
så lenge antall søknader om lån fortsetter å falle.
Gjeldssanering kan imidlertid stimulere aktiviteten
på boligmarkedet på sikt.

Nedgangen i boliginvesteringene er en følge av
at den samlede boligetterspørselen er redusert. Det-
te skyldes Økte reelle bokostnader som følge av økt
realrente og skatteomlegging som har redusert ver-
dien av fradrag for gjeldsrenter. I tillegg kommer
usikkerhet om framtidig inntektsvekst og hOy ar-
beidsledighet. Fallet i prisene på brukte boliger har
fOrt til tap av egenkapital ved realisering av mar-
kedsverdien og dette har svekket mulighetene for å
redusere boutgiftene ved å bytte til en annen bolig.

Prisene på brukte boliger fortsatte å falle gjen-
nom 1990 og det er lite som tyder på at dette fallet
er stoppet opp i 1991. Omsetningstiden for brukte
boliger er imidlertid redusert, noe som kan indikere
at markedet er i ferd med å stabilisere seg. Det er
imidlertid store geografiske forskjeller i prisutvi-
klingen, både mellom by og land og innenfor de
store byene. GjennomfOringen av skattereformen
vil gi Økt realrente etter skatt. Sammen med banke-
nes økede krav til egenkapital ved kjøp av bolig og
fortsatt høy arbeidsledighet, vil trolig boligetter-
sporselen og dermed boliginvesteringene fortsatt
holde seg på et lavt nivå.
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UTENRIKSØKONOMI OG DISPONIBEL INNTEKT FOR NORGE

Foreløpige beregninger viser et overskudd på
driftsregnskapet overfor utlandet på 5,5 milliarder
kroner for 1.kvartal i år. Det er 3,2 milliarder mer
enn samme kvartal i fjor. I Revidert nasjonalbud-
sjett anslår Regjeringen et overskudd på driftsregn-
skapet i 1991 på vel 20 milliarder kroner, en ned-
gang på 2,2 milliarder fra 1990.

Overskuddet pd driftsregnskapet var særlig stort
i 3. og 4. kvartal i fjor, mens det var et underskudd
i 2.kvartal. Utviklingen for driftsregnskapet gjen-
nom 1990 er nært knyttet til utviklingen i räoljepri-
sen, som lå forholdsvis lavt i 2.kvartal og Nyt
gjennom 3. og inn i 4.kvartal.

Styrkingen av driftsregnskapet fra 1. kvartal
1990 til 1.kvartal 1991 skyldes i hovedsak en
Økning i eksportvolumet av råolje og lavere import-

priser og importvolum for tradisjonelle varer. Ren-
te- og stOnadsbalansen svekket seg imidlertid med
2,8 milliarder kroner, noe som bidro til å redusere
overskuddet på driftsregnskapet. Sammenlignet
med 1. kvartal i fjor var det en betydelig økning i
utbetalingen av aksjeutbytte mv. til utlandet, mens
både renteutbetalinger og renteinnbetalinger gikk
noe ned.

Disponibel realinntekt for Norge økte med 3,6
prosent i 1990. I 1. kvartal 1991 var den disponible
realinntekten 0,3 prosent høyere enn i samme pc-
riode i fjor. Forbedringen av utenriksøkonomien i
1990 avspeiles i at samlet sparing for Norge Økte
med 12,9 prosent, trass i fall i realinvesteringene. I
1. kvartal 1991 Økte sparingen med 3,9 prosent.

DRIFTSBALANSEN
Milliarder kroner

Endring fra
Verdi
	

90.1 til 91.1

	Verdi Volum-	 Pris-
1990	 90.2
	

90,3	 90.4	 91.1	 bidrag	 bidrag

Eksport
Skip og oljeplattf. mv.»
Råolje og naturgass
Tradisjonelle varer
Tjenester

Import
Skip og oljeplattf. mv.»
Råolje
Tradisjonelle varer
Tjenester

Vare- og tjenestebalansen
Rente- og stønadsbalansen
Driftsbalansen

291,4
10,6
88,5

115,2
77,1

243,4
18,7

1,7
150,8
72,2

48,0
-25,4
22,6

67,4
3,5

16,3
28,4
19,2

63,3
6,2
0,5

38,3
18,3

4,1
-6,4
-2,3

70,8
2,4

21,0
27,6
19,7

56,9
2,8
0,4

34,5
19,2

13,8
-4,4
9,4

84,6
2,4

31,8
30,9
19,5

64,6
5,6
0,5

40,4
18,1

20,0
-6,8
13,1

71,0
1,8

22,1
28,6
18,5

54,9
32
0,1

34,8
16,6

16,1
-10,6

5,5

2,4
-0,5
2,7
0,3

-0,2

-3,6
-0,8
-0,1
-2,8
0,0

6,0
-2,8
3,2

	

2,1	 0,2

	

-0,5	 -0,0

	

3,0	 -0,3

	

-0,0	 0,3

	

-0,2	 0,0

	

-2,4	 -1,2

	

-0,8	 0,0

	

-0,1	 -0,0

	

-1,4	 -1,4

	

-0,1	 0,2

	

4,5	 1,5

1) Inkl. moduler og direkte eksport/import av varer ved oljevirksomheten.
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Utsiktene for 1991

I dette avsnittet presenteres anslag for den makro-
Økonomiske utviklingen i Norge for 1991. Bereg-
ningene er gjort ved hjelp av SSBs makroøkonom-
iske kvartalsmodell KVARTS. Hensikten med dis-
se beregningene er å illustrere et sannsynlig forlOp
for norsk Økonomi i tiden framover. Hovedresulta-
ter fra beregningene er presentert i tabellen neden-
for, hvor det også er tatt med anslag fra andre
institusjoner. For enkelte sentrale variable er resul-
tatene fra KVARTS-beregningene også vist i figu-
rer som sesongjustert og glattet vekst fra foregåen-
de kvartal.

Produksjonsveksten i fastlands-Norge i 1991 er
i beregningene anslått til vel 1 prosent, litt hOyere
enn i 1990. Vekst i innenlandsk etterspørsel, i første
rekke offentlig og privat konsum, i tillegg til sterk
vekst i investeringsaktiviteten i olje- og gassvirk-
somhet, bidrar positivt til veksten i norsk økonomi.
Vekstanslagene for produksjon og innenlandsk et-
terspørsel ligger noe lavere enn tilsvarende anslag

presentert i økonomisk utsyn for 1990 (Okonom-
iske analyser nr.1-1991). En hovedårsak til den
moderate nedjusteringen av BNP-veksten er en
svakere utvikling i tradisjonell vareeksport enn tid-
ligere antatt. I tillegg er konsumveksten noe nedjus-
ten i forhold til tidligere anslag. Fortsatt peker
imidlertid beregningene i retning av et moderat
oppsving i produksjon og etterspørsel i fastlands-
økonomien. Anslagene for markeds- og prisvek-
sten hos våre handelspartnere samt for den innen-
landske pris- og lønnsveksten er også revidert ned.
I likhet med anslagene presentert i Økonomisk ut-
syn, venter vi en svakere oppgang i Økonomien enn
mange andre institusjoner som harpresentert tilsva-
rende prognoser (se tabellen).

Svak internasjonal vekst
Framskrivningene bygger på forutsetninger om en
svak utvikling i norske eksportmarkeder gjennom

UTVIKLINGEN I NOEN ØKONOMISKE HOVEDSTØRRELSER
Prosentvis volumendring fra året før der ikke annet framgår»

1990 1991   

Regnskap SSB 	FD	 NHO	 DnB

Privat konsum
Offentlig konsum
Bruttoinvesteringer i fast
kapital
- fastlands-Norge

	2,6 	 1,6	 2,4	 2,9	 2,0

	

2,3	 2,9	 2,9	 2,0	 3,2

	

-28,5
	

3,4	 5,3	 7,9	 5,9

	

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

Eksport	 7,8
	

2,7	 3,9	 2,7	 2,7
- tradisjonelle eksportvarer	 8,7

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

Import
	

2,6
	

2,2
	

1,2	 -0,5
	

3,7
- tradisjonelle importvarer
	

9,5
	

2,3
	

3,5
	

5,1
	

4,3
Bruttonasjonalprodukt (BNP)

	
1,8
	

1,5
	

2,9
	

2,3
	

1,9
- fastlands-Norge
	

0,7
	

1,1
	

1,8
	

1,9
	

1,5

Utførte timeverk, lønnstakere	 -0,5	 -0,4	 ••	 ••	 0,2
AKU-arbeidsledighetsprosent
(nivå)
	

5,2
	

5,3	 ••	 4,8	 5,0
Lønnsvekst pr. timeverk
	

5,0
	

4,6
	

4,0	 ••
	 4,7

Konsumprisindeksen
	

4,1	 3,6	 3,8	 3,7	 3,6
Driftsbalansen (nivå)
mrd.kroner
	

22,6	 18,9	 20,0	 26,8	 17,5

1) FD: Anslag dig. Revidert nasjonalbudsjett 1991.
SSB: Anslag iflg. Statistisk sentralbyrå.
NHO: Anslag iflg. Næringslivets Hovedorganisasjon.
DnB: Anslag dig. Den norske Bank, Samfunnsøk. sekretariat.
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VEKST I BNP
Regnet fra foregående kvartal, årlig rate

86.1
	

87.1	 88.1
	

89.1	 90.1	 91.1

I alt	 ••••• Fastlands -Norge

de tre første kvartalene av 1991, men at markeds-
veksten tar seg opp mot slutten av året. Dette gir en
gjennomsnittlig markedsvekst for norsk eksport fra
1990 til 1991 på om lag 2 prosent. For oljeprisen
baserer beregningene seg på et årsgjennomsnitt på
i underkant av 20 dollarpr. fat, og på at dollarkursen
holder seg rundt 6,50. Prisveksten for tradisjonelle
importvarer er antatt A bli enda noe lavere i 1991
enn i 1990.

Noe mer ekspansiv Økonomisk politikk
Når det gjelder offentlig sysselsetting, vareinnsats,
investeringer og renteutviklingen i statsbankene,
bygger beregningene på Regjeringens opplegg slik
det er presentert i Revidert nasjonalbudsjett for
1991. Rentenivået i private kredittinstitusjoner er
antatt å gå noe ned utover i 1991. Dette innebærer
noe sterkere vekstimpulser til resten av økonomien
fra offentlig politikk enn det som analysen presen-
tert i Økonomisk utsyn var basert pd.

Avtakende pris - og lønnsvekst
Den relativt høye lønnsveksten gjennom 1990 er i
beregningene antatt å bli redusert i 1991; gjennom-

PRIS- OG LØNNSVEKST
Regnet fra foregående kvartal, årlig rate
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Konsumprisvekst 	  Timelonnsvekst
totalt

snittlig timelønnsvekst er anslått å gå ned fra 5
prosent i 1990 til rundt 4 1/2 prosent i inneværende
år. En forholdsvis lav prisvekst og et fortsatt Nyt
nivå på ledigheten bidrar til dette.

Moderat lønnsvekst, lav importprisvekst og fort-
satt produktivitetsvekst er de viktigste faktorene
bak redusert konsumprisvekst i 1991. Nedgangen i
oljeprisen i dollar etter den midlertidige oppgangen
i 4. kvartal i tjor bidrar til å presse årsveksten i
konsumprisindeksen ned, til tross for økning i dol-
larkursen gjennom vintermånedene i Ar. Lavere
renter både i statlige og private banker utover i 1991
vil også kunne virke dempende på prisveksten.
Reduksjonen av subsidiene på ost og melk fra 1. juli
1991 vil kunne få prisstigningen til A ta seg noe opp
i 3. kvartal.

Moderat konsumvekst, omslag i invester- ing-
ene?
Privat konsum tok til å Øke i begynnelsen av 1989
etter å ha vært i nedgang i to og et halvt år. Veksten
gjennom de tre første kvartalene i 1990 var for-
holdsvis betydelig, men denne tendensen ble avløst
av et fall i siste kvartal i fjor. Nedgangen fortsatte
inn i 1991. Konsumutviklingen i 1.kvartal i Ar kan
delvis forklares av krisen i Persiabukta, som førte
til en markert nedgang i nordmenns konsum i utlan-
det. Den markerte økningen i veksttakten for kon-
sumet i 2. kvartal i år har sammenheng med at
nordmenns konsum i utlandet etterhvert normalise-
res. Økning i husholdningenes disponible realinn-
tekter, bl.a. som følge av økt reallønn og en viss
skattelette, er ellers bakgrunnen for veksten i privat
konsum. Inntektsveksten, sammen med fortsatt høy
realrente, bidrar til at husholdningenes sparerate i
1991 øker for fjerde Aret på rad.

Investeringene i fastlands-Norge har vært avta-
gende siden årsskiftet 1987/88. I henhold til fram-
skrivningene vil nedgangen stoppe opp i 1991, og
det kan nå ventes et omslag til vekst i investering-
ene, om enn svak, i andre halvår 1991. På grunn av

VEKST I KONSUM OG INVESTERINGER
Regnet fra foregående kvartal, årlig rate
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nedgangen gjennom 1990 vil trolig årsveksten like-
vel bli svakt negativ i 1991. Klar vekst i offentlige
investeringer, en viss aning i industriens investe-
ringer foruten en utflating av fallet i boliginveste-
ringene, er viktige faktorer i dette bildet.

Som en fOlge av sterk vekst i investeringene i
olje- og gassvirksomhet, er de totale bruttoinveste-
ringene i fast kapital anslått å øke med 3,7 prosent
i 1991.

Ny eksportoppgang først mot slutten av året?
Etter en lengre periode med sterk vekst i tradisjonell
vareeksport, ligger det an til en markert nedgang i
veksten i 1991. Økt markedsvekst i 4. kvartal 1991
stimulerer veksten i tradisjonell vareeksport, som
tar seg noe opp mot slutten av Aret ifølge beregning-
ene.

Prisveksten for tradisjonell norsk vareeksport
antas â bli noe sterkere fra 1990 til 1991 enn den
gjennomsnittlige prisstigningen på importvarer.
Dette, sammen med en noe svakere vekst i volumet
av tradisjonell eksport i forhold til import, foxier til
en om lag uendret handelsbalanse for tradisjonelle
varer.

Det ligger an til en fortsatt sterk vekst i eksporten
av räolje i 1991. Gasseksporten reduseres noe, men
som en følge av høyere gasspriser i 1991 i forhold
til 1990, vil verdien av gasseksporten likevel øke.
Verdien av brutto fraktinntekter er forutsatt å øke
noe i 1991, i fOrste rekke fordi ratene blir liggende
pä et høyere nivå enn i fjor. Eksporten av brukte
skip er antatt å gå ned fra i fjor til i år. Samlet er
importen anslått a øke med rundt 2 prosent fra 1990
til 1991. Svikten i nordmenns konsum i utlandet i
fOrste kvartal trekker importveksten ned. I motsatt
retning trekker det store innslaget av importinten-
sive investeringer i olje- og gassektoren, som leg-
ging av gassrørledningen Mens anslagene for 1991
peker i retning av en tilnærmet like sterk volum-
vekst i samlet eksport og import, vil overskuddet pa
handelsbalansen ifølge beregningene bli redusert i
forhold til 1990, som en følge av en svekkelse av
bytteforholdet overfor utlandet. Norges netto uten-
landsgjeld er redusert gjennom de siste par Arene.
Dette bidrar isolert sett til en reduksjon i Norges
netto renteutgifter i 1991, men dette kan motvirkes
av en fortsatt høy dollarkurs. Store utbetalinger av

VEKST I TRADISJONELL VAREEKSPORT OG -IMPORT
Regnet fra foregående kvartal, årlig rate
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Ekspott av tradi- •••• • Import av tradi-
sjonelle varer	 sjonelle varer

aksjeutbytte (netto) til utenlandske eiere fra oljesel-
skaper bidrar likevel til at underskuddet på rente-
og stOnadsbalansen i 1991 er anslått A forbli om lag
uendret fra 1990. Overskuddet på driftsbalansen
overfor utlandet i 1991 er dermed anslått å bli noe
redusert i forhold til i 1990.

Få lyspunkter pd arbeidsmarkedet
Produksjonsveksten gjennom 1991 ser ikke ut til å
bli sterk nok til å kunne øke sysselsettingen i særlig
grad; teregningene anslår en svak nedgang i antall
utførte timeverk. Med om lag uforandret arbeidstil-
bud, vil arbeidsledigheten dermed holde seg på et
hot nivå i 1991.

Ved siden av eksportanslagene, utgjør utvikling-
en på arbeidsmarkedet det mest synlige skiftet i
forhold til framskrivningene presentert i økonom-
isk utsyn. Mens tidligere beregninger ga en vekst i
utførte timeverk på 0,5 prosent fra 1990 til 1991, er
det nå anslått en tilsvarende sterk nedgang i timev-
erkene. Bakgrunnen for denne nedjusteringen er
informasjoner om en svakere utvikling på arbeids-
markedet i siste kvartal i 1990 og 1.kvartal 1991 enn
tidligere regnet med. Nedgangen i sysselsettingen i
denne perioden kan peke i retning av fortsatt god
vekst i produktiviteten i 1991. Revisjoner nedover
av BNP-veksten i Norge i 1988 og 1989, som isolert
sett senker produktiviteten i disse årene, kan trekke
i samme retning.
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Økonomisk-politisk kalender

Januar

11. Realkreditt, som hadde et underskudd pä 495
millioner kroner i 1990, omdannes til aksjeselskap
for A kunne fusjonere med Kreditkassen.

17.USA og deres allierte angriper de irakiske styr-
ker i Kuwait. 26. februar kunngjør Saddam Hussein
i en radiotale A stoppe krigshandlingene.

18.Kong Olav V dør.

22.Miljøverndepartementet vedtar A forby framstil-
ling, bruk, import og eksport av ozon-ødeleggende
KFX og haloner fra 1. juli 1991. Forbudet gjelder
nye produkter og bruksområder.

23. Stortinget stemmer for fusjonen mellom UNI og
Storebrand (jf. 6.6.1990).

Februar

19. Regjeringen foreslar at el-avgiften for ferrole-
geringsindustrien halveres for de første tre kvartaler
av 1991.

26. I 13. konsesjonsrunde Mr følgende selskaper
operatørskap: Statoil (6), Hydro (5), Saga (3), Esso
(2), Shell (2), BP, Conoco, Mobil og Deminex ett
hver.

Mars

5. Det norske datafirmaet Commercial Banking
Applications (CBA) har inngått avtale om A levere
datasystemer til den polske landbruksbanken. Ban-
ken har 1 560 større og 5 000 mindre filialer. Kon-
trakten har en ramme på 90-120 millioner kroner.

9. Anne Enger Lahnstein velges til ny leder i Sen-
terpartiet.

14.Realkreditt sikres ny egenkapital på 600 millio-
ner kroner etter at Norges Bank garanterer for likvi-
ditetsbehovet. Egenkapitalen skytes inn fra Kom-
munal pensjonskasse, Vital og Folketrygdfondet.
Dette gir Realkreditt en egenkapitaldekning på mel-
lom 7,5 og 8,5 prosent.

15.Norges Bank setter ned dagslånsrenten til ban-

kene fra 10,5 prosent til 10,2 prosent Den 10. april
settes dagslånsrenten videre ned til 10 prosent.

21. Norwegian Contractors (NC) blir tildelt en kon-
trakt til en verdi av 3,5 milliarder kroner for bygging
av understellet til Troll-plattformen. I tillegg får NC
en kontrakt på 650 millioner kroner som gjelder den
mekaniske utrustningen av betong-understellet.
Dette vil gi sysselsetting til 4 000 årsverk.

22.Finansdepartementet legger fram forslag om lov
om Statens banksikringsfond. Fondet opprettes for
a sikre innskudd og skape Økt tillit til norske banker.
Fondet skal tre i kraft umiddelbart.

26. U.S. Trade Commission (ITC) går inn for en
straffetoll på fersk norsk laks på 26 prosent. Norge
vil bringe saken inn for GATT.

April

2. Ifølge Brydes foretaksregister ble det etablert
26 000 nye bedrifter i Norge i 1990, en Økning på 3
500 fra Aret før. Samtidig ble det lagt ned 16 065
enheter, en reduksjon på ca. 10 000 fra Aret før. De
fleste nyetableringene er innen hotell og reiseliv,
mens bare 7 prosent kommer innen industrien.

9. Statistisk sentralbyrås reviderte nasjonalregn-
skapsstatistikk viser at BNP milt i faste priser, falt

•med 0,5 prosent fra 1987-88. Nedgang i BNP på
årsbasis har ikke forekommet siden 1958.

10. Meglingsforslaget mellom LO-NHO gir gene-
relle tillegg fra 1.4.1991 på kroner 1,00 pr. time for
de med lokal forhandlingsrett, og kroner 1,75 pr.
time for de uten lokal forhandlingsrett. For overen-
skomstområder med gjennomsnittlig årsinntekt i
1990 under kroner 165 000, gis kroner 1,20 pr. time
for de med lokal forhandlingsrett og kroner 2,25 for
de uten.

12. Regjeringen legger fram proposisjonen om
skattereformen. Inngåelse av nye SMS-kontrakter
stoppes umiddelbart.

18. Fearnley & Eger Invest politianmelder rederiet
Fearnley & Eger for mulig underslag og økonomisk
utroskap. Det er to konkrete forhold som er anmeldt.
Det ene er to gjeldsbrev på høye beløp som ikke er
innfridd. Dessuten skal rederiet ha benyttet seg av



KONJUNKTURTENDENSENE 	 53

midler i Fearnley & Eger Invest til dekning av
utgifter i rederiet. Rederiet Fearnley & Eger har
betydelige økonomiske problemer.

18. LønnsoppgjOret for statsansatte fører til at alle
rykker opp ett lønnstrinn fra 1. september 1991. Fra
1. mai økes lønningene på lØnnstrinn 1-28 med
1 600 kroner, på trinnene 29-30 med 1 000 kroner
og med 500 kroner pi trinnene 31-42. Staten inrifo-
rer også sitt nye lOnnssystem etter retningslinjer
varslet i NOU 1990:32.

20. Kaci Kullmann Five velges til ny leder i Høyre.

25. Statoil tildeler Kongsberg Offshore A/S en kon-
trakt pa 1,4 milliarder kroner for bygging av hav-
bunnsinstallasjoner til Statfjord Nord og Ost. Deler
av oppdraget skal utføres av utenlandske underle-
verandører, slik at den norske andelen utgjOr 2/3 av
samlet verdi.
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Tabell A21 (4.7): Import av varer og tjenester. Volum- og prisendringer i prosent 	  12*
Tabell A28 (5.2): Bruttoproduksjon etter næring. Faste 1989-priser. Mill. kr 	  13*
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Tabell A36 (6.1): Privat konsum. Mill. kr 	  15*
Tabell A37 (6.2): Privat konsum. Faste 1989-priser. Mill. kr 	  16*
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1) Tallene i parentes gir henvisning til tabellene i NOS NASJONALREGNSICAPSSTATISTIKK 1988
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NASJONALREGNSKAP FOR NORGE

Tabell Ala. Bruttoproduksjon, vareinnsats og bruttoprodukt. Mill. kr 1)

1989* 1990* 	

1.kv.

1990 	

2.kv. 	 3.kv. 4.kv.

1991---

1.kv.a)

Bruttoproduksjon 	 1217930 1275663 306036 306951 313934 348742 318617

Fastlands-Norge 	 1066031 1095782 264198 268530 272129 290926 272580

Vareinnsats 	 594939 613225 148175 152723 147974 164353 152018

Fastlands-Norge 	 536257 550170 132862 137043 132987 147277 135112

Bruttonasjonalprodukt 	 622992 662448 157864 154207 165946 184430 166599

Fastlands-Norge 	 529776 545622 131340 131465 139129 143689 137468

1) Uoverensstemmelsene i tabellene skyldes maskinell avrunding.

a) Anslag tildels basert på framskrivninger.

REVISJONER AV DE KVARTALSVISE NASJONALREGNSKAPSTALLENE.

De kvartalsvise nasjonalregnskapstallene kan bli endret for hvert nytt kvartal som

beregnes og publiseres. Dette skyldes hovedsaklig:

i) Ny informasjon.

Det tas løpende inn ny informasjon om alle kvartalene i inneværende ir. Særlig

gjelder dette siste kvartal hvor datagrunnlaget er ufullstendig, og beregningene

derfor i større grad er basert på anslag.

ii) Skifte av basisår.

I det kvartalsvise nasjonalregnskapet skiftes basisåret en gang om året.

iii) Avstemming mot årlig nasjonalregnskap.

Det kvartalsvise nasjonalregnskapet avstemmes mot de årlige nasjonalregnskapene

etterhvert som disse publiseres. Denne avstemmingen medfører revisjoner av både

sum 4 kvartaler og kvartalsmonsteret.

iv) Metodeforbedringer.

Det arbeides kontinuerlig med A forbedre metodene som benyttes i beregnings-

opplegget.
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NASJONALREGNSKAP FOR NORGE

Tabell Al. (1.1) Bruttonasjonalprodukt etter anvendelse. Mill. kr 1)

1989* 1990* 	 1990 	 1991---

1.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. 1.kv.a)

622989 662445 157863 154206 165946 184430 166598

596161 614402 147715 150121 152109 164457 150456

443077 473340 109171 116871 117769 129529 114925

311993 334049 77864 81643 83920 90622 81466

301752 322347 75664 78886 80121 87676 79521

10241 11702 2200 2756 3799 2946 1945

131084 139291 31307 35228 33849 38907 33458

51865 56144 11280 14716 12865 17283 12218

31434 34137 7613 8957 8273 9293 8249

20431 22007 3668 5759 4591 7990 3969

79219 83147 20026 20512 20984 21624 21240

153084 141062 38544 33250 34340 34928 35531

171067 125058 28947 31359 29213 35540 27326

148047 103552 24006 26386 24236 28923 22051

42165 15541 3150 3629 4355 4408 3916

105882 88011 20857 22757 19881 24515 18136

23020 21506 4941 4972 4976 6617 5275

9395 9332 1928 2103 2004 3297 2082

13625 12174 3013 2870 2972 3319 3193

-17983 16004 9597 1891 5127 -611 8205

-8128 13238 4062 3171 3649 2356 3834

-9855 2766 5535 -1279 1478 -2967 4371

261534 291401 68642 67423 70750 84586 70995

73540 88540 19433 16259 21044 31805 22147

187994 202861 49209 51164 49706 52781 48848

234706 243359 58494 63338 56913 64614 54853

Bruttonasjonalprodukt ..

Innenlandsk bruk av

varer og tjenester 	

Konsum 	

Privat konsum 	

Spesifisert innen-

landsk konsum 	

Konsum i utlandet,

netto 	

Offentlig konsum 	

Statlig konsum 	

Sivilt 	

Forsvar 	

Kommunalt konsum .

Bruttoinvestering 	

Bruttoinvestering i

fast kapital 	

Næringsvirksomhet 	

Oljevirksomhet 	

Annen nærings-

virksomhet 	

Offentlig forvaltning

Statlig 	

Kommunal 	

Lagerendring 	

Oljeplattformer

under arbeid 	

Annen lagerendring og

statistiske avvik ..

Eksport 	

Råolje og naturgass .

Eksport ellers 	

-Import 	

1) Uoverensstemmelsene i tabellene skyldes maskinell avrunding.

a) Anslag tildels basert på framskrivninger.
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NASJONALREGNSKAP FOR NORGE

Tabell A2. (1.2) Bruttonasjonalprodukt etter anvendelse. Faste 1989-priser.

Mill. kr 1)

1989* 1990* 	

1.kv.

1990 	

2.kv. 	 3.kv. 4.kv.

1991---

1.kv.a)

622989 633917 155604 153700 159188 165424 157156

596161 592775 145530 145722 145877 155647 142565

443077 454344 106892 112804 112342 122307 107645

311993 320183 75894 78591 80020 85678 76103

301752 309567 73796 76087 76649 83034 74419

10241 10616 2097 2503 3371 2644 1684

131084 134161 30998 34213 32321 36628 31542

51865 53810 11149 14195 12193 16274 11541

31434 32762 7539 8653 7843 8727 7766

20431 21048 3609 5542 4350 7547 3775

79220 80351 19850 20018 20128 20354 20001

153084 138432 38638 32918 33535 33340 34920

171068 122269 28799 30855 28228 34387 26819

148048 101053 23836 25918 23341 27959 21603

42 1 65 14200 2978 3304 3897 4021 3546

105883 86853 20858 22614 19444 23938 18057

23020 21216 4963 4937 4888 6428 5216

9395 9192 1935 2088 1967 3201 2061

13625 12024 3028 2849 2921 3226 3155

-17984 16163 9839 2063 5307 -1046 8101

-8128 12968 4059 3154 3513 2241 3778

-9856 3195 5780 -1092 1794 -3287 4324

261534 281847 68219 70762 69700 73165 70323

73540 74828 18232 17802 17946 20848 21034

187994 207019 49987 52960 51755 52317 49290

234706 240705 58145 62784 56389 63387 55732

Bruttonasjonalprodukt ..

Innenlandsk bruk av

varer og tjenester 	

Konsum 	

Privat konsum 	

Spesifisert innen-

landsk konsum 	

Konsum i utlandet,

netto 	

Offentlig konsum 	

Statlig konsum 	

Sivilt 	

Forsvar 	

Kommunalt konsum 	

Bruttoinvestering 	

Bruttoinvestering i

fast kapital 	

Næringsvirksomhet.-

Oljevirksomhet 	

Annen nærings-

virksomhet 	

Offentlig forvaltning

Statlig 	

Kommunal 	

Lagerendring 	

Oljeplattformer

under arbeid 	

Annen lagerendring og

statistiske avvik 	

Eksport 	

Råolje og naturgass

Eksport ellers 	

-Import 	

1) Uoverensstemmelsene i tabellene skyldes maskinell avrunding.

a) Anslag tildels basert på framskrivninger.
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Tabell A5. 	 (1.5) Bruttonasjonalprodukt etter næring. Faste 1989-priser. Mill. kr 1)

1989* 	 1990* 	 1990 	 1991---
1.kv. 	 2.kv. 	 3.kv. 	 4.kv.	 1.kv.a)

Bruttonasjonalprodukt .. 622992 633920 155605 153701 159189 165425 157156

Næringsvirksomhet 	 486632 493225 121834 118455 124479 128457 123046
Primmrnæringer 	 17616 19285 3938 1884 9775 3688 3763

Jordbruk 	 10586 11856 1411 -131 8668 1908 1201
Skogbruk 	 3663 3566 1542 936 266 822 1482
Fiske og fangst,
fiskeoppdrett 	 3367 3863 985 1079 842 958 1079

Oljevirksomhet 76951 81961 20411 19990 18644 22917 22876
Råolje og naturgass 69799 74127 18419 18108 16868 20731 20688
Rørtransport 	 7151 7834 1992 1882 1775 2185 2188

Industri og bergverks-
drift 	 92132 92398 23819 22954 21699 23926 23098
Bergverksdrift 	 1928 1986 471 504 498 512 454
Industri 	 90203 90412 23348 22450 21200 23414 22644
Skjermet industri 25541 25329 6181 6410 6110 6628 6294
Utekonkurrerende
industri 	 22459 23062 5937 5766 5608 5750 5855
Hjemmekonkurrerende
industri 	 42203 42021 11231 10274 9481 11036 10495

Elektrisitetsforsyning 24291 24776 6902 5709 5332 6833 7216
Bygge- og anleggs-
virksomhet 	 31514 27195 6648 6728 6637 7182 6036
Varehandel 	 62461 63381 14776 15746 15491 17368 14536
Utenriks sjøfart og
oljeboring 	 16266 18367 4427 4433 4670 4838 4716

Utenriks sjøfart 	 .. 14429 16031 3992 3950 3966 4123 4075
Oljeboring 	 1837 2336 434 483 704 715 641

Samferdsel 	 37709 38246 9300 9270 9873 9803 9238
Boligtjenester 	 28642 29269 7270 7303 7333 7363 7387
Finansiell tjeneste-
yting 	 28534 27367 6953 6751 6879 6785 6705
Annen nærings-
virksomhet 	 70517 70980 17392 17687 18147 17754 17476

Hotell- og
restaurantdrift 9109 9341 2073 2349 2829 2090 2151
Forretningsmessig
tjenesteyting og
utleievirksomhet 30670 30577 7570 7607 7654 7747 7492
Tjenesteyting ellers 30738 31062 7750 7731 7664 7917 7832

Offentlig forvaltning 	 97928 100564 24628 25415 25154 25367 25039
Statlig forvaltning 	 29486 30360 7201 7925 7596 7637 7272
Sivilt 	 21726 22297 5313 5898 5601 5484 5347
Forsvar 	 7760 8063 1888 2027 1995 2153 1926

Kommunal forvaltning 	 68442 70204 17427 17489 17557 17730 17767

Korreksjonsposter 	 38432 40132 9143 9831 9556 11601 9071
Påløpt merverdi- og
investeringsavgift 	 57357 57305 13497 14030 14061 15717 13412
Avgiftskorreksjoner 6687 7915 2039 1996 1817 2064 1755
Frie banktjenester . -25611 -25088 -6392 -6194 -6322 -6180 -6095

MEMO:
Fastlands-Norge 	 529776 533592 130768 129277 135875 137671 129565

Skjermede næringer 	 456155 459095 110602 110719 119180 118593 110199
Utekonkurrerende
næringer 	 24388 25047 6408 6270 6107 6262 6309
Hjemmekonkurrerende
næringer 	 49233 49450 13758 12288 10588 12816 13056

1) Uoverensstemmelsene i tabellene skyldes maskinell avrunding.
a) Anslag tildels basert på framskrivninger.
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Tabell A6. 	 (1.6) 	 Produksjon og inntekt. Hovedrelasjoner. 	 Mill. kr 1)

1989* 	 1990* 	 1990 	

1.kv. 	 2.kv. 	 3.kv. 	 4.kv.

1991---

1.kv.a)

Bruttonasjonalprodukt .. 622989 662444 157863 154206 165946 184429 166598

-Renter, aksjeutbytte

m.v. til utlandet,

netto 	 17648 16859 6265 4889 2892 2813 8709

Bruttonasjonalinntekt 	 605341 645585 151598 149317 163054 181616 157889

-Kapitalslit 	 97902 99802 24935 24962 24962 24944 24507

Nasjonalinntekt 	 507439 545783 126664 124355 138092 156672 133382

-Stønader til

utlandet, netto 	 7781 8573 1552 1489 1510 4022 1891

Disponibel inntekt for

Norge 	 499658 537210 125112 122866 136582 152650 131491

-Konsum i alt 	 443077 473340 109171 116871 117769 129529 114925

Sparing 	 56581 63870 15941 5995 18812 23122 16567

Disponibel realinntekt

for Norge 2) 	 499658 517858 123455 119281 130887 144235 123795

1) Uoverensstemmelsene i tabellene skyldes maskinell avrunding.

2) Deflatert med prisindeks (1989=100) for innenlandsk anvendelse ekskl. kapitalslit.

a) Anslag tildels basert på framskrivninger.
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Tabell Al2. (1.12; Utenriksregnskap. Sammendrag. Mill. kr

Driftsregnskap

1989* 1990*
1.kv.

Eksport 	 261535 291402 	 68642
Varer 	 190054 214350 	 49980
Tjenester 	 71481 77052 	 18662

Import 	 234708 243359 	 58494
Varer 	 166504 171147 	 41900
Tjenester 	 68204 72212 	 16594

Eksportoverskudd 	 26828 48043 	 10149

Renter og stønader
Fra utlandet 	 26229 27265 	 7510
Renter 	 22396 22868 	 6379
Aksjeutbytte mv. 	 . . 2001 2369 	 685
Stønader 	 1832 2028 	 446

Til utlandet 	 51659 52697 	 15328
Renter 	 35701 35145 	 10055
Aksjeutbytte mv. 	 6345 6952	 3274
StOnader 	 9613 10600 	 1998

Rente- og
stønadsoverskudd 	 -25430 -25432 	 -7817

Overskudd på drifts-
regnskapet 	 1398 22612 	 2331

Netto endringer i ford-
ringer og gjeld ikke for-
årsaket av transaksjoner
mv . 	 -2720 16166 	 2855

Tildelte spesielle
trekkrettigheter i IMF - - 	 -
Netto omvurderinger av
fordringer og gjeld
pga. valutakursend-
ringer 	 -1626 15159 	 3475
Norges Banks fordrin-
ger på utlandet 	 -806 -3242 	 -1502
Andre bankinnskudd og
kortsiktig lånegjeld -2425 7240 	 711
Langsiktig lånegjeld 714 19855 	 5331
Lån til utlandet 	 891 -8695 	 -1065
Fordringer og gjeld
ellers 	 .. .. 	 ..

Andre omvurderinger . . -1094 1008 	 -620

Nedgang i Norges netto-
gjeld 	 -1323 38778 	 5186

Kapitalregnskap

Netto inngang, 	 langsik-
tige kapitaltransak-
sjoner 	 27522 -6262 	 -5939
Netto inngang, kjente
kortsiktige kapitaltran-
saksjoner 	 -20449 2781 	 8201
Netto inngang, 	 andre
kortsiktige kapitaltran-
saksjoner og statistiske
avvik -8471 -19131-4593

Netto kapitaltransak-
sjoner i alt 	 -1398 -22612 	 -2331

Netto endringer i fordr-
inger og gjeld forår-
saket av valutakursend-
ringer my 	 2720 -16166 	 -2855

Oppgang i Norges netto-
gjeld 	 1323 -38778 	 -5186

1) Uoverensstemmelsene i tabellene skyldes maskinell

1990 	
3.kv. 4.kv.

--1991---
1.kv.

70750 84587 70996
51059 65085 52532
19691 19502 18464
56914 64616 54854
37690 46558 38223
19224 18057 16630

13836 19973 16142 	 .

6190 6743 6791
5094 5713 5858
571 544 496
525 487 437

10592 13578 17391
7950 8326 8931
607 744 6132

2035 4509 2328

.
-4402 -6835 -10600

9434 13138 5542

6212 5248 -4219

- -

6196 3634 -4922

-536 -649 2190

3701 2107 -2291
6965 4870 -8871

-3935 -2693 4050

ifi 1613 703

15646 18386 1323

-1986 2752 3876

-5308 -10137 -752

-2140 -5753 -8666

-9434 -13138 -5542

-6212 -5248 4219

-15646 -18386 -1323

2.kv.

67423
48227
19196
63337
45000
18338

4086

6821
5681
570
570

13199
8814
2326
2059

-6378

-2292

1851

-

1852

-555

721
2689

-1002

-1 .1

-441

-1089

10027

-6646

2292

-1851

441

avrunding.
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Tabell A15. (4.1) Bruttonasjonalprodukt etter anvendelse. Volum- og prisendringer i prosent

1990 	 1991 	 1990 	  --1991--

1.kv. 	 2.kv. 	 3.kv. 	 4.kv. 	 1.kv.a) 	 1.kv. 	 2.kv. 	 3.kv. 	 4.kv. 	 1.kv.a)

A. 	 Prosentvis volumendring fra samme

periode året for

B. 	 Prosentvis prisendring fra samme

periode året før

3.8 0.2 0.9 2.2 1.0 3.8 -0.5 3.8 10.4 4.5

2.9 -0.1 -1.9 -2.8 -2.0 3.8 2.9 3.5 4.4 4.0

2.6 2.4 2.4 2.7 0.7 4.4 3.5 4.1 4.7 4.5

3.4 2.2 2.7 2.4 0.3 4.4 4.0 4.3 4.7 4.3

3.5 2.1 2.5 2.4 0.8 4.3 3.8 3.9 4.5 4.2

0.2 5.2 7.5 0.5 -19.7 74 11.5 12.4 8.9 10.1

0.9 3.0 1.6 3.7 1.8 4.6 2.4 3.6 4.7 5.0

1.4 5.5 1.6 5.6 3.5 4.2 3.3 4.7 5.0 4.6

3.5 7.1 0.7 5.4 3.0 3.9 2.9 4.6 5.4 5.2

-2.8 3.1 3.3 5.8 4.6 4.7 4.0 5.0 4.5 3.5

0.7 1.3 1.5 2.2 0.8 4.8 1.7 2.9 4.5 5.3

3.5 -7.7 -14.0 -18.9 -9.6 2.2 0.8 1.5 3.6 2.0

-8.6 -36.8 -32.8 ;..29.5 -6.9 2.7 1.7 3.0 2.3 1.4

-9.3 -40.4 -36.2 -32.9 -9.4 3.1 1.9 3.3 2.3 1.4

41.8 -82.2 -65.5 -60.6 19.0 12.2 9.7 11.5 8.9 4.4

-13.7 -9.4 -23.1 -23.9 -13.4 2.0 0.9 1.7 1.1 0.4

-4.8 -7.4 -9.2 -9.4 5.1 1.1 0.3 1.5 2.4 1.6

22.6 2.7 -7.4 -12.5 6.5 1.3 0.5 1.7 2.5 1.4

-16.8 -13.6 -10.3 -6.1 4.2 1.0 0.2 1.3 2.2 1.7

•• • • •• •• •• •• • • •• •• ••

•• • • •• •• •• •• • • •• •• ••

Bruttonasjonalprodukt ..

Innenlandsk bruk av

varer og tjenester 	

Konsum 	

Privat konsum .. .....

Spesifisert innen-

landsk konsum 	

Konsum i utlandet,

netto 	

Offentlig konsum 	

Statlig konsum 	

Sivilt 	

Forsvar 	

	

Kommunalt konsum ... 	

Bruttoinvestering 	

Bruttoinvestering i

fast kapital 	

	Næringsvirksomhet... 	

Oljevirksomhet 	

Annen nærings-

virksomhet 	

Offentlig forvaltning

Statlig 	

Kommunal 	

Lagerendring .... ....

Oljeplattformer

under arbeid 	

Annen lagerendring og

statistiske avvik .. . 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 ..

-5.7

-12.5

-3.2

1.4

Eksport 	 10.4 7.4 4.8 8.6 3.1 2.9

Råolje og naturgass . . . 0.9 -1.2 -4.7 11.9 15.4 13.3

Eksport ellers 	 14.3 10.7 8.6 7.3 -1.4 -0.8

-Import 	 9.1 7.7 -1.9 -3.4 -4.1 2.8

.. .. ..

1.7 14.2 0.3

20.1 46.9 -1.2

-4.6 0.7 • 0.7

0.4 0.2 -2.2

a) Anslag tildels basert på framskrivninger.
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Tabell A16. (4.2) Bruttonasjonalprodukt etter næring. Volum-
endringer i prosent

1990 	  --1991--
1.kv. 	 2.kv. 	 3.kv. 	 4.kv. 	 1.kv.a)

A. Prosentvis volumendring fra samme
periode året før

Bruttonasjonalprodukt 	 3.8 0.2 0.9 2.2 1.0

Næringsvirksomhet 	 3.5 -0.6 0.4 2.1 1.0
Primærnæringer 	 11.2 20.5 12.2 -3.0 -4.4

Jordbruk 	 7.5 -54.4 15.5 -7.3 -14.9
Skogbruk 	 2.3 -0.7 -8.6 -10.8 -3.9
Fiske og fangst,
fiskeoppdrett 	 36.6 18.9 -8.2 16.4 9.6

Oljevirksomhet 10.5 4.7 -3.6 14.4 12.1
Råolje og naturgass 10.1 4.5 -4.0 14.1 12.3
Rørtransport 	 13.8 6.8 0.3 16.9 9.8

Industri og bergverks-
drift 	 3.3 -3.3 1.7 -0.3 -3.0
Bergverksdrift 	 6.1 -2.1 3.7 4.7 -3.6
Industri 	 3.2 -3.3 1.6 -0.4 -3.0
Skjermet industri 0.5 -4.3 0.2 0.5 1.8
Utekonkurrerende
industri 	 4.3 2.7 3.4 0.3 -1.4
Hjemmekonkurrerende
industri 	 4.2 -5.8 1.5 -1.3 -6.6

Elektrisitetsforsyning 4.5 1.0 3.1 -0.5 4.5
Bygge- og anleggs-
virksomhet 	 -12.7 -14.5 -13.2 -14.4 -9.2
Varehandel 	 3.9 -0.5 1.5 1.2 -1.6
Utenriks sjøfart og
oljeboring 	 10.4 11.7 16.8 12.8 6.5

Utenriks sjøfart 	 .. 10.5 12.1 12.2 9.8 2.1
Oljeboring 	 9.2 8.7 52.7 34.0 47.5

Samferdsel 	 9.6 -4.2 -3.0 4.6 -0.7
Boligtjenester 	 2.5 2.3 2.1 1.8 1.6
Finansiell tjeneste-
yting 	 -3.9 -4.9 -3.1 -4.6 -3.6
Annen nærings-
virksomhet 	 0.4 0.9 0.3 1.0 0.5

Hotell- og
restaurantdrift 3.4 4.0 1.7 1.3 3.8
Forretningsmessig
tjenesteyting og
utleievirksomhet -1.8 -0.2 -0.4 1.2 -1.0
Tjenesteyting ellers 1.9 1.2 0.5 0.6 1.1

Offentlig forvaltning 	 3.0 2.5 2.8 2.4 1.7
Statlig forvaltning 	 3.9 2.7 4.0 1.3 1.0
Sivilt 	 3.1 3.8 4.2 -0.5 0.6
Forsvar 	 6.2 -0.2 3.5 6.4 2.0

Kommunal forvaltning . 2.7 2.4 2.3 2.9 2.0

Korreksjonsposter 	 9.3 4.0 2.8 2.5 -0.8
Påløpt merverdi- og
investeringsavgift 	 0.4 -0.3 -0.1 -0.3 -0.6
Avgiftskorreksjoner . . 42.8 14.8 15.2 6.2 -13.9
Frie banktjenester .. . -1.7 -2.7 -0.7 -3.1 -4.6

MEMO:
Fastlands-Norge 	 2.6 -0.8 1.1 0.1 -0.9

Skjermede næringer . 2.1 -0.6 1.0 0.1 -0.4
Utekonkurrerende
næringer 	 4.5 2.3 3.5 0.7 -1.5
Hjemmekonkurrerende
næringer 	 5.8 -3.7 0.4 -0.8 -5.1

a) Anslag tildels basert på framskrivninger.



3.8

2.9

6.8

2.2

6.4

2.4

2.8

1.9

4.7

2.6

9*

NASJONALREGNSKAP FOR NORGE

Tabell A17. (4.3) Privat konsum. Volum- og prisendringer i prosent

1990 	 1991 	 1990 	

1.kv. 	 2.kv. 	 3.kv. 	 4.kv. 	 1.kv.a) 	 1.kv. 	 2.kv. 	 3.kv. 	 4.kv. 	 1.kv.a)

A. Prosentvis volumendring fra samme 	 B. Prosentvis prisendring fra samme

periode året for 	 periode året for

4.03.4 2.2 2.7 2.4 0.3 4.4

3.5 2.1 2.5 2.4 0.8 4.3

1.3 1.8 2.2 3.5 3.0 3.3

-4.8 1.6 -0.4 -0.6 3.9 6.6

11.4 10.4 10.7 11.8 1.6 2.8

2.8 1.1 2.7 1.4 3.7 7.0

3.9 0.6 1.4 0.6 -3.4 2.0

5.0 3.6 1.1 0.6 -2.4 4.6

6.4 -2.3 -0.3 1.0 -5.5 3.5

3.4 2.8 3.1 0.7 -1.7 3.8

4.2 4.2 3.2 2.6 3.4 3.4

0.2 5.2 7.5 0.5 -19.7 7.0

-3.3 3.4 1.1 -0.1 -18.7 5.6

-6.6 1.8 -4.7 -0.9 -17.7 4.2

4.3 4.7 4.3

3.9 4.5 4.2

2.8 2.8 1.8

7.2 7.1 7.5

2.5 2.6 4.6

6.1 6.8 5.6

1.6 2.5 2.9

9.0 8.9 8.8

2.1 4.5 2.3

4.1 3.5 4.5

3.3 3.8 4.0

12.4 8.9 10.1

8.1 7.5 7.7

3.8 5.4 5.4

Privat konsum

Spesifisert innen-

landsk konsum 	

Matvarer 	

Drikkevarer og

tobakk 	

Kler og skotøy 	

Bolig, lys og bren-

sel  

Møbler og hushold-

ningsartikler 	

Helsepleie 	

Transport, post- og

teletjenester  

Fritidssysler og ut-

danning  

Andre varer og tje-

nester  

Korreksjonsposter

Nordmenns konsum i

utlandet 	

Utlendingers konsum

i Norge 	

a) Anslag tildels basert på framskrivninger.



1990
1.kv. 	 2.kv. 	 3.kv.

1991
	

1990 	  --1991--
4.kv. 	 1.kv.a) 	 1.kv. 	 2.kv. 	 3.kv. 	 4.kv. 	 1.kv.a)

-6.9

-12.7

37.5
-15.4

-36.5

-4.1

10.7

-9.4
-4.7
0.8

-0.0

-13.9
19.0
21.8

-52.4

6.6
-21.2

7.7
6.5

12.0

5.3
0.3

-11.0
-11.8

-3.2
-13.2

-107.8
-28.1
-24.1

-0.8

-22.6

-5.1

-31.5
0.2

-4.8

5.1
6.5
4.2
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Tabell A19. (4.5) Bruttoinvestering fast kapital etter art og næring. Volum- og prisendringer i prosent

A. Prosentvis volumendring fra samme
periode året før

B. Prosentvis prisendring fra samme
periode året før

Bruttoinvestering i fast
kapital 	 -8.6 -36.8 -32.8 -29.5

Beboelseshus, drifts-
bygg og andre anlegg 1) -16.4 -18.5 -16.6 -17.9
Aktiverte utgifter til
oljeboring og olje-
leting, olje- og gass-
rørledning 	 63.3 -34.6 -27.2 -10.9
Skip og båter ..... -32.1 -5.5 -80.5 -86.6
Fly, biler mv. og
rullende materiell .. 81.4 55.7 4.2 73.3
Oljeborerigger og
-skip, oljeutvinnings-
plattformer mv . 	 120.0 -92.1 -72.0 -44.2
Maskiner, redskap og
inventar ellers 	 -6.5 -9.0 -6.1 6.8

Næringsvirksomhet 	 -9.3 -40.4 -36.2 -32.9
Primærnæringer 	 1.3 -4.9 -7.5 -3.0

Jordbruk 	 11.3 10.1 9.0 9.2
Skogbruk 	 1.7 3.8 3.1 2.0
Fiske og fangst,
fiskeoppdrett 	 -11.1 -38.9 -44.0 -25.9

Oljevirksomhet 	 41.8 -82.2 -65.5 -60.6
Råolje og naturgass 38.7 -82.7 -64.9 -61.1
Rørtransport 	 245.4 -0.8 -94.2 -17.0

Industri og bergverks-
drift 	 -10.7 -10.5 -7.7 14.6
Bergverksdrift 	 -6.6 10.0 -37.1 -1.2
Industri 	 -10.9 -11.1 . 	 -6.8 15.2
Skjermet industri -15.9 -18.0 -11.2 -5.8
Utekonkurrerende
industri 	 -17.2 -13.3 -5.6 39.0
Hjemmekonkurrerende
industri 	 -2.0 -4.7 -5.3 13.4

Elektrisitetsforsyning -28.6 -23.3 -15.3 -23.3
Bygge- og anleggs-
virksomhet 	 -8.0 -14.0 -25.0 -13.4
Varehandel 	 31.8 20.9 8.9 4.2
Utenriks sjøfart og
oljeboring 	 -34.0 4.8 -69.1 -61.4
Utenriks sjøfart .. -34.8 -2.1 -83.2 -88.1
Oljeboring 	 -41.4 -106.5 -610.3 4211.9

Samferdsel 	 16.2 -0.6 -10.1 43.8
Boligtjenester 	 -17.4 -19.6 -22.7 -23.2
Finansiell tjeneste-
yting 	 -4.8 -5.8 -5.8 -12.1
Annen nærings-
virksomhet 	 -18.2 -17.1 -16.0 -20.5

Hotell- og
restaurantdrift 24.8 18.4 3.9 -2.2
Utleie av forret-
ningsbygg 	 -26.3 -26.2 -23.9 -29.7
Vannforsyning 	 2.1 0.8 1.0 0.9
Tjenesteyting ellers 6.7 5.4 2.6 1.6

Offentlig forvaltning 	 -4.8 -7.4 -9.2 -9.4
Statlig 	 22.6 2.7 -7.4 -12.5
Kommunal 	 -16.8 -13.6 -10.3 -6.1

MEMO:
Fastlands-Norge 	 -8.8 -11.0 -12.8 -6.9

Skjermede næringer . -8.8 -10.8 -13.0 -9.8
Utekonkurrerende
næringer 	 -16.1 -11.5 -8.5 34.4
Hjemmekonkurrerende
næringer 	 -4.3 -11.9 -13.5 4.1

2.7 1.7 3.0 2.3 1.4

1.0 0.3 1.7 3.3 2.7

11.1 17.5 22.2 24.8 4.2
4.5 2.2 -0.4 -9.4 1.0

7.1 4.1 6.0 4.5 -2.9

57.9 -1.3 2.6 -1.5 5.9

0.6 0.3 0.0 -1.3 -2.8

3.1 1.9 3.3 2.3 1.4
1.7 0.8 0.8 -1.3 -0.3
1.0 0.4 1.1 0.1 -1.1
1.0 0.7 1.6 1.1 -0.6

2.8 1.3 -0.4 -5.4 1.1
12.2 9.7 11.5 8.9 4.4
12.1 9.4 11.5 8.5 4.5
11.1 17.8 22.5 25.1 4.2

0.9 0.3 0.8 0.1 -1.4
1.2 0.5 1.2 1.3 -0.6
0.9 0.3 0.8 0.1 -1.4
1.2 0.2 0.9 -0.2 -1.5

0.5 0.4 0.7 0.1 -1.0

1.1 0.3 0.7 0.2 -1.6
1.1 0.2 1.2 1.2 -0.0

1.3 0.3 1.4 0.8 -0.5
3.5 0.7 2.7 -0.7 -2.8

4.4 2.1 1.4 -1.5 1.7
4.5 2.2 -0.1 -9.2 1.0
6.1 4.7 -0.2 4.0 -6.2
3.5 3.4 4.2 5.5 -1.4
1.0 0.3 1.7 3.3 2.7

1.2 0.4 1.2 1.2 0.4

1.0 0.2 1.3 1.9 1.0

2.7 0.6 1.6 -1.1 -3.2

0.9 0.2 1.5 3.2 2.7
1.0 0.3 1.7 3.2 • 2.5
1.2 0.4 0.7 -1.1 -2.9

1.1 0.3 1.5 2.4 1.6
1.3 0.5 1.7 2.5 1.4
1.0 0.2 1.3 2.2 1.7

1.4 0.6 1.7 2.0 0.6
1.5 0.7 1.8 2.4 0.8

0.6 0.4 0.8 0.2 -1.0

1.5 0.6 0.6 -0.6 -1.0

1) Inkl. endring i husdyrbestand.
a) Anslag tildels basert på framskrivninger.
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Tabell A20. (4.6) Eksport av varer og tjenester. Volum- og prisendringer i prosent

1990 	 1991 	 1990 	  --1991--
1.kv. 	 2.kv. 	 3.kv. 	 4.kv. 	 1.kv.a) 	 1.kv. 	 2.kv. 	 3.kv. 	 4.kv. 	 1.kv.a)

A. Prosentvis volumendring fra samme 	 B. Prosentvis prisendring fra samme
periode året for 	 periode Aret for

10.4 7.4 4.8 8.6 3.1 2.9 -5.7 1.7 14.2 0.3

10.6 7.6 4.7 9.0 4.7 2.3 -8.8 3.8 20.0 0.4

0.9 -1.2 -4.7 11.9 15.4 13.3 -12.5 20.1 46.9 -1.2
-5.9 516.8 122.6 140.7 115.9 0.9 -1.8 1.1 0.2 -1.1

186.6 191.1 0.7 31.8 -55.5 4.8 3.6 -3.1 -13.9 -0.8

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

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

-11.0 81.1 5.3 -20.0 88.4 20.2 4.2 8.2 0.0 -0.8
15.3 5.8 10.8 4.1 -0.0 -4.5 -7.4 -5.7 2.8 1.2

10.7 3.5 9.9 -2.8 -6.1 -12.3 -5.0 5.9 10.8 2.7
20.7 0.4 8.2 22.0 5.1 -3.0 8.5 5.0 8.1 -2.6
15.3 6.0 10.8 4.4 0.2 -4.3 -7.9 -6.4 2.3 1.2

8.7 1.3 13.7 15.9 21.1 -0.4 1.6 4.9 4.7 5.2

31.4 18.8 24.8 14.7 16.7 3.7 2.8 6.7 6.6 5.9

2.5 -4.7 . -1.3 -5.7 0.9 3.7 -0.6 -3.7 -4.8 -3.6
21.2 15.6 9.5 12.3 -0.2 -10.2 -10.8 -5.5 -3.2 0.5

158.6 78.5 42.9 10.6 -5.6 24.7 -9.5 10.6 51.8 13.3
8.5 1.4 6.2 4.0 -3.0 -20.0 -22.1 -22.0 -15.4 -8.6

24.8 9.3 11.9 2.7 4.4 -0.9 -3.6 -5.3 -0.4 -4.6

43.6 -0.7 9.9 -0.8 -12.8 10.3 15.2 13.4 14.4 7.6

17.5 8.2 5.7 9.2 -6.5 6.8 1.6 -0.4 10.8 9.8

-0.2 -1.6 13.1 -3.5 2.9 1.4 0.1 -3.5 6.2 2.5
47.6 3.6 24.8 -13.8 -5.6 20.9 8.4 11.1 0.0 13.5
9.9 7.0 5.1 7.3 -1.3 4.7 2.8 -3.2 -1.6 0.2

13.8 11.1 9.0 7.8 5.3 6.0 3.1 -8.7 -4.8 -1.9

-12.9 -5.6 97.9 12.6 193.3 25.2 37.6 32.8 34.1 . 	 11.0

-2.8 -6.5 -4.6 17.5 1.8 0.3 -0.4 5.4 -0.6 1.8

31.7 20.9 27.6 32.2 -0.3 -8.4 -9.3 3.3 -24.0 -6.8

-6.6 1.8 -4.7 -0.9 -17.7 4.2 3.5 3.8 5.4 5.4
8.6 -0.5 1.2 7.4 -14.0 3.0 2.3 4.1 4.8 4.1

•

Eksport i alt

Varer 	
Råolje og naturgass
Fra Nordsjøen 	
Skip, nybygde 	
Skip, eldre ...... , 	
Oljeplattformer og
moduler, nybygde 	
Oljeplattformer,
eldre 	
Direkte eksport ved
oljevirksomhet 	
Andre varer 	

Produkter fra
jordbruk, skog-

	

bruk og fiske 	
Bergverksprodukter
Industriprodukter .
Nærings- og
nytelsesmidler 	
Grafiske pro-
dukter ...... 	
Treforedlings-
produkter 	
Kjemiske råvarer
Raffinerte olje-
produkter 	
Metaller 	
Tekstil- og
bekledningsvarer
Trevarer, møbler
og innredninger .
Kjemiske og
mineralske pro-
dukter 	
Andre verksted-
produkter .. 	

	Elektrisk kraft .. 	
Tjenester 	
Brutto frakter ved
skipsfart 	
Brutto inntekter ved
oljeboring 	
Direkte eksport ved
annen oljevirksom-
het 	
Eksport av rem-
tjenester 	
Utlendingers konsum
i Norge 	
Andre tjenester 	

a) Anslag tildels basert på framskrivninger.
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Tabell A21. (4.7) Import av varer og tjenester. Volum- og prisendringer i prosent

1990 	 1991 	 1990 	  --1991--
1.kv. 	 2.kv. 	 3.kv. 	 4.kv. 	 1.kv.a) 	 1.kv. 	 2.kv. 	 3.kv. 	 4.kv. 	 1.kv.a)

A. Prosentvis volumendring fra samme 	 B. Prosentvis prisendring fra samme

periode året for 	 periode året for

9.1 7.7 -1.9 -3.4 -4.1 2.8 1.4 0.4 0.2 -2.2

10.7 8.3 -3.4 -5.2 -5.4 2.5 1.1 -0.4 -0.4 -3.5

-18.7 30.7 -66.6 -78.4 -26.4 5.1 3.2 -2.8 -12.8 0.8

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

-56.3 -52.6 -70.2 -36.6 3.8 1.3 0.6 6.4 0.4 1.8

15.5 6.1 7.0 9.8 -3.9 2.2 0.8 -0.4 0.0 -3.9

-6.1 -16.8 -1.0 -7.4 -6.2 2.3 -0.1 2.7 -1.1 4.0

65.4 109.3 15.5 129.3 -34.8 35.0 -4.9 12.6 56.3 -22.4
44.5 22.7 2.4 -9.3 -17.0 6.5 5.7 5.6 0.9 -5.8
15.9 6.0 7.3 10.3 -3.3 1.9 0.9 -0.7 -0.5 -4.0

2.3 2.7 -6.6 8.8 -0.7 2.6 3.7 2.7 2.4 3.2

-3.2 -4.5 1.8 -1.2 2.3 11.2 7.7 2.9 12.4 5.0

10.4 -3.6 3.6 7.8 -0.6 2.2 2.8 1.9 0.7 -0.4

21.4 -3.1 11.7 20.9 5.8 -3.7 -7.2 -13.1 -4.9 -13.0

-19.7 -29.4 3.2 -0.7 -12.6 12.3 -4.6 18.5 48.3 16.0

16.1 2.8 27.5 -1.9 -6.0 -1.7 -8.8 -14.3 -11.6 -17.9

12.5 6.9 4.8 -1.0 -2.9 2.6 3.6 2.3 2.2 -0.4
8.9 -10.5 -5.1 -5.7 -13.9 6.8 9.0 3.4 2.9 -0.3

13.4 -0.1 3.3 4.7 -5.6 2.5 4.2 3.1 1.7 3.8

18.5 10.3 11.3 12.6 3.8 1.1 0.1 -0.5 -3.5 -6.3

73.9 39.6 -5.6 74.6 -41.3 7.7 7.1 6.6 4.1 -0.1

18.4 39.2 -16.2 -33.3 3.4 17.0 -2.8 14.0 42.5 9.7

5.0 6.4 1.2 1.6 -0.9 3.5 2.2 2.0 2.0 1.1

14.7 8.0 5.4 5.5 5.9 1.6 -2.3 -6.7 -3.7 -2.1

69.6 24.8 170.0 97.1 111.9 0.5 -0.1 5.6 -0.3 1.8

21.1 21.9 10.9 -16.5 7.9 11.3 11.2 16.2 13.3 -0.1

-3.2 3.6 1.1 0.4 -18.0 5.6 7.4 8.1 7.5 7.7

-4.6 3.4 -10.3 -1.3 -0.7 3.0 1.8 4.0 3.3 1.9

Import i alt

Varer 	
Skip, nybygde og
eldre 	
Oljeplattformer og
moduler, nybygde og
eldre 	
Direkte import ved
oljevirksomhet 	

Andre varer 	
Produkter fra
jordbruk, skogbruk
og fiske 	
Råolje 	
Bergverksprodukter
Industriprodukter
Nærings- og
nytelsesmidler .
Grafiske pro-
dukter 	
Treforedlings-
produkter 	
Kjemiske råvarer
Raffinerte olje-
produkter 	
Metaller 	
Tekstil- og be-
kledningsvarer 	
Trevarer 	

Kjemiske og
mineralske pro-
dukter 	
Andre verksted-
produkter 	
Transportmidler
mv. uten til-
svarende norsk
produksjon 	

Elektrisk kraft 	
Tjenester 	
Brutto utgifter ved
skipsfart  

Brutto utgifter ved
oljeboring  
Direkte import ved

annen oljevirksom-
het  

Nordmenns konsum
i utlandet 	

Andre tjenester . . 	

a) Anslag tildels basert på framskrivninger.
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Tabell A28. (5.2) Bruttoproduksjon etter næring. Faste 1989-priser. Mill. kr 1)

1989* 1990* 	 1990 	
1.kv. 2.kv. 3.kv.

Bruttoproduksjon 	 1217931 1233520 302666 304715 303450

Næringsvirksomhet 	 1006648 1017838 252126 250818 250999
Prim/ernæringer 	 40810 43634 8995 10105 15746

Jordbruk 	 26483 27950 4249 5795 12933
Skogbruk 	 4329 4214 1823 1106 314

1991---

	

4.kv. 	 1.kv.a)

322688 305101

263895 253702

	

8789 	 9045

	

4973 	 4089

	

972 	 1752
Fiske og fangst,
fiskeoppdrett 	

Oljevirksomhet
Råolje og naturgass
Rørtransport 	

Industri og bergverks-
drift 	
Bergverksdrift 	
Industri 	
Skjermet industri
Utekonkurrerende
industri
Hjemmekonkurrerende
industri  

Elektrisitetsforsyning
Bygge- og anleggs-
virksomhet 	
Varehandel 	
Utenriks sjøfart og
oljeboring 	

Utenriks sjøfart ..
Oljeboring 	

Samferdsel 	
Boligtjenester 	
Finansiell tjeneste-
yting 	
Annen nærings-
virksomhet 	

Hotell- og
restaurantdrift 	
Forretningsmessig
tjenesteyting og
utleievirksomhet
Tjenesteyting ellers

	

Offentlig forvaltning 	
Statlig forvaltning
Sivilt 	
Forsvar 	

Kommunal forvaltning 	

Korreksjonsposter 	
Påløpt merverdi- og
investeringsavgift 	
Avgiftskorreksjoner .

MEMO:
Fastlands-Norge 	

Skjermede næringer 	
Utekonkurrerende
næringer 	
Hjemmekonkurrerende
næringer 	

9997 11471 2924 3204 2499
104818 111580 27775 27223 25383
96976 102989 25591 25159 23436
7842 8591 2184 2064 1947

316195 319785 82053 79863 75619
4400 4529 1075 1149 1137

311796 315256 80979 78714 74482
92586 91183 22052 23143 22056

82080 87471 22346 22018 21340

137129 136602 36581 33553 31087
48780 49755 13860 11464 10708

89470 77208 18874 19102 18842
100804 102288 23846 25411 25001

47080 52082 12574 12978 13122
44269 48507 11909 12239 12045
2811 3575 665 739 1077

66612 68724 16547 16712 17404
38637 39484 9807 9852 9893

42234 41340 10502 10198 10391

111206 111957 27293 27910 28891

18717 19194 4259 4826 5813

50181 50029 12386 12446 12523
42308 42734 10648 10638 10555

147239 152056 35360 38380 36735
56390 59203 12360 15371 13558
35106 36632 8338 9555 8795
21284 22571 4022 5816 4763
90849 92852 23000 23008 23177

64044 63626 15181 15517 15716

57357 57305 13497 14030 14061
6687 6322 1684 1488 1655

1066032 1069858 262318 264515 264945
828096 825571 197570 203485 208569

86480 92000 23420 23167 22477

151456 152287 41327 37863 33900

	2844 	 3204

	

31200 	 31142

	

28803 	 28743

	

2396 	 2399

	

82249 	 80728

	

1169 	 1036

	

81080 	 79693

	

23932 	 22677

	

21767 	 22441

	

35381 	 34574

	

13723 	 14491

	

20390 	 17138

	

28030 	 23459

	

13408 	 13503

	

12314 	 12522

	

1094 	 980

	

18062 	 16673

	

9932 	 9965

	

10249 	 10128

	

27863 	 27431

	

4295 	 4420

	

12675 	 12258

	

10893 	 10752

	

41581 	 36232

	

17914 	 12826

	

9944 	 8608

	

7970 	 4218

	

23667 	 23406

	

17212 	 15166

	

15717 	 13412

	

1495 	 1755

278080 260456
215947 197450

	22936	 23477

	

39106 	 39529

1) Uoverensstemmelsene i tabellene skyldes maskinell avrunding.
a) Anslag tildels basert på framskrivninger.
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Tabell A30. 	 (6.4) 	 Vareinnsats etter næring. Faste 1989-priser. Mill. kr 1)

1989* 	 1990* 	 1990 	 1991---
1.kv. 	 2.kv. 	 3.kv. 	 4.kv. 	 1.kv.a)

Vareinnsats 	 594940 601193 147416 151523 144423 157832 147945

Næringsvirksomhet .. 	 520017 524613 130292 132364 126520 135438 130657
Primarnæringer 	 23194 24350 5057 8221 5971 5101 5282

Jordbruk 	 15897 16094 2838 5926 4265 3065 2888
Skogbruk 	 666 648 280 170 48 149 269
Fiske og fangst,
fiskeoppdrett 	 6631 7608 1939 2125 1658 1886 2125

Oljevirksomhet 27868 29619 7364 7232 6739 8283 8266
Råolje og naturgass 27177 28862 7172 7051 6568 8072 8055
Rørtransport 	 691 756 192 182 171 211 211

Industri og bergverks-
drift    224064 227387 58234 56909 53921 58323 57630
Bergverksdrift 	 2471 2544 604 645 639 657 582
Industri 	 221593 224844 57631 56264 53282 57667 57049
Skjermet industri 67046 65854 15871 16733 15945 17304 16383
Utekonkurrerende
industri 	 59621 64409 16409 16252 15731 16018 16586
Hjemmekonkurrerende
industri 	 94927 94581 25350 23280 21606 24345 24079

Elektrisitetsforsyning 24490 24979 6958 5755 5376 6889 7275
Bygge- og anleggs-
virksomhet 	 57956 50014 12226 12374 12205 13208 11101
Varehandel 	 38343 38907 9070 9666 9510 10662 8923
Utenriks sjøfart og
oljeboring 	 30815 33715 8147 8545 8452 8571 8787

Utenriks sjøfart 29840 32475 7917 8289 8078 8192 8447
Oljeboring 	 974 1240 230 256 373 379 340

Samferdsel 	 28903 30478 7247 7441 7531 8258 7435
Boligtjenester 	 9996 10215 2537 2549 2559 2569 2578
Finansiell tjeneste-
yting 	 13700 13973 3550 3447 3512 3464 3423
Annen nærings-
virksomhet 	 40690 40977 9900 10224 10744 10109 9955

Hotell- og
restaurantdrift 9608 9853 2186 2478 2984 2205 2269
Forretningsmessig
tjenesteyting og
utleievirksomhet 19511 19452 4816 4839 4869 4928 4766
Tjenesteyting ellers 11570 11672 2898 2907 2891 2976 2920

Offentlig forvaltning 49311 51492 10732 12965 11581 16214 11193
Statlig forvaltning 	 26904 28844 5158 7446 5962 10277 5553
Sivilt 	 13380 14336 3025 3657 3194 4460 3262
Forsvar 	 13524 14508 2134 3789 2768 5817 2292

Kommunal forvaltning 	 22408 22648 5573 5519 5619 5937 5640

Korreksjonsposter 	 25611 25088 6392 6194 6322 6180 6095
Frie banktjenester . 25611 25088 6392 6194 6322 6180 6095

MEMO:
Fastlands-Norge 	 536257 537859 131905 135745 129232 140978 130891

Skjermede næringer 	 371943 368070 87322 93274 89550 97923 87250
Utekonkurrerende
næringer 	 62092 66953 17012 16897 16370 16674 17168
Hjemmekonkurrerende
næringer 	 102223 102837 27570 25575 23311 26381 26473

1) Uoverensstemmelsene i tabellene skyldes maskinell avrunding.
a) Anslag tildels basert på framskrivninger.
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Tabell A36. 	 (6.1) 	 Privat konsum.

1989*

Mill. 	 kr 1)

1990* 	

1.kv. 2.kv.

1990 	

3.kv. 4.kv.

1991---

1.kv.a)

Privat konsum 	 311994 334050 77864 81643 83921 90622 81467

Spesifisert innen-

landsk konsum 	 301753 322348 75664 78887 80121 87676 79522

Matvarer 	 58269 61332 14054 15323 15194 16762 14727

Drikkevarer og

tobakk 	 21588 22886 4737 6071 5594 6484 5290

Klær og skotøy 	 22149 25227 5255 6171 6050 7751 5583

Bolig, lys og bren-

sel 	 58853 63977 16736 14945 14733 17563 18335

Møbler og hushold-

ningsartikler 	 22560 23401 5484 5336 5705 6876 5455

Helsepleie 	 13841 15091 3794 3627 3694 3975 4027

Transport, post- og

teletjenester 	 40116 41726 10108 10579 10510 10529 9768

Fritidssysler og ut-

danning  28262 30107 6868 7369 7633 8237 7054

Andre varer og tje-

nester 	 36116 38601 8627 9467 11008 9499 9284

Korreksjonsposter 	 10241 11702 2200 2756 3799 2946 1945

Nordmenns konsum i

utlandet 	 20333 21917 4307 5376 7285 4950 3771

Utlendingers konsum

i Norge 	 -10092 -10215 -2106 -2619 -3486 -2004 -1826

1) Uoverensstemmelsene i tabellene skyldes maskinell avrunding.

a) Anslag tildels basert på framskrivninger.
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Tabell A37. 	 (6.2) 	 Privat konsum. Faste 1989-priser. Mill.

1989* 	 1990* 	 1990 	

1.kv. 	 2.kv.

kr 1)

3.kv. 4.kv.

1991---

1.kv.a)

Privat konsum 	 311994 320184 75894 78591 80020 85679 76103

Spesifisert innen-

landsk konsum 	 301753 309568 73797 76088 76650 83034 74419

Matvarer 	 58269 59569 13799 14921 14633 16215 14209

Drikkevarer og

tobakk 	 21588 21396 4464 5692 5208 6032 4638

Klar og skotøy 	 22149 24608 5318 5967 5980 7343 5402

Bolig, lys og bren-

sel 	 58852 60023 15959 14088 13779 16197 16552

Møbler og hushold-

ningsartikler 	 22560 22913 5424 5217 5590 6682 5242

Helsepleie 	 13841 14200 3722 3522 3356 3600 3631

Transport, post- og

teletjenester 	 40116 40532 9914 10366 10228 10024 9369

Fritidssysler og ut-

danning 	 28262 28947 6701 7075 7297 7874 6589

Andre varer og tje-

nester 	 36115 37381 8496 9240 10578 9066 8788

Korreksjonsposter 	 10241 10616 2097 2503 3371 2644 1684

Nordmenns konsum i

utlandet 	 20333 20426 4157 5043 6702 4524 3379

Utlendingers konsum

i Norge 	 -10092 -9810 -2060 -2539 -3331 -1880 -1695

1) Uoverensstemmelsene i tabellene skyldes maskinell avrunding.

a) Anslag tildels basert på framskrivninger.
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Tabell A39. (6.9) Bruttoinvestering i fast kapital etter art og næring. Mill. kr 1)

1989* 1990*  
1.kv.

1990 	
2.kv. 	 3.kv. 4.kv.

1991---
1.kv.a)

171067 125058 28947 31359 29213 35540 27326

72395 60797 14875 14724 15010 16188 13342

8888 9131 2089 2250 2228 2564 2991
24290 9612 3228 4161 931 1292 2757

6839 10655 2503 2818 2447 2887 1542

31242 8377 560 1172 2409 4237 568

27412 26487 5693 6232 6189 8372 6126

148047 103552 24006 26386 24237 28923 22051
5951 5735 1078 1719 1561 1377 1025
3358 3709 607 1138 1081 883 606
672 699 72 264 200 164 71

1922 1326 399 317 280 330 348
42165 15541 3150 3629 4355 4408 3916
41655 15147 3028 3495 4338 4286 3855

510 395 122 134 17 122 60

13856 13518 2689 3176 3261 4392 2827
462 425 107 108 73 137 83

13393 13093 2583 3068 3188 4254 2744
3530 3109 653 745 696 1015 685

4357 4405 813 1005 1101 1487 900

5506 5579 1117 1318 1391 1752 1158
7185 5608 1192 1331 1427 1657 1195

2349 2013 516 509 435 553 457
4240 4956 1220 1218 1209 1310 1046

22084 11790 2595 3914 1349 3933 2554
22847 8642 2888 3898 743 1113 2533
-763 3148 -294 16 606 2820 21
9218 10618 2572 2610 2341 3094 1824

25620 20638 5448 5084 5053 5053 4250

3492 3277 864 808 822 783 861

11887 9859 2683 2389 2423 2364 2097

182 202 47 51 58 46 43

8518 6344 1812 1513 1538 1481 1275
708 728 176 180 181 191 181

2478 2585 648 645 646 646 599

23020 21506 4941 4972 4976 6617 5275
9395 9332 1928 2103 2004 3297 2082

13625 12174 3013 2870 2972 3319 3193

106818 97727 23203 23816 23509 27199 20856
93899 85293 20696 20804 20464 23329 18295

4819 4830 919 1113 1174 1624 984

8100 7604 1588 1899 1872 2246 1577

Bruttoinvestering i fast
kapital 	

Beboelseshus, drifts-
bygg og andre anlegg 2)
Aktiverte utgifter til
oljeboring og olje-
leting, olje- og gass-
rørledning 	
Skip og båter 	
Fly, biler mv. og
rullende materiell ..
Oljeborerigger og
-skip, oljeutvinnings-
plattformer mv.  
Maskiner, redskap og
inventar ellers  

Næringsvirksomhet 	
Primærnæringer 	

Jordbruk 	
Skogbruk 	
Fiske og fangst,
fiskeoppdrett 	

Oljevirksomhet 	
Råolje og naturgass
Rørtransport 	

Industri og bergverks-
drift 	
Bergverksdrift 	
Industri 	
Skjermet industri
Utekonkurrerende
industri 	
Hjemmekonkurrerende
industri 	

Elektrisitetsforsyning
Bygge- og anleggs-
virksomhet 	
Varehandel 	
Utenriks sjøfart og
oljeboring 	
Utenriks sjøfart 	
Oljeboring 	

Samferdsel 	
Boligtjenester 	
Finansiell tjeneste-
yting 	
Annen nærings-
virksomhet 	

Hotell- og
restaurantdrift ... .
Utleie av forret-
ningsbygg 	
Vannforsyning 	
Tjenesteyting ellers

Offentlig forvaltning 	
Statlig 	
Kommunal 	

MEMO:
Fastlands-Norge 	

Skjermede næringer 	
Utekonkurrerende
næringer 	
Hjemmekonkurrerende
næringer 	

1) Uoverensstemmelsene i tabellene skyldes maskinell avrunding.
2) Inkl. endring i husdyrbestand.
a) Anslag tildels basert på framskrivninger.
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Tabell A40. 	 (5.10) 	 Bruttoinvestering i fast kapital etter art og næring. Faste
1989-priser. Mill. kr 1)

1989* 	 1990* 	 1990 	 1991---
1.kv. 	 2.kv. 	 3.kv. 	 4.kv. 	 1.kv.a)

Bruttoinvestering i fast
kapital 	 171068 122269 28799 30855 28228 34387 26819

Beboelseshus, drifts-
bygg og andre anlegg 2) 72395 59822 14967 14590 14690 15575 13068
Aktiverte utgifter til
oljeboring og olje-
leting, olje- og gass-
rørledning 	 8888 7690 1916 1915 1815 2043 2635
Skip og båter 	 24291 9695 3206 4167 925 1396 2712
Fly, biler mv. og
rullende materiell 	 6839 10149 2443 2765 2260 2681 1550
Oljeborerigger og
-skip, oljeutvinnings-
plattformer mv . 	 31242 8380 581 1184 2345 4270 557
Maskiner, redskap og
inventar ellers 	 27412 26533 5685 6234 6192 8422 6296

Næringsvirksomhet 	 148047 101054 23836 25918 23341 27959 21603
Primærnæringer 	 5951 5710 1078 1712 1542 1379 1027

Jordbruk 	 3358 3686 608 1134 1067 877 613
Skogbruk 	 672 691 72 262 197 161 72
Fiske og fangst,
fiskeoppdrett 	 1922 1333 398 316 278 341 343

Oljevirksomhet 	 42165 14200 2978 3304 3897 4021 3546
Råolje og naturgass 41655 13863 2867 3190 3883 3924 3493
Rørtransport 	 510 337 112 114 14 97 53

Industri og bergverks-
drift 	 13856 13444 2690 3169 3230 4355 2867
Bergverksdrift 	 462 421 107 108 72 135 84
Industri 	 13393 13023 2584 3061 3159 4220 2783
Skjermet industri 3530 3095 653 744 688 1009 696
Utekonkurrerende
industri 	 4357 4382 814 1002 1092 1475 911
Hjemmekonkurrerende
industri 	 5506 5546 1117 1316 1379 1735 1176

Elektrisitetsforsyning 7185 5554 1195 1325 1407 1627 1198
Bygge- og anleggs-
virksomhet 	 2349 1995 515 508 428 544 459
Varehandel 	 4240 4891 1207 1226 1167 1292 1064
Utenriks sjøfart og
oljeboring 	 22085 11748 2597 3919 1319 3912 2513

Utenriks sjøfart .. 	 22848 8709 2870 3903 737 1200 2492
Oljeboring 	 -763 3038 -273 16 583 2712 21

Samferdsel 	 9218 10191 2536 2538 2215 2901 1824
Boligtjenester 	 25620 20325 5481 5037 4945 4861 4162
Finansiell tjeneste-
yting 	 3492 3244 865 803 809 766 858
Annen nærings-
virksomhet 	 11887 9752 2693 2376 2381 2302 2085

Hotell- og
restaurantdrift 	 182 201 46 51 57 46 44
Utleie av forret-
ningsbygg 	 8519 6257 1824 1500 1506 1426 1250
Vannforsyning 	 708 717 177 178 177 184 178
Tjenesteyting ellers 2478 2577 645 646 640 646 614

Offentlig forvaltning 	 23020 21216 4963 4937 4888 6428 5216
Statlig 	 9395 9192 1935 2088 1967 3201 2061
Kommunal 	 13625 12024 3028 2849 2921 3226 3155

MEMO:
Fastlands-Norge 	 106817 96322 23223 23632 23012 26454 20760

Skjermede næringer 	 93899 83948 20717 20629 19996 22607 18174
Utekonkurrerende
næringer 	 4819 4803 920 1110 1163 1610 995
Hjemmekonkurrerende
næringer 	 8100 7571 1586 1893 1853 2238 1591

1) Uoverensstemmelsene i tabellene skyldes maskinell avrunding.
2) Inkl. endring i husdyrbestand.
a) Anslag tildels basert på framskrivninger.
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Tabell A41. 	 (6.13) 	 Eksport av varer og tjenester. Mill. kr 1)

1989* 1990* 1990 	 1991---
1.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. 1.kv.a)

Eksport i alt 	 261535 291402 68642 67423 70750 84587 70996

Varer 	 190054 214350 49980 48227 51059 65085 52532
Råolje og naturgass
Fra Nordsjøen 	 73540 88540 19433 16259 21044 31805 22147
Skip, nybygde 	 1472 3249 518 908 692 1131 1107
Skip, eldre 	 4068 6840 1416 2601 1699 1125 625
Oljeplattformer og
moduler, nybygde 	 24 29 4 1 8 16
Oljeplattformer,
eldre 	 883 395 316 0 0 79
Direkte eksport ved
oljevirksomhet 	 115 129 11 39 40 40 20
Andre varer 	 • 109950 115167 28282 28420 27576 30888 28624

Produkter fra
jordbruk, skog-
bruk og fiske 	 4752 4954 1137 1259 1098 1460 1097
Bergverksprodukter 1924 2270 521 538 454 657 533
Industriprodukter . 102399 106953 26453 26396 25677 28427 26811
Nærings- og
nytelsesmidler 10113 11456 2448 2615 2948 3444 3118
Grafiske pro-
dukter 	 213 273 64 62 68 78 79
Treforedlings-
produkter 	 9853 9488 2472 2449 2330 2236 2404
Kjemiske råvarer 9499 10072 2547 2558 2367 2600 2553
Raffinerte olje-
produkter 	 596 11123 2854 2306 2734 3229 3053
Metaller 	 31305 26290 6844 6765 6264 6416 6066
Tekstil- og
bekledningsvarer 1530 1662 416 405 387 454 414
Trevarer, møbler
og innredninger . 2581 3232 823 810 699 900 773
Kjemiske og
mineralske pro-
dukter 	 9254 10697 2751 2487 2323 3135 2826
Andre verksted-
produkter 	 22084 22661 5233 5937 5557 5935 5523

Elektrisk kraft .. 	 876 990 172 226 247 344 184
Tjenester 	 71481 77052 18662 19196 19691 19502 18464
Brutto frakter ved
skipsfart 	 42228 45967 11593 11902 10869 11602 11976
Brutto inntekter ved
oljeboring 	 301 484 76 100 175 133 246
Direkte eksport ved
annen oljevirksom-
het  724 740 193 164 163 220 200
Eksport av rør-
tjenester 	 1176 1346 378 291 320 356 351
Utlendingers konsum
i Norge 	 10092 10215 2106 2619 3486 2004 1826
Andre tjenester 	 16959 18300 4316 4120 4678 5187 3864

1) Uoverensstemmelsene i tabellene skyldes maskinell avrunding.
a) Anslag tildels basert på framskrivninger.
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Tabell A42. (6.14) Eksport av varer og tjenester. Faste 1989-priser. Mill. kr 1)

1989* 1990*  
1.kv.

1990 	
2.kv. 	 3.kv. 4.kv.

1991---
1.kv.a)

261534 281848 68219 70762 69701 73165 70323

190054 205158 49774 51854 49714 53816 52110

73540 74828 18232 17802 17946 20848 21034
1472 3236 520 915 682 1120 1122
4068 7003 1400 2595 1730 1277 623

24 29 4 1 8 15 8

883 369 295 0 0 74 0

115 123 10 37 37 39 19
109950 119570 29312 30503 29312 30443 29304

4752 4966 1172 1307 1076 1411 1101
1924 2167 519 502 526 620 546

102399 111505 27508 28447 27420 28130 27551

10113 11136 2391 2567 2873 3306 2895

213 260 64 60 63 73 74

9853 9621 2484 2480 2362 2295 2505
9499 10880 2736 2744 2585 2815 2729

5966 9584 2563 2476 2553 1992 2421
31305 32854 8382 8423 7958 8090 8130

1530 1703 417 420 405 461 435

2581 2852 747 732 610 763 652

9254 10187 2579 2484 2336 2787 2412

22084 22428 5147 6059 5674 5548 5297
876 933 113 248 290 282 106

71481 76689 18446 18908 19986 19349 18214

42228 46608 11422 11785 11563 11839 12030

301 363 63 71 130 98 185

724 732 196 166 156 214 200

1176 1510 424 334 335 416 423

10092 9810 2060 2539 3331 1880 1695
16959 17667 4281 4013 4471 4902 3681

Eksport i alt

Varer 	
Råolje og naturgass
Fra Nordsjøen 	
Skip, nybygde 	
Skip, eldre 	
Oljeplattformer og
moduler, nybygde 	
Oljeplattformer,
eldre 	
Direkte eksport ved
oljevirksomhet 	
Andre varer 	

Produkter fra
jordbruk, skog-
bruk og fiske 	
Bergverksprodukter
Industriprodukter .
Nærings- og
nytelsesmidler . .
Grafiske pro-
dukter 	
Treforedlings-
produkter 	
Kjemiske råvarer
Raffinerte olje-
produkter 	
Metaller 	
Tekstil- og
bekledningsvarer
Trevarer, møbler
og innredninger .
Kjemiske og
mineralske pro-
dukter 	
Andre verksted-
produkter 	

	

Elektrisk kraft .. 	
Tjenester 	
Brutto frakter ved
skipsfart 	
Brutto inntekter ved
oljeboring 	
Direkte eksport ved
annen oljevirksom-
het 	
Eksport av rør-
tjenester 	
Utlendingers konsum
i Norge 	
Andre tjenester 	

1) Uoverensstemmelsene i tabellene skyldes maskinell avrunding.
a) Anslag tildels basert på framskrivninger.
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Tabell A43. (6.15) Import av varer og tjenester. Mill. kr 1)

1989* 1990*  
1.kv. 2.kv.

1990 	
3.kv. 4.kv.

234707 243359 58494 63338 56913 64614

166503 171147 41900 45000 37690 46557

25753 13645 3778 5847 1940 2079

173 3920 122 134 750 2914

2266 1150 132 238 153 627
138311 152432 37867 38780 34847 40938

5463 5054 1423 1270 1134 1227
801 1661 263 526 358 514

2269 2699 769 739 602 589
129742 142978 35403 36238 32747 38590

6353 6651 1506 1696 1580 1869

1935 2064 493 465 530 576

4317 4596 1198 1103 1068 1228
8306 8631 2246 2119 1975 2290

3212 3359 758 608 834 1159
14161 14161 3850 3534 3351 3426

11990 13003 3488 2857 3446 3211
4868 4964 1340 1209 1061 1355

24721 26719 6603 6598 6212 7306

41941 47073 11964 11842 10434 12832

7938 11757 1956 4208 2256 3337
37 40 10 7 6 17

68204 72212 16594 18338 19224 18056

26848 28225 6994 7406 6657 7169

396 727 150 154 193 230

3425 4115 928 1065 1039 1083

20891 22560 4425 5530 7429 5175
16645 16585 4098 4184 3904 4399

Import i alt

Varer 	
Skip, nybygde og
eldre 	
Oljeplattformer og
moduler, nybygde og
eldre 	
Direkte import ved
oljevirksomhet 	
Andre varer 	

Produkter fra
jordbruk, skogbruk
og fiske 	
Råolje 	
Bergverksprodukter
Industriprodukter
Narings- og
nytelsesmidler .
Grafiske pro-
dukter 	
Treforedlings-
produkter 	
Kjemiske råvarer
Raffinerte olje-
produkter 	
Metaller 	
Tekstil- og be-
kledningsvarer 	
Trevarer 	
Kjemiske og
mineralske pro-
dukter 	
Andre verksted-
produkter 	
Transportmidler
mv. uten til-
svarende norsk
produksjon 	

Elektrisk kraft
Tjenester 	
Brutto utgifter ved
skipsfart 	
Brutto utgifter ved
oljeboring 	
Direkte import ved
annen oljevirksom-
het 	
Nordmenns konsum
i utlandet 	
Andre tjenester

1991---
1.kv.a)

54853

38223

2800

302

140
34980

1387
133
601

32847

1542

529

1185
2067

768
2971

3375
1151

6473

11637

1147
11

16630

7252

324

1000

3907
4147

1) Uoverensstemmelsene i tabellene skyldes maskinell avrunding.
a) Anslag tildels basert på framskrivninger.
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Tabell A44. 	 (6.16) 	 Import av varer og tjenester. Faste 1989-priser. Mill.

1989* 	 1990*  	 1990 	
1.kv.	 2.kv. 	 3.kv. 	 4.kv.

Import i alt 	 234706 240706 58145 62784 56389 63387

Varer 	 166503 170160 41743 44912 37513 45991
Skip, nybygde og
eldre 	 25753 13888 3740 5845 1972 2331
Oljeplattformer og
moduler, nybygde og
eldre  173 3675 113 114 726 2722
Direkte import ved
oljevirksomhet 	 2266 1129 135 240 147 608
Andre varer 	 138311 151467 37756 38713 34669 40329

Produkter fra
jordbruk, skogbruk
og fiske 	 5462 5010 1435 1232 1094 1250
Råolje 	 801 1400 216 569 304 311
Bergverksprodukter 2269 2582 739 707 571 566
Industriprodukter 129742 142442 35358 36198 32695 38190
Nærings- og -
nytelsesmidler . 6352 6466 1491 1629 1536 1810
Grafiske pro-
dukter 	 1935 1902 459 421 501 522
Treforedlings-
produkter 	 4317 4511 1185 1084 1045 1198
Kjemiske råvarer 8306 9307 2365 2286 2167 2489
Raffinerte olje-
produkter 	 3212 2797 721 615 713 748
Metaller 	 141.61 15572 4044 3866 3799 3864
Tekstil- og be-
kledningsvarer 	 11990 12682 3480 2886 3286 3030
Trevarer 	 4868 4707 1267 1123 1037 1281
Kjemiske og
mineralske pro-
dukter 	 24721 25985 6547 6430 5998 7011
Andre verksted-
produkter 	 41941 47443 11907 11874 10517 13145
Transportmidler
mv. uten til-
svarende norsk
produksjon 	 7938 11069 1892 3986 2097 3093

Elektrisk kraft 	 37 33 9 7 6 12
Tjenester 	 68204 70546 16402 17872 18876 17396
Brutto utgifter ved
skipsfart 	 26848 29059 7085 7446 7218 7310
Brutto utgifter ved
oljeboring 	 396 716 152 155 186 223
Direkte import ved
annen oljevirksom-
het  3424 3649 851 961 899 938
Nordmenns konsum
i utlandet 	 20890 21024 4271 5188 6835 4731
Andre tjenester . 16645 16097 4042 4121 3738 4195

kr 1)

1991---
1.kv.a)

55732

39472

2751

295

140
36286

1346
141
613

34177

1480

470

1178
2502

630
3800

3380
1091

6181

12354

1111
9

16261

7504

323

917

3501

4015

1) Uoverensstemmelsene i tabellene skyldes maskinell avrunding.
a) Anslag tildels basert på framskrivninger.
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TABELL Bl: OLJE- OG GASSPRODUKSJON
Produksjon av råolje i millioner tonn og naturgass i milliarder standard
kubikkmeter. Tallene for årene viser gjennomsnittlig månedsproduksjon.

1986 1987 1988 1989 1990 	 1990/91 	
Nov. Des. Jan. Feb. Mars Apr.

Råolje 	 3.5 4.1 4.7 6.2 6.8 7.7 7.5 7.9 7.2 7.9 7.6
Naturgass 	 2.3 2.4 2.5 2.6 2.3 2.6 2.8 2.8 2.6 2.6 2.5

TABELL B2: PRODUKSJONSINDEKS ETTER NÆRING OG ANVENDELSE
Sesongjusterte indekser. 1980=100.
Arsindeksene er et gjennomsnitt av månedsindeksene for året.

1986 1987 1988 1989 1990 	 1990/91 	
Nov. Des. Jan. Feb. Mars Apr.

Produksjon etter næring:
Bergv.dr., industri og kraftf. 1) 	 108 110 111 113 114 114 111 113 114 114 107
Bergverksdrift 1) 	 124 116 111 120 124 128 120 119 120 118 128
Industri 	 107 108 107 108 108 107 106 107 106 108 102
Kraftforsyning 	 111 118 125 136 138 143 132 140 149 147 122

Produksjon etter anvendelse:
Eksport 1) 	 119 123 125 128 129 129 127 128 127 128 124
Konsum 	 104 106 107 109 110 112 109 112 113 111 107
Investering 2) 	 175 175 166 166 166 165 165 162 165 166 162
Vareinnsats i bygg og anlegg 	 109 110 105 102 	 99 	 98 	 95 	 93 	 94 	 94 	 88
Vareinnsats ellers 	 94 	 96 	 97 100 101 101 	 98 101 103 102 	 97

1)Utenom utvinning av olje og naturgass.
2)Se merknad etter tabell 817.

TABELL B3: INDUSTRIPRODUKSJON - PRODUKSJONSINDEKSEN
Endring i prosent fra foregående Ar og fra samme periode Aret for i et
tremåneders glidende gjennomsnitt 1).

1988 1989 1990 	 1990/91 	
Okt. Nov. Des. Jan. Feb. Mars

Industri ialt 	 -1.1 	 0.5 	 0.9 	 0.9 -0.6 -0.8 -0.8 -3.9 -1.2
Næringsmidler, drikkev. og tobakk 	 -1.7 	 0.2 -2.4 	 2.9 	 0.6 	 2.2 	 4.7 	 4.2 	 7.2
Tekstilvarer, bekledn.v., lær mv. 	 -15.2 -11.8 	 1.5 	 2.4 -0.0 -1.6 -1.0 -7.6 -0.5
Trevarer 	 -4.4 -3.0 -3.9 -4.7 -7.5 -7.1 -8.8 -14.9 -10.9
Treforedling 	 1.3 	 6.5 -0.4 -1.4 -3.3 -0.8 	 0.8 -0.2 	 1.0
Grafisk produksjon og forlagsv. 	 1.2 	 0.2 -1.1 	 0.4 -0.3 	 0.4 	 1.4 -0.7 	 1.2
Kjemiske prod., mineraloljep. mv. 	 -1.1 	 4.4 	 9.6 	 4.0 	 1.9 -0.3 -0.0 -1.5 -1.1
Mineralske produkter 	 -5.7 -9.4 -2.9 -0.5 -5.7 -7.9 -7.9 -11.1 -7.4
Jern, stål og ferrolegeringer 	 6.2 -1.4 -1.3 	 4.4 -0.6 -6.1 -8.5 -12.6 -11.2
Ikke-jernholdige metaller 	 9.4 	 3.5 	 0.8 	 2.2 	 3.8 	 4.1 	 4.6 	 3.3 	 4.0
Metallvarer 	 -3.2 -2.3 -1.3 -1.0 -3.0 -2.9 -2.4 -5.9 -1.8
Maskiner 	 -5.3 -0.7 	 0.1 	 1.4 -1.3 -1.7 -1.8 -4.4 -1.4
Elektriske apparater og materiell 	 2.8 	 3.4 -0.8 -3.0 -1.2 -0.1 -2.9 -10.3 -5.5
Transportmidler 	 -2.9 	 1.6 	 1.4 	 2.7 	 2.7 	 2.7 	 2.6 -1.7 	 2.1
Tekn. og vitensk. instr. mv. 	 -1.6 	 2.0 	 6.6 	 6.5 	 8.5 	 9.2 10.7 	 2.9 	 8.9
Industriproduksjon ellers 	 -2.8 -6.7 	 4.3 12.2 	 7.4 	 7.4 	 6.4 	 1.7 	 8.0

1)Tallene i kolonnene for månedene viser endring i prosent fra samme
periode året for for summen av produksjonen for den aktuelle
måneden, måneden for og måneden etter.
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TABELL B4: ORDRETILGANG - INDUSTRI
Ordretilgang til utvalgte industrigrupper, fordelt på eksport- og hjemme-
markedet. Sesongjusterte verdiindekser. 1976=100. Tallene for årene viser
gjennomsnittet av kvartalstallene for det samme året.

1987 1988 1989 1990 	 1989 	 1990 	  1991
1.kv 2.kv 3.kv 4.kv 1.kv 2.kv 3.kv 4.kv 1.kv

Produksjon av kjemiske råvarer:
Ordretilgang i alt 	 221 227 231 230 235 218 234 236 221 215 236 250 276
For eksport 	 239 251 273 259 273 259 272 286 254 266 260 257 274
Fra hjemmemarkedet 	 195 193 172 190 174 169 172 175 167 152 195 245 272

Produksjon av metaller:
Ordretilgang i alt
	

253 350 394 318 440 429 369 339 322 324 328 299 256
For eksport
	

274 380 436 352 480 479 407 377 360 359 356 335 285
Fra hjemmemarkedet
	

181 250 253 204 307 270 221 215 200 215 216 184 165

Produksjon av verkstedprodukter ekskl.
transportmidler og oljerigger mv.:
Ordretilgang i alt 	 216 220 215 224 229 213 212 204 218 218 232 227 198
For eksport 	 264 284 338 339 404 300 325 321 358 340 325 331 310
Fra hjemmemarkedet 	 197 194 165 177 159 174 171 156 163 165 198 183 155

TABELL B5: ORDRERESERVER - INDUSTRI
Ordrereserver i utvalgte industrigrupper, fordelt på eksport- og hjemme-
markedet. Verdiindekser. 1976=100. Tallene for årene viser gjennomsnittet av
kvartalstallene for det samme året.

1987 1988 1989 1990 	 1989 	 1990 	  1991
1.kv 2.kv 3.kv 4.kv 1.kv 2.kv 3.kv 4.kv 1.kv

Produksjon av kjemiske råvarer:
Ordrereserver i alt 	 207 189 187 165 207 175 173 194 184 147 153 177 207
For eksport 	 177 183 194 175 215 177 179 207 188 147 180 183 200
Fra hjemmemarkedet 	 245 197 179 153 197 174 165 179 178 146 120 170 217

Produksjon av metaller:
Ordrereserver i alt
	

137 212 283 249 315 284 271 262 267 252 244 234 248
For eksport
	

164 251 334 292 372 337 320 307 316 291 287 275 292
Fra hjemmemarkedet
	

65 109 150 138 167 147 144 144 140 151 133 127 133

Produksjon av verkstedprodukter ekskl.
transportmidler og oljerigger mv.:
Ordrereserver i alt 	 257 255 253 246 262 258 256 236 250 240 251 245 252
For eksport 	 335 363 443 466 449 443 442 437 483 478 477 425 421
Fra hjemmemarkedet 	 224 209 172 152 181 178 177 150 151 137 154 168 180
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TABELL B6: PÅLØPTE INVESTERINGSKOSTNADER FOR OLJEUTVINNING
Løpende priser, mill. kroner. Tallene for årene viser gjennomsnitt av
månedene.

1987 1988 1989 1990 1988 	 1989 	 1990 	
4.kv 1.kv 2.kv 3.kv 4.kv 1.kv 2.kv 3.kv 4.kv

Leting:
I alt
Undersøkelsesboringer
Generelle undersøkelser
Felt eval. og - undersøk
Adm. og andre kostnader

1238 1040 1251 1285 1275
692 645 864 904 842
142 134 114 93 184
261 115 103 129 101
145 147 171 159 148

704 1178 1435 1686 1016 1289 1285 1548
454 828 941 1232 718 916 939 1044
76 	 99 	 91 189 	 35 109 112 116
13 	 74 261 	 62 	 49 131 108 226
160 177 143 204 213 132 127 162

Feltutbygging:
I alt
Varer
Tjenester
Produks jonsboring

Felt i drift:
I alt
Varer
Tjenester
Produks jonsboring

5256 4921 5665 4878 6445 4651 4809 5217 7982 4919 4891 4535 5166
2587 2014 2436 2932 3225 2329 2461 1902 3052 2258 3110 3249 3110
2338 2594 2952 1390 2864 2021 2206 3072 4508 2310 1530 885 834
330 313 277 347 355 300 143 243 422 351 251 401 385

1435 934 803 994 887 632 920 860 801 770 999 902 1305
294 177 	 85 201 193 	 96 	 88 	 48 107 	 97 188 154 366
860 209 120 190 178 	 98 145 106 132 	 90 214 201 255
281 548 598 603 516 438 687 705 562 584 597 548 684

TABELL B7: INDUSTRIINVESTERINGER I VERDI - INVESTERINGSUNDERSOKELSEN
Antatte og utførte industriinvesteringer. Mill.kr. Sesongjustert.
Tallene for årene viser gjennomsnittet av kvartalstallene for det samme året.

1988 1989 1990 1989 	 1990 	  1991 
2.kv 3.kv 4.kv 1.kv 2.kv 3.kv 4.kv 1.kv

Utførte 	 3619 2712 2586 2800 2709 2440 2562 2526 2557 2700
Antatte 	 3761 3219 2963 3571 3003 2908 2898 2832 3057 3068 2957

TABELL B8: BOLIGBYGGING
Antall boliger i 1000. Sesongjustert. 1). Tallene for årene
viser gjennomsnittet av månedstallene for det samme året.

1988 1989 1990 	 1990/91 	
Nov. Des. Jan. Feb. Mars Apr.

Boliger satt igang	 2.3 	 2.1 	 1.7 	 1.4 	 1.8 	 2.0 	 1.8 	 2.2 	 1.6
Boliger under arbeid
	

32.1 28.9 25.2 22.5 22.2 20.0 20.3 20.8 20.9
Boliger fullført
	

2.5 	 2.3 	 2.2 	 2.2 	 2.1 	 2.3 	 1.6 	 2.0 	 1.7

1) Seriene er sesongjustert uavhengig av hverandre.
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TABELL B9: DETALJOMSETNINGSVOLUM
Sesongjustert indeks.1) 	 1988=100. Tallene for årene viser gjennomsnittet av
månedstallene for det samme året.

	1986 1987 1988	 1989 1990 	 1990/91 	
Okt. Nov. Des. Jan. Feb. Mars

Omsetning ialt 	 116 	 110 	 100 	 98 	 100 	 101 	 101 	 93 	 98 	 97 	 93

1) Basert på en foreløpig beregning av sesongfaktorene, 	 spesielt for
desember 1988

TABELL B10: DETALJOMSETNINGSVOLUM MV.
Endring i prosent fra foregående år og fra samme periode året før i et
tremâneders glidende gjennomsnitt. 	 1)

1988 	 1989 	 1990 	 1990/91
Okt. 	 Nov. 	 Des. Jan. Feb. Mars

Omsetning i alt 	 -9.0 	 -1.7 	 1.3 	 2.2 	 0.7 	 -1.1 -2.3 -3.9

Detaljomsetning etter næring: 	 -
Nærings- og nytelsesmidler 	 -3.1 	 0.4 	 0.7 	 1.6 	 1.6 	 1.4 0.8 2.5
Bekledning og tekstilvarer 	 -12.5 	 -0.2 	 12.2 	 15.2 	 12.1 	 11.9 10.3 3.9
Møbler og innbo 	 -8.6 	 -1.0 	 2.5 	 2.5 	 -0.0 	 -3.5 -2.9 -5.2 • •

Jern, 	 farge, 	 glass, 	 stent. 	 og sport 	 -0.4 	 -4.2 	 -5.0 	 -5.0 	 -7.3 	 -6.3 0.7 2.7 • •

Ur, 	 opt., 	 musikk, 	 gull og sølv 	 0.6 	 -6.0 	 16.4 	 22.9 	 18.2 	 15.9 10.7 2.4 • •

Motorkjøretøyer og bensin 	 -17.5 	 -4.7 	 -2.6 	 -4.4 	 -5.7 	 -9.6 -13.0 -15.4 • •

Reg. 	 nye personbiler 	 -40.8 -19.1 	 11.9 	 4.8 	 -0.7 -12.6 -18.4 -18.6 -11.4

1)Tallet i kolonnene for månedene viser endring i prosent fra samme periode
året før for summen av omsetningsvolumet for den aktuelle måneden,
måneden før og måneden etter.

TABELL B11: ARBEIDSMARKEDET - ARBEIDSKRAFTUNDERSOKELSEN
Tallet på arbeidssøkere uten arbeidsinntekt og tallet på sysselsatte.
1000 personer. 2)

1987 1988 1989 1990 	 1989 	 1990 	  1991
2.kv 3.kv 4.kv 1.kv 2.kv 3.kv 4.kv 1.kv

Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt:
Kvinner 	 25 	 33 	 45 	 46 	 47 	 45 	 44 	 42 	 50 	 44 	 49 	 41 	 48
Menn 	 21 	 36 	 61 	 66 	 61 	 58 	 65 	 60 	 74 	 68 	 66 	 55 	 72
Totalt 	 45 	 70 106 112 108 104 109 101 124 112 115 	 97 120

Tallet på sysselsatte 1) 2126 2114 2049 2030 2051 2068 2054 2022 2008 2039 2050 2023 1988

1)F.o.m. 1986 inkluderes også familiemedarbeidere med ukentlig arbeidstid
under 10 timer.
2)0mlegging av AKU f.o.m. 2.kvartal 1988.

TABELL B12: ARBEIDSMARKEDET - ARBEIDSKONTORENES REGISTRERINGER
Tallet på registrerte arbeidsløse og ledige plasser. Arbeidsloshetsprosenten.

1988 	 1989 	 1990 	 1990/91 	
Des. 	 Jan. 	 Feb. 	 Mars Apr. Mai

Sesongjusterte tall:
Registrerte arbeidsløse 1000 pers. 49.4 83.0 92.7 88.9 94.0 93.4 94.1 91.9 94.6

Ujusterte tall:
Registrerte arbeidsløse 1000 pers. 49.3 82.9 92.7 89.4 102.7 99.6 97.0 92.5 88.9
Herav: Permitterte 1000 pers. 9.4 17.4 15.8 13.1 16.1 16.6 14.6 11.2 8.6
Ledige plasser 1000 pers. 8.7 6.9 6.6 - 5.2 6.8 8.8 11.0 7.7 7.6
Arbeidsloshetsprosenten 1) 2.3 3.8 4.3 4.2 4.8 4.6 4.5 4.3 4.2
Arb.løse/led.plasser 7.0 14.5 14.6 17.2 15.1 11.3 8.8 12.0 11.7

1)Registrerte ledige i prosent av arbeidsstyrken ifølge AKU.
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TABELL B13: TIMEFORTJENESTE
Gjennomsnittlig timefortjeneste i industri og i bygge- og anleggsvirksomhet.
Kroner.

1988 1989 1990 1989 	 1990   
1.kv 2.kv 3.kv 4.kv 1.kv 2.kv 3.kv 4.kv

Industri, kvinner 	 72.0 76.4 81.1 73.5 76.9 77.2 78.2 78.2 79.2 85.0 81.8
Industri, menn 	 85.4 89.5 94.1 86.5 91.0 90.0 90.4 90.7 92.5 98.4 94.6
Bygge- og anl., menn 	 100.0 100.9 101.4 98.4 102.4 101.5 101.2 98.6 101.5 103.3 102.3

TABELL B14: KONSUMPRISINDEKSEN
Endring i prosent fra foregående år og fra samme måned ett år tidligere.

1988 1989 1990 	 1990/91 	
Nov. Des. Jan. Feb. Mars Apr.

Ialt 	 6.7 	 4.6 	 4.1 	 4.5 	 4.4 	 4.0 	 4.0 	 3.5 	 3.8
Varer og tjenester etter konsumgruppe:
Matvarer ialt 	 6.3 	 2.7 	 3.2 	 3.0 	 2.9 	 1.3 	 1.2 	 1.1 	 1.2
Drikkevarer og tobakk 	 6.8 	 5.1 	 7.0 	 7.2 	 7.1 	 7.7 	 7.4 	 7.4 	 7.3
Klær og skotøy 	 5.8 	 3.1 	 2.1 	 1.8 	 2.3 	 1.2 	 1.7 	 1.8 	 2.2
Bolig, lys og brensel 	 8.3 	 6.1 	 6.4 	 6.4 	 6.1 	 5.4 	 5.4 	 5.0 	 4.9
Møbler og husholdningsartikler 	 5.9 	 3.6 	 2.6 	 2.8 	 3.5 	 3.2 	 2.5 	 2.3 	 2.2
Helsepleie 	 3.6 	 4.3 	 8.5 12.0 12.0 11.6 11.7 11.1 11.0
Reiser og transport 	 6.7 	 5.3 	 2.9 	 4.5 	 3.6 	 3.9 	 3.8 	 2.6 	 4.1
Fritidssysler og utdanning 	 6.4 	 4.5 	 4.6 	 4.2 	 4.5 	 5.2 	 5.1 	 4.6 	 4.1
Andre varer og tjenester 	 6.2 	 4.4 	 3.3 	 4.2 	 4.1 	 4.2 	 4.3 	 4.2 	 4.1

Varer og tjenester etter leveringssektor:
Jordbruksvarer 	 6.0 	 2.1 	 4.8 	 3.6 	 4.1 	 0.6 	 0.3 	 0.6 	 0.6
Andre norskproduserte konsumvarer 	 6.9 	 4.7 	 5.3 	 7.1 	 6.1 	 6.9 	 6.3 	 5.5 	 6.3
Importerte konsumvarer 	 5.6 	 2.9 	 1.7 	 1.9 	 2.0 	 1.5 	 1.7 	 1.9 	 2.1
Husleie 	 7.9 	 7.6 	 6.5 	 6.0 	 5.5 	 5.5 	 5.5 	 5.2 	 5.2
Andre tjenester 	 7.1 	 5.7 	 3.7 	 4.0 	 4.3 	 3.5 	 3.8 	 3.0 	 2.8

TABELL B15: ENGROSPRISER
Endring i prosent fra foregående år og fra samme periode ett år tidligere.

	1988 1989 1990 	 1990/91 	
Nov. Des. Jan. Feb. Mars Apr.

	- 	
Ialt 	 5.3 	 5.5 	 3.7 	 5.3 	 4.3 	 3.1 	 2.6 	 3.2 	 3.7
Matvarer og levende dyr 	 3.7 	 3.4 	 4.5 	 4.0 	 4.3 	 3.5 	 4.2 	 4.6 	 5.1
Drikkevarer og tobakk 	 5.3 	 4.1 	 4.9 	 5.3 	 5.4 	 5.2 	 5.6 	 5.7 	 5.5
Råvarer, ikke spis., u. brenselst. 	 12.9 10.8 -0.2 -2.2 -2.0 -3.3 -2.6 -3.1 	 1.2
Brenselstoffer, -olje og el.kraft 	 1.9 	 8.9 10.2 	 19.4 13.5 	 7.53.4 	 5.3 	 5.5
Dyre- og plantefett, voks 	 10.1 	 3.1 	 1.9 	 1.2 	 0.9 	 0.0 	 0.1 	 0.9 	 0.8
Kjemikalier 	 7.7 	 6.5 -1.4 	 0.6 	 1.0 	 1.0 	 0.8 	 2.5 	 3.1
Bearbeidde varer etter materiale 	 6.8 	 5.2 	 1.5 	 1.7 	 1.9 	 1.6 	 1.8 	 1.4 	 1.4
Maskiner og transportmidler 	 4.7 	 3,7 	 2.6 	 2.5 	 2.0 	 2.4 	 2.5 	 2.6 	 2.8
Forskjellige ferdigvarer 	 6.5 	 3.9 	 2.6 	 3.1 	 3.1 	 3.8 	 3.5 	 4.2 	 4.3
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TABELL B16: UTENRIKSHANDEL - VERDITALL
Verditall for tradisjonell vareeksport og vareimport iflg. handels-
statistikken. Milliarder kroner. Sesongjustert. Tallene for årene
viser gjennomsnittet av månedstallene for det samme året.

1986 1987 1988 1989 1990 	 1990/91 	
Nov. Des. Jan. Feb. Mars Apr.

Eksport 1)
	

5.8 6.5 7.8 8.9 9.5 10.0 10.1 9.5 9.2 10.3 8.8
Import 2)
	

12.2 12.0 11.5 11.5 12.8 13.7 12.7 12.9 12.0 12.0 15.3
Import 3)
	

12.0 11.8 11.4 11.4 12.7 13.7 12.7 12.8 11.9 12.0 15.0

1)Uten skip, oljeplattformer, råolje og naturgass.
2)Uten skip og oljeplattformer.
3)Uten skip, oljeplattformer og råolje.

TABELL B17: UTENRIKSHANDEL - INDEKSER
Volum- og prisindekser for tradisjonell vareeksport og vareimport iflg.
handelsstatistikken. 1988=100. Arene viser gjennomsnittet av kvartals-
tallene for det samme året.

1987 1988 1989 1990 	 1989 	 1990 	  1991
1.kv 2.kv 3.kv 4.kv 1.kv 2.kv 3.kv 4.kv 1.kv

Sesongjusterte tall:
Eksportvolum 1)
Importvolum 2)

Ujusterte tall:
Eksportpriser 1)
Importpriser 2)

96 103 109 121 103 110 111 115 116 123 125 123 123
109 102 	 95 106 	 92 	 96 	 96 	 96 102 108 104 108 104

89 	 99 106 102 108 107 107 104 102 	 99 	 98 107 103
97 100 106 107 103 105 107 108 106 106 107 108 102

1)Uten skip, oljeplattformer, råolje og naturgass.
2)Uten skip og oljeplattformer.

MERKNAD TIL TABELL 132.
2)For tilbakegående år er produksjonsindeksen etter anvendelse avstemt
mot de endelige, årlige nasjonalregnskapene, der verdien av skip og
oljeplattformer først regnes som investert når skipet er ferdigbygd
eller plattformer er slept ut på feltet. I byggeperioden regnes produk-
sjonen som levert til lager av varer under arbeid og ikke investeringer,
noe som vil gi store variasjoner i indeksen mellom de berørte årene.
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4.

2

BYGG
Boliger satt igang. Sesongjustert

Antall boliger

BOLIGLÅN NYE BOLIGER
Antall oppføringslån fra Husbanken i 1000.
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Konsumprisindeksen • • "" Engrosprisindeksen
Iflg. konsumprisindekse 	 - • Iflg. engrosprisindeksen

1) Konsumprisindeksen for varer omsatt gjennom detalj-
handelen og engrosprismdeksen for varer til konsum. 

UTENRIKSHANDEL MED TRADISJONELLE VARER
Sesongjusterte verditall. Milliarder kroner.
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TABELL Cl: BRUTTONASJONALPRODUKT
Prosentvis volumendring fra foregående Ar.

1990 1991	 1992
1985 1986 1987 1988 1989 anslag prog- prog-

nose nose

Danmark  	 3,7	 3,1	 -0,6	 -0,2	 1,4	 1,0	 0,8	 2,1
Frankrike  	 1,7	 2,3	 2,4	 3,8	 3,6	 2,5	 2,3	 2,6
Italia  	 2,9	 2,5	 3,0	 4,2	 3,2	 2,6	 2,4	 2,7
Japan  	 4,9	 2,5	 4,6	 5,7	 4,9	 6,1	 3,7	 3,8
USA  	 3,0	 2,8	 3,7	 4,5	 2,5	 1,0	 0,9	 1,9
Storbritannia  	 3,6	 3,2	 4,7	 4,6	 2,3	 1,6	 0,7	 1,9
Sverige  	 2,1	 1,1	 2,9	 2,3	 2,1	 0,9	 -0,5	 0,8
Tyskland (vest)  	 2,0	 2,3	 1,7	 3,7	 3,9	 4,2	 3,0	 2,6

Norge  	 5,3	 4,2	 2,0	 -0,5	 0,4	 1,8	 3,2	 2,7

Kilde: Regnskapstall for Norge: Statistisk sentralbyrå. Forovrig OECD.

TABELL C2: PRIVAT KONSUM
Prosentvis volumendring fra foregående Ir.

	1990 	 1991	 1992

	

1985 1986 1987	 1988	 1989 anslag	 prog- prog-
	_ 	 nose	 nose

Danmark  	 5,5	 4,1	 -1,7	 -1,7	 -0,4	 0,9	 1,5	 2,0
Frankrike  	 2,4	 3,7	 3,0	 3,2	 3,1	 3,1	 2,4	 2,4
Italia  	 3,0	 3,8	 4,2	 4,1	 3,8	 3,0	 2,6	 3,0
Japan  	 2,7	 3,1	 4,3	 5,1	 3,5	 4,1	 3,8	 3,8
USA  	 4,6	 4,3	 2,8	 3,6	 1,9	 1,0	 -0,5	 0,8
Storbritannia  	 3,9	 5,7	 6,0	 7,2	 3,9	 2,4	 1,0	 1,8
Sverige  	 3,0	 4,8	 4,6	 2,5	 0,7	 0,9	 1,0	 1,0
Tyskland (vest) 	 1,7	 3,4	 3,5	 2,7	 1,7	 5,3	 3,5	 2,2

Norge  	 9,9	 5,6	 -1,0	 -2,8	 -2,6	 2,6	 2,1	 2,1

Kilde: Regnskapstall for Norge: Statistisk sentnilbyri. Forovrig OECD.

TABELL 0: OFFENTLIG KONSUM
Prosentvis volumendring fra foregående Ir.

1990	 1991	 1992
1985 1986 1987	 1988	 1989 anslag prog- prog-

nose nose

Danmark  	 2,4	 1,5	 2,5	 -0,9	 -0,8	 -0,4	 -0,7	 0
Frankrike  	 3,2	 1,7	 2,8	 2,9	 1,5	 2,3	 2,0	 2,1
Italia  	 3,5	 2,9	 3,7	 2,8	 0,5	 1,5	 1,5	 1,5
Japan  	 1,7	 6,2	 -0,6	 2,2	 2,1	 2,1	 2,0	 2,0
USA  	 7,3	 4,0	 2,6	 0,2	 2,3	 2,9	 1,6	 0,7
Storbritannia  	 0,0	 2,0	 1,1	 0,5	 0,8	 2,0	 1,3	 1,5
Sverige  	 2,1	 1,2	 1,3	 1,0	 1,9	 2,0	 1,2	 1,5
Tyskland (vest) 	 2,1	 2,5	 1,5	 2,3	 -0,9	 2,2	 1,0	 0,4

Norge  	 3,3	 2,2	 4,0	 0,5	 2,3	 2,3	 2,1	 2,0

Kilde: Regnskapstall for Norge: Statistisk sentralbyrå. Forovrig OECD.

TABELL C4: BRUTTOINVESTERINGER I FAST REALKAPITAL
Prosentvis volumendring fra foregående Ir.

1990 1991	 1992
1985 1986 1987	 1988	 1989 anslag prog- prog-

nose nose

Danmark  	 10,8	 16,2	 -7,4	 -4,8	 -0,1	 -3,9	 0,3	 3,6
Frankrike  	 1,1	 3,3	 5,2	 8,6	 5,9	 3,4	 2,5	 3,6
Italia  	 2,5	 1,6	 5,8	 6,7	 5,1	 3,4	 3,0	 3,2
Japan  	 5,8	 5,8	 10,4	 12,6	 10,9	 10,7	 4,5	 4,5
USA' 	 5,5	 0,0	 2,6	 5,6	 1,6	 0	 -0,4	 2,3
Storbritannia  	 3,0	 1,7	 8,6	 14,8	 4,8	 -1,3	 -2,2	 1,8
Sverige  	 6,0	 -0,6	 7,6	 6,4	 9,5	 2,2	 -5,8	 -3,7
Tyskland (vest) 	 0,0	 3,2	 2,2	 5,1	 7,1	 8,2	 4,0	 3,8

Norge  	 -13,9	 23,9	 -2,1	 1,6	 -4,8	 -28,5	 7,4	 11,0

Kilde: Regnskapstall for Norge: Statistisk sentralbyri. Forovrig OECD.
Private bruuoinvesteringer.
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TABELL C.5: EKSPORT AV VARER OG TJENESTER
Prosentvis volumendring fra foregående Ir.

1990 1991	 1992
1985 1986 1987 1988 1989 anslag prog- prog-

nose nose

Danmark  	 4,1	 -0,3	 4,8	 6,7	 6,2	 6,2	 3,5	 4,4
Frankrike  	 2,1	 -1,1	 2,7	 8,3	 11,0	 5,0	 5,7	 6,5
Italia  	 3,8	 3,8	 3,3	 4,8	 10,1	 5,6	 5,2	 6,3
Japan  	 5,6	 -5,2	 3,9	 8,6	 15,5	 12,6	 6,5	 7,8
USA  	 -1,7	 3,0	 13,5	 18,3	 11,0	 5,8	 7,4	 8,5
Storbritannia  	 5,9	 3,7	 5,1	 0,2	 4,3	 6,7	 5,0	 5,2
Sverige  	 2,2	 3,3	 3,9	 3,3	 3,4	 1,2	 2,5	 4,2
Tyskland (vest) 	 6,7	 0,0	 0,8	 5,7	 11,5	 8,6	 8,8	 9,9

Norge  	 6,9	 1,6	 1,2	 5,5	 10,6	 7,8	 4,4	 3,3

Kilde: Regnskapstall for Norge: Statistisk sentralbyri. ForØvrig OECD.

TABELL C6: IMPORT AV VARER OG TJENESTER
Prosentvis volumendring fra foregående Ir.

1990 1991	 1992
1985 1986 1987 1988	 1989 anslag prog- prog-

nose nose

Danmark  	 8,6	 6,4	 -2,2	 1,2	 5,1	 2,5	 3,5	 4,0
Frankrike  	 4,7	 7,0	 7,9	 8,6	 8,3	 5,8	 5,7	 6,4
Italia  	 4,7	 4,6	 10,1	 6,9	 9,6	 6,3	 5,3	 5,8
Japan  	 -0,1	 2,8	 8,7	 20,7	 21,3	 13,5	 7,9	 7,5
USA  	 3,9	 9,4	 7,5	 7,1	 6,0	 3,3	 1,7	 3,5
Storbritannia  	 2,7	 6,4	 7,6	 12,8	 7,0	 3,8	 3,2	 4,6
Sverige  	 8,0	 5,5	 7,2	 5,8	 6,8	 2,5	 2,2	 2,5
Tyskland (vest) 	 3,7	 3,6	 4,8	 6,0	 8,8	 10,0	 9,9	 9,6

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

Kilde: Regnskapstall for Norge: Statistisk sentralbyrå. Forovrig OECD.

TABELL Cl: PRIVAT KONSUM
Prosentvis prisendring fra foregående Ir.

1990	 1991	 1992
1985 1986 1987	 1988	 1989 anslag prog- prog-

nose nose

Danmark  	 4,7	 3,5	 4,8	 4,0	 4,9	 2,8	 4,0	 3,2
Frankrike  	 5,7	 2,7	 3,1	 2,7	 3,3	 3,4	 3,9	 3,2
Italia  	 9,0	 5,8	 4,9	 5,2	 6,0	 6,3	 6,8	 5,8
Japan  	 2,2	 0,6	 -0,2	 -0,1	 1,7	 2,4	 2,4	 2,0
USA 1 	3,4	 2,4	 4,7	 3,9	 4,5	 5,4	 6,8	 5,4
Storbritannia  	 5,2	 4,3	 4,1	 4,9	 5,9	 4,6	 6,3	 5,3
Sverige  	 6,9	 4,5	 5,3	 6,3	 6,5	 10,2	 10,0	 5,0
Tyskland (vest) 	 2,0	 -0,5	 0,6	 1,2	 3,2	 2,6	 3,9	 3,7

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

Kilde:Regnskapstall for Norge: Statistisk sentralbyri. Forovrig OECD.

TABELL C8: ARBEIDSLEDIGHET
I prosent av den totale arbejdsstyrken'.

1990	 1991	 1992
1985	 1986	 1987	 1988	 1989 anslag prog- prog-

nose nose

Danmark  	 9,0	 8,0	 8,0	 8,6	 9,3	 9,6	 10,2	 9,9
Frankrike  	 10,2	 10,4	 10,5	 10,0	 9,4	 8,9	 9,0	 9,1
Italia  	 9,6	 10,5	 10,9	 12,1	 12,1	 11,1	 11,3	 11,5
Japan  	 2,6	 2,8	 2,8	 2,5	 2,3	 2,1	 2,3	 2,3
USA2 	7,1	 6,9	 6,1	 5,5	 5,3	 5,5	 6,4	 6,7
Storbritannia  	 11,2	 11,2	 10,3	 8,2	 6,2	 5,8	 6,2	 6,6
Sverige  	 2,8	 2,7	 1,9	 1,6	 1,4	 1,6	 2,8	 3,1
Tyskland (vest)2  	7,2	 6,4	 6,2	 6,2	 5,6	 5,0	 5,0	 5,1

Norge  	 2,6	 2,0	 2,1	 3,2	 4,9	 5,2	 5,1	 4,9

Kilde:Historiske tall for Norge: AKU-tall fra Statistisk sentralbyrå. Forøvrig OECD.
Alle land unntatt Danmark fOlger ILO-defmisjon av ledighet.

2 Unntatt militære styrker.



36*
KONJUNKTURINDIKATORER FOR UTLANDET

TABELL Dl: SVERIGE

1988 1989 1990 	 1990 / 1991 	
Nov.	 Des.	 Jan.	 Feb. Mars	 Apr.

Sesongjusterte tall:
Total industriproduksjon	 1985=100	 103	 106	 103	 100	 101	 102	 101
Arbeidsloshetsprosent 	 1,6	 1,4	 1,5	 1,9	 1,8	 2,3	 2,3	 2,2 	 ••

Ujusterte tall:
Ordretilgang I 	1985=100	 126	 137	 135	 138	 125	 144	 123	 ••
Konsumpriser	 1985=100 114,9 122,3 135,1 139,3 139,1 142,4 146,3 146,9 147,7

Verdi av tilgang på nye ordrer til industrien.

TABELL D2. DANMARK

1988 1989 1990 	 1990/1991	 	
Okt.	 Nov Des.	 Jan.	 Feb. Mars

Sesongjusterte tall:
Salgsvolum, industrien	 1985=100	 106	 109	 109	 108	 110	 107	 110	 111	 ••
Detaljomsetningsvolum 	 1985=100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 101	 100	 101
Arbeidsloshetsprosent 	 8,5	 9,2	 9,5	 9,8	 9,7	 9,7	 9,7	 9,8	 9,9

Ujusterte tall:
Ordretilgang l

Konsumprisindeks
1985=100	 110	 124	 123	 139	 128	 113	 129	 128
1985=100 112,7 118,1 121,2 122,9 122,8 122.5 122,5 122,8 123,0

.Tilgang på nye ordrer i investeringsvareindustrien.

TABELL D3: STORBRITANNIA

1988 1989 1990  	 1990 /1991 	
Okt. Nov.	 Des.	 Jan.	 Feb. Mars

Sesongjusterte tall:
Industriproduksjon	 1985=100 114,0 119,1 118,7 116,0 114,2 114,5 114,2 112,6 113,5
Ordretilgang 1 	1985=100	 115	 121	 112	 105	 99	 97	 85	 89	 ..
Detaljomsetningsvolum	 1985=100 117,7 120,0 120,3 119,0 118,4 119,7 118,6 118,5 122,9
Arbeidsloshetsprosent 	 8,1	 6,3	 5,8	 6,0	 6,2	 6,5	 6,7	 7,0	 7,4

Ujusterte tall:
Konsumprisindeks	 1985=100 112,9 121,9 133,4 138,0 137,7 137,5 137,7 138,4 138,9

Volumet av tilgangen på nye ordrer til verstedindustrien fra innenlandske kunder.

TABELL D4: TYSKLAND (VEST)

1988 1989 1990 	 1990 / 1991 	
Nov. Des.	 Jan.	 Feb. Mars	 Apr.

Sesongjusterte tall:
Total industriproduksjon 	 1985=100	 106	 111	 117	 119	 119	 122	 121	 ••	 ••
Ordretilgang i 	1985=100	 107	 120	 133	 143	 135	 148	 136	 141	 ••
Detaljomsetningsvolum	 1985=100	 111	 114	 123	 126	 125	 132	 131••
Arbeidsloshetsprosent 	 8,7	 7,9	 7,2	 6,7	 6,6	 6,4	 6,2	 6,1	 .•
Konsumpriser	 1985=100 101,2 104,2 107,0 108,3 108,4 108,6 108,8 108,8 109,2

1 Volumet av tilgangen på nye ordrer til investeringsvareindustrien fra innenlandske kunder.
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TABELL D5: FRANKRIKE

1988	 1989	 1990	 --------- ------	 1990/1991 	
Okt. Nov. Des.	 Jan.	 Feb. Mars

Sesongjusterte tall:
Total industriproduksjon 	 1985=100	 107	 111	 112	 114	 111	 109	 113	 112
Arbeidsløshetsprosent	 10,2	 9,6	 9,0	 9,0	 9,0	 9,0	 9,1	 9,2	 9,3

Ujusterte tall:
Konsumpriser
	

1985=100 108,7 112,5 116,3 118,2 118,0 117,9 118,4 118,6 118,7

TABELL D6: USA

1988 1989 1990	 1990 / 1991 	
Nov. Des.	 Jan. Feb. Mais Apr.

Sesongjusterte tall:
Total industriproduksjon 	 1985=100 110,9 114,6 115,6 114,7 113,6 112,9 112,0 111,2 111,3
Ordretilgang' 	 1985=100 121,4 128,5 125,8 116,2 120,2 117,8 117,5 111,8	 ••
Detaljomsetningsvolum2 	1985=100 120,1 122,8 122,3 121,5 118,9 117,1 	 118,1	 ••	 ••
Arbeidsløshetsprosent	 5,5	 5,3	 5,5	 5,9	 6,1	 6,2	 6,5	 6,8
Konsumprisindeks	 1985=100 110,1 115,3 121,6 124,4 124,8 125,3 125,6 125,5 125,8

Verdi av tilgang på nye ordrer på varige varer.
2 Mrd. dollar i 1982-priser.

TABELL D7: JAPAN

1988 1989 1990 	 1990/1991 	
Okt. Nov.	 Des.	 Jan.	 Feb. Mars

Sesongjusterte tall:
IndustriprodiAksjon l 	1985=100 113,1 120,1 125,6 130,2 129,3 128,4 130,0 129,3 127,5
Ordretilg,ane	 Mrd. yen 1100 1260 1403 1381 1527 1425 1427 1514
Arbeidsloshetsprosent	 2,5	 2,3	 2,1	 2,2	 2,1	 2,1	 2,0	 2,0	 2,1
Konsumpriser	 1985=100 100,7 103,5 107,0 108,4 108,8 109,0 110,2 110,0 110,1

Industriproduksjon og gruvedrift.
2 Verdien av tilgangen på nye ordrer til maskinindustrien fra innenlandske kunder.





Nye forskningsrapporter

RAPPORTER

Yngvar Dyvi, Herbert Kristoffersen og Nils Øyvind

MODIS V - En modell for makroøkonomiske
analyser.
Rapporter 9112, sideta11218, 1991. ISBN 82-537 ,-
3021-7. Pris kr. 125,-.

Denne rapporten inneholder en fullstendig doku-
mentasjon av den makroOkonomiske modellen
MODIS V. MODIS V er den femte utgaven av
planleggingsmodellen MODIS. Den første versjo-
nen ble lansert sa tidlig som i 1960 og var en
detaljert, men teoretisk enkel modell av Leontief-
typen. MODIS V avløste forgjengeren MODIS IV
i 1988, som da hadde vært i bruk i hele 15 dr. I
forhold til MODIS IV er det foretatt en betydelig
aggregering av modellen. Antall produksjonssekto-
rer er f.eks. redusert fra 139 til 50. MODIS V har
samme aggregeringsnivå som det norske kvartals-
vise nasjonalregnskapet. En armen viktig forskjell
fra MODIS IV er at det i MODIS V er implementert
nettoføring av merverdiavgiften. Dette i tråd med
overgangen til nettoføring av mervediavgiften i det
norske nasjonalregnskapet fra og med regnskapsdr-
et 1985.

Hovedvekten i rapporten er lagt på en detaljert
beskrivelse av modellens ligningsstruktur, med en
utdypende drøfting av kosmadskalkylemodellen og
inntektsregnskapsdelen. I to egne vedlegg drøftes
modelleringen av varehandelsavansen samt estime-
ring av kjedeindekser innenfor rammen av en s-
slOpsmodell.

DISCUSSION PAPER

Rol f Aaberge and Tom Wennemo:
Non-Stationary Inflow and Duration of Unem-
ployment.
Discussion Paper no. 52, 1990.

This paper is concerned with econometric problems
and methods involved in estimating duration mo-
dels using data on incomplete unemployment spells
provided by standard labor force surveys. In parti-
cular it considers how the model estimates are
affected by the commonly applied assumption of
stationary inflow rates, also in models which acco-
unt for the effect of unobserved heterogeneity.

Rolf Aaberge, John K. Dagsvik and Steinar Strom:
Labor Supply, Income Distribution and Excess
Burden of Personal Income Taxation in Sweden.
Discussion Paper no. 53, 1990.

The paper presents results from a labor supply study
on Swedish data. The estimated labor supply model

is based on a new methodological approach. This
approach is well suited for taking into account
complex non-linear and non-convex budget con-
straints, unobservable institutional constraints on
hours as well as joint labor supply decisions of
married couples. The model is estimated on Swe-
dish data from 1981. The resulting wage elasticities
of total labor supply turn out to be numerically
small.

The model is used to simulate the effects on labor
supply, income distribution and costs of taxation
from replacing the 1981 tax system by a system
with proportional and lump-sum taxes. The impact
on labor supply is shown to be substantial despite
the fact that wage elasticities are small.

RolfAaberge, John K. Dagsvik and Steinar Strøm:
Labor Supply, Income Distribution and Excess
Burden of Personal Income Taxation in Norway.
Discussion Paper no. 54, 1990.

This paper presents the results of an empirical ana-
lysis of labor supply for married couples in Norway
based on a new modelling approach. This new
framework is particularly convenient for dealing
with complicated budget constraints such as the
Norwegian case, and it also account for restrictions
on hours of work.

The purpose of the present paper is to apply the
estimated labor supply model to investigate the
effect from different tax reforms. In particular, we
study the effects on labor supply and income distri-
bution when the 1979 tax rules are replaced by
proportional taxes on gross earnings and lump-sum
taxes. The proportional tax rate is derived under the
constraint that the personal income tax revenue
should remain unchanged and equal to the revenue
in 1979.

The paper also reports an estimate of the cost of
taxation from changing the tax system. The estima-
te is based on the equivalent variation measure.

H aakon Vennemo:
Optimal Taxation in Applied General Equilibri-
um Models Adopting the Armington Assump-
tion.
Discussion Paper no. 55, 1990.

The paper derives formulas for optimal taxation in
a stylized Applied General Equilibrium (AGE) mo-
del, and shows their potential empirical significan-
ce. Because of the Amiington-assumption for ex-
ports and imports, the formulas are quite different
from those of the 'textbook' model for optimal
taxation. As a result, tax reforms that increase wel-
fare in the 'textbook' model, may not do so in the
AGE model. An empirical example for Norway is
given.
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