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SAMMENFATNINGER OG PERSPEKTIVER

Nye kvartalsvise nasjonalregnskapstall for

2. kvartal og anslag delvis basert på fram-

skrivinger for 3. kvartal som publiseres i

denne utgaven av Økonomiske analyser, be-

fester inntrykket av at norsk økonomi pas-

serte en konjunkturtopp i 10Pet av første

halvår i år slik det ble påpekt i Konjunk-

turtendensene i august i Økonomiske analyser

nr. 7, 1986. Det er grunn til A anta at

veksten i norsk økonomi framover vil bli be-

tydelig svakere enn det den har vært i de

foregående tre Arene. Det er innenlandsk

etterspørsel som gir reduserte vekstim-

pulser, først og fremst en kraftig avmatning

og mulig nedgang i privat konsum, men også

investeringsoppsvinget viser nå tegn til A

flate ut. Arbeidsmarkedet vil trolig likevel

fortsatt holde seg stramt, bl.a. som følge

av arbeidstidsforkortelsen fra 1. januar

1987. Prisveksten regnet i forhold til samme

periode Aret før vil forbli høy fram til

neste sommer.

I løpet av sommeren og høsten i år har

UNDERLIGGENDE TENDENS
(Vekst fra foregiende kvartal i glattet, sesongjustert
serie, omregnet til rlig rate.)

veksten i den innenlandske etterspørselen

stoppet. Dette skyldes særlig nedgang i

nivået i privat konsum og i noe mindre grad

også i industriinvesteringene, men i tillegg

synes investeringsveksten i tjenesteytende

næringer A ha avtatt. I 1987 er det dess-

uten ventet lavere oljeinvesteringer. Det

er foreløpig ingen klare tegn til en

eksportoppgang som kan erstatte svekkelsen

av innenlandske etterspOrselskomponenter.

Ifølge foreløpige anslag, tildels basert på

framskrivninger av korttidsstatistikken, tok

den underliggende veksttakten for produk-

sjonen for fastlands-Norge seg svakt opp fra

2. til 3. kvartal, men det skyldes antakelig

virkningene av arbeidskonfliktene i april.

Anslagene innebærer trolig at produksjons-

veksten gjennom sommerhalvåret i år 11 på

drøyt 2 prosent, noe som var mer enn en

halvering fra veksttakten gjennom det fore-

gående Aret.

Selv om 1986, for industrien sett under ett,

produksjonsmessig tegner til ikke å bli et

vesentlig dårligere år enn 1985, forventes

BRUTTONASJANFLFRODUCT
1980.100. Sesong justert.
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det en avdemping av aktiviteten utover i

1987. Veksten i næringer utenom industrien

later ikke til å være sterk nok til å

erstatte dette. Veksten i bygge- og

anleggssektoren er fortsatt svært hey, men

utviklingen utover neste år vil bli

vesentlig svakere etter hvert som

virkningene av investeringsoppsvinget ebber

ut. Oppgangen i de tjenesteytende næringene

ser også ut til å ha stoppet, men

tallgrunnlaget er her svært usikkert.

Etter alt å dømme vil norsk Økonomi, i hvert

fall i fOrste halvdel av 1987, bli preget av

et fortsatt stramt arbeidsmarked og et

sterkt pris- og kostnadspress. Den vedtatte

arbeidstidsforkortelsen fra 1. januar 1987

vil 'innebære at det i næringer som berOres

sterkt, oppstår behov for flere sysselsatte.

I første omgang vil derfor det stramme ar-

beidsmarkedet vedvare, og den lavere aktivi-

teten vil neppe umiddelbart kunne avhjelpe

situasjonen i sektorer hvor produksjonen er

begrenset av mangel på arbeidskraft. Det

Økte pris- og kostnadspresset tilsier at

norske produsenters konkurranseproblemer vil

Øke både på hjemme- og eksportmarkedene og

dette vil bidra til en ytterligere svekkelse

av produksjonsveksten.

UTVIKLINGEN I KONJUNKTURFOLSOMME BNP-

KOMPONENTER

Underliggende veksttakt fra foregående

kvartal, omregnet til årlig rate 1).

85.3 85.4 86.1 86.2 86.3a)

EtterspOrsel

fra fastlands-

Norge 2) .. 	 8 	 8 	 7 	 4 	 1

- pr. konsum 	 9 	 8	 5	 2 	 -1

- bto.invest. 12 	 15 	 16 	 14 	 7

Trad. vare-

eksport... 	2	 1 	 1 	 1 	 0

Trad. vare-

import .. 	 17 	 19 	 16 	 12 	 6

BNP for fast-

lands-Norge3) 	 5	 4 	 3	 2 	 3

1) Basert på glattet sesongjustert serie.

2) Omfatter ikke investeringer i olje-

virksomhet og sjøfart og lagerend-

ringer.

3) Omfatter ikke produksjon i oljvirk-

somhet og utenriks sjOfart.

4) Anslag.

Tradisjonell eksport

Nedgangen i verdien av tradisjonell vare-

eksport som gjorde seg gjeldende gjennom

siste del av 1985 og fram til 2. kvartal i

Ar, later nå til A ha stanset opp. Mens

eksportverdien i det siste har vist klare

tegn til ny vekst, har volumutviklingen

foreløpig vært langt svakere, et opp-

sving i eksportvolumet fra 2. til 3.

kvartal var ikke sterkt nok til A trekke opp

den beregnede underliggende veksttakten.

Virkningen av devalueringen synes altså å ha

fått et visst gjennomslag i verditallene

utover hOsten, men det er fortsatt uklart

hvordan dette har fordelt seg på Okt pris og

volum. Utviklingen kan tyde på at eks-

portørene hittil i liten grad har vært i

stand til å utnytte muligheten til å bedre

de relative prisene og dermed Øke sine

markedsandeler. Det er således bare ventet

en svært moderat Økning i volumet av

tradisjonell vareeksport fra 1985 til 1986.

Okt eksportvolum for olje og gass

Eksportvolumet av olje og gass er ventet å

Øke med 4 1/2 prosent fra 1985 til 1986.

Dette tallet er påvirket av streiken i april

og avtalen med OPEC om eksportreduksjoner i
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UTVIKLINGEN I BRUTTOPRODUKTET I NOEN

VIKTIGE NÆRINGER

Underliggende veksttakt fra foregående

kvartal, omregnet til årlig rate 1)

85.3 85.4 86.1 86.2 86.3a)

Industri og

bergverk 	 1 	 2 	 2 	 2 	 1

Bygge- og an-

leggsvirks. 	 6 	 6 	 5 	 3 	 7

Privat tj.-

yting  	 5 	 4 	 2	 1 	 3

1) Basert på glattet sesongjustert serie.

a) Anslag

høst. 	 Eksportverdien har derimot sunket

kraftig som følge av fallet i oljeprisene.

Avdemping av investeringene for fastlands-

Norge

Oppgangen i industriinvesteringene stanset

opp i 2. kvartal i ir og synes deretter å ha

falt noe. Det er mulig at dette innebærer at

et toppunkt i industriinvesteringene alle-

rede er nådd. PA grunn av høyt overheng fra

1985 og sterk vekst i første halvår i år,

vil de totale bruttoinvesteringene i

industrien likevel (Ake med vel 20 prosent

fra 1985 til 1986. Det ventes ikke noen

vesentlig vekst i 1987. Investeringene i

andre vareproduserende næringer viser stadig

en svak utvikling og vil neppe bidra til

vekst fra 1985 til 1986. Veksttakten for in-

vesteringene i tjenesteytende sektorer er

fortsatt høy, men viser nå en svakere

tendens.

Topp i investeringene i oljevirksomhet

PilOpte investeringskostnader i oljevirksom-

KONSLM OG INNESTERINGER
1980.100. Sesongjusterte volumindekser.

1) Utenom lagerendring.

EKSPORT, IMPORT OG INNENLANDSK ANVENDELSE
1980.100. Sesongjusterte volumindekser.

E (SPORT, IMPORT OG ETTERSPØRSEL FRA FASTLANDS-NORGE
1980.100. Sesongjusterte volumindekser.

1) Utenom lagerendring.
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het antas å øke med knapt 15 prosent fra

1985, målt i verdi. Investeringene i feltut-

bygging har vist særlig kraftig økning.

Leteaktiviteten synes derimot å ha falt be-

tydelig utover sommeren og høsten. For 1987

ventes det nå en nedgang i påløpte invester-

ingskostnader på 9 prosent i verdi, ifølge

de siste anslagene.. Særlig vil leteaktivi-

teten bli sterkt redusert gjennom neste år.

Not slutten av 80-årene, når Gullfaks- og

Osebergfeltene er ferdig utbygd, kan påløpte

investeringskostnader i oljevirksomheten

komse til å falle betydelig.

Omslag i privat konsum

Mens veksttakten i privat konsum var uvanlig

høy gjennos 1985, avtok den i første halvår

i ir, og fra 2. til 3. kvartal falt nivået,

justert for normale sesongvariasjoner. Dette

skyldes i første rekke en reduksjon i etter-

spørselen etter varige forbruksgoder. På

grunn av den høye veksten gjennom 1985 vil

likevel konsumet, med uendret sesong justert

nivå ut året, øke med vel 4 1/2 prosent fra

1985 til 1986. Nedgangen i privat konsum i

andre halvår i år vil neppe bli tilstrekke-

lig stor til å forhindre et fall i spare-

raten også for 1986. Nye opplysninger om

konsumutviklingen kan tyde på at spareraten

allerede i 1985 var svakt negativ. Det er

grunn til å vente en svak konsumutvikling i

1987, og regnet som årsgjennomsnitt kan det

private konsumet komme til å gå ned fra 1986

til 1987.

Veksten i offentlig konsum vil bli lavere i

1986 enn i tidligere år. Særlig gjelder

dette kommunalt konsum hvor det ifølge

Nasjonalbudsjettet bare er ventet ubetydelig

volumvekst.

vært uvanlig sterk. Sammenliknet med de tre

første kvartalene i 1985 har antall syssel-

satte personer Okt med over 60.000, eller

vel 3 prosent. Okt gjennomsnittlig arbeids-

tid har bidratt til at veksten i antall

timeverk økte enda mer enn veksten i tallet

på sysselsatte personer isolert sett skulle

tilsi. Den sterke sysselsettingsveksten er

motsvart av Okt yrkesdeltaking blant kvinner

og ungdom.

Selv ou arbeidsmarkedet fortsatt er stramt

og ledigheten er lav - i gjennomsnitt var 2

prosent av arbeidsstyrken ledig i de tre

første kvartalene i ir - later den sterke

sysselsettingsveksten til å ha avtatt noe i

løpet av sommeren og høsten i år.

Arbeidstidsforkortelsen sou trer i kraft 1.

januar neste år, vil føre til behov for

flere sysselsatte slik at det ikke er noen

grunn til å vente vesentlig økning i ar-

beidsledigheten i første halvår 1987, selv

os svakere utvikling i innenlandsk etter-

spørsel antakelig vil svekke etterspørselen

etter arbeidskraft framover.

Sterk vekst i priser og lønninger

Etter devalueringen og avgiftsøkningene i

vår har prisstigningen tiltatt sterkt. Hvis

prisstigningen i november og desember holder

seg på samme nivå son i oktober, vil pris-

stigningen fra 1985 til 1986 bli på 7 1/4

prosent. Det ser riktignok ut til at Øknin-

gen i prisstigningstakten ni er i ferd med å

avta. Selv med avtakende måned-til-måned-

vekst utover i 1987 vil likevel veksten i

prisene, målt i forhold til samme periode

året før, forbli hOy fram til sommeren neste

år pga. et høyt overheng.

Svakere sysselsettingsvekst framover

Sysselsettingsveksten har det siste året

Devalueringen har i første rekke gitt utslag

i prisene på importerte konsumvarer, særlig

i prisene på varer uten konkurrerende norsk



KONJUNKTURTENDENSENE 	 7

produksjon. I løpet av høsten vil trolig de-

valueringen i stor grad være overveltet i

importprisen målt i norske kroner for de

fleste konsumvarer. Priseffekter av de-

valueringen som følge av at norske produk-

sjonskostnader Oker, trenger lengre tid for

å slå igjennom, og vil derfor ha virkning

også utover i 1987.

Det er ventet at lønnsveksten i industrien

vil tilta i annet halvår som følge av bedre

lønnsomhet, økt prisvekst og et vedvarende

stramt arbeidsmarked. Lønnsveksten utenom

industri har i noen tid vært Økende. Dette

gjelder særlig bygge- og anleggsvirksomheten

og også privat tjenesteyting. Lønnsveksten

vil antakelig øke ytterligere i 1987 både

som' følge av arbeidstidsforkortelsen og

ettervirkningene av devalueringen.

Tradisjonell import

Den beregnede underliggende veksttakten i

importvolumet av tradisjonelle varer har

vært avtakende gjennom det siste halve året.

Nedgangen i importveksten må sees i sammen-

heng med at veksten i det private konsumet

og investeringene har stoppet opp i løpet av

året, særlig er personbilimporten sterkt

redusert. Den svakere innenlandske etter-

spørselsveksten kan også ha bidratt til å

frigjøre kapasitet i norske bedrifter,

samtidig som devalueringen har gjort norske

produsenter mer konkurransedyktige På

hjemmemarkedet.

Driftsbalansen

Underskuddet på driftsbalansen overfor ut-

landet for årets åtte første måneder er be-

regnet til 22,1 milliarder kroner. Halv-

parten av svekkelsen av drifts-

balansen sett i forhold til samme periode i

fjor, kan forklares med bakgrunn i fallet i

eksportprisene på olje- og gass, mens resten

skyldes svekkelsen av handelsbalansen med

tradisjonelle varer, i første rekke den

kraftige Økningen i importvolumet i første

halvår. En samtidig forverring av byttefor-

holdet trakk i samme retning.

En moderat vekst i tradisjonell vareeksport

og mulig stagnasjon eller nedgang i tra-

disjonell vareimport vil kunne bidra til at

eksportunderskuddet på handelsbalansen for

tradisjonelle varer reduseres framover. Hvis

tendensene til avtakende importvekst for

tradisjonelle varer fortsetter i samme tempo

som gjennom de siste månedene og rente- og

stOnadsbalansen blir om lag som i 1985, vil

underskuddet på driftsbalansen i 1986 bli i

overkant av 35 milliarder kroner.

Nedgang i disponibel realinntekt for Norge

Fallet i oljeprisene får store virkninger

for landets disponible inntekt i 1986.

Bytteforholdet har hittil i år forverret seg

kraftig, ettersom eksportprisene totalt sett

anslagsvis har falt med bortimot 20 prosent

fra samme periode året før, samtidig som im-

portprisene ikke har endret seg nevneverdig.

Som følge av dette synes verdiskapingen i

Norge - bruttonasjonalproduktet i løpende

priser - bare å bli et par prosent høyere i

1986 enn i 1985, og samlet disponibel inn-

tekt synes å ville ligge på så å si samme

nivå i de to årene. Korrigert for inflasjo-

nen, tyder anslag som er foretatt, på en

nedgang i disponibel realinntekt for Norge

på 5,7 prosent fra 1985 til 1986. Dette er

om lag sammenfallende med det anslag som ble

gitt for tre måneder siden. Nedgangen i 1.

halvår 1986 i forhold til samme periode året

fOr er nå beregnet til 5,3 prosent. Nedgan-

gen var en del sterkere for 2. kvartal enn

1. kvartal.
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UTVIKLINGEN I NOEN NAKROOKONOMISKE HOVEDSTØRRELSER 1)

Underliggende tendens. Arlig
Mrd. Vekst fra samme 	 rate (regnet fra foregående
kr. 	 kvartal Aret før 	 kvartal) 6)

1985-priser
	

1985 	 86.1 	 86.2 86.3a 	 85.3 85.4 86.1 86.2 86.3a

Privat konsum 2) 	  241,9 	 6,4 	 9,6 	 2,7 	 9 	 8 	 5	 2 	 -1
Varer  	 161,1 	 6,2 	 11,6 	 1,0 	 11 	 9	 5 	 1	 -4
Tjenester  	 71,9 	 5,1 	 3,6 	 3,1 	 5 	 4 	 4 	 3 	 3
Korreksjonsposter  	 8,9 	 23,6 	 28,1 	 21,5 	 * 	 * 	 * 	 * 	 *

Offentlig konsum  	 92,6 	 1,1 	 1,1 	 1,1 	 * 	 * 	 * 	 * 	 *

	Bruttoinvesteringer (inkl.lager) 123,9	 13,5 	 36,4 	 17,2 	 * 	 * 	 * 	 * 	 *
Oljevirksomhet og sjøfart 3) . 	 26,0 	 -53,3 274,0 -33,1 	 * 	 * 	 * 	 * 	 *
Fastlands-Norge  	 88,3 	 12,2 	 18,8 	 12,6 	 12 	 15 	 16 	 14 	 7

Industri og bergverk  	 12,5 	 45,5 	 37,6 	 14,6 	 40 	 39 	 29 	 10 	 -12
Annen vareproduksjon  	 15,7 	 0,9 	 -2,0 	 -3,1 	 -2	 -3 	 -2 	 -2 	 0
Annen tjenesteyting  	 60,1 	 9,4 	 21,0 	 16,5 	 10 	 16 	 19 	 19 	 14

Varelagre (BNP-vekstbidrag) 4) 	 9,6 	 (1,9) (4,4) (3,6) 	 * 	 * 	 * 	 * 	 *

Innenlandsk anvendelse 	  458,4 	 7,3 	 14,9 	 6,5 	 9 	 11 	 10 	 8 	 3
- ettersp. fra fastlands-Norge 	 422,8 	 5,1 	 22,7 	 2,1 	 8 	 8	 7 	 4 	 1

Eksport 2) 	  235,0 	 4,7 	 -5,2 	 3,0 	 4 	 -1 	 -4	 -3 	 14
Tradisjonelle varer  	 75,1 	 -3,4 	 3,8 	 3,7 	 2 	 1 	 1	 1 	 0
Råolje og naturgass  	 85,1 	 7,4 -13,4 	 9,3 	 -2 	 -7 	 -6 	 7 	 63
Skip og plattformer  	 12,6 109,5 -21,6 -14,7 	 * 	 * 	 * 	 * 	 *
Tjenester  	 62,2 	 -1,5 	 -2,9 	 -3,2 	 1 	 0	 -5	 -10 	 -9

Samlet anvendelse 	  693,4 	 6,2 	 9,1 	 5,3 	 7 	 7 	 5 	 4 	 7

Import 2) 	  195,6 	 9,4 	 20,8 	 10,0 	 15 	 17 	 12 	 6 	 1
Tradisjonelle varer 	  128,7 	 9,9 	 24,5 	 15,2 	 17 	 19 	 16 	 12 	 6
Råolje  	 2,7 -19,8 323,3 	 15,6 	 * 	 * 	 * 	 * 	 *
Skip og plattformer  	 9,3 	 25,5 	 27,3 	 4,3 	 * 	 * 	 * 	 * 	 *
Tjenester  	 54,9 	 6,8 	 -0,3 	 -3,8 	 9	 4 	 -6 	 -11 	 -7

Bruttonasjonalprodukt (BNP) .... 497,8 	 4,0 	 3,2 	 4,2 	 4 	 3 	 2 	 3 	 9
- uten oljevirk. og u. sjøfart . 389,8 	 2,3 	 6,7 	 2,2 	 5 	 4 	 3 	 2 	 3

	Oljevirksomhet og u. sjøfart ... 108,0 	 10,1 	 -9,4 	 11,7 	 2 	 -1 	 1 	 9 	 33
Andre næringer 	  379 13 	 0,7 	 5,5 	 1,7 	 3 	 3 	 2 	 1 	 3

Industri og bergverk  	 68,8 	 -2,0 	 5,3 	 2,2 	 1 	 2 	 2 	 2 	 1
Annen vareproduksjon  	 65,1 	 -2,5 	 4,0 	 -1,2 	 0 	 1 	 0 	 0 	 3
Annen tjenesteyting 	  245,4 	 2,4 	 5,8 	 2,6 	 5 	 4 	 2 	 1 	 3

Korr.poster (BNP-vekstbidrag) 5) 	 10,5 	 (1,2) (1,1) (0,4) 	 * 	 * 	 * 	 * 	 *

1) Se teknisk merknad neste side. 2) Avgrensningen mellom de ulike grupper av varer og
tjenester avviker fra inndelingen i årlig nasjonalregnskap/utenriksregnskapet. 3) Inkl. skip,
oljeplattformer og plattform-moduler under arbeid. 4) Utenom skip, oljeplattformer under
arbeid og plattform-moduler under arbeid. BNP-vekstbidragene for 1986 er beregnet som dif-
feransen mellom lagerinvesteringene i kvartalet og samme kvartal året fer, regnet i prosent
i prosent av BNP samme kvartal året fOr. 5) Korreksjon for frie banktjenester og visse av-
giftsberegninger. BNP-vekstbidragene er beregnet som økningen i posten fra samme kvartal året
før, regnet i prosent av BNP samme kvartal året før. 6) Vekst fra foregående kvartal i
glattet sesongjustert serie, omregnet til årlig rate. a) Anslag tildels basert på fram-
skrivninger. *) Endringstall blir meningsløse regnet som årlig rate.
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PRISINDEKSER FOR MAKROØKONOMISKE HOVEDSTØRRELSER

Prosentvis endring fra
samme periode året før.
86.1 86.2 86.3 a)

Privat konsum  	 5,9 	 6,6 	 8,2
Offentlig konsum  	 5,2 	 3,8 	 7,0
Bruttoinvesteringer  	 8,7 	 5,7 	 7,3
Innenlandsk anvendelse  	 6,5 	 5,1 	 7,0
Eksport  	 -16,0 	 -18,9 	 -19,7
Samlet anvendelse  	 -2,4 	 -3,3 	 -0,9
Import  	 -1,0 	 -2,1 	 0,9
Bruttonasjonalprodukt (BNP)  	 -1,9 	 -2,5 	 -2,4
- uten oljevirksomhet og sjøfart  	 7,1 	 7,3 	 9,0

a) Anslag

TEKNISK MERKNAD ON KVARTALSREGNSKAPSTALLENE

Kvartalsbereqningene: Beregningene foretas på et mindre detaljert nivå enn de
årlige nasjonalregnskapsberegningene og etter et mer summarisk opplegg. De kvartalsvise
nasjonalregnskapstallene for irene til og med 1985 er avstemt mot de sist publiserte
årlige regnskapstallene. Foreløpig har Byrået bare begrensede erfaringer med å bedømme
påliteligheten av beregningene; spesielt endringstall mellom kvartaler bør derfor tolkes
med varsomhet.

Sesoncilusterte tall: Det kvartalsvise nasjonalregnskapet utarbeides som et ikke-
sesongjustert regnskap, der en søker å registrere de faktiske transaksjoner i hvert
kvartal. Mange av tallseriene viser derfor klare sesongsvingninger. Disse er derfor
sesongjustert på det detaljerte regnskapsnivået og er deretter summert sammen med de
Øvrige tallseriene til de totalstørrelsene som er presentert i teksttabellene og dia-
grammene.

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 vart under arbeid i flere år, regnes som investert i
det kvartal og med den kapitalverdi de har ved utslepingen på feltet.

Offentlig konsum og investeringer: Byrået har foreløpig ikke datamessig grunnlag
for å fordele offentlig sektors innkjøp av varer og tjenester over året. Inntil slikt
materiale foreligger, har en valgt å fordele disse utgiftene jevnt utover, med en firedel
på hvert kvartal: I den grad det faktisk er en vekst i utgiftene gjennom året, vil
metoden gi for sterk vekst ved årsskiftene og for svak vekst gjennom året.
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UTSIKTER FOR NORSK ØKONOMI GJENNOM 1987
	

lingen framover.

I det følgende skal vi på grunnlag av det vi

nå vet om utsiktene for 1987, og ved hjelp

av beregninger på Byråets makroøkonomiske

kvartalsmodell, prøve å sette opp noen per-

spektiver for utviklingen framover.

I store trekk vil vi legge til grunn de for-

utsetninger som er brukt i Regjeringens

nasjonalbudsjett for 1987. Nen særlig på to

punkter er det grunn til å gå noe nærmere

inn på alternative utviklingsmuligheter pga.

de spesielle usikkerhetene som knytter seg

til dem og den betydning de har for den

Økonomiske utviklingen. Det gjelder

utviklingen i privat konsum og oljepriser.

Hva vil skje med husholdningenes sparerate?

Etter en kraftig oppgang fra høsten 1984 er

nå veksten i privat konsum klart avtakende

og trolig negativ. Privat konsum utgjør om

lag halvparten av bruttonasjonalproduktet og

konsumoppsvinget har derfor hatt stor

betydning både for produksjons-,

sysselsettings- og den sterke importveksten

for norsk Økonomi de siste to årene.

Utviklingen i konsumet utover vinteren og

gjennom 1987 vil tilsvarende ha stor

betydning for aktivitetsnivået og utvik-

lingen i utenriksøkonomien i året som

kommer.

Oppsvinget i det private konsumet var

sterkere enn det som følger av et normalt

konjunkturmønster for norsk Økonomi, og

styrken på oppsvinget kom derfor over-

raskende på de fleste. I ettertid er det

lett å peke på mange elementer som bidro til

det sterke oppsvinget, men felles for de

fleste er at en foreløpig ikke har tall-

messig grunnlag for å anslå de isolerte

virkningene av dem. Dermed står en også

svakt når det gjelder å bedømme konsumutvik-

Det var to sider ved konsumoppsvinget som

var spesielt framtredende:

1) Husholdningenes sparerate (sparingen i

andel av disponibel inntekt) falt kraftig,

fra et nivå på nar 5 prosent i 1984 til kun

1/2 prosent i 1985. For 1986 vil spareraten

trolig bli negativ.

2) En betydelig del av det økte konsumet

gikk til kjøp av nye biler og andre varige

konsumgoder. Disse nyanskaffelsene vil vare

til nytte for konsumentene i flere år fram-

over og vil således kunne betraktes som en

form for investering. Om man inkluderer

disse nyanskaffelsene i sparebegrepet (og

samtidig korrigerer for avskrivninger, til-

svarende det som gjøres for investeringer i

fast realkapital i Nasjonalregnskapet) blir

nedgangen i spareraten mer beskjeden, slik

det framgår av figuren nedenfor.

En sterk vekst i kjøpet av nye biler hadde

en også i årene 1976-77. Den gang ble opp-

svinget etterfulgt av en kraftig nedgang i

bilkjøpet i 1978, samtidig som (den

SPARERATEN
Husholdningers sparerate med og uten sparing i varige
forbruksgoder (sparing i prosent av disponibel inntekt).

1.975 1980 1985 1988
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ordinære) spareraten Økte med 4 prosentpoeng

regnet fra året fOr. En lignende utvikling -

i figuren vist ved kurven HØY SPARERATE -

kan vi få også i 1987. I så fall kan spare-

raten etterhvert på ny nærme seg et nivå på

om lag 4 1/2 prosent, som har vært den

gjennomsnittlige spareraten for hushold-

ningene i de siste ti Arene. Men en kan

heller ikke se bort fra at spareraten vil ta

seg opp langsommere og stabilisere seg på et

klart lavere nivå, f.eks. slik som il-

lustrert ved kurven LAV SPARERATE i figuren.

Et argument som taler for at spareraten kan

tenkes A holde seg på et lavere nivå enn vi

har vart vant med fOr 1985 er den

liberaliseringen av kredittmarkedet som har

funnet sted de siste Arene. I stedet for et

system med kredittrasjonering med bl.a. krav

til forutgående oppsparing, har vi nå fått

et system der konsumentene i stOrre grad kan

tilpasse kredittvolumet fritt innenfor de

gjeldsforpliktelser de ser seg i stand til 4

betjene. Dersom dette har muliggjort en

annen konsumtilpasning over livslOpet enn

tidligere kan spareraten forbli lav - om enn

ikke så lav som i 1985 og 1986 - i en rekke

Ar framover.

Et annet argument for fortsatt lav sparerate

er virkningene av Okt inflasjonstakt, som

fOrer til sterk verdistigning på fast

eiendom. Mot dette taler den Økte gjeldsbe-

lastningen som husholdningene har pådratt

seg de siste Arene. Det er grunn til 4 tro

at gjeldsbelstningen - sammen med at

husholdningenes behov for kjøp av nye biler

i stor grad er dekket for en tid framover -

vil være den viktigste grunnen til at

spareraten vil Øke noe i 1987. Hvor sterkt

vil imidlertid være usikkert.

To 	 (av flere) mulige forlOp for norsk

Økonomi i året som kommer

For A belyse mulige forlOp for sentrale Oko-

nomiske variable i norsk Økonomi i året som

kommer, har vi foretatt en betinget analyse

av utviklingen basert på de to alternativene

for husholdningenes sparerate, HØY SPARERATE

og LAV SPARERATE. De valgte spareratene er

altså ment A illustrere to mulige, ulike ut-

viklingsbaner.

I analysen har vi kombinert de to banene for

spareraten med to ulike baner for olje-

prisen, - et annet usikkerhetsmoment for den

Økonomiske utviklingen gjennom 1987. I al-

ternativet med HØY SPARERATE har vi lagt til

grunn en oljepris på 15 dollar pr. fat som

gjennomsnitt for året, mens vi i alternati-

vet med LAV SPARERATE har lagt til grunn en

oljepris på 20 dollar pr. fat i gjennom-

snitt. Alternativene er laget slik bl.a. for

4 spile ut beregningsresultatene.

I analysen har vi nyttet Byråets makro-

Økonomiske kvartalsmodell KVARTS. I denne

modellen blir en rekke av de Okonomiske

hovedstOrrelsene bestemt av Økonometriske

relasjoner. For de stOrrelsene som ikke

bestemmes av modellens relasjoner, har vi i

stor grad lagt til grunn forutsetninger som

ligger nær opp til årsanslagene i Nasjonal-

budsjettet for 1987. Foruten de finans-

politiske variablene og den internasjonale

markedsutviklingen gjelder dette bl.a.

viktige eksport- og investeringskomponenter

knyttet til oljevirksomheten. Således ligger

anslagene fra analysen for samlet eksport-

og investeringsvekst mellom 0 og 1 prosent-

poeng fra de tilsvarende anslagene i

Nasjonalbudsjettet, noe avhengig av det

enkelte beregningsalternativet. Også virk-

ningene av arbeidstidsforkortelsen neste år

er innarbeidet i analysen.
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Eneste betydelige forskjell når det gjelder

valg av forutsetninger - utover sparerate og

oljeprisen på 20 dollar pr. fat i det ene

alternativet - er anslaget på prisveksten

for tradisjonell vareimport der vi har lagt

til grunn et høyere anslag enn Nasjonalbud-

sjettets 4,9 prosent. Som følge av dette vil

anslaget på konsumprisveksten bli i overkant

av intervallet på 7 - 8 prosent, som er lagt

til grunn for Nasjonalbudsjettet. Også

lønnsveksten og eksportprisveksten for

tradisjonelle varer blir dermed høyere.

Vi har i stor grad akseptert de anslagene

modellen har gitt uten A gripe inn med

korreksjoner på grunnlag av annen tilgjenge-

lig informasjon. De årsanslagene som Niger

av beregningene kan derfor ikke tas som

uttrykk for vår beste gjetning på veksten i

disse variablene i 1987. Beregningene gir

imidlertid i det store og det hele resul-

tater som virker rimelige og bide forskjel-

len mellom de to forløpene for de enkelte

variablene og det felles mOnster de to

forlOpene trekker opp for utviklingen gjen-

nom 1987, burde kunne gi nyttig informasjon

om mulige utviklingstrekk for norsk Økonomi

i året som kommer.

Den historiske utviklingen på kvartalsbasis

i en del hovedstørrelser og den videre ut-

vikling ifølge analysen er gitt i figurene

på neste side. For størrelsene BNP for fast-

lands-Norge, privat konsum, bruttoinvester-

inger for fastlands-Norge og tradisjonell

vareimport viser figurene den anslåtte

underliggende veksttakten i seriene. Det mi

understrekes at disse vekstratene ikke er

jevnfOrbare med vekstrater der en regner

veksten i forhold til samme kvartal året

fOr, og at det spesielt ikke er slik at

veksten på årsbasis kan beregnes ved å ta

gjennomsnittet av kvartalsvekstratene for

året. Den underliggende veksten er regnet

fra foregående kvartal på grunnlag av

sesongjusterte, glattete serier, og er der-

etter omregnet til årlig rate. For konsum-

prisene derimot, dvs. privat kon-

sum-deflatoren, viser figuren veksten fra

samme kvartal Aret fOr. For driftsbalansen

viser figuren nivået på det sesong justerte

overskuddet på kvartalsbasis.

Den viste utviklingen i privat konsum gjen-

nom 1987 er i stor grad styrt av de valgte

forutsetningene om spareraten. Figuren viser

hvordan konsumveksten gikk ned gjennom

første halvår i år og nå trolig har vart

negativ gjennom andre halvår. Ifølge begge

alternativene vil nivået på konsumet

fortsette A falle fram mot våren 1987, i

alternativet med HØY SPARERATE vil fallet

fOrst stanse opp sommeren 1987. Forskjellen

mellom de to alternativene utgjør om lag 3

prosentpoeng på årsbasis for 1987.

Figuren for bruttoinvesteringer for fast-

lands-Norge (dvs. bruttoinvesteringer i fast

kapital utenom oljevirksomhet og utenriks

sjøfart), viser et tilsvarende forløp som

for konsumet, men noe tidsforsinket. For-

løpet innebærer at investeringene nådde et

toppunkt rundt 3. kvartal i år, og at den

underliggende veksttakten deretter vil vare

negativ - dvs. at investeringene vil falle -

gjennom hele 1987. Fallet i investeringene

vil først stanse opp ved begynnelsen av

1988, blant annet sou fOlge av at konsum-

veksten igjen antas A bli positiv gjennom

andre halvår 1987.

Virkningene på aktivitetsnivået innenlands

av den avtakende - og etter hvert negative -

veksttakten for de to viktige innenlandske

etterspOrselskomponentene privat konsum og

investering for fastlands-Norge, framgår av

figuren for veksten i bruttonasjonalpro-

duktet for fastlands-Norge. Ifølge bereg-

ningene kan produksjonsveksten komme til å

stanse helt opp i lOpet av 4. kvartal i år.
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VEKSTUTSIKTENE FOR NORSK WNW &NINON 1987
To (av flere aulige) forlOp

VEKST I PRIVAT KONSLM. 	 VOGT I BRUTTOIMESTERINGER I FASTIANDS-NORGE.
Regnet fra foregående kvartal, årlig rate. 1) 	 Regnet fra foregiende kvartal, årlig rate. 1)
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VEKST I BNP FOR FASTLANDS-NORGE.
Regnet fra foregbende kvartal, årlig rate. 1)

VEKST I TRADISJONELL VAREIMPORT.
Regnet fra foregbende kvartal, årlig rate. 1)
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---Lav sparerate/20S 	 sparerate/2
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VEKST I DEFLATOR FOR PRIVAT KONSUM.
Regnet i forhold til samme kvartal Aret for.

1
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1) I glattet sesongjustert serie. Disse vekstratene er ikke jevnfOrbare med vekstrater reg-

net i forhold til samme kvartal Aret fOr. Gjennomsnittet av kvartalsvekstratene for året
gir ikke veksten på årsbasis som resultat.
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Figuren innebærer imidlertid at det kon-

junkturmessige toppunktet ble passert alle-

rede tidlig på våren 1986, da den underlig-

gende veksttakten falt under den mer lang-

siktige, trend-messige produksjonsveksten på

om lag 3 prosent.

I alternativet med LAV SPARERATE vil produk-

sjonsveksten ta seg noe opp igjen utover

våren og sommeren 1987, mens den i alterna-

tivet med HØY SPARERATE vil være negativ

gjennom vinterhalvåret 86/87, for deretter å

gå over til null-vekst gjennom andre halvår

1987.

Fallet i den innenlandske etterspOrselen

gjennom vinterhalvåret 86/87 får også store

konsekvenser for utviklingen i den tradi-

sjonelle vareimporten. Beregningene gir her

som resultat et svakt underliggende fall i

importen allerede i 3. kvartal i år. Noe

slikt fall kan vi ennå ikke observere i de

nasjonalregnskapsbaserte anslagene for 3.

kvartal, selv om utenrikshandelsstati-

stikkens volumindeks - med et annet vekt-

grunnlag enn kvartalsregnskapet - har vist

ou lag null-vekst gjennom Arets tre fOrste

kvartaler. Den negative veksttakten for im-

porten ifølge figuren skyldes altså at den

anslåtte underliggende veksttakten trekkes

ned av den forventede nedgangen gjennom

vinterhalvåret. Tilsvarende vil forøvrig

gjelde også for de andre variablene.

Som det framgår av figurene, er avviket

mellom de to forløpene større for produk-

sjonen enn for importvolumet. Dette skyldes

dels at avviket også er størst for privat

konsum - der etterspOrselen i stor grad

retter seg mot innenlands produserte varer

og tjenester - mens det er mindre for inves-

teringsetterspørselen, som i større grad

retter seg mot import.

Forskjellen i utvikling i den innenlandske

etterspOrselen i de to alternativene slår

også ut i den anslåtte prisveksten, her

representert ved privat konsum-deflatoren.

Mens prisveksten i HØY

SPARERATE-alternativet når sitt maksimum

allerede i 4. kvartal i år, vil den i LAV

SPARERATE-alternativet fortsette A Øke fram

til sommeren 1987. Dette skyldes dels at

arbeidsmarkedet - bl.a. på grunn av

arbeidstidsforkortelsen - vil holde seg

svart stramt utover i 1987, og at den

forholdsmessig hOyere etterspOrselsveksten

som Niger av alternativet med LAV SPARERATE

vil slå ut i hOyere pris- og lOnnspress. En

del av forskjellen skyldes imidlertid også

at LAV SPARERATE-alternativet i analysen er

koblet sammen med forutsetningen om en

Økning i oljeprisen fra 1986 til 1987. Begge

forlOpene antyder imidlertid at det meste av

prisvirkningene av devalueringen og avgifts-

Økningene tidligeretidligere i år allerede kan være

uttOmt.

Den siste figuren viser utviklingen på

driftsbalansen overfor utlandet. Denne

balansen viser sesongmessige variasjoner,

som det i figuren er korrigert for på en

relativt grov måte. Det store underskuddet i

2. kvartal i år skyldes arbeidskonfliktene

dette kvartalet, særlig virkningene av

arbeidsstansen innenfor oljesektoren.

I alternativet med HØY SPARERATE og en olje-

pris på 15 dollar pr. fat vil underskuddet

gjennom hele 1987 holde seg på om lag samme

hOye nivå som i dag. I alternativet med LAV

SPARERATE vil underskuddet bli redusert noe

gjennom 1987, men det skyldes utelukkende at

vi i dette alternativet også har forutsatt

at oljeprisen tar seg opp til en gjennom-

snittspris på 20 dollar pr. fat for året som

helhet. For A få fram betydningen av denne

forutsetningen har vi også vist utviklingen

når en kombinerer LAV SPARERATE- forutset-

ningen med en oljepris på 15 dollar pr. fat.
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Som det framgår av figuren vil underskuddet

i dette tilfellet snarere fortsette å Øke

gjennom 1987, sett i forhold til dagens

nivå.

stor grad vil opprettholde sin etterspørsel

etter arbeidskraft milt i timeverk og bare

gradvis Øke sin etterspørsel etter antall

personer.

Om husholdningene ni skulle Ønske A tilpasse

seg mer permanent med en lavere sparerate

enn tidligere, vil det altså kunne få konse-

kvenser for driftsbalansen overfor utlandet

allerede i 1987. På lenger sikt kan imidler-

tid virkningen bli langt sterkere enn vist

for 1987.

Arbeidstidsreformen gir stramt arbeidsmarked

også i første del av 1987

Som 'nevnt blir etterspOrselsveksten gjennom

1987 vesentlig sterkere - relativt sett - i

LAV SPARERATE-alternativet 	 enn med HØY

SPARERATE. Sammen med 	 arbeidstidsfor-

kortelsen som skal gjennomføres fra irs-

skiftet kan dette gi et meget stramt ar-

beidsmarked gjennom store deler av 1987, med

sterk lønnsvekst som resultat.

Reformen omfatter i hovedsak grupper som i

dag arbeider 40 timer pr uke og som ikke har

spisepause inkludert i arbeidstiden. Det er

antatt at reformen vil senke den gjennom-

snittlige normalarbeidstiden med 3 prosent

fra 1986 til 1987. Det er imidlertid grunn

til å regne med at det i 1987 vil bli

arbeidet mer overtid enn om arbeidstiden

ikke var blitt forkortet, fordi bedriftene i

Arbeidstidsforkortelsen skal gjennomføres

med full lønnskompensasjon, dvs. slik at

Arslønnsveksten ikke skal bli påvirket av

reformen. Full lønnskompensasjon og Okt bruk

av overtid vil derfor på kort sikt Øke

lOnnskostnadene for bedriftene. Dette vil

Øke prisstigningstakten og fOre til tap av

markedsandeler på eksport- og hjemmemarkedet

for mange konkurranseutsatte næringer, noe

som over tid vil gi lavere produksjon.

Sysselsettingen på lengre sikt vil derfor

ikke Øke si mye som nedkortingen av arbeids-

tiden tilsier på kort sikt.

Virkningene av kortere arbeidstid med full

lønnskompensasjon er svært avhengig av i

hvilken grad Okt etterspørsel etter antall

personer i hovedsak vil medføre lavere

arbeidslOshet eller Okt tilbud av arbeids-

kraft. Det er grunn til å regne med at

arbeidstidsforkortelsen vil etter hvert føre

til Okt tilbud av arbeidskraft, særlig fra

gifte kvinner. Hvis tilbudet Oker til-

strekkelig, kan det unngås at arbeidstids-

reduksjonen fOrer til et sterkt press på et

i utgangspunktet stramt arbeidsmarked. En

viss reduksjon i ledigheten er det imidler-

tid grunn til å regne med på kort sikt, og

det vil Øke lønnsveksten og forsterke pro-

blemene i utenriksøkonomien.
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PRODUKSJON

Olje- og gassproduksjon

KONJUNKTURTENDENSENE

OLJE- OG GASSPRODUKSJON
Riolje (mill.tonn) og naturgass (milliarder S m3 (kubikkmeter)).
Ujusterte tall

Norsk olje- og gassproduksjon var tilsammen

På 49,3 mill. tonn oljeekvivalenter (toe)

fOrste 9 mnd av 1986, en Okning på 4 prosent

fra samme periode i fjor. Oljeproduksjonen

var 30 mill. tonn og gassproduksjonen 19,3

mill. toe, hhv. en Okning på 9 prosent og en

reduksjon på knapt 3 prosent fra samme

periode i fjor.

For en nærmere gjennomgang av norsk olje-

produksjon henvises til vedlegget "Utsiktene

for oljevirksomheten".

Industriproduksjon: Fortsatt klar vekst

For industriproduksjonen tegner 1986 til A

vise klar vekst, men lavere enn i 1985, da

veksten ble på 2,5 prosent målt i volum. I

første halvår i Ar vokste bruttoproduktet i

industri og bergverk med 2,9 prosent, regnet

som sesongjustert årlig rate. Dette tallet

er imidlertid påvirket i negativ retning av

lockouten i 2. kvartal. Et forsOksvis anslag

BRUTTOPRODUKT I INDUSTRI OG BERGVERK

Prosentvis volumendring fra foregående

halvår. Sesong justert.

85-II 86-I 86-1If)

I alt  	 0,1 	 1,5 	 0,3

Bergverk og råvare-

industri  	 2,1 -2,3 	 0,5

Verkstedindustri . 	 -0,6 	 2,2 -0,7

Annen ferdigvare-

industri 	  -0,2 	 2,5 	 0,9

f) Basert delvis på framskrivninger av

korttidsstatistikken.

4
-----Rbolje
	Naturgass
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1983

basert på tendensen gjennom 3. kvartal peker

mot en vekstrate for annet halvår på 0,7

prosent, og veksten på årsbasis fra 1985 til

1986 vil i så fall bli på 1,4 prosent.

Industriproduksjonen har vokst gjennom snart

fire år, og ligger nå på sitt høyeste nivå

hittil på åttitallet. For Øyeblikket er de

viktigste hjemmekonkurrerende næringene,

verkstedsindustri og trevareproduksjon, av

størst betydning for veksten. De utekonkur-

rerende næringene viser nå produksjonsned-

gang totalt sett, selv om det er klare

forskjeller mellom enkeltnæringer. Innenfor

de skjermede næringene, som i stor grad

produserer konsumvarer, er også bildet svært

sammensatt. Den sterke konsumveksten har

dermed ikke slått ut like gunstig for alle

konsumvareprodusentene.

Når det gjelder utviklingen framover, vil vi

trolig se en avdemping av veksten til neste

år. Dette skyldes en forventet svakere ut-

vikling for verkstedsindustrien som følge av

lavere investeringsvekst, spesielt i olje-

virksomhet der også nivået vil bli lavere.

For de næringene som produserer for eksport,

er usikkerheten større. Disse næringene sett

under ett, synes som nevnt A være i nedgang,

men en svak oppgang kan spores for enkelte

3

19E32 1984  1985 1986



I 	 I 	 I
1983

I 	 I 	 I
1985

I 	 I 	 I
1984

160 
—I alt I
	RAvare industr i

150 — — -Verkstedindustri
industri

140

130

120

110

100
t,

93

I 	 I
/982

1 	 I 	 I
1986

.411 	 41,41.

40.0

• 	 I

.. . ... ... . . ••

KONJUNKTURTENDENSENE 	 17

EPUTTOPRODUCT I INDUSTRI OG EERGVERKSDRIFT. 1980 100.

av de mest konjunkturfOlsomme næringene. Alt

i alt forventes likevel en fortsatt moderat

nedgang for disse næringene. Samtidig ser vi

lite rom for noen særlig vekst for konsum-

vareprodusentene til neste Ar.

Som indikert over, synes produksjonen innen-

for utekonkurrerende industri, hovedsakelig

råvareindustri og bergverk mv., nå A vare i

nedgang. Regnet som sesongjustert årlig rate

var veksten i fOrste halvår i år på -4,5

prosent. PA grunn av lockouten i 2. kvartal

overvurderer nok dette tallet produksjons-

nedgangen, men at vi får en reduksjon i ir

på et par prosent, er sannsynlig. Den svake

etterspOrselsutviklingen bekreftes av at

lagervolumet har vist en Okende tendens for

disse næringene hittil i Ar. Det kan imid-

lertid spores noen lyspunkter når det

gjelder utviklingen framover, spesielt for

metallproduksjon. Her viser nå verdien av

ordretilgangen, deflatert med produsentpris-

indeksen, klar vekst. Disse tendensene synes

imidlertid hittil A vare i strid med be-

driftenes egne rapporteringer, slik de er

gjengitt i pressen, og de må derfor vurderes

med skepsis. Konjunkturbarometeret har vist

at situasjonsvurderingen blant metallpro-

dusentene ble klart mer positiv gjennom

fOrste halvår i Ir. Tallene for 3. kvartal

peker imidlertid mot at denne utviklingen nå

har snudd. De siste månedene har også pro-

duksjonen vist en fastere tendens, samtidig

som prisene har Okt noe. Dette kan indikere

et begynnende konjunkturoppsving i utlandet,

knyttet til de antatt gunstige virkningene

av oljeprisfallet. For kjemiske rivarer har

verdien av ordretilgangen vist en sviktende

tendens, men en en tenke seg en ny etter-

spOrselsøkning sou følge av den fordelaktige

prisutviklingen etter oljeprisfallet.

For de hjemmekonkurrerende næringene er det

fortsatt verkstedsindustrien som markerer

seg med sin jevne og sterke vekst. Vekst-

takten i fOrste halvår i ir, sesong justert

og omregnet til årlig rate, lå på 4,4 pro-

sent. Dette er om lag på nivå med den sterke

vekstraten for 1985. Utsiktene framover

preges imidlertid av en klar avdemping av

investeringsaktiviteten i Nordsjøen, noe som

vil gi negative vekstimpulser allerede

tidlig neste ir. Et varsel om dette finnes

alt nå i ordretilgangen, der deflaterte ver-

ditall har vist nedgang gjennom hele 1986,

om enn ut fra et høyt nivå.

Blant de andre hjemmekonkurrerende næringene

viser trevarer og tekstilvarer fortsatt

vekst, og det same gjelder mineralske pro-

dukter. En forventet reduksjon i bygningsin-

vesteringene i 1987 vil imidlertid kunne

endre dette bildet noe. Tekstilvareproduk-

sjonen påvirkes av konsumetterspørselen, og

her er det antakelig grunn til A vente

mindre endringer. Ordretilgangen har vist

sterk Økning i Ir. Klesproduksjonen derimot

går klart dårligere, og vil vise nedgang fra

1985 til 1986. Tall for ordretilgang gir her

ingen bud om noen snarlig endring i dette

bildet.

Når det gjelder de skjermede næringene, kan

det skilles mellom grafisk produksjon og
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forlagsvirksomhet på den ene siden og nær-

ingsmiddelproduksjon på den andre. Grafisk

produksjon og forlagsvirksomhet har nytt

godt av den sterke konsumøkningen. Veksten i

ir ligger an til A bli enda høyere enn fjor-

Arets vekst på 2,1 prosent. Næringsmiddel-

produksjonen viser på sin side ingen klar

tendens, og produksjonsnivået her synes A ha

vart nærmest upåvirket av den pågående kon-

junkturoppgangen.

Innenfor kraftforsyning har produksjonen

vist et klart oppsving hittil i år, etter A

ha inert i nedgang siden begynnelsen av 1984.

Dette gjenspeiles i kraftutvekslingen med

utlandet. Etter at produksjonsnivået var

nærmest uendret fra andre halvår ifjor til

første halvår i år, har de siste tallene

vist en svak vekst. PA årsbasis blir det

allikevel neppe særlig økning fra 1985 til i

ir. Vi vil neppe se noen særlig videre

produksjonsvekst i kraftsektoren, ettersom

kapasitetsproblemer etterhvert vil gjøre seg

gjeldende.

Bygge- og anleggsvirksomhet: Høy aktivitet

Aktiviteten i bygge- og anleggssektoren er

fortsatt høy. Sesongjustert bruttoprodukt i

sektoren Otte fra andre halvår 1985 til

fOrste halvår 1986 med 2,5 prosent - til

tross for lockouten i april. Beregninger for

3. kvartal, til dels basert på framskrivin-

ger og anslag fra korttidsstatistikken, kan

tyde på en fortsatt høy vekst.

Sesongjusterte tall for boliginvesteringer

fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet

viser en fortsatt jevn vekst ut 3. kvartal,

trass i lockouten, som slik boliginvesterin-

gene beregnes i kvartalsregnskapet burde ha

bidratt til å dempe investeringene både i 2.

og 3. kvartal. Volumtallet for de tre første

kvartalene i år ligger 10 prosent over til-

svarende periode i fjor. Anslaget for 3.

kvartal 1986 ligger 9 prosent over volumet i

3. kvartal 1985.

Sesongjusterte tall for igangsetting av nye

boliger fram til og med september, viser

fortsatt en svakt positiv trend, og tyder

således på at oppgangen i boliginvestering-

ene vil fortsette. Antallet igangsatte

boliger lå i 3. kvartal 13 prosent over

samme kvartal 1985 og 3 prosent over 2.

kvartal 1986 (sesongjustert). Veksten for

igangsatt areal var noe høyere, henholdsvis

14 og 6 prosent.

Sesongjusterte tall for innkomne søknader

BRUTTOPRODUKT I BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
1980.100. Sesongjustert.

BOLIGINVESTERINGER OG -IGANGSETTING
1960..100. Sesong justert.

115

110

105

100
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BYGG UNDER ARBEID
Sesongjustert

1) Utenom jordbruk, skogbruk og fiske. Over 60 kvm. bruksareal.

til Husbanken on oppføringslån til nye bo-

liger viste imidlertid en nedgang fra 2. til

3. 'kvartal 1986 på 27 prosent. For perioden

til og med 3. kvartal i år er det kommet inn

24 prosent færre søknader enn i samme peri-

ode i fjor. Dette kan vere en indikasjon på

at en stir foran en reduksjon i nybyggings-

aktiviteten i tiden framover. Søknadsreduk-

sjonen i 3. kvartal kan imidlertid henge

sammen med en forbigående usikkerhet knyttet

til virkningene av de nye skattereglene. I

så fall kan en vente at nedgangen ikke vil

bli så sterk som søknadsnedgangen for 3.

kvartal kan tyde på.

Igangsettingstallene for næringsbygg viser

sterke svingninger fra mined til mined, men

med en positiv vekst som underliggende

trend. Veksten fra 2. til 3. kvartal 1986 i

de sesongjusterte tallene var på 5 prosent.

Igangsettingstallene for industri og berg-

verk og virksomhet knyttet til varehandel,

bank og forsikring viste en betydelig opp-

gang i 3. kvartal; for 3. kvartal var igang-

satt areal i sistnevnte sektor 25 prosent

større enn igangsettingen i industri og

bergverk. Tallene for varehandel, bank og

forsikring har hatt en vedvarende positiv

trend gjennom 1. halvår 1986, mens tallene

for industri og bergverk i samme tidsrom

viste en fallende tendens.

Ordresituasjonen for bygge- og anleggssek-

toren er nå meget god, både ordretilgangen

og ordrereservene nådde i 1. halvår 1986 det

høyeste nivå sou er observert etter 1980.

Ordrereservene Otte fra 1. til 2. kvartal,

både for bygge- og for anleggsvirksomheten.

Den relative veksten var sterkest for bygge-

virksomheten - en vekst i sesong justerte

tall pi h.h.v. 16 og 7 prosent. PA denne

bakgrunn vil antakelig bygge- og anleggs-

virksomheten holde seg på et høyt nivå et

stykke ut i 1987. PA litt lenger sikt er det

derimot ventet avtakende bygge- og anleggs-

investeringer i industrien, selv om Hong-

stad-utbyggingen fremdeles vil gi et betyde-

lig vekstbidrag. Det er ifølge Investerings-

undersøkelsen heller ikke ventet noen volum-

vekst i investeringene i kraftanlegg i 1987.

Ordretilgangen til anleggsvirksomheten fra

kraftanlegg har vært høy gjennom 1986. Dette

kan imidlertid være langsiktige prosjekter

slik at investeringene først vil finne

sted lang tid etter at ordrene er plassert.

Anslag for boliginvesteringer og offentlige

investeringer i bygg og anlegg viser en

ubetydelig volumvekst fra 1986 til 1987.

Vurderingen av utviklingen i bygge- og

anleggssektoren på litt lengre sikt vil

derfor til en viss grad avhenge av anslag

for bygningsinvesteringene i tjenesteytende

virksomhet. Med redusert lønnsomhet og nye

avskrivningsregler for forretningsbygg er

det mulig at investeringsveksten vil avta

også her.

ARBEIDSMARKEDET: SVAKERE SYSSELSETTINGSVEKST

Den sterke sysselsettingsveksten som har

funnet sted siden 3. kvartal 1984, ser ut

til A ha avtatt noe i løpet av sommeren og

høsten. Sett i sammenheng med utviklingen i

arbeidsledigheten, tallet på ledige plasser
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og andre opplysninger er det likevel mye som

tyder på at sysselsettingen inntil utgangen

av oktober fortsatt var i klar vekst.

Presset på arbeidsmarkedet har i første

rekke gjort seg gjeldende i Oslo-området og

i en del av de andre større byene. Spesielt

har det blitt registrert mangel på enkelte

typer faglært arbeidskraft, helsepersonell

og arbeidskraft med høyere utdanning.

1986 å ligge høyt.

Mesteparten av sysselsettingsveksten som har

funnet sted det siste Aret har blitt mot-

svart av en sterk vekst i tilgangen på ny

arbeidskraft. Det er i første rekke voksne

kvinner som har bidratt til veksten i ar-

beidsstyrken, men en del av tilgangen har

også kommet fra ungdom.

Sett i et historisk perspektiv har syssel-

settingsveksten det siste året vært usedvan-

lig sterk. Ifølge arbeidskraftundersøk-

elsene (AKU) lå antall sysselsatte personer

regnet som gjennomsnitt over årets tre

første kvartaler mer enn 60.000, eller vel 3

prosent, over nivået for de tre første kvar-

talene i 1985. Okt gjennomsnittlig arbeids-

tid bidro dessuten til at veksten i time-

verkene i den samme perioden var på over 4

prosent. I forhold til den registrerte pro-

duksjonsveksten er timeverksveksten svart

høy. Det er derfor grunn til å vurdere AKU-

tallene med forsiktighet, særlig synes time-

verksveksten i de to første kvartalene av

PERSONER I ARBEIDSSTYRKEN, SYSSELSATTE

OG ARBEIDSSØKERE UTEN ARBEIDSINNTEKT

Gjennomsnitt av årets tre første kvar-

taler. 1.000 personer.

1.-3.kv. Endring

1986 	 fra 1.-3.

kv. 85

Arbeidsstyrken 
	

2.107
	

50

Arbeidssøkere 
	

42 	 -13

Sysselsatte 
	

2.065
	

63

- omregnet til
	

1.693
	

68

heltidssyssel-

sysselsatte 1)

1) 	 A 40 timers uke

Mens sysselsettingsveksten bidro til en klar

nedgang i arbeidsledigheten i 1985, har

ledigheten justert for normale sesongvaria-

sjoner holdt seg noenlunde uendret igjennom

1986. Regnet som gjennomsnitt av årets tre

første kvartaler utgjorde tallet på arbeids-

søkere uten arbeidsinntekt ifølge AKU om lag

2,0 prosent av arbeidsstyrken. Dette er den

laveste ledighetsprosenten som er observert

for årets tre første kvartaler siden forrige

høykonjunktur i 1980.

Tallet på registrerte ledige ved arbeidskon-

torene var ved utgangen av oktober 33.800,

en nedgang på knapt 7.000 sammenlignet med

oktober 1985. Den sterke nedtrappingen av

arbeidsmarkedstiltakene har trolig' vert en

medvirkende årsak til at ledigheten ikke har

gått noe tilbake i løpet av 1986. Ved å se

ARBEIDSLEDIGHET OG ARBEIDSMARKEDSTILTAK

1.000 personer

Sept. Endring fra

1986 . sept. 1985

	Registrerte ledige ... 34 	 -9

Sysselsatte ved ar-

	beidsmarkedstiltak 1) 12	 -14

	

56	 -23

1) Ekskl. attføringstiltak
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de to størrelsene i sammenheng har utvik-

lingen på arbeidsmarkedet vært mer positiv

enn utviklingen i ledigheten skulle tilsi.

En svakere utvikling i innenlandsk etter-

spOrsel vil trolig fOre til at den sterke

veksten i timeverkene blir dempet kraftig

ned i de nærmeste månedene. Den vedtatte ar-

beidstidsforkortelsen pr. 1. januar 1987 vil

på den annen side bidra til at den sterke

etterspørselen etter sysselsatte personer

holder seg oppe. Det er derfor ingen grunn

til A vente noen markert Økning i arbeids-

ledigheten i første halvår av 1987.

Sysselsettingen

Etter A ha vært i sterk vekst siden 3. kvar-

tal 1984 indikerer AKU en utflatning av

sysselsettingsveksten i 3. kvartal i ir. Når

en skal vurdere dette, må en ta i betrakt-

ning den usikkerhet sou er forbundet med en

utvalgsundersøkelse som AKU. Sett i sammen-

heng med utviklingen i produksjonen synes

det som om AKU har overvurdert sysselset-

tingsveksten i andre halvår av 1985 og i

fOrste halvår av 1986 slik at utflatingen i

3. kvartal gir et for negativt bilde av ut-

viklingen. Vurdert mot utviklingen i ar-

beidsledigheten, tallet på ledige plasser og

andre opplysninger om sysselsettingen ep det

grunn til A tro at sysselsettingen inntil

utgangen av oktober fortsatt var i klar

vekst, men i et svakere tempo enn tidligere.

Justert for normale sesongvariasjoner er det

spesielt utviklingen i AKUs timeverkstall

som har vist en svak utvikling i 3. kvartal.

Dette har sammenheng med at en uvanlig stor

andel av intervjuobjektene denne gangen var

på ferie i undersOkelsesuken og ble derfor

oppført med 0 i arbeidstid. Dersom en be-

grenser oppmerksomheten til de med oppgitt

arbeidstid, tyder AKU fortsatt på en liten

Økning i gjennomsnittlig arbeidstid, og da

SYSSELSETTING OG UTFORTE TIMEVERK I ALT IFOLGE
PRIEIDSKRFFILNDERSOKELSEN. 1980*100. Sesongjusert.

særlig for kvinner.

Ved A ta gjennomsnitt over årets tre første

kvartaler får en eliminert noe av usik-

kerheten i AKU. Regnet på denne måten lå

tallet på sysselsatte ifølge AKU mer enn

60.000, eller mer enn 3 prosent, over nivået

fra de tre første kvartalene i 1985. PA

grunn av Okt bruk av overtid og overgang til

lengre arbeidstid for deltidsarbeidende

kvinner var veksten i timeverkene over samme

periode på vel 4 prosent.

Det er i første rekke innenfor privat

tjenesteyting at sysselsettingen har vært i

sterk vekst det siste Aret, og ifølge AKU er

det også utviklingen innenfor disse

næringene som gjOr at veksten er i ferd med

A svekkes. Dette gjelder både varehandel,

hotell- og restaurantvirksomhet, bank og

forsikring og forretningsmessig tjeneste-

yting og kan for en stor del forklares med

utviklingen i privat konsum som nå viser

tegn til nedgang etter en periode med sterk

vekst. Sysselsettingen i forretningsmessig

tjenesteyting er også til en viss grad

preget av den svakere utviklingen for kon-

sulentoppdrag knyttet til oljevirksomheten.

På grunn av Økning i investeringsaktiviteten
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har sysselsettingen i bygge- og anleggsvirk-

somheten vært i klar vekst i løpet av det

siste året. Ifølge opplysninger fra ar-

beidstakerregisteret lå tallet på syssel-

satte innen denne næringen i 2. kvartal i år

om lag 6 prosent over samme kvartal i 1985.

Opplysninger fra arbeidstakerregisteret for

2. kvartal tyder på at antall sysselsatte i

industrien har vokst med om lag 2 prosent

det siste året etter å ha vært i nedgang i

alle år siden 1977. Det er i fOrste rekke

innenfor verkstedindustrien, men tildels

også i næringsmiddelindustrien, at industri-

sysselsettingen har vist klar vekst. Opplys-

ningene fra AKU for 3. kvartal kan imidler-

tid tyde på at sysselsettingsveksten i indu-

strien er i ferd med å stoppe opp.

Sysselsettingsveksten i offentlig sektor har

trolig vært svak i 1986. Dette har nær sam-

menheng med at nedtrappingen av arbeids-

markedstiltakene i fOrste rekke har rammet

de offentlige sysselsettingstiltakene.

Arbeidsstyrken

Den sterke Økningen i etterspOrselen etter

arbeidskraft har trolig vert en viktig år-

sak til at det har funnet sted en sterk

vekst i yrkesdeltakingen i løpet av det

siste året. Veksten har i første rekke

funnet sted blant voksne kvinner og ungdom i

aldersgruppen 16-24 år, og har bidratt til

en sterk vekst i arbeidsstyrken for disse

gruppene. Både for kvinner i aldersgruppen

25-66 år og ungdom i aldersgruppen 20-24 år

har yrkesprosentene i år for første gang

kommet over 70 prosent.

For å avhjelpe den vanskelige situasjonen

for ungdom i aldersgruppen 16-19 år da ar-

beidsledigheten var på sitt høyeste, ble det

opprettet mange ekstraordinære elevplasser i

den videregående skolen. På grunn av den

gunstige situasjonen på arbeidsmarkedet kan

det i år se ut som om det er visse problemer

med å få fylt opp alle disse plassene.

Ifølge AKU var arbeidsstyrken regnet som

gjennomsnitt over årets tre fOrste kvartaler

kommet opp i over 2,1 millioner personer.

Dette er en Okning på 50.000 eller 2 1/2

prosent over nivået i de tre første kvar-

talene av 1985. Økningen har vært klart

sterkere enn det som har vart vanlig i tid-

ligere år med sterk vekst i sysselsettingen

og representerer trolig en gjeninnhenting av

den svake utviklingen i 1984.

Arbeidsledigheten

Regnet som gjennomsnitt av de tre første

kvartalene var det ifOlge AKU 42.000 ar-

beidssOkere uten arbeidsinntekt. Dette ut-

gjorde om lag 2,0 prosent av arbeidsstyrken

og representerer en nedgang på 0,7 prosent-

poeng i forhold til de tre første kvartalene

i 1985. Når en tar i betraktning at ledig-

heten for 4. kvartal ifOlge AKU vanligvis

ligger under nivået for de tre første, kan

årsgjennomsnittet for 1986 bli på 1,8 - 1,9

prosent. Dette er bare en ubetydelig høyere

ARBEIDSLEDIGE.
Arbeidssikere uten arbeidsinnt.,reg. arbeidslise ved arbeidskon-
torene og syssels. pi arb.m.tiltak. Sesongjusterte tall i tusen.



REGISTRERTE ARBEIDSLØSE ETTER VARIGHET

1.000 personer.

Sept. Endring fra

Varighet
	

1986 	 sept. 1985

Under 8 uker

8-25 uker

Et halvt år og mer

I alt

	16,4	 -1,3

	

8,6 	 -3,0

	

9,0 	 -4,8

	

34,1 	 -9,0
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ledighetsprosent enn i det forrige høykon-

junkturiret 1980.

Justert for normale sesongvariasjoner har

både den registrerte arbeidsledigheten ved

arbeidskontorene og AKU-ledigheten holdt seg

uendret i løpet av 1986, til tross for den

sterke sysselsettingsveksten. På grunn av

friksjoner og strukturelle endringer i Øko-

nomien vil det uansett hvor sterk den gene-

relle sysselsettingsveksten er eksistere

noen arbeidsledige, og utviklingen i 1986

tyder på at det kan være vanskelig å få

ledigheten ned under dette nivået.

Ved arbeidskontorene var det ved utgangen av

oktober registrert 33.800 helt ledige. Dette

utgjorde en nedgang på 6.900 sammenliknet

med oktober 1985, men den registrerte ledig-

heten lå fortsatt mer enn 11.000 over nivået

for oktober 1980. At den registrerte ledig-

heten ser ut til å ha flatet ut på et høyere

nivå enn i forrige periode med sterkt press

i arbeidsmarkedet, kan trolig forklares ved

at meldetilbøyeligheten nå er høyere enn den

gang. Dessuten mi en ta i betraktning at ar-

beidsstyrken har økt med mer enn 150.000

personer siden 1980, samtidig som at ned-

trappingen av arbeidsmarkedstiltakene i

løpet av det siste året kan ha bidratt til A

begrense nedgangen i ledigheten.

Ledighetsperiodenes varighet Økte i takt med

veksten i ledigheten i begynnelsen av 80-

tallet. I løpet av det siste Aret har det

imidlertid ifølge en undersøkelse foretatt

av Arbeidsdirektoratet vart en klar nedgang

i varigheten av ledigheten. Den gjennom-

snittlige varigheten var ved utgangen av

september kommet ned i 21 uker mot 24 uker i

september 1985. I 1980 derimot ble den gjen-

nomsnittlige varigheten anslått til 10 uker.

PA grunn av at den høyeste varighetsperioden

den gangen var satt til "26 uker og mer" mot

"81 uker og mer" i dag er imidlertid tallene

ikke sammenliknbare. Reglene for adgang til

4 motta arbeidsledighetstrygd er også blitt

Liberalisert ved at det ni er adgang til å

motta stOnad i sammenhengende 80 uker. Dette

har trolig vert en medvirkende årsak til at

meldetilbOyeligheten har økt og at omfanget

av langvarig ledighet er spesielt utpreget

blant de eldste aldersgruppene. Ved utgangen

av september hadde 9.000 personer vart

registrert ledige i mer enn et halvt år, en

nedgang på 4.800 sammenliknet med samme

mined Aret fill . . Det kan imidlertid ikke ses

bort i fra at enkelte av de personene som

har gått ledige i lang tid nå kan ha vanske-

ligheter med å skaffe seg jobb igjen.

Ledige plasser

Den sterke veksten i etterspørselen etter

arbeidskraft ga seg utslag i en sterk vekst

i tilgangen på ledige plasser i 1985 og i

fOrste halvår av 1986. Det kan imidlertid

ikke ses bort i fra at en del av denne

veksten har sammenheng med bedrede rutiner

ved arbeidskontorene og Okt aktivitet for A

skaffe en oversikt over de ledige plassene,

blant annet ved oppsøkende virksomhet og

registrering av ledige stillinger som blir

utlyst i dagspressen.

I løpet av de siste månedene har tilgangen
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BEHOLDNINGEN AV REGISTRERTE LEDIGE PLASSER VED UTGFMEN
AV l*EDEN.
1000 plasser. Sesongjustert.

15 -
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1965
	

1986

på ledige plasser justert for normale

sesongvariasjoner vist tegn til A flate ut.

Dette tyder på at den sterke veksten i

etterspørselen etter arbeidskraft er i ferd

med A svekkes. Tilgangen i løpet av august

var usedvanlig lav sammenliknet med månedene

før. Den tok seg imidlertid opp igjen til

27.800 i løpet av september, en Økning på

6.000 sammenliknet med september 1985.

Ettersom sysselsettingsveksten spesielt har

gjort seg gjeldende i privat tjenesteyting,

har Økningen i etterspørselen etter arbeids-

kraft vært -sterkest i Oslo-området og

enkelte av de andre større byene. Mangelen

på arbeidskraft har særlig vært stor for

enkelte kategorier med Were utdanning

(spesielt helsepersonell), men det er også

registrert en mangel på fagarbeidere innen-

for industri og bygg og anlegg. Ved utgangen

av oktober var beholdningen av ledige

plasser ved arbeidskontorene på om lag 9.000

personer, en økning på 2.700 sammenliknet

med oktober 1985.

Arbeidsmarkedstiltak

Arbeidsmarkedstiltakene er blitt trappet

ned, og justert for normale sesongvaria-

sjoner har nedtrappingen i særlig grad gjort

seg gjeldende i løpet av 1986. Normalt blir

arbeidsmarkedstiltakene trappet opp i løpet

av høstmånedene, men opptrappingen i ir har

vært mindre enn det som har vart vanlig før

om årene.

Utenom attføringstiltakene var det ved ut-

ithilithi

15E12

11111
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REGISTRERTE ARBEIDSLEDIGE OG BEHOLDNINGEN AV LEDIGE PLASSER VED UTGANGEN AV SEPTEMBER 1986

Registrerte
	

Ledige
	

Ledige plasser

arbeidsledige
	

Ledighets- plasser i prosent av

Region 	 1.000 personer prosent 1)
	

1.000
	

arbeidsledige

Oslo/Akershus

Hedmark/Oppland/Buskerud

Østfold/Vestfold/Telemark

Agder/Rogaland

Vestlandet

Trøndelag

Nord-Norge

I alt
	

34,1
	

1,6 	 10,0 	 29

1) Registrerte ledige i prosent av AKU-arbeidsstyrken.



SYSSELSETTINGEN VED ARBEIDSMARKEDSTILTAK

Ved utgangen av september 1986. 1.000

personer.

Sept. Endring fra

1986 	 sept. 1985

I alt ekskl. attfør-

ingstiltak

Attføringstiltak

I alt

-10,5

- 0,7

- 2,6

- 0,7

	

11,7 	 -14,5

	

10,6 	 0,3

	

22,3 	 -14,1

Off. syss.tiltak 	 1,5

Lønnstilskott 	 1,4

Kvalifiseringstiltak 8,4

Bedriftsrettede tiltak 0,4

PRISVEKST IFØLGE KONSUMPRISINDEKSEN

Mai 85 Okt.85 Mai 86

til 	 til 	 til

mai 86 okt.86 okt.86*)

Natvarer 	

Drikkevarer og

tobakk 	

Klær, sko ..

Bolig, lys,

brensel 	

Møbler, hush.-

artikler

Helsepleie 	

Reiser, trans-

port 	

Fritidssysler,

utdanning 	

Andre varer,

tjenester 	

I alt 	

	7,6 	 11,0 	 13,9

	

9,0 	 10,9 	 11,1

	

8,0 	 10,1 	 12,4

	

4,5 	 5,0 	 7,1

	

5,6 	 8,9 	 13,4

	

6,7 	 6,5 	 8,9

	

2,1 	 9,8 	 21,7

	

6,2 	 7,8 	 9,6

	

7,3 	 9,1 	 12,2

	

5,6 	 8,8 	 13,5

*) Vekst i sesongjustert serie regnet

som årlig rate
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gangen av september sysselsatt om lag 11.800

personer ved arbeidsmarkedstiltak, en ned-

gang på 14.500 saamenliknet med september

1985. Nedtrappingen har i første rekke fun-

net sted for de offentlige sysselsettings-

tiltakene, men de andre tiltakene er også

trappet noe ned.

Ettersom de offentlige sysselsettingstil-

takene nesten er helt eliminert, mens det

tas sikte på å opprettholde kvalifiserings-

tiltakene i et visst omfang, er det grunn

til A anta at mesteparten av nedtrappingen

nå er unnagjort. I forbindelse med vårens

innstramminger i finanspolitikken ble be-

vilgningene til arbeidsmarkedstiltak for

1986 skåret ned med i alt 343 millioner

kroner og kom ned i 2.314 millioner. PA

statsbudsjettet for 1987 er denne posten

foreslått skåret ytterligere ned til 2.131

millioner kroner.

PRISER OG LØNNINGER

Konsumpriser

Etter devalueringen og avgiftsøkningene i

vår har prisstigningen tiltatt sterkt. Fra

en prisstigning på 5,6 prosent i mai har

den steget til 8,8 prosent i oktober (milt i

forhold til samme mined året før). Det ser

samtidig ut sou om oppsvinget i prisstig-

ningen er i ferd med A flate ut. Ned samme

prisstigning i november og desember sou i

oktober (milt som vekst i forhold til samme

mined året fOr) vil prisstigningen på års-

basis bli 7,2 prosent i 1986, mens november-

og desembertallene mi bli klart hOyere enn
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KalatFRISVMSTEN I PROSENT F	 IC MONED *ET FOR sterke Økningen i kaffeprisen som har funnet

sted siden slutten av 1985, ser nå ut til A

ha snudd. En nedgang til et mer normalt nivå

vil bidra til redusert prisvekst på mat-

varer.

Også drikkevarer og tobakk steg mye i pris

på grunn av avgiftsøkningen i vår, mens

prisstigningen for klar og sko først har

begynt A tilta etter sesongsalget i hOst.

For møbler har prisveksten etter devaluer-

ingen ligget noe over veksten for de sist-

nevnte gruppene.

oktobertallet om stigningen på årsbasis skal

bli på 7,3 prosent. Prisnivået ved utgangen

av Aret vil imidlertid ligge hele 3,6

pro6ent over årsgjennomsnittet (overheng),

fordi det var i andre halvår prisene steg si

sterkt. Selv med avtakende måned-til-måned-

vekst i prisene utover i 1987 vil veksten

regnet i forhold til niviet Aret fOr

fortsatt holde seg hOy (8 1/2 - 9 1/2 pro-

sent) fram til sommeren neste år.

Fra mai til oktober i år Økte konsumpris-

indeksen, sesongjustert, med 5,4 prosent,

noe som svarer til en veksttakt på 13,5 pro-

sent regnet som årlig rate. De sesong-

justerte tallene viser at konsumprisveksten

fra mined til mined var sterkest i månedene

like etter devalueringen. Måned-til måneds-

veksten i oktober var noe lavere enn i

sommer og tidligere i hOst, men den under-

liggende prisstigningen på månedsbasis

ligger fortsatt klart over prisstigningen

fOr devalueringen.

Det var ikke bare devalueringen som fOrte

til at prisveksten tok seg opp utover

sommeren. For gruppen matvarer steg prisene

sterkt allerede fra juni på grunn av sub-

sidiebortfallet. JordbruksoppgjOret i sommer

gav ytterligere prisvekst, vekstraten over

tolv måneder var i oktober 11,0 prosent. Den

Prisene på reiser og transport har blitt

sterkt påvirket av både devalueringen og av-

giftsØkninger. Nedgangen i bensinprisen fra

slutten av 1985 ble snudd til en Økning på

10,7 prosent fra mai til september. Devalu-

eringen ser også ut til A ha blitt umiddel-

bart overveltet i bilprisene; prisøkningen

var rim!. 11 prosent fra mai til september.

Gruppen andre varer og tjenester har også

steget kraftig i pris etter devalueringen.

Devalueringen har trolig raskt slått ut i

prisene på selskapsreiser til utlandet.

Store lønnstillegg, bl.a. i hotell- og res-

taurantvirksomhet i fOrste halvår, har tro-

lig også bidratt vesentlig til sterk vekst i

denne delindeksen.

Gruppene bolig, lys, brensel, helsepleie og

fritidssysler og utdanning har alle steget

klart mindre enn den samlede konsumprisin-

deksen. Fortsatt fallende pris pi fyrings-

olje og nesten uendret elektrisitetspris er

bakgrunnen for dette. Husleie har fortsatt

lav vekst.

Det synes klart at utslaget av devalueringen

på prisene har vært raskest og sterkest for

importerte konsumvarer, særlig for varer

uten konkurrerende norsk produksjon. Grup-

pert etter opprinnelsessektor hadde del-
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indeksen for importvarer uten norsk konkur-

ranse en vekst (sesongjustert) på 8,2 pro-

sent fra mai til oktober. Veksten for

norskproduserte varer som er lite påvirket

av verdensmarkedet, var i samme periode 4,4

prosent.

For flere ikke-konkurrerende importvarer

(bl.a. biler) ser effekten av devalueringen

allerede ut til A være uttOmt. I løpet av

hOsten vil trolig stOrstedelen av devaluer-

ingen være overveltet i importprisen målt i

norske kroner for de fleste konsumvarer. Med

fortsatt lav og avtakende importprisvekst

vil dermed prisene på disse konsumvarene ha

en lav vekst gjennom første halvår 1987. PA

grunn av den sterke veksten mot slutten av

1986 er imidlertid overhenget svært høyt, og

dermed vil prisstigningen målt som vekst

over 12 måneder forbli høy helt til sommeren

1987.

Devalueringen bidrar til Okt prisstigning

også ved at de norske produksjonsskostnadene

Oker. Den Okte lOnnsomhet i næringslivet som

devalueringen fOrer til, vil gi Okt lønns-

glidning. Okt prisvekst på importert og

norskprodusert vareinnsats trekker i samme

retning. Det tar imidlertid noe tid fOr

PRISINDEKSER FOR KONSLMNARER. 1965=100.

6.7 prosent tilsvarer konsumprisveksten for perioden
januar-oktober 1986 regnet i forhold til samme
periode i 1985.

disse mekanismene får slå ut i prisene på

norskproduserte varer. Derfor vil prisstig-

ningen for disse varene fortsette A Øke også

utover i 1987.

Den sterke konsumoppgangen gjennom 1985 og

inn i 1986 har muliggjort Økte avansesatser

i varehandelen. Delindeksen for konsumvarer

omsatt gjennom detaljhandelen steg i denne

perioden mer enn delindeksen for varer

levert til konsum i engrosprisindeksen.

Etter devalueringen og avgiftsøkningene på

forsommeren har Økningen vært sterkere i

konsumprisene enn i engrosprisene. Dette

bryter med det vanlige mOnsteret der Okt

kostnadsvekst i første omgang fOrer til

reduserte driftsmarginer i varehandelsleddet

og først etter en noe lengre periode slår ut

i konsumprisene.

LOnnsutviklingen

Lønnsglidningen i industrien tiltok gjennom

1985 til tross for avtakende importpris-

vekst. Det høye og tiltakende aktivitets-

nivået som Økte etterspørselen etter ar-

beidskraft og reduserte arbeidsledigheten,

bidro til den Økte lønnsglidningen. I 2.

kvartal i år var lønnsveksten i N.A.F.s med-

lemsbedrifter 9,5 prosent. Tarifftilleggene

i LO-N.A.F. oppgjørene forklarer en del av

dette, men det er klart at lønnsglidningen

også har Okt kraftig. For arbeidere i

industrien, imidlertid, var lOnnsveksten i

2. kvartal samlet 8,8 prosent og lønnsglid-

ningen rundt 7 prosent. Fra slutten av 1985

og fram til devalueringen i vår var dermed

lønnsglidningen i industrien stabil. Det er

den sterke lønnsveksten i bygge- og anleggs-

virksomhet som gjør at lønnsveksten for

N.A.F.s medlemsbedrifter i alt viser så

sterk vekst i 1986. Dette må ses på bakgrunn

av at bygningsinvesteringene i bedriftene

viste et kraftig oppsving gjennom 1985 og

inn i 1986. Den Økte lønnsveksten ser ut til
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4 sli ut i byggekostnadene - i oktober var

veksten i byggekostnadsindeksen for enebolig

av tre 8,2 prosent mot 5 1/2 prosent ved

årsskiftet (vekst i forhold til samme mined

Aret før).

LØNNSVEKST I N.A.F.s MEDLEMSBEDRIFTER 1)

Tariff- Lønns- 	 Samlet

tillegg glidning lønnsvekst

1984 	 1 	 0,4 	 5,7
	

6,6

2 	 1,5 	 5,5
	

7,0

3 	 2,9 	 5,2
	

8,1

4 	 2,9 	 6,0
	

8,9

1985 	 1 	 2,9 	 6,5
	

9,4

2 	 1,8 	 6,8
	

8,6

3 	 0,5 	 6,3
	

6,8

4 	 0,5 	 7,0
	

7,5

1986 	 1 	 0,5 	 7,2
	

7,7

2 	 1,8 	 7,7
	

9,5

1) Kilde: N.A.F.

Lønnsveksten for funksjonærer i N.A.F.s med-

lemsbedrifter steg med 11,1 prosent fra sep-

tember 1985 til september i år ifølge

N.A.F.s lønnsstatistikk. Siden en ikke vet

når gjennom året tilleggene gis, er det van-

skelig A beregne Arslønnsveksten. Med en an-

takelse om at lønnsveksten for funksjonærer

skjer jevnt over Aret og uendret vekst

resten av 1986, kan Arslønnsveksten for

denne gruppen bli mer enn 10 1/2 prosent fra

1985 til 1986. Med forutsetning om en viss

Økning i lønnsglidningen i industrien i 2.

halvår i år, kan lønnsveksten for arbeidere

bli over 9 prosent på årsbasis.

Etterspørselen etter arbeidskraft er fort-

satt høy i industrien. Overtidsprosenten var

fortsatt tiltakende i første halvår i år,

men steg langsommere enn i 1984 og 1985.

Devalueringen i vår vil bedre lønnsomheten

for de konkurranseutsatte bedriftene og

lønnsveksten s i industrien vil derfor trolig

tilta i annet halvår.

Den sterke økningen i arbeidskraftetter-

spørselen har mot slutten av 1985 og i 1986

rettet seg særlig mot privat tjenesteyting,

og allerede inngåtte tariffravtaler tyder

på at lønnsveksten i mange av disse sek-

torene vil bli større enn i industrien i

1986.

Det ser ut til å bli en ytterligere økning i

lønnsveksten i 1987 p.g.a. arbeidstidsfor-

kortelsen og ettervirkningene av devaluerin-

gen. For industrien gjelder forkortelsen

bare arbeidere sou i utgangspunktet har

lengre arbeidstid enn 37 1/2 time pr. uke.

Det er mulig at det vil skje en viss økning

i timeverksproduktiviteten etter arbeids-

tidsnedgangen. Videre vil det fate arbeids-

kraftsbehovet kunne gi et strammere arbeids-

marked og redusert arbeidslOshet. Totalvirk-

ningen av dette på timelønningene er usik-

ker. Det er imidlertid grunn til å regne med

en timelønnsvekst i industrien fra 1986 til

1987 på over 10 prosent.

PRIVAT KONSUM: NEDGANG

Den sterke veksten i privat konsum som fant

sted fra hOsten 1984 og igjennom hele 1985,

avtok i løpet av de to første kvartalene i

år, og fra 2. til 3. kvartal gikk niviet på

privat konsum til og med tilbake, justert

for normale sesongvariasjoner. Denne ned-

gangen er i første rekke forårsaket av et

fall i etterspørselen etter varige forbruks-

goder. Veksten i omsetningen av ikke-varige

goder har imidlertid også flatet ut, sam-

tidig som veksten i tjenestekonsumet har av-

tatt. PA grunn av den sterke veksten som

fant sted i løpet av 1985, 11 likevel nivået

på det private konsumet i 3. kvartal om lag
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2 1/2 prosent over niviet for 3. kvartal

1985.

Dersom privat konsum justert for normale

sesongvariasjoner ikke går merkbart ned fra

3. til 4. kvartal, vil den veksten som fant

sted gjennom 1985 og i fOrste halvår i ir gi

en vekst på om lag 4 1/2 prosent fra 1985

til 1986. Med fortsatt nedgang i 4. kvartal

kan veksten i årsgjennomsnittet komme ned

mot 4 prosent.

I tillegg til en klar vekst i hushold-

ningenes disponible realinntekter de to

siste årene, hadde den sterke veksten i

privat konsum i løpet av 1985 Tier sammenheng

med et betydelig fall i spareraten. Ifølge

foreløpige nasjonalregnskapstall for 1985

var spareraten helt nede i 0,5 prosent. Nye

opplysninger kan tyde på at veksten i privat

konsum var enda sterkere enn vist i de fore-

løpige nasjonalregnskapstallene, slik at

husholdningenes sparerate trolig var negativ

i 1985. Dette er i så fall første gangen

siden en startet beregningene av hushold-

ningenes disponible inntekter at det private

konsumet har vært større enn inntektene.

Spesielt var det husholdningenes finansielle

sparing som gikk tilbake i løpet av 1985, og

opplysninger fra kredittmarkedsstatistikken

for forretnings- og sparebankene tyder på at

utlånsveksten til konsumentene var langt

sterkere enn innskuddsveksten. Med den

sterke veksten som fant sted i privat konsum

utover høsten og vinteren for ett år siden

er det grunn til A tro at spareraten da av-

tok ytterligere.

Det er lite trolig at husholdningenes spare-

rate kan holde seg negativ over en lengre

tidsperiode, og nedgangen i privat konsum

som er observert i 3. kvartal i år kan were

et fOrste skritt tilbake mot et mer normalt

nivå. Tall fra kredittmarkedsstatistikken

for sommermånedene tyder da også på at ut-

lånsveksten er i ferd med A avta i tråd ned

vårens innstramainger i kredittilførselen.

Tiltakende problemer med å betjene gjelds-

byrden og større usikkerhet om framtida til-

sier at spareraten kan fortsette å (Ake ut-

over vinteren. Nedgangen i privat konsum ut-

over i andre halvår vil neppe vere tilstrek-

kelig til å forhindre at spareraten for 1986

kan bli enda lavere enn spareraten for 1985.

Det er grunn til å tro at mye av utlåns-

veksten har gått til kjøp av varige konsum-

goder. Disse godene blir i nasjonalregn-

skapet regnet som konsumert i samme Øyeblikk

som de blir kjØpt. Ved å ta hensyn til at

disse godene gir tjenester over flere ir,

fir en definert en høyere sparerate enn i

nasjonalregnskapet, men selv sled denne defi-

nisjonen nådde spareraten et foreløpig lav-

mil i 1985. PA grunn av dette virker det

ikke urimelig at det i fOrste rekke vil vare

etterspørselen etter de varige forbruks-

godene sou går tilbake når den ordinere

spareraten er i ferd med å Øke igjen.

Utviklingen de siste to Arene ligner aye på

det som skjedde på slutten av 70-tallet. I

1976 og 1977 var det også en sterk vekst i

PRIVAT KONSLM OG DETALJOMSETNING
080.100. Sesong justert.
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SPARERATEN
Husholdningers sparerate med og uten sparing i varige
forbruksgoder (sparing i prosent av disponibel inntekt).

/975 199) 1985

kjøpet av varige forbruksgoder, i første

rekke personbiler. Til dels påvirket av

kredittinnstrammingene gikk personbilsalget

deretter kraftig tilbake i 1978. Nedgangen i

personbilsalget i år kom etter en om lag

like lang periode med vekst som den gangen.

Til tross for en forholdsvis høy omsetning i

september, burde en ut fra det som skjedde i

1977/78 vente en ytterligere nedgang i løpet

av vinteren. Det kan på den annen side vere

slik at dereguleringene på kredittmarkedet

de siste årene har gitt et varig skifte i

konsumadferden til husholdningene i retning

av økt kjøp av nye biler, slik at nedgangen

nå ikke blir like sterk som i 1978.

På grunn av økte skatter og sterkere pris-

stigning som følge av devalueringen vil

veksten i husholdningenes disponible real-

inntekter trolig avta utover vinteren. En

svakere vekst i sysselsettingen vil dra i

samme retning. Ettersom mye av velstands-

veksten i 1987 tas ut i fora av redusert ar-

beidstid, er det lite trolig at hushold-

ningenes disponible realinntekt vil komme

til å vokse noe særlig.

Alle faktorene nevnt ovenfor trekker i ret-

ning av at privat konsum vil utvikle seg

svakt i 1987, og med nedgangen i løpet av

andre halvår 1986 kan privat konsum regnet

som årsgjennomsnitt komme til å gå ned neste

år.

Varekonsumet

Det er i første rekke utviklingen i varekon-

sumet som har ført til nedgangen i privat

konsum fra 2. til 3. kvartal. Til tross for

klar vekst fram til 2. kvartal var nedgangen

i veksten så sterk at varekonsumet i 3.

kvartal bare lå om lag 1 prosent over nivået

for 3. kvartal 1985. Volumet av detaljomset-

ningsindeksen økte også bare med 2 prosent

over den samme perioden.

Nedgangen i varekonsumet skyldes spesielt et

fall i omsetningen av varige forbruksgoder,

og da i første rekke kjøp av nye person-

biler. I 3. kvartal ble det i alt solgt

36.200 nye personbiler, en nedgang på 5.200

sammenliknet med samme kvartal 1985. Ned-

gangen fra 2. kvartal (justert for normale

sesongvariasjoner) var enda større. Selv om

personbilsalget tok seg noe opp igjen i sep-

tember, kan en vente en ytterligere nedgang,

både på grunn av sterk prisstigning på biler

som følge av devalueringen og svakere vekst

i husholdningenes disponible realinntekter.

Det kan heller ikke ses bort ifra at

behovene for nye personbiler kan være i ferd

med å bli dekket.

Kjøpet av møbler og elektriske husholdnings-

artikler ser også ut til å ha gått noe til-

bake i løpet av 3. kvartal etter å ha vært i

klar vekst i 2. kvartal. Omsetningen av

varige fritidsgoder ser derimot ut til å ha

vokst.

Justert for normale sesongvariasjoner flatet

veksten i konsumet av ikke-varige forbruks-

goder ut allerede i 2. kvartal, og nivået

holdt seg noenlunde uendret fra 2. til 3. PA

grunn av veksten sist høst og vinter lå om-
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PRIVAT KONSUM

Prosentvis volumvekst fra foregående

halvår. Halvårsrater. Sesong justert.

8511 	 861 861If)

Varer

- varige konsumvarer

- andre varer

Tjenester

- bolig

- andre tjenester

Spesifisert konsum

+ Nordmenns konsum

i utlandet

- Utlendingers

konsum i Norge

Privat konsum

	5,0	 3,2 	 -2,9

	

11,9 	 7,6 	 -13,1

	

3,3 	 1,9 	 0,1

	

2,4 	 2,0	 1,3

	

2,0 	 2,1 	 2,1

	

2,7 	 1,9 	 0,9

	

4,2 	 2,8 	 -1,6

	

11,2 	 12,2 	 3,2

	

3,8 	 19,2 	 -6,8

	

4,7 	 3,0 	 -1,1

f) Basert på framskrivinger av kort-

tidsstatistikken
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VAREKONSLMET
1980./00. Sesongjustert.

setningen av disse varene ou lag 2 1/2 pro-

sent over niviet for 3. kvartal 1985.

Utviklingen for de forskjellige varene har

imidlertid vart noe forskjellig. PA grunn av

fallende oljepriser har etterspørselen etter

brensel vart i sterk vekst. Sammen med det

store personbilsalget er de lave drivstoff-

prisene også forklaringen på at driftsut-

gifter til bruk av egne transportmidler har

vart i klar vekst, men også for denne posten

har veksten flatet ut i 3. kvartal. Det

samme gjelder omsetningen av klar og skotøy,

ikke-varige fritidsgoder, toalettartikler og

reiseeffekter.

Matvarekonsumet har holdt seg noenlunde

uendret i lang tid. På grunn av polstreiken

i sommer ble det i 3. kvartal registrert et

fall i omsetningen av drikkevarer og tobakk.

Tjenestekonsumet

Veksten i tjenestekonsumet ser ut til 4 ha

avtatt i løpet av 2. og 3. kvartal i år. Det

var spesielt for hotell- og restaurantbesøk

at konsumet viste en svakere utvikling, i

tillegg til forholdsvis sterk prisstigning

kan utviklingen i 3. kvartal forklares med

polstreiken.

Kulturelle aktiviteter, flyreiser og tele-

tjenester ser fortsatt ut til å være i

vekst, om enn i et noe svakere tempo enn

tidligere. Disse tjenestegruppene er sterkt

påvirket av inntektsutviklingen samtidig som

konsumveksten kan forklares med en gunstig

prisutvikling for disse varene.

Til tross for polstreiken har veksten i

nordmenns konsum i utlandet også vist tegn

til A flate ut i lOpet av 2. og 3. kvartal

av 1986. PA grunn av den sterke veksten i

lOpet av 1985 lå imidlertid nivået for 3.

kvartal om lag 16 prosent over nivået for

samme kvartal i fjor. Dette har ner sammen-

heng med veksten i charterreiser med fly som

i fOrste halvår i år lå om lag 14 prosent

over nivået for fOrste halvår 1985. Til-
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TJENESTEKONSUMET OG KONSUM I UTLANDET
1980=100. Sesong justert.

takende prisstigning som fOlge av devaluer-

ingen og stOrre forsiktighet blant kon-

sumentene kan være medvirkende forklarings-

faktorer til utflatingen. Etter en sterk

vekst i andre halvår av 1985 og i 1. kvartal

i år har utviklingen i utlendingers konsum i

Norge vist en negativ tendens.

INVESTERINGER

Oljeutvinning og rørtransport

For oljeutvinning og rørtransport ventes

bruttoinvesteringene å Øke fra 21,3 milliar-

der i 1985 til 38,8 milliarder kroner i

1986, milt i verdi. De store svingningene

fra år til år har sammenheng med at platt-

former regnes som investert på det tidspunkt

de taues ut til feltet. Dette kommer tydelig

fram for bruttoinvesteringer til feltutbyg-

ging og felt i drift som Oker med nesten 200

prosent i verdi fra 1985 til 1986. PAlOpte

investeringskostnader som best reflekterer

den løpende investeringsaktiviteten ventes A

bli nesten 38 milliarder kroner i 1986, en

verdiOkning på knapt 15 prosent fra 1985.

Anslaget for 1987 er 34,7 milliarder kroner.

For en nærmere gjennomgang av investerings-

aktiviteten i oljeutvinning og rOrtransport

henvises det til vedlegget "Utsiktene for

oljevirksomheten".

Industriinvesteringer

Industriinvesteringene holder seg fortsatt

på et høyt nivå, selv om sesongjusterte an-

slag for 3. kvartal 1986 viser tendenser til

nedgang. Målt i 1985-priser var de totale

industriinvesteringene i 1. halvår i år 7,1

milliarder kroner mot 6,1 milliarder i samme

periode i fjor. Investeringene i fOrste

halvår i år lå i volum vel 20 prosent over

niviet i fOrste halvår 1981, da

investeringene nådde sitt toppnivå forrige

gang. Beregninger tyder på en markert

nedgang for investeringer i maskiner og

transportmidler fra 2. til 3. kvartal, mens

bygge- og anleggsinvesteringene har fortsatt

å vokse. At bygg- og anleggsinvesteringene

viser vekst trass i at konjunkturtoppen

synes A være passert, kan bl.a. skyldes at

nivået i 2. kvartal ble relativt lavt pga.

lockouten og - ikke minst - den hOye bygge-

og anleggsvirksomheten på Mongstad.

Tendensen til nedgang er sterkest i verk-

stedindustrien, der sesongjusterte tall kan

tyde på at en investeringstopp ble nådd i 1.

kvartal 1986. Anslag for 3. kvartal ligger

sesongjustert 21 prosent under tallet for 1.

kvartal. Utviklingen har vart noenlunde

parallell for investeringene i henholdsvis

maskiner og transportmidler og i bygninger

og anlegg.

Utviklingen i annen ferdigvareindustri har

vært noe annerledes. Investeringene var her

i oppgang helt fram til 2. kvartal 1986, men

anslag for 3. og 4. kvartal kan tyde på at

en investeringstopp er nådd også i denne

sektoren. Utviklingen er imidlertid noe ulik

for de to investeringsartene. Bygg- og

anleggsinvesteringene nådde en topp noe

tidligere enn investeringene i maskiner og
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INVESTERINGER I INDUSTRI OG BERGVERK
1980.100. Sesongjusterte volumindekser

transportmidler, men har til gjengjeld holdt

seg bedre oppe fra 2. til 3. kvartal. De

foreløpige tallene for 3. kvartal i år tyder

på at investeringene i maskiner og

transportmidler i denne sektoren nå avtar.

Utviklingen i råvareindustri og bergverk er

preget av investeringene på Mongstad. Fore-

løpige anslag tyder på fortsatt vekst fra 2.

til 3. kvartal for investeringene totalt.

Investeringene i maskiner og transportmidler

ser også her ut til å synke i dette tids-

rommet, mens bygg- og anleggsinvesteringene

fortsatt viser sterk vekst.

Selv om veksten i industriinvesteringene ser

ut til å avta noe, vil vi få en betydelig

volumvekst fra 1985 til 1986 pga. overhenget

fra i fjor og veksten i de to første

kvartalene i år. Framskriving av kvartals-

regnskapets investeringstall ved hjelp av

oppgavene over antatte investeringer ifølge

Investeringsundersøkelsen peker i retning av

en vekst i volumet av de totale brutto-

investeringene i industrien på noe over 20

prosent.

Når det gjelder industriinvesteringene i

1987 tyder anslagene på at det ikke blir noe

særlig volumvekst fra 1986. Pga. redusert

lønnsomhet og overkapasitet er det ventet en

nedgang i investeringsnivået i 1987 for

verkstedsindustrien, mens det ligger an til

en viss Økning i investeringsnivået for

annen ferdigvareindustri. Når det gjelder

råvareindustrien preges anslaget av at

Mongstad-utbyggingen vil gi et neget sterkt

vekstbidrag også i 1987. Til tross for dette

ventes 	 ingen 	 sterk 	 volumvekst

investeringsnivået for råvareindustrien sett

under ett.

INVESTERINGER I INDUSTRI OG BERGVERK

Prosentvis volumendring fra foregående

halvår. Sesong justert.

85-II 86-I 86-1If)

Råvareproduserende
	

18,3 22,5 	 5,4

Verkstedindustri
	

9,6 14,9 -18,4

Annen industri
	

24,9 12,4 	 -8,3

I alt 	 19,2 16,5 	 -5,0

Bygninger og anlegg 	 34,2 2,0 	 7,7

Maskiner og trans-

portmidler 	 13,0 24, 	 -11,9

f) Framskriving basert på antatte

investeringer iflg. Investerings-

undersøkelsen.

EKSPORT

Verdien av norsk eksport ble redusert med

nærmere 25 prosent fra 4. kvartal 1985 til

2. kvartal 1986. Denne reduksjonen forklares

nesten i sin helhet av det kraftige prisfal-

let på olje og gass, men også en prisnedgang

på tradisjonelle varer og en volumnedgang

for tjenester har bidratt. Det er nå tegn
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som tyder på at denne utviklingen er endret.

Prisen på olje har igjen gått noe opp og

verdien av den tradisjonelle vareeksporten

har flatet ut og har vist oppgang de siste

sinedene.

EKSPORT ETTER LEVERENDE SEKTOR

Prosentvis volumendring fra foregående

halvår. Sesong justert.

8511 861 8611f)

Tradisjonelle varer

i alt 1)  	 0,3 -0,2
	

1,4

-primernaringsvarer 	 6,3 17,4
	

5,7

-industrielle

råvarer 2)  	 2,2 -2,3
	

3,5

-verkstedprodukter 3) -1,8 	 0,4 -8,9

-andre industri-

produkter 	  -0,1
	

2,7 	 2,3

Olje og gass  	 6,5 -8,0 32,6

Tjenester 1) 	  -2,0
	

0,3 -6,1

f) Basert på framskrivninger av kort-

tidsstatistikken.

1) Avgrensningen av tradisjonelle eks-

portvarer og tjenesteeksport i nasjo-

nasjonalregnskap avviker noe fra

inndelingen i det årlige nasjonal-

regnskapet og utenriksregnskapet.

2) Utenom råolje og naturgass.

3) Utenom skip og oljeplattformer.

forklares av en sterk nedgang i eksport-

prisene, som gikk ned med over 10 prosent

gjennom de 4 kvartalene. Nedgangen i volum

later nå til å stanse opp, mens prisene er

i oppgang slik at eksportverdien i det siste

har vist klare tegn til ny vekst.

Prisfallet på tradisjonelle varer kom først

og fremst fordi prisen på industrielle rå-

varer falt sterkt fra 3. kvartal 1985. Pris-

utviklingen både på bergverksprodukter og

metaller har vart svak, men det er særlig

prisnedgangen på raffinerte oljeprodukter i

kjølvannet av oljeprisnedgangen, som for-

klarer fallet. Volumet av industrielle rå-

varer viste også svak utvikling slik at

verdinedgangen ble særlig stor. Fra 2. kvar-

tal 1986 har volumet igjen vert i vekst, noe

som forklares av at eksportvolumet av raf-

finerte oljeprodukter har Okt sterkt, an-

takelig som en følge av prisnedgangen. For

de Øvrige råvarene er det foreløpig ingen

tegn til noen ny oppgang.

Eksportverdien av verkstedsprodukter har

vart praktisk talt uendret gjennom de siste

to år. Denne utviklingen skjuler imidlertid

en kraftig volumnedgang fra årsskiftet 85/86

og en tilsvarende sterk prisoppgang. Bare

fra 2. kvartal til 3. kvartal steg prisene

med over 13 prosent, noe som antakeligvis må

EKSPORT PV PRIMERNERINGSVARER
Indekser 1980=100.

130 -
----Volum (sesongjustert)
	Pris (ujustert)Tradisjonelle varer

Eksportverdien av tradisjonelle varer (alle

varer utenom råolje, naturgass, skip og

oljeplattformer), som utgjør om lag en

tredjedel av total eksport, passerte en topp

i 2. kvartal 1985 og viste deretter en fal-

lende tendens til ut i 2. kvartal 1986. Eks-

portvolumet endret seg bare ubetydelig i

denne perioden og fallet i verdi mi derfor
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IMPORT AV INCUSTRIELLE RAVR
(utenom riolje og naturgass). Indekser 1980=100.

/35 -
-----Volum (sesongjustert)
	 Pris (ujustert)
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EMPORT AV VERKSTEDPRODU<TER
(utenom skip og plattformer). Indekser 1980=100.

EXEMPT AV ANCRE INDUSTRIPRODUKTER
Indekser 1980=100.
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sees i sammenheng med devalueringen.

Også eksporten av andre industriprodukter,

som bl.a. omfatter trevarer, kjemiske og

mineralske produkter, næringsmidler og tek-

stilvarer, har hatt liten verdiendring gjen-

nom 1985 og 1986. Her var imidlertid prisene

i svak nedgang fram til 2. kvartal i år,

mens volumet har vokst jevnt siden 4. kvar-

tal 1985. Begge deler forklares fOrst og

fremst av utviklingen for kjemiske og

mineralske produkter. Volumet fortsatte i

Øke også i 3. kvartal mens prisene hadde en

mer uklar tendens.

Korrigert for sesongsvingninger viste eks-

portverdien av primarnmringsvarer stigning

gjennom 1986 med særlig sterk oppgang i 3.

kvartal. Fisk står for mellom to tredjedeler

og tre fjerdedeler av eksporten av primær-

næringsvarer og verdiftningen skyldes en

sterk Økning av eksportvolumet av (opp-

dretts-) fisk. Prisene har vært i nedgang

siden 2. kvartal 1985.

Olje og gass

Eksportverdien av olje og gass sank sterkt

fra årsskiftet 85/86 og var i 2. kvartal

bare halvparten av kvartalsgjennomsnittet i

1985. Hele denne nedgangen forklares av

prisnedgangen på olje som ble redusert med

to tredjedeler fra 4. kvartal 1985 til 2.

kvartal 1986. Gassprisen henger gjerne noe

etter oljeprisen og har ikke sunket så mye,

men den er fremdeles i nedgang og var i 3.

kvartal 20 prosent lavere enn ett år tid-

ligere. Eksportvolumet viser stigende

tendens etter det midlertidige bortfallet i

april på grunn av streiken.

Tjenester

Tjenesteeksporten, som i verdi er over en

fjerdedel av totaleksporten, domineres av

I 	 I
1%5

I	 II

1986
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utenriks sjøfart som utgjør om lag halv-

parten av eksportverdien av tjenester.

Fallet i eksportverdien av tjenester fra 2.

kvartal 1985 til 1. kvartal 1986 forklares i

hovedsak av en over 20 prosent nedgang i

eksportverdien av transporttjenester fra

utenriks sjøfart. Denne nedgangen kom først

og fremst som en fOlge av sterk nedgang i

fraktratene, men volumet ble også noe redu-

sert. Nedgangen i eksportverdien av

tjenester har fra 2. kvartal flatet ut. Ned-

gangen i volumet er ikke like stor og

prisene viste til dels sterk vekst. Volumet

av utlendingers konsum i Norge ligger fort-

satt godt over fjorårets nivå, men korrigert

for sesongsvingninger er tendensen nå

avtakende.

IMPORT

Verdien av totalimporten viste sterk Økning

fra midten av 1985 og nådde en topp i april

i år. Denne verdiOkningen forklares av en

meget kraftig oppgang i importvolumet, mens

importprisene har vist en svakt avtakende

tendens. Importverdien er nå på vei nedover

og det skyldes at volumet har blitt redu-

sert. Volumnedgangen motvirkes noe av at

prisen viser relativt sterk vekst, 3 prosent

fra 2. til 3. kvartal, noe som må sees i

sammenheng med devalueringen.

IMPORT ETTER LEVERENDE SEKTOR

Prosentvis volumendring fra foregående

halvår. Sesong justert.

8511 861 861If)

Tradisjonelle varer

i alt 1)  	 9,1 	 6,9 	 3,5

-primarnaringsvarer  	 0,4 	 8,5 	 6,1

-industrielle

råvarer 2)  	 1,2 	 5,8 	 9,2

-verkstedprodukter 3) 13,9 	 6,2 	 2,7

-andre industri-

produkter  	 8,4 	 8,6 	 1,7

Tjenester 1)  	 9,4 	 -5,1 -2,8

f) Basert på framskrivinger av kort-

tidsstatistikken.

1) Avgrensningen av tradisjonelle im-

portvarer og tjenesteimport i kvar-

talsvis nasjonalregnskap avviker noe

fra inndelingen i det årlige nasjo-

nalregnskapet og utenriksregnskapet.

2) Utenom råolje.

3) Utenom skip og oljeplattformer.

må derfor forklares med en nedgang i import-

volumet.

Tradisjonelle varer

Tradisjonelle varer (alle varer utenom rå-

olje, skip og plattformer) utgjør omtrent to

tredjedeler av totalimporten. PA samme måte

som for import totalt passerte importverdien

av tradisjonelle varer en topp i april og

har etter det vist avtakende tendens.

Prisene var uendret gjennom 1985 og har,

etter et fall fra 4. kvartal 1985 til 1.

kvartal 1986, vist jevn stigning med en

årlig rate på i overkant av 8 prosent. Den

siste tidens avtakende tendens i importverdi

IMPORT AV PRIMERWRINGSVARER
Indekser 1980.100.
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Importverdien av industrielle råvarer har

vist jevn nedgang siden 4. kvartal 1985.

Volumet har derimot, med unntak av et mid-

lertidig fall i 2. kvartal, vært i relativt

sterk vekst. Prisene har imidlertid gått

kraftig ned, først og fremst på raffinerte

oljeprodukter, men også på produkter fra

bergverk.

Importverdien av verkstedsprodukter har Okt

kraftig fra midten av 1985 til 2. kvartal

1986, men det er nå reduksjon i veksttakten

og tegn til utflating. Prisene steg sterkt

fra 2. til 3. kvartal, mens volumet viste

bare svak oppgang. Verdien av personbilim-

porten har vært nedadgående siden april, og

var i september redusert til to tredjedeler

av det rekordhøye aprilnivået.

Det har vært en jevn, underliggende stigning

i importverdien av andre industrielle pro-

dukter siden midten av 1986, men med av-

takende veksttakt. Prisene gjorde også for

denne varegruppen et kraftig hopp fra 2. til

3. kvartal, mens volumet har flatet ut.

Importverdien av primernmringsvarer har i

alle kvartaler i 1986 ligget over de tilsva-

rende i 1985. Det er en jevn underliggende

vekst i volumet, mens prisene fluktuerer

sterkt.

It'PORT AV INDUSTRIELLE RAVARER
(utenom riolje). Indekser 1980=100.

IhPORT AV VERKSTEDPRODIKTER
(utenom skip og plattformer). Indekser 1980=100.

Tjenester

Tjenesteimporten, som i verdi utgjOr om lag

en tredjedel av totalimporten, domineres av

skipsfartens utgifter i utlandet (halv-

parten) og nordmenns konsum i utlandet (en

tredjedel). Skipsfartens utgifter har i

volum vært i nedgang gjennom 1986, mens

prisene, etter et fall fra 3. kvartal 1985

til 1. kvartal 1986, igjen har steget. Nord-

menns konsum i utlandet ligger i volum klart

over fjoråret, og også prisene ligger

hOyere, noe som gjør at verdien i de tre

IMPORT AY ANDRE INDUSTRIPRODUKTER
Indekser 1980=100.
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første kvartalene lå nærmere 30 prosent over

samme tidsrom Aret fOr. Alt i alt har bade

priser, volum og verdi av import av

tjenester vert i oppgang siden 2. kvartal

1986.

DRIFTSBALANSEN

Underskuddet på driftsbalansen overfor ut-

landet er for årets åtte første måneder be-

regnet til 22,1 milliarder kroner. Under-

skuddet var ekstraordinært stort i april,

7,2 milliarder kroner, vesentlig som en

fOlge av arbeidskonflikten i Nordsjøen. Fra

mai til juli lå underskuddet mellom 3,5 og 4

milliarder kroner, mens augusttallet var 2,3

milliarder kroner. Det noe lavere august-

tallet skyldes først og fremst at verdien av

tradisjonell vareimport var spesielt lav

denne måneden.

Eksportunderskuddet for januar-august var

12,0 milliarder kroner, noe som er over 42

milliarder mer enn i samme periode i 1985.

Halvparten av denne nedgangen kan forklares

med fallet i eksportprisene på olje og gass,

mens resten skyldes svekkelsen av handels-

balansen med tradisjonelle varer. Under-

skuddet på rente- og stOnadsbalansen var

praktisk talt den samme som i 1985; omkring

10 milliarder kroner.

Underskuddet på handelsbalansen for tradi-

sjonelle varer var ved utgangen av august

kommet opp i over 51 milliarder kroner, noe

som er over 21 milliarder mer enn for samme

periode i 1985. Bortsett fra i april, da

underskuddet var ekstra stort på grunn av

lockouten, har det ligget på omkring 6 mil-

liarder kroner i alle årets første åtte

måneder. Det var nede i 5,8 milliarder i

august, mens foreløpige tall tyder på at det

var over 7 milliarder både i september og

oktober.

Den svake utviklingen på handelsbalansen for

tradisjonelle varer skyldes fOrst og fremst

den kraftige Økningen i importvolument. I

fOrste halvår i år ble dette forsterket av

en forverring av bytteforholdet (forholdet

mellom eksportpriser og importpriser). Denne

forverringen skyldes i hovedsak at eksport-

prisene ble trukket ned som en følge av

prisfallet på raffinerte oljeprodukter. Det

later til at bytteforholdet har forverret

seg ytterligere fra 2. til 3. kvartal.

Som tidligere nevnt viser sesong justerte

DRIFTSBALANSE

Eksportoverskudd

- tradisjonelle varer 1)

- eksport av olje og gass

Overskudd på rente- og

stOnadsbalansen

Driftsbalansen

Jan.-Aug. 85

30 324

-30 014

56 636

-9 432

20 892

1985 	 Jan.-Aug. 86 1986 f)

-22 000

-79 000

53 000

-15 000

-37 000

	39 408	 -12 093

-51 131 	 -48 543

	

85 078
	

35 689

-13 770
	 -10 013

	

25 638 	 -22 106

f) Basert på framskrivninger av korttidsstatistikken

1) Ifølge Handelsstatistikken
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tall at den tradisjonelle vareeksporten er i

oppgang og at den tradisjonelle vareimporten

har flatet ut og viser svak nedgang. Det

betyr at bidraget til eksportunderskuddet

fra handelsbalansen for tradisjonelle varer

blir lavere fremover. Om rente- og stOnads-

balansen blir om lag som i 1985 og eksport-

overskuddet i årets to siste måneder blir

som gjennomsnittet av september og oktober,

vil underskuddet på driftsbalansen bli om

lag 37 milliarder kroner i år. Usikkerheten

knytter seg fOrst og fremst til handels-

balansen med tradisjonelle varer og tjenes-

tebalansen. Om tendensen til lavere import

og Were eksport varer ved, vil underskud-

det bli mindre.
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OLJE- OG GASSPRODUKSJON

Norsk olje- og gassproduksjon utgjorde i alt

49,3 mill. tonn oljeekvivalenter (toe)

første 3 kvartaler 1986, en økning på 4 pro-

sent fra samme periode i fjor. Oljeproduk-

sjonen viste en økning på 9 prosent, mens

gassproduksjonen ble redusert med knapt 3

prosent i fra samme periode i fjor. Norsk

produksjonskapasitet har økt betydelig ster-

kere, og dersom man ikke hadde hatt streiken

i april og produksjonen hadde vært "normal",

ville norsk petroleumsproduksjon økt over 10

prosent i årets 3 første kvartaler sammen-

lignet med same periode i fjor.

Veksten i oljeproduksjonen kommer i første

rekke av en kraftig produksjonsvekst på

Statfjordfeltet hvor produksjonen lå 27,3

prosent høyere første 9 måneder av 1986 sam-

menlignet med samme periode i 1985. I 3.

kvartal 1986 sto feltet for 72 prosent av

norsk oljeproduksjon. Årsaken til produk-

sjonsveksten skyldes særlig at Statfjord C-

plattformen ble satt i produksjon i fjor

sommer. Plattformen kom i full produksjon

mot slutten av 1985, og feltets totale pro-

duksjon har ikke vokst noe særlig gjennom

1986. PA grunn av streiken ligger gjennom-

snittsproduksjonen hittil i år lavere enn

den gjorde i 4. kvartal 1985.

1986 skal i tillegg 60 prosent av norsk an-

del gi til Storbritannia som tilbakebe-

taling. Norge vil derfor kun motta knapt 9

prosent av produksjonen på Murchisonfeltet

som for tiden har en produksjonskapasitet på

omkring 75.000 fat pr. dag.

Produksjonen fra Ulafeltet ble offisielt

startet 29. oktober, men da hadde prOvepro-

duksjonen pågått i en 3-ukers periode. Det

er ventet at feltet vil produsere 74.000 fat

pr. dag ved årsskiftet, noe som også vil

være feltets produksjonsnivå framover.

Det er sannsynlig at produksjonen fra Gull-

faks A-plattformen vil starte allerede mot

slutten av 1986. Dette er et halvt år før de

opprinnelige planene. I begynnelsen vil

feltet ventelig produsere 60.000 fat pr.

dag. Produksjonen vil øke etterhvert som nye

produksjonsbrønner blir ferdige, og platt-

formens produksjonskapasitet er 245.000 fat

pr. dag. Gjennomsnittsproduksjonen i 1987

vil sannsynligvis ikke kommer over 100.000

fat pr. dag.

Hvis norsk oljeproduksjon fortsetter uten

store avbrudd resten av året, vil den kunne

bli 41-42 mill. tonn i 1986, noe som i så

fall vil innebære en økning på omkring 8

prosent fra 1985.

Oljeproduksjonen fra Ekofiskområdet sank med

over 17 prosent i årets 9 første måneder

sammenlignet med 1985. Feltets produksjon

utgjorde likevel 20 prosent av samlet norsk

oljeproduksjon i 3. kvartal 1986.

Norsk eierandel av Murchisonfeltet som del-

vis ligger i britisk del av Nordsjøen, er

blitt nedjustert fra 25,06 prosent til 22,2

prosent. I en 2-års periode fra september

Det er vedtatt at Norge skal redusere sin

eksport av olje med ca. 10 prosent, eller

80.000 fat pr. dag i årets 2 siste måneder

for A hjelpe OPEC med å stabilisere prisen

på et høyere nivå. Dette vedtaket vil ikke

påvirke produksjonen i perioden, da oljen

skal raffineres og lagres som beredskaps-

lager i Norge. Dersom norsk eksport skal re-

duseres også til neste år, vil man ikke ha

lagerkapasitet tilgjengelig, og man må even-
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tuelt innskrenke produksjonen. Dette gjør

det vanskelig å anslå norsk produksjon i

1987. Det som er helt klart er at det vil

bli en betydelig Økning i norsk produksjons-

kapasitet som følge av at både Ula- og Gull-

faksfeltet vil vere i produksjon gjennom

hele året, anslagsvis på over 15 prosent

regnet i forhold til gjennomsnittlig kapasi-

tet i 1986.

Norsk gassproduksjon er igjen i ferd med å

Øke noe, produksjonen i 3. kvartal 1986 Økte

med 20 prosent i forhold til 3. kvartal

1985. Det er i første rekke gassproduksjonen

fra Statfjord- og Heimdalfeltene som har Okt

kraftig, og gassproduksjonen fra de to fel-

tene utgjorde 25 prosent av samlet norsk

gassproduksjon i 3. kvartal i år. Utvik-

lingen i produksjonen på Ekofisk- og Frigg-

feltene fortsetter som før, med reduksjon på
Ekofiskfeltet og omtrent konstant produksjon

på Friggfeltet. Norsk gassproduksjon vil

ikke Øke vesentlig de nærmeste årene idet

gass fra forskjellige nye felt bare vil være

med på å opprettholde produksjonen omkring

det nivået man har hatt de siste årene.

Norsk gassproduksjon vil kunne bli omkring

27 mill. toe. i 1986, en svak Økning fra i

fjor. Samlet vil norsk olje- og gassproduk-

sjon kunne komme opp mot 69 mill. toe. i

1986.

EKSPORT AV OLJE OG GASS

Den stOrste delen av norsk olje- og gasspro-

duksjon blir eksportert, slik det fremgår

av tabell Cl og C2 i tabellvedlegget bak i

denne utgaven av Økonomiske analyser. Gass-

eksporten utgjorde omtrent 95 prosent av

produksjonen i de 3 første kvartalene i

1986. Det er ingen bruk av gass i Norge, men

noe gass blir brukt som brensel på platt-

formene i Nordsjøen. Gass fra Frigg-feltet

går til Storbritannia, mens annen gass går

via Statpipe- og/eller NorpiperOrledningene

til Kontinentet.

Råoljeeksporten utgjorde drøyt 80 prosent av

produksjonen i årets 9 første måneder. Det

ble eksportert 720.000 fat pr. dag i årets

10 første måneder, men det tallet er på-

virket av streiken i april, i 3. kvartal var

råoljeeksporten omlag 775.000 fat pr. dag.

Oljen eksporteres til flere land enn gassen,

og Storbritannia er den største mottaker av

norsk olje med over 50 prosent av eksporten

hittil i år.

Norske myndigheter har bestemt at norsk

oljeeksport skal reduserers med 10 prosent i

årets 2 siste måneder. Dette er gjort for å

støtte OPECs forsøk på i stabilisere olje-

prisen på et høyere nivå. I den forbindelse

kan det nevnes at norsk råoljeeksport aldri

har vart si høy som den var i oktober i kr.

Det ble eksportert over 870.000 fat pr. dag.

INVESTERINGER I OLJEVIRKSOMHETEN

I Statistisk Sentralbyrås investeringsunder-

søkelse fra 3. kvartal i år er påløpte in-

vesteringskostnader i utvinning av råolje og

naturgass i 1986 anslått til 37,2 milliarder

kroner. Det er en mindre nedgang i forhold

til forrige anslag, og innebærer en vekst i

verdi på knapt 18 prosent fra 1985. Anslaget

for letekostnader er redusert med 500 mill.

kroner fra forrige telling, og er 8,3 milli-

arder kroner for inneværende år.

Anslaget for investeringskostnader i utvin-

ningssektoren for 1987 er oppjustert drøyt

12 prosent fra forrige telling til 34 mil-

liarder kroner. Dette innebærer at fallet i

investeringsaktiviteten i oljevirksomheten

fra 1986 til 1987 vil bli mindre enn anslått

i forrige telling. Ut fra anslaget i 3.

kvartal ser verdinedgangen ut til å bli på

knapt 9 prosent.
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PALOPTE INVESTERINGSKOSTNADER

Løpende priser. Milliarder kroner

Anslag 1)

1985*

1986 1987

Utvinning av råolje

og naturgass 	  31,6 	 37,2 34,0

Leting  	 7,8 	 8,3 	 6,0

Feltutbygging 	  19,2 	 24,0 22,0

Varer 	  10,3 	 12,9 11,6

Tjenester  	 8,1 	 9,8 	 8,7

Produksjonsboring 	 0,7 	 1,4 	 1,7

Felt i drift  	 1,7 	 2,7 	 4,1

Varer  	 0,5 	 0,6 	 1,0

Tjenester  	 0,1 	 0,8 	 1,8

Produksjonsboring 	 1,1 	 1,2 	 1,3

Landvirksomhet 2)  	 2,9 	 2,2 	 1,9

ROrtransport  	 1,3 	 0,5 	 0,7

I alt 	  32,9 	 37,7 34,7

1) Registrert i 3. kvartal 1986.

2) Omfatter kontorbygg, baser og

terminalanlegg på land.

PilOpte investeringskostnader i oljevirksom-

heten kan imidlertid komme til å falle bety-

delig mot slutten av 80-årene når Gullfaks-

og Osebergfeltene blir ferdige. Troll/Sleip-

ner-utbyggingen vil kunne motvirke mye av

dette fallet, men selv ikke dette prosjektet

hvor totale utbyggingskostnader (inkludert

rørledning) er på om lag 60 milliarder

kroner vil kunne gi et investeringsnivå som

det man har hatt de siste Arene. Prosjektene

er dessuten kommet i fare ved at den franske

regjering har nektet A godkjenne avtalen i

sin nåværende form. Dersom franske myndig-

heter ikke godkjenner kjOp av Trollgass, og

det skulle bli aktuelt med en redusert ut-

bygging, vil det kreves ytterligere utbyg-

gingsprosjekter for å holde investerings-

aktiviteten oppe.

Leting

I investeringstellingen fra 3. kvartal er

letekostnadene for 1986 anslått til 8,3 mil-

liarder kroner. Selv om dette fortsatt inne-

barer en viss verdiøkning fra 1985 er lete-

anslaget for 1986 nedjustert i hver eneste

undersøkelse siden 3. kvartal 1985, da an-

slaget var hele 11,7 milliarder kroner, i

alt en nedjustering pi 30 prosent. Anslaget

kan fortsatt være for høyt. Det er

antakelig de lave oljeprisene som er den

viktigste årsaken til nedjusteringen, men

også riggraten har falt dramatisk. Det er

nemlig først etter sommeren leteaktiviteten

har falt betydelig. I tabell C3 i

tabellvedlegget bak i dette nr. av

Økonomiske analyser er det gjengitt en del

indikatorer fra Oljedirektoratet for lete-

virksomheten på norsk sokkel. De viser at

aktiviteten i første halvår av 1986 lå på

samme nivå som samme periode i 1985; antall

borefartøydøgn var Okt med knapt 6 prosent,

antall boremeter var redusert med knapt 3

prosent, og det var igangsatt 2 færre hull.

I perioden juli til oktober har imidlertid

aktiviteten falt betydelig fra samme periode

året før, antall borefartøydOgn har falt med

30 prosent, antall påbegynte borehull med 35

prosent og antall boremeter har gått ned med

nesten 11 prosent. Grunnen til at nedgangen

i leteaktiviteten først skjer i annet halvår

1986 vel et halvt Ar etter fallet i

oljeprisene, er at boringene er planlagt og

riggene leid inn lang tid i forveien.

Dessuten har oljeselskapene i forbindelse

med tildelingen av lisenser forpliktet seg

til å gjennomføre boringer innen bestemte

tidsfrister. I løpet av første halvår 1986

har oljeselskapene gått over til A leie inn

rigger for boring av enkelthull samtidig som
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det er lempet på kravene til gjennomføring

av boreprogram.

Også anslaget for 1986 viser at oljesel-

skapene nå reduserer sin leteaktivitet, fra

forrige investeringsundersøkelse er anslaget

nedjustert med 1,8 milliarder kroner, til

6,0 milliarder kroner. Selv nominelt er

dette minst 20 prosent lavere enn de årlige

letekostnadene i perioden 1984-86.

Feltutbygging

PilOpte investeringskostnader til feltutbyg-

ging er den største underposten innen utvin-

ningssektoren, knapt 65 prosent av totalen

bide i anslaget for 1986 og 1987. Varekost-

nadéne har utgjort drøyt halvparten av in-

vesteringskostnadene til feltutbygging de

senere år. I 1986 og 1987 er det utbyggingen

av Gullfaks A, B og C og Oseberg A og B sou

veier tyngst. Gullfaks A er allerede plas-

sert på feltet og Gullfaks B vil bli tauet

ut neste sommer. Oseberg A og B er i 1986

inne i den perioden av et feltutbyggings-

prosjekt hvor varedelen veier tyngst. Gull-

faks C vil komme inn i denne fasen neste Ar.

Erfaringsmessig veier kostnadene til tjenes-

ter tyngst i start- og avslutningsfasen av

et feltutbyggingsprosjekt.

Anslaget for påløpte investeringskostnader

er 24 milliarder kroner for 1986, en økning

på 25 prosent i verdi fra Aret før. Anslaget

for 1987 er oppjustert 2,4 milliarder kroner

siden undersøkelsen 2. kvartal i ir, og

ligger nå drøyt 8 prosent lavere enn an-

slaget for 1986. Oppjusteringen neste år

kommer i første rekke av at det er besluttet

å bygge ut Tommelitenfeltet og at Oseberg-

feltet skal få gass for injeksjon fra en

undervannsmodul på Trollfeltet. Det er plan-

lagt å kjøpe 25 milliarder kubikkmeter gass

fra Troll i de 12 Arene Oseberg A og B skal

produsere olje. Etter at oljeproduksjonen er

slutt, vil 19 milliarder kubikkmeter av

Trollgassen bli utvunnet igjen. Injeksjonen

av Trollgassen skal begynne i 1991. Gassin-

jeksjonen vil øke de utvinnbare olje-

reservene med 13 milliarder tonn olje. Pro-

sjektet er kostnadsberegnet til i alt 3,7

milliarder kroner.

Felt i drift

Investeringer på felt i drift har utgjort en

mindre andel av pilOpte investeringskost-

nader i utvinningssektoren, og den største

delen av kostnadene har gått til produk-

sjonsboring. Anslaget for påløpte invester-

ingskostnader i 1987 er imidlertid 4,1 mil-

liarder kroner, en økning på over 50 prosent

fra 1986. Det er i første rekke arbeider på

Ekofiskfeltet som er årsak til dette. Fordi

havbunnen på Ekofiskområdet har sunket be-

tydelig på grunn av utvinningen av olje og

gass, har man vart nødt til A iverksette

tiltak for å beskytte plattformdekkene mot

store bølger. Det ble i sommer besluttet at

plattformdekkene skulle heves ved at man

skulle kutte plattformbena, jekke platt-

formene opp og sveise i nye rør.

MARKEDET FOR OLJE

Etter OPEC-møtet i august har spotprisen på

Brent Blend ligget relativt stabilt på et

nivå i underkant av 15 $/fat. Bortsett fra

et midlertidig oppsving tidlig på sommeren

har prisen sunket fra 26,50 $/fat ved Ars-

skiftet til 8-9 $/fat i juli. Fra dette

nivået gikk spotprisen opp til nesten 14

5/fat i løpet av et par dager i begynnelsen

av august, da medlemmene av OPEC ble enige

om å innskrenke produksjonen.

Avtalen i august gikk ut på at alle OPEC-

medlemmene unntatt Irak i september og

oktober i år skulle overholde produksjons-

kvotene som gjaldt i 1985. Irak skulle kunne
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produsere det de nsket uten hensyn til sin

kvote. At avtalen kun skulle gjelde fra

september fOrte til at det ble produsert

svart mye olje i august. Produksjonen lå

over 21 mill. fat pr. dag, eller 5 mill. fat

pr. dag hOyere enn den samlede OPEC-kvoten i

1985. Produksjonen falt til under 17 mill.

fat pr. dag i september, noe som i praksis

innebar at avtalen ble overholdt av OPEC som

gruppe.

OPEC hadde et nytt ministermOte i oktober

for A finne fram til nye kvoter. Uenigheten

stod fOrst og fremst mellom dem som Ønsket

forlenge den midlertidige avtalen ut året og

de som krevde en varig avtale. Blant de

siste var land rundt den Arabiske Gulf, i

fOrste rekke Kuwait. Wet endte med en ny

midlertidig avtale som skulle gjelde i de to

siste månedene av året og som innebar at en

del OPEC-land fikk Okt sine kvoter noe. Det

var særlig Kuwait som kom godt ut av avtalen

ved at landets kvote ble Okt fra 900.000 fat

pr. dag til 999.000 fat pr. dag. Dette vil

kunne gi Kuwait et bedre utgangspunkt under

forhandlinger om en varig avtale senere.

til mellom 14 $/fat og 15 $/fat, hvor den

ligger ni. Utfallet av møtet har ikke klar-

gjort hvordan markedsutviklingen vil bli på

lengre sikt, men dersom OPEC-landene pro-

duserer mellom 16 og 17 mill. fat pr. dag

resten av året, vil det ventelig ikke skje

store prisendringer gjennom vinterhalvåret.

Dersom det neste ministermøtet i OPEC i be-

gynnelsen av desember skulle ende med et

tilnærmet sammenbrudd for organisasjonen,

vil antakelig prisen igjen kunne gå godt

under 10 $/fat.

Prisfallet i 1986 har si langt hatt relativt

beskjedne virkninger på tilbud og etter-

spørsel i land utenfor OPEC. Virkningene på

etterspørselen har nok vart størst si langt.

IEA skriver i siste nummer av Oil Market

Report at etterspørselen etter olje vil 'like

med 2,5 prosent fra 1985 til 1986 i OECD-

området. 2,5 prosent er ikke noen stor

Økning på bakgrunn av en vekst i OPEC-

Økonomiene på om lag det samme, men tatt i

betraktning at forbruket av olje har falt

eller stagnert de siste Arene, er dette i

det minste en reversering av utviklingen.

Reaksjonen i oljemarkedet på den midler-

tidige avtalen var avventende, men etter en

svak prisnedgang tok prisen seg opp igjen

NA er det grunn til 4 tro at oljeetter-

spørselen er svart prisuelastisk på kort

sikt, og noen vesentlig økt etterspørsel av
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oljeprisen rundt 15 $/fat kan en ikke vente

før i årene framover.

På tilbudssiden er det i første rekke mindre

brønner i USA som har stoppet produksjonen.

Dette er såkalte "stripper-wells" med høye

variable kostnader, som produserer mindre

enn 10 fat pr. dag. Det er uklart hvor stor

reduksjonen har vært, men det kan dreie seg

om noen få hundre tusen fat pr. dag. Også i

Nordsjøen har det vært produksjonsinnskrenk-

ninger begrunnet med lav oljepris, et mindre

felt i Nederlands sektor har redusert pro-

duksjonen.

PA mellomlang sikt er det fortsatt hvor stor

ledig produksjonskapasitet OPEC velger å ha

som er den viktigste faktoren for markedsut-

viklingen. Som det siste år har vist kan en

plutselig økning i OPECs produksjon senke

oljeprisen betydelig, og aktørene i markedet

vil huske det ganske lenge. Spesielt har

Saudi Arabia vist de andre OPEC-medlemmene

at det er klare grenser for hvor langt

landet vil strekke seg for å holde olje-

prisene oppe. Det er kommet signaler fra

Saudi Arabia om et Ønske om A heve prisen

opp mot 20 $/fat snarlig, men det er lite

trolig at landet er særlig interessert i en

ytterligere heving av prisen nå. En økning i

etterspørselen vil antakelig til A begynne

med bli tatt ut i økt produksjon i OPEC.

I markedsutsiktene tram til neste vår ligger

det som nevnt ikke an til et nytt sammen-

brudd i markedet dersom OPEC klarer I over-

holde sine avtalte kvoter. I tidligere ir

ville en såpass lav produksjon gitt et

stramt marked, men på grunn av den store

produksjonen tidligere i år er situasjonen

uklar. Den har resultert i en betydelig

lageroppbygging, og dersom lagrene tOmmes

vil det kunne vere med på å holde prisene

lave gjennom vinteren. Men dersom den lave

produksjonen i OPEC skulle føre til knapphet

i vinter kan det gi betydelig press på

prisene i spotmarkedet.
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JULI

7.	 Det oppnås enighet om ny tariffavtale

mellom Norske kommuners sentralforbund og

forhandlingssammenslutningen Norsk kommune-

forbund m.fl. Avtalen innebærer en ramme på

8,35 prosent i ArslOnnsvekst.

AUGUST

4. 	 OPEC's ministermOte i Genève vedtar en

midlertidig nedskjæring i medlemslandenes

oljeproduksjon fra 20,3 mill. fat pr. dOgn

til 16,8 mill. fat pr. dOgn. Avtalen skal

gjelde produksjonen i september og oktober.

10/9 offentliggjOr den norske regjering at

den vil redusere oljeeksporten med 10

prosent i november og desember, betinget av

at OPEC's produksjonsregulering gjennom-

fOres. Olje som holdes tilbake fra 'eksport

skal brukes til oppbygging av beredskaps-

lagre.

22. 	 Norges Bank offentliggjør en under-

sOkelse av bankenes utlånsrente, som viser

at utlånsrenten i gjennomsnitt har Okt med

1,4 prosentpoeng siden 1/1-86. UndersOkelsen

tyder på at mesteparten av renteøkningen

skjedde Ufa 30/4.

22. 	 Regjeringen legger fram en proposisjon

med forslag til endringer i oljebeskatningen

og rammebetingelsene for lete- og utvin-

ningsvirksomhet på norsk kontinentalsokkel.

Kravet om at de utenlandske selskapene skal

bare den direkte statlige andelen fjernes

for nye utvinningstillatelser. Produksjons-

avgiften (royalty) fastsettes til null for

framtidige felt. Avskrivningsreglene endres

slik at avskrivninger av nyinvesteringer i

driftsmidler kan påbegynnes i fOrste inve-

steringsår. Særskatten senkes fra 35 til 30

prosent samtidig som reglene om friinntekt

endres, slik at den faller bort for nye in-

vesteringer. Det innfOres en produksjons-

godtgjOrelse til rettighetshaverne for

petroleum som produseres fra felt hvor det

ennå ikke er framlagt noen utbyggingsplan.

Denne godtgjørelsen skal beregnes i prosent

av brutto produksjonsverdi og vil tjene som

et skattefritt bunnfradrag ved utligningen

av særskatten. Satsen foreslås til 15 pro-

sent.

23. Rikslønnsnemda avgir kjennelse i

tariffoppgjOret for de ansatte på faste

produksjonsplattformer i Nordsjøen (jfr.

25/4-86). Det generelle tillegget utgjOr

kr. 3.100,- på årsbasis.

29. Regjeringen legger fram proposisjon om

utbygging av 5 prosjekter i Saltfjell/Svart-

isen-området. Det foreslås A bygge ut knapt

2,7 Twh, mens Norges vassdrag- og energiverk

(NVE) hadde gått inn for 3,1 Twh, og MiliO -

verndepartementet anbefalte 1,8 Twh. Lang-

tidsgrensekostnad målt ved kraftstasjonsvegg

er beregnet A ville variere mellom 20,4

Ore/Kwh og 27,2 Ore/Kwh for de ulike pro-

sjektene. Prisnivået pr. 1/1 1986 er lagt

til grunn ved disse beregningene.

SEPTEMBER

4. Statkraft og Statoil inngår en ramme-

avtale om salg av gass til et gassdrevet

varmekraftverk på KirstO. Avtalen innebærer

leveranser på inntil 1 mrd. m 3 gass pr. år i

25 år fra 1991. I første del av kontrakts-

tiden er leveransene basert på gass fra

Tommeliten-feltet.

5. De to nye forretningsbankene Orion Bank

A/S og Trønder Investbank A/S får konsesjon

til bankdrift. Bankene planlegger en aksje-
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kapital på hhv. ca. 100 mill. og 60 mill.

kroner.

15. Rettighetsinnehaverne på Troll- og

Sleipner-feltene overleverer regjeringen

planer for utbygging og drift av disse gass-

feltene, samt for transportsystemet Zeepipe.

16. Finansdepartementet vedtar å legge ut

et nytt 5 års statslån til 12,8 prosent

rente pr. år. 	 Den effektive renten er på

13,1 prosent. 	 Dette medfører at renten

reduseres med 0,3 prosentenheter sammen-

lignet med forrige statslån.

24. 	 Styret i Kongsberg Våpenfabrikk ber

staten om tilskudd i form av ny egenkapital.

Styret foreslår å nedskrive aksjekapitalen

med 500 mill. kroner, samt å tilføre like

mye i ny kapital. Av dette Øremerkes 200

mill. kroner til bruk i flymotorfabrikken.

OKTOBER

1. 	 Den nye kredittkjøpsloven trer i kraft.

Den som gir kreditt til forbrukerkjøp, får

utvidet plikt til å opplyse om vilkårene for

kreditten. Selgeren mA opplyse om effektiv

rente og total kredittkostnad.

3. Hovedtillitsvalgt i Vinmonopolets

Arbeiderforening, Håkon Høst, avskjediges.

Fra 6/10 går produksjonsarbeidere ved Vin-

monopolets sentralanlegg i Oslo ut i streik,

som ca. 1 uke seinere dømmes ulovlig av

Arbeidsretten. Oppsigelsen dømmes gyldig av

Arbeidsretten 31/10. Streiken avblåses

7/11.

4. RikslOnnsnemda legger fram sin kjennelse

i tariffoppgjøret for de statsansatte i

Norsk lærerlag og Akademikernes fellesorga-

nisasjon. 	 Rammen for årslOnnsveksten blir

på 8,35 prosent - som i staten forøvrig.

6. 	 Regjeringen legger fram for Stortinget

forslag til statsbudsjett for 1987. De

samlete utgifter for staten er budsjettert

til 247 milliarder kroner, 10,8 prosent mer

enn utgiftene i 1986 ser ut til å bli. Over-

skudd før lånetransaksjoner anslås å gå ned

fra 18,3 milliarder i 1986 til 78 millioner

i 1987. Underskudd før lånetransaksjoner

korrigert for oljeskatter, statlig petro-

leumsvirksomhet og overføringer fra Norges

Bank, er budsjettert til 3,2 mrd. Budsjettet

gjøres opp med et finansieringsbehov på 15,6

milliarder kroner.

Statsbudsjettets inntektsside har følgende

hovedpunkter: Regjeringen foreslår å fjerne

sykedelen av folketrygdpremien. I stedet

innføres det en helsedel i medlemsavgiften

til folketrygden. Den skal liknes av brutto

personlig inntekt. Foreslåtte satser er: 5

prosent på inntekt tom. 170.000, 7 prosent

på inntekt tom. 340.000, og 9 prosent på

inntekt over 340.000. Progresjonssatsene i

inntektsskatten foreslås redusert. Bolig-

skattene Økes med inntil 10 prosent. Satsene

for personlig formuesskatt til staten fore-

slås Okt med 0,2 prosent. Skattefritaket ved

SMS og AMS foreslås redusert fra 40 til 20

prosent av sparebelOpene. Endel fradragsord-

ninger, som fradrag for utgifter til ar-

beidsreiser, foreslås fjernet eller for-

enklet. Regjeringen foreslår å fjerne ad-

gangen til å foreta avsetninger etter

distriktsskatteloven.

Forslagene om endringer i skatteopplegget

fører til at statens inntekter fra skatt på

formue og inntekt medregnet folketrygd-

avgift, Oker med 26 prosent. 8,6 prosent-

poeng skyldes overføringer fra andre offent-

lige sektorers budsjetter til statsbud-

sjettet. Satsene for de fleste mengdeav-

giftene Økes med ca. 6,5 prosent, mens

verdiavgiftene gjennomgående holdes kon-

stante. Inntekter fra oljeskatter er bud-

sjettert til 15,2 milliarder. Dette er nær
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60 prosent mindre enn anslaget for 1986. Det

er lagt til grunn en oljepris på 15 dollar

pr. fat i 1987.

nødvendig med en oljepris i 1995 på 33 dol-

lar (regnet i 1986-verdi) for å oppnå til-

nærmet balanse i utenriksøkonomien.

Statsbudsjettets utgiftsside har fOlgende

hovedpunkter: OverfOringene vokser 10,1

prosent, og de samlede utgifter til kjøp av

varer og tjenester Oker med 8 prosent. For

det statlige forbruket ialt (lønns- og

driftsutgifter og militært utstyr), er det

en nominell Økning på knapt 9 prosent.

Investeringer i offentlig konsumkapital

holdes omtrent uendret i nominelle termer.

Det foreslås at mer enn halvdelen av

investeringene først foretas i annen halvdel

av 1987. Investeringene i statens forret-

ningsdrift foreslås Økt nominelt med vel 8

prosent fra 1986 til 1987. I budsjettet er

det gitt særlig prioritet til helsevern,

sosiale formål, forskning og utvikling og

distriktsutbygging.

6. Nasjonalbudsjettet for 1987 legges

fram. Bruttonasjonalproduktet ventes å Oke

med 2,2 prosent fra 1986 til 87 regnet i

faste priser. Det er 2 prosent mindre Økning

enn fra 1985 til 86. Disponibel realinntekt

for Norge, som er anslått å gå ned med 5,7

prosent fra 1985 til 86, antas å synke

ytterligere 2,8 prosent fra 86 til 87.

Regjeringen legger til grunn en reduksjon i

det nominelle rentenivået med 1 prosent i

løpet av 1987. Prisstigningen er på usik-

kert grunnlag anslått å bli mellom 7 og 8

prosent.

Nasjonalbudsjettet inneholder også fram-

skrivninger av den Økonomiske utviklingen

til 1995. I framskrivningene er det lagt

til grunn en trendmessig videreføring basert

på den Økonomiske politikken og utviklingen

i de senere årene. Framskrivningen indikerer

blant annet at dersom det ikke foretas til-

tak for å endre utviklingen, vil det vare

10. Siden begynnelsen av oktober har pres-

set mot den norske krona vært sterkt. Norges

Bank har intervenert i markedet og solgt

valuta for knapt 12 mrd. kroner i ti dager

fram til 10/10. På sitt laveste (3/10) når

krona et indeksnivå på 112,43.

10. Ved sOknadsfristens utlOp er det kommet

inn søknader fra 21 oljeselskaper om utvin-

ningstillatelse på ialt 39 blokker i 11.

konsesjonsrunde på norsk kontinentalsokkel.

Blokkene ligger nord for Stadt. Det var

også anledning til å søke på tidligere

utlyste blokker som ikke var tildelt ennå.

15. Myndighetene i Vest-Tyskland, Nederland

og Belgia gir samtykke til rammeavtalen om

gasskjOp fra Troll- og Sleipner-feltene

(jfr. 1/6-86). Fristen for de franske

myndigheter til å godkjenne avtalen mellom

Gaz de France og de norske selgerne utsettes

til 15/11. Fordelingen i rammeavtalen til-

sier at 40 prosent av gassen skal selges til

Frankrike.

20. Saga Petroleums ekstraordinære general-

forsamling vedtar å utvide selskapets aksje-

kapital med 533 mill. kroner fra 1.065 mrd.

kroner til 1.598 mrd. kroner. Utvidelsen

vil skje mellom 17/11 og 1/12.

22. OPEC's 2 uker lange ministermøte i

Genève avsluttes med en forlenget avtale om

produksjonsbegrensninger for olje i 1986

(jfr. 4/8-86). OPEC-landenes produksjon

skal ikke overstige 17 mill. fat pr. døgn.

28. Industridepartementet mottar en ny

redegjørelse fra styret i Kongsberg Våpen-

fabrikk, hvor KV bl.a. sOker om et midler-

tidig lån på 150 mill. kroner.
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29. Saudi-Arabias oljeminister sheik Yamani

går av og etterfølges av landets tidlige

planleggingsminister, Hisham Nazer.
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1. INNLEDNING
	 standard for en gjennomsnittlig husholdning.

I perioden 1970-85 har det funnet sted en

sterk Økning i timefortjenesten i indus-

trien. Samtidig har prisene også steget

kraftig. Det er derfor av interesse A se i

hvilken grad lønningene har steget sterkere

enn prisene, dvs. i hvilken grad reallOnna

har Okt. En del av velstandsveksten er

imidlertid i denne perioden tatt ut i form

av kortere arbeidstid. Timefortjenesten vil

derfor vise sterkere vekst enn årslønna.

For A kunne si noe om kjøpekraftsutviklingen

må også endringer i skattesystemet trekkes

inn.

Beregningene i denne artikkelen er begrenset

til A se på utviklingen i gjennomsnittlig

disponibel realinntekt for en heltidsansatt

i industrien. I første omgang har vi også

som en forenkling antatt at inntektstakeren

ikke har andre inntekter enn lønn og ikke

andre fradragsposter på selvangivelsen enn

minste- og oppgjørsfradrag. I avsnitt 4 har

vi imidlertid forsOkt A se på inntekts-

utviklingen ut fra mer realistiske anslag på

fradragene. En annen avgrensning ligger i

at vi bare har sett på utviklingen for en

gjennomsnittlig inntektstaker. Mange inn-

tektstakere bor sammen med andre i en hus-

holdning. Ettersom kvinner og ungdom i

stigende grad har gått ut i inntektsgivende

arbeid, vil de presenterte beregningene

undervurdere veksten i den materielle leve-

2. UTVIKLINGEN I LØNN, ARBEIDSTID, INNTEKT

OG SKATT FOR EN GJENNOMSNITTLIG HELTIDS-

ANSATT I INDUSTRIEN

I tabell 1 har vi satt opp en oversikt over

utviklingen i timelønn, arbeidstid, årslønn

og skatt for en gjennomsnittlig heltids-

ansatt i industrien. Timelønna er beregnet

som forholdet mellom utbetalt lønn ifølge

nasjonalregnskapet og tallet på timeverk

utført av lønnsmottakere i industrien.

Den gjennomsnittlige timelønna (på kr 82,50

i 1985) er en god del høyere enn den gjen-

nomsnittlige timefortjenesten for menn og

kvinner i lønnsstatistikken for industri-

arbeidere (kr 61,20 i 1985). Dette skyldes

for det første at lønnsbegrepet i nasjonal-

regnskapet i tillegg til vanlig timefor-

tjeneste også inkluderer kompensasjon for

bevegelige helligdager, feriepenger, lønn

under fravær som sykdom, permisjoner osv.,

naturalia og andre ytelser til beste for

arbeidstakerne. Både fra bedriftenes syns-

punkt når det gjelder vurdering av lønns-

kostnadene i forhold til andre kostnader, og

fra inntektstakernes side når det gjelder

vurdering av hvor mye de Ønsker A arbeide,

er det rimelig A inkludere disse postene. PA

grunn av at en hittil ikke har skilt mellom

arbeidere og funksjonærer i nasjonalregn-

skapet vil den gjennomsnittlige timelønna på
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kr 82,50 også være påvirket av at den impli-

sitte timelønna for funksjonærene ligger en

god del over gjennomsnittlig timelønn for

arbeiderne.

Tabell 1 Utviklingen i lønn, arbeidstid,

inntekt og skatt for en gjennom-

snittlig heltidsansatt i indu-

strien

1970 	 1985

Utbetalt lønn pr. timeverk 1),

kr  	 16,3
	

82,

Årlig arbeidstid 2), timer 	  1 815 1 628

ArslOnn, 1 000 kr 	  29,5 134,3

Gjennomsnittsskatt, prosent

Tobarnsfamilie 3) 	  16,7 	 18,3

Enslig 	  29,2 	 34,1

Nominell skatt, 1 000 kr

Tobarnsfamilie  	 4,9 	 24,6

Enslig  	 8,6 	 45,8

Nominell disp. inntekt, 1000 kr

Tobarnsfamilie 	  24,6 109,7

Enslig 	  20,9 	 88,5

1) Gjennomsnittlig timelønn for en lønns-

mottaker i industrien inklusive ferie-

penger, lønn under fravær, kompensasjon

for bevegelige helligdager, etc.

2) Gjennomsnittlig årlig arbeidstid for en

heltidsansatt i industrien, hensyn tatt

til fravær og overtid.

3) For tobarnsfamilien er barnetrygden og

forsørgerfradraget regnet som en negativ

skatt. Utenom dette ville skattesatsene

ha vært på h.h.v. 23,3 og 28,3 prosent.

Utviklingen i timelønna for lønnsmottakerne

i industrien er skissert i figur 1. Lønns-

veksten var spesielt sterk på midten av 70-

tallet og har tildels sammenheng med sterk

vekst i prisene på konkurrerende utenlandske

produkter, sterk produktivitetsvekst til og

med 1974 og tendenser til press på arbeids-

Figur 1. Linnsvekst for ansatte i industrien
i prosent fra Aret for,

markedet. Lønnsveksten flatet ut i 1978 og

1979 som en følge av lønns- og prisstoppen

for deretter å skyte ny tart på begynnelsen

av 1980-tallet, og da igjen som en fOlge av

klar vekst både i konkurranseprisene og

produktiviteten.

Den gjennomsnittlige Arlige arbeidstiden for

heltidsansatte er fremkommet ved A dividere

arbeidskraftregnskapets tall for utførte

timeverk med tallet på heltidsekvivalente

lønnsmottakere. Den framkomne serien er

derfor påvirket av utviklingen i normal-

arbeidstiden, omfanget av fravær og overtid

samtidig som det også blir tatt hensyn til

at funksjonærene har hatt en lavere normal-

arbeidstid enn arbeiderne.

Av tabell 1 ser vi at den gjennomsnittlige

arbeidstid for en heltidsansatt beregnet pi

denne måten har avtatt fra 1970 til 1385. SA

å si hele nedgangen fant sted før 1980, og

en stor del av dette kan tilskrives reduk-

sjonen i den tariffestede normalarbeidstiden

fra 42 1/2 til 40 timer pr. uke i 1976.

Utviklingen i arbeidstiden er imidlertid

også påvirket av en økning i sykefraværet og

en forskyvning av industrisysseisettingens

sammensetning i retning av relativt flere

funksjonærer og næringer med kortere gjen-
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nomsnittsarbeidstid.

Fra 1970 til 1985 har det i tillegg skjedd

en Økning i omfanget av deltidsarbeid slik

at den gjennomsnittlige arbeidstid pr.

sysselsatt har avtatt mer enn det tallene i

tabell 1 viser. Vi har imidlertid valgt A

konsentrere disse beregningene til utvik-

lingen for heltidsansatte.

Med utgangspunkt i skattetabellene har vi

beregnet gjennomsnittlige skattesatser for

en heltidsansatt lønnsmottaker i industrien.

Beregningene er i første omgang foretatt

under forutsetning av at lønnsmottakeren

ikke har annen inntekt enn lønnsinntekt og

ingen andre fradrag enn minstefradrag og

oppgjørsfradrag. I avsnitt 4 har vi

imidlertid forsøkt A beregne skatte-

prosentene med mer realistiske anslag på

utviklingen i fradragene.

I figur 2 har vi belyst utviklingen i

gjennomsnittsskatten både for en enslig

lønnsmottaker og for en lønnsmottaker med

hjemmeværende ektefelle og to barn. PA

grunn av at barnetrygden og forsOrger-

fradraget er regnet som en negativ skatt og

på grunn av skattesystemets klasse 2 har

nivået på gjennomsnittsskatten for en to-

Figur 2. Gjennomsnittsskatt for en lonstaker
I industrien, prosent.
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barnsfamilie ligget vesentlig under gjennom-

snittsskatten for en enslig over den

betraktede perioden. For begge grupper har

nivået på gjennomsnittsskatten Okt, og

mesteparten av denne Økningen fant sted i

perioden 1970-73. Det må imidlertid

bemerkes at det i 1970 ble gitt store

lettelser i inntektsskatten i forbindelse

med innfOringen av momsen. Gjennomsnitts-

skatten i 1970 var derfor en god del lavere

enn det som var vanlig på slutten av 60-

tallet. Den skatteskjerpelsen som fant sted

i Arene deretter har sammenheng med at

progresjonsgrensene ikke ble justeret i takt

med inntektsveksten. Ettersom de nominelle

beløpene i barnetrygden heller ikke ble

oppjustert i særlig grad, slo skatte-

skjerpelsen sterkere ut for barnefamiliene

enn for enslige. I Arene etter 1975 har

derimot reell vekst i barnetrygden bidratt

til at utviklingen for barnefamiliene har

vært gunstigere. Klare generelle skatte-

lettelser i valgårene 1977 og 1981 kom også

enslige til gode, mens det var en sterk

Økning i gjennomsnittsskatten for denne

gruppen i perioden mellom disse to valg-

årene. Fra og med 1981 har gjennom-

snittsskatten gått svakt tilbake både for de

enslige og barnefamiliene.

Med utgangspunkt i årslønna og gjennom-

snittsskatten er utviklingen i nominell

skatt og nominell disponibel inntekt for de

to gruppene oppført i tabell 1. Prisnivået

målt ved konsumprisindeksen var i 1970 bare

29 prosent av nivået i 1985. For A belyse

utviklingen i reallønn og realdisponibel

inntekt må de nominelle størrelsene i tabell

1 deflateres med konsumprisindeksen.

3. UTVIKLINGEN I REALLØNN OG REALDISPONIBEL

INNTEKT

Av tabell 2 går det fram at realtimelønna

for en gjennomsnittlig lOnnsmottaker i indu-



INNTEKTSUTVIKLINGEN 	 53

Tabell 2. Utviklingen i reallOnn og real-

disponibel inntekt for en gjen-

nomsnittlig 	 heltidsansatt

industrien

Endring

1970 	 1985 i pst.

Real-timelOnn, 1985-

priser, kr 	  56,1 	 82,5 	 47,1

Real-årslOnn, 1985-

priser, 1 000 kr . 101,7 134,3 	 32,1

Realdisponibel

inntekt, 1985-

priser, 1 000 kr .

Tobarnsfamilie 	  84,7 109,7 	 29,5

Enslig 	  72,0 	 88,5 	 22,9

strien i 1985 var om lag 47 prosent høyere

enn i 1970. Det var særlig i perioden

1973-76 at timelønnsveksten var langt

sterkere enn konsumprisveksten (jfr. figur

3). På grunn av innstrammingstiltakene og

lønns- og prisstoppen sank realtimelOnna fra

1979 til 1982. Lønns- og prisstoppen slo

sterkere ut for lønningene enn for prisene,

og gjeninnhentingen etter opphevelsen ser

også ut til A ha vært sterkest for prisene,

noe som var medvirkende til en etter norske

Figur 3. Real-timelønn for en gjennomsnittlig lønnsmottaker
I industrien, milt i 1985-priser, kroner.

es

Figur 4. Real brutto Arslonn og realdisponibel lønnsinntekt
for en gjennomsnittlig lønnsmottaker i industrien
milt i 1985--priser, 1000 kroner.
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forhold svart høy inflasjon i årene 1980-82.

Ettersom inflasjonen har blitt betydelig

dempet etter dette, har real-timelønna vart

i klar vekst igjen.

PA grunn av nedgangen i gjennomsnittlig

arbeidstid viser kurvene for real-brutto-

årslOnn og realdisponibel lønnsinntekt

svakere vekst enn realtimelOnna på 70-

tallet. Son følge av den sterke skatte-

skjerpelsen holdt realdisponibel inntekt seg

uendret fra 1970 til 1973, både for enslige

og barnefamiliene, mens den sterke

timelønnsveksten fOrte til en klar vekst i

kjøpekraften for lønnsmottakere i industrien

fra 1973 til 1977. I perioden 1977 til 1982

bidro skattelettelsene sammen med økningen

av barnetrygden til 4 holde kjøpekrat ten

oppe for barnefamiliene til tross for en

svakere vekst i lønningene enn i prisene.

Enslige opplevde derimot en klar nedgang i

kjøpekraften fra 1977 til 1980. Fra og med

1983 har kjØpekraften Okt både for barne-

st•	 I
1970

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

....... 

e.,••1111,

65
familiene og enslige, i fOrste rekke på

/970

grunn av en sterkere lønnsvekst enn

prisvekst. Med de forutsetningene som er

gjort om skattene i avsnitt 1 lå real-

disponibel lønnsinntekt for en tobarns-

11111111111
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1980 	 1985
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familie med lOnnsutvikling som for en lønns-

mottaker i industrien i 1985 29 1/2 prosent

over nivået fra 1970, mens realdisponibel

inntekt for en enslig med tilsvarende

lønnsutvikling li nar 23 prosent høyere.

Ettersom fradragene på selvangivelsen har

Okt betydelig i denne perioden, har den

faktiske veksten i kjøpekraften vært enda

gunstigere.

4. INNTEKTER, FRADRAG OG SKATT

Mange lønnsmottakere har også andre inn-

tekter enn lønn, f.eks. næringsinntekt,

pensjon eller kapitalinntekter. Videre har

de fleste skatteytere ligningsmessige fra-

drag utover minste- og oppgjørsfradrag, som

pensjonsinnskudd, bidrag, gjeldsrenter

o.s.v. For A få et mer fullstendig bilde av

lønnsmottakernes skatter og disponible

inntekter, mi vi altså ta hensyn til alle

inntekter og fradrag.

Inntektsundersøkelsene til Byrået gir opp-

lysninger om skattepliktige inntekter og

fradrag for et utvalg av selvangivelser. Vi

har sett på tall fra IU1970, IU1976, IU1979

og IU1984 (1985-undersøkelsen foreligger

ennå ikke). Det er en del problemer ved A

bruke dette materialet. I løpet av denne

15-års-perioden er enkelte definisjoner og

grupperinger i statistikken blitt endret.

F.eks. er gruppen Hansattew i IU1984 noe

snevrere definert enn gruppen "lønnsmot-

taker" i tidligere Ar. Materialet gir ingen

mulighet til A skille lønnsmottakere i

industrien fra lønnsmottakere i alt.

Likevel må tallene kunne antas A vise

utviklingen i store trekk for utviklingen i

inntektssammensetning og fradrag også for

den gruppen vi ser på.

Det som kjennetegner perioden 1970-84, er

stabil inntektssammensetning og Økende fra-

drag. Både i 1970 og 1984 utgjorde lønns-

inntekten 95 prosent av lønnsmottakernes

bruttoinntekt - slik den fremkommer på selv-

angivelsen. Fradragene har Okt betydelig,

fra 15 til 20 prosent av bruttoinntekten.

Minstefradraget utgjorde i 1970 hoveddelen

av fradraget, mens det i 1984 har en mer

beskjeden plass. Mens gjeldsrenter i 1970

bare utgjorde 2 prosent av bruttoinntekten,

trakk lønnsmottakere i gjennomsnitt fra hele

Tabell 3. Selvangivelsesregnskap for lønnsmottakere/ansatte. Prosent av bruttoinntekt

1970
	

1976
	

1979 	 1984

Gjennomsnittlig lønn  	 26 200 	 kr.

Bruttoinntekt  	 100

Lønn  	 95

Næringsinntekt  	 1

Andre inntekter  	 4

Fradrag 	 15

Minste-, oppgjørs- og ..

reisefradrag  	 8

Gjeldsrenter  	 2

Andre fradrag  	 5

Netto inntekt  	 85

50 000 kr.

100

96

1

3

16

9

3

4

84

64 500 kr.

100

95

1

4

17

7

5

5

83

116 900 kr.

100

95

1

4

20

6

9

5

80
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Tabell 4. Lønn, skatt og disponibel inntekt for enslig heltidsansatt i industrien med "gjen-

nomsnittsselvangivelse"

Endring

1970
	

1976 	 1979 	 1984 	 1970-1984

i pst.

1 000 kr.

ArslOnn 	

Bruttoinntekt 	

Nominell skatt 	

Nominell disponibel inntekt ..

Realdisponibel inntekt 1) 	

Realdisponibel inntekt etter

gjeldsrenter 1) 	

	295	 62,4 	 77,3

	

30,9 	 65,2 	 81,5

	

7,5 	 17,2 	 22,6

	

23,5 	 48,0 	 58,9

	

80,8 	 101,3 	 100,7

	

78,2 	 96,7 	 94,4

124,4

131,2

33,7

97,5

103,0 27,5

	

91,2 	 16,6

1) Målt i 1985-priser.

9 prosent på denne posten i 1984.

Forutsetter vi at lOnnsmottakerne i indu-

strien hadde samme sammensetning av inntekt

og fradrag som vist i tabell 3, kan vi

modifisere skatteberegningene i tabell 1 og

2 noe. Ettersom det er tilstrekkelig for A

belyse betydningen av fradragene, har vi

valgt å begrense presentasjonen av dette til

enslige.

Veksten i realdisponibel inntekt for enslige

har altså vart omkring 27,5 prosent fra 1970

til 1984 når vi tar hensyn til utviklingen i

andre inntekter og fradrag, mot 20,1 prosent

når en bare betrakter realdisponibel lønns-

inntekt. Ettersom veksten i fradragene

stort sett skyldes ekte gjeldsrenter, er det

ikke sikkert at lønnsmottakerne selv

opplever dette sou et bidrag til veksten i

realdisponibel inntekt. Ser an nemlig på

realdisponibel inntekt etter at renter er

betalt har den bare Okt med 16,6 prosent i

perioden sett under ett, og falt med 5,7

prosent i tidsrommet 1976-1984.
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PERSONBESKATNINGEN - ER BRUTTOSKATT LØSNINGEN?

av

Inger Gabrielsen

1. INNLEDNING

Ved utformingen av et skattesystem er det

flere - ofte motstridende - hensyn man

gjerne vil ivareta. I denne sammenheng vil

jeg peke på at skattene både skal bidra til

en rettferdig inntektsfordeling og til mest

mulig effektiv utnytting av samfunnets

ressurser. Det siste hensynet vil under

visse betingelser tilsi at skattene skal

innrettes slik at de relative priser ikke

endres eller - sagt på en annen måte - at

skattyternes Økonomiske disposisjoner ikke

påvirkes.

Flere elementer i dagens norske inntekts-

skattesystem innebærer at både fordelings-

og effektivitetshensynet blir dårligere

ivaretatt enn hva som antakelig har vært

tilsiktet. Siktemålet med den videre fram-

stillingen er å belyse noen av disse elemen-

tene for på denne bakgrunn å vurdere de

forslag til omlegging i retning av Okt vekt

på bruttobeskatning som er lagt fram i den

senere tid.

I det følgende vil jeg beskrive hvordan

dagens inntektsskattesystem virker med

hensyn til skattenivå og -progresjon tatt i

betraktning de reglene for inntekts- og

fradragsfastsettelse som finnes. Jeg vil

her forsøke å vise at dagens system er

usymmetrisk i den forstand at mange

inntektsposter (brutto) verdsettes svært

lavt, samtidig som man har en rekke liberale

fradragsordninger. Et hovedsynspunkt i det

følgende er derfor at ved utformingen av

skattene mi man se reglene for fastsetting

av inntekts- og fradragspostene i

sammenheng.

2. INNTEKTER OG FRADRAG I DAGENS SYSTEM

Hoveddelen av inntektsskattene her i landet

har i alle ir blitt utlignet på de enkelte

skattyteres nettoinntekt. Nettoinntekten

kan i grove trekk defineres som skattyterens

samlede inntekter - selvangivelsens brutto-

inntekt - fratrukket nærmere bestemte

utgifter. Komponentene i de personlige

bruttoinntektene finner vi spesifisert på

selvangivelsens venstre midtside, hvorav de

viktigste er lønn, inntekt av næringsvirk-

somhet, pensjoner og kapitalinntekter -

herunder først og fremst renter av bank-

innskudd, aksjeutbytte og inntekt av egen

bolig. Til fradrag i bruttoinntekten

kommer, iflg. skatteloven, *  alle

utgifter som skjønnes å vere pådratt til

inntektens ervervelse, sikrelse og vedlike-

holdelse". I tillegg er det en ubetinget

fradragsrett for gjeldsrenter.

Tenker vi på hvilke fradragsposter som for

tiden er listet opp på selvangivelsens høyre

midtside og i regnskapsskjemaene for

næringsdrivende mv., kan det fastslås at

flere av fradragspostene overhodet ikke
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eller bare i begrenset grad har med utgifter

til inntektens ervervelse å gjøre. Når så

disse romslige reglene er kombinert med høye

formelle skattesatser, blir skattyterne

motivert til å foreta disposisjoner for å

utnytte fradragsmulighetene, fordi dette kan

vere privatøkonomisk neget lønnsomt. Konse-

kvensen er at fundamentet for skattene blir

innsnevret, og det blir nødvendig å sette

opp skattesatsene hvis man ønsker å opprett-

holde de offentlige skatteinntektene. På den

måten kommer man lett inn i en slags ond

sirkel med stadig stigende satsnivå og

reduksjon av skattegrunnlaget.

Statistisk Sentralbyrås inntektsstatistikk

viser da også at i de siste 10 årene har

summen av fradragsposter på selvangivelsen

for alle personlige skattytere sett under

ett Okt sterkere enn summen av inntekter før

fradrag. Veksten i samlet skattepliktig

nettoinntekt har m.a.o. vert svakere enn i

de samlede bruttoinntektene. Dette framgår

av tabell 1 som viser disse inntektene og

forholdet mellom dem for 1976 og senere år

hvor det foreligger inntektsstatistikk.

Fort/ivrig er det verdt å merke seg at

gjeldsrentefradraget er det fradraget som

har Okt sterkest. Dette kommer jeg tilbake

til senere.

Ettersom satsene for de skattene sou

utlignes på nettoinntekten øker med stigende

inntekt, dvs. er progressive, vil gevinsten

for de enkelte skattytere av å utnytte

fradragsordningene også øke med inntekten.

Fordelingseffekten av de progressive satsene

kan følgelig bli mindre enn tiltenkt.

Forskjellen mellom det vi kan kalle formelle

og faktiske skattesatser er illustrert i

tabell 2. Tabellen viser lønnstakeres

inntektsskatter og folketrygdavgifter i

prosent av bruttoinntekten i 1984, som er

det siste året hvor det foreligger

inntektsstatistikk. De to første kolonnene

tar sikte på å belyse den formelle

satsstrukturen, idet man her har regnet

skattene ut fra bruttolønnen og bare tatt

hensyn til minste- og oppgjørsfradraget. Ved

beregning av skattene i tredje kolonne er

det tatt hensyn til alle fradrag som lønns-

takerne gjennomsnittlig hadde på de enkelte

inntektstrinn i følge inntektsstatistikken

for 1984. Ved sammenligning av skatte-

satsene i første og annen kolonne med

satsene i tredje kolonne ser man at fra-

dragsordningene reduserer skattene betydelig

Tabell 1. Bruttoinntekt, nettoinntekt og gjeldsrenter ifølge selvangivelsen. I alt for per-

soner 17 år og over

Brutto- 	 Netto- 	 Nto.inntekt/
	

Gjelds- 	 Gjeldsrenter/

inntekt
	

inntekt
	

brt.inntekt
	

renter 	 brt.inntekt

Pst.

84,75

83,55

74,30

72,05

Mill.kr 	 Mill.kr

1976  	 119 999,6 	 101 700,5

1979  	 161 782,8 	 135 175,1

1982  	 223 915,2 	 166 382,1

1984  	 266 980,6 	 192 359,4

Mill .kr

5 687,6

8 715,6

17 034,4

25 464,7

Pst.

4,74

5,39

7,61

9,54

Kilde: Inntektsstatistikk for de enkelte år.



Brutto-

inntekt

Formelle skatte- 	 Gjennom-

satser (gj.sn.) 	 snitt-

	  skatter

iflg.

Skatte- Skatte- 	 inntekts-

klasse 1 klasse 2 stat.

kr 	 pst. 	 pst. 	 pst.

50 000 -

99 999
	

28,2 	 22,7 	 22,6

100 000 -

149 999

150 000 -

199 999

200 000 -

249 999

	

34,3 	 28,3 	 24,9

	

41,8 	 35,3 	 27,9

	

47,5 	 41,7 	 30,3
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på alle inntektstrinn og at skattereduk-

sjonen Oker med stigende inntekt. Fradrags-

ordningene reduserer m.a.o. skattenivået og

demper progresjonen, jfr. også figur 1.

Tabell 2. Inntektsskatter og medlemsavgifter

til folketrygden. Prosent av

bruttoinntekten. Lønnstakere. 1984

Kilde: Inntektsstatistikk 1984 og beregn-

inger i Byrået.

Tilsvarende forhold som jeg har nevnt

angående fradragsordningene, gjelder for en

rekke inntektsposter: Høye skattesatser

gjør det lønnsomt med lave inntekts-

ansettelser, og gevinsten ved lave ansettel-

ser øker med stigende inntekt.

I dagens system blir således naturalytelser

lavt verdsatt (f.eks. fordeler ved bruk av

firmabil) eller i praksis ikke regnet som

inntekt (eksempelvis billige lån fra

arbeidsgiver). Fenomenet stimulerer til

Figur 1. Inntektsskatter og medlemsavgifter til folketrygden.
Prosent av bruttoinntekten. Lønnstakere. 1984

— — Formelle skattesatser (gj.sn.), klasse 1

Formelle skattesatser (gj.sn.), klasse 2

	  Gjennomsnittsskatter iflg. inntektsstatistikken

Pst.
•

50

40

30

20

10

0
50 000 	 100 000

	
150 000 200 000	 250 000

kr kr kr kr kr

arbeidsavtaler hvor naturalytelser inngår,

og fordelen ved slike avtaler er større for

personer med høy lønn enn for personer med

lav lønn. Her har forøvrig arbeidstakere og

arbeidsgivere felles interesser, fordi man

da også får lavere grunnlag for arbeids-

giveravgiften. (Også grunnlaget for fram-

tidige pensjonsrettigheter blir redusert,

men dette momentet har neppe stor

betydning.) Det foreligger imidlertid ikke

noe materiale som kan belyse omfanget og

utviklingen av slike ordninger og dermed

bl.a. hvor sterkt skattegrunnlaget blir

innsnevret som følge av disse lave

verdsettelsene.

Etter gjeldende regler blir også skatte-

messig fastsatt inntekt (avkastning) av

forbrukskapital enten meget lavt ansatt,

nemlig for selveide (prosentlignede) helårs-

boliger og fritidshus, eller overhodet ikke

inntektsbeskattet - lystbåter, campingvogner

o.l. Heller ikke på dette feltet har man

oppgaver som gjør det mulig å tallfeste

betydningen av disse bestemmelsene. Men ut

fra inntektsstatistikkens materiale kan man
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Tabell 3. Bruttoinntekt i alt og inntekt av prosentlignede helårsboliger ifølge selvangivel-

sen. Personer 17 år og over

(1) 	 (2) 	 (3) 	 Gjennom- Gjennom-

Inntekt av 	 (2) i 	 Antall 	 snittlig snittlig

Brutto- prosent- 	 prosent personer bolig- 	 boliginntekt

inntekt lignet 	 av (1) med 	 inntekt deflatert

i alt 	 bolig i alt 	 inntekt 	 (2):(3) 	 med konsum-

under (2) 	 prisindeksen

Mill.kr 	 Mill.kr 	 Pst.	 kr 	 1979-kr

1976  
	

119 999,6 	 707,9 	 0,59 	 576 809 	 1 227 	 1 517

1979  
	

161 782,9 	 922,7 	 0,57 	 645 009 	 1 431 	 1 431

1982  
	

223 915,2 	 1 054,9 	 0,47 	 692 801 	 1 523 	 1 086

1984 1)  
	

266 980,6 	 1 497,1 	 0,56 	 797 989 	 1 876 	 1 161

Kilde: Inntektsstatistikk for de enkelte år og materialet i Byrået.

1) Oppjustering av takstene med inntil 10 prosent i 1983 og 1984.

studere utviklingen i de skattemessig fast-

satte inntektene av selveierboliger.

fritidsboliger har vart omtrent som for

helårsboliger.

I tabell 3 presenteres tall som illustrerer

utviklingen fra 1976 til 1984 for prosent-

lignede helårsboliger. Vi ser at fra 1976

til 1982 Økte samlet skattemessig inntekt av

slike boliger svakere enn de totale brutto-

inntektene, til tross for at antall personer

med slike boliger steg ganske sterkt.

Årsaken er særlig å finne i de gjennomsnitt-

lige ligningsmessige boliginntektene som

nominelt Økte meget svakt. Målt i forhold

til konsumprisindeksen var det til og med en

nedgang, og det må antas at den reelle ned-

gangen var betydelig stOrre, fordi bolig-

prisene har steget raskere enn konsumpris-

indeksen, bl.a. som fOlge av at den

gjennomsnittlige boligstandarden har blitt

høyere. Etter at boligtakstene generelt ble

justert opp med inntil 10 pst. i 1983 og

1984, Økte gjennomsnittlig boliginntekt noe

sterkere enn konsumprisindeksen. Utviklingen

i skattemessig inntekt av prosentlignede

I denne sammenheng er det nødvendig å under-

streke den store mangel på symmetri i den

skattemessige behandlingen av inntekter av

forbrukskapital på den ene siden og

kapitalutgifter på den annen side. Den

ubetingede fradragsrett for gjeldsrenter

kombinert med meget lempelig skattlegging av

forbrukskapital gjør det svart lønnsomt med

lånefinansiering av f.eks. anskaffelse og

forbedringer av egen bolig, og fordi skatte-

satsene er progressive, Oker lOnnsomheten

med stigende inntekt. Det er rimelig A tro

at dette har fOrt til press på prisene i

bolig(bygge)markedet og en vridning mot

stOrre andel høystandardhus. Tilsvarende

press og priskonsekvenser vil naturlig nok

kunne oppstå i kredittmarkedet. Den sterke

veksten i gjeldsrentefradraget, jfr. tabell

1, må i hvert fall delvis antas å kunne til-

skrives denne ubalansen. Skadelidende av

systemets Niger vil bl.a. være personer som
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er nye i boligmarkedet og har vanlige

inntekter. Dessuten vil rentens betydning

som regulator i kredittmarkedet klart bli

redusert.

Den skattemessige behandlingen av bankrenter

og andre finanskapitalinntekter korrespon-

derer derimot i hovedsak med behandlingen av

gjeldsrenter. For i større grad å like-

stille inntektsskattleggingen av finans- og

forbrukskapital og stimulere finans-

sparingen, er det i årenes løp blitt

gjennomført flere tiltak - fribeløp av bank-

renter o.l., SMS, AMS og verdi-spar-

ordningene. Men den stimulerende effekten

på finanssparingen kan vere tvilsom. Her må

man nemlig også ta i betraktning at skatte-

systemet ikke er utformet med sikte på å

nøytralisere inflasjonens innvirkning på

realverdien av finanskapitalen.

3. HVA KAN GJØRES, OG HVA HAR REGJERINGEN

FORESLÅTT?

Av det som er sagt til nå om skjevhetene ved

det gjeldende inntektsskattesystemet, er det

ikke overraskende at det er kommet flere

forslag til endringer. Av disse vil jeg

framheve følgende sett av tiltak:

fradraget, som nødvendigvis må bli kompli-

serte hvis man skal unngå uOnskede konse-

kvenser for næringsinvesteringer, vil sam-

tidig bli nokså uaktuelle.

Slike endringer er helt på linje med sen-

trale elementer i Skattekommisjonens forslag

til "straksløsning". De samsvarer også et

stykke på vei med deler av regjeringens

skatteopplegg for 1987.

PA fradragssiden foreslår således

regjeringen tildels betydelige innstram-

ninger (bl.a. for reiseutgifter, premie til

egen pensjonsforsikring, SMS og AMS og opp-

hevelse av adgangen til avsetninger etter

distriktsskatteloven), men på inntektssiden

er endringsforslagene beskjedne. Etter

forslaget skal imidlertid den delen av

beskatningen som bygger på nettoinntekten

reduseres ganske meget, dels ved at man

fjerner sykedelen av folketrygdens medlems-

avgift og fellesskatten til Skattefor-

delingsfondet (for personer) som begge

regnes av nettoinntekten, dels ved økning av

de kommunale klassefradragene og reduksjon

av satsene for statsskatten (som er progres-

sive). Til gjengjeld innføres en ny skatt -

helsedelen av medlemsavgiften til folke-

trygden.

En grundig gjennomgang av fradragsordningene

med sikte på sanering og en vesentlig mer

realistisk verdsettelse av inntektspostene.

Går man forholdsvis drastisk til verks, vil

fundamentet for inntektsskattene bli

vesentlig større, slik at det blir rom for

en betydelig nedsettelse av satsene for de

tradisjonelle inntektsskattene uten at

skatteprovenyet reduseres. Man vil da få et

inntektsskattesystem som i langt større grad

ivaretar såvel hensynet til inntekts-

fordelingen som effektivitetshensynet enn

hva som er tilfelle med det systemet vi har

idag. Begrensningsordninger for gjeldsrente-

Den vesentligste delen av grunnlaget for den

nye folketrygdavgiften skal i fOlge for-

slaget være sammenfallende med grunnlaget

for pensjonsdelen av folketrygdens medlems-

avgift som er en del av det gjeldende

inntektsskattesystemet. Dette grunnlaget er

pensjonsgivende inntekt som i prinsippet

tilsvarer inntekt av arbeid for andre og av

arbeid i egen næringsvirksomhet for personer

mellom 17 og 70 år.

I utgangspunktet regnes pensjonsdelen av

brutto arbeidsinntekt uten fradrag av noen

art. For næringsdrivende er det imidlertid
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ikke umiddelbart gitt hvor stor del av

næringsinntekten som skriver seg fra inne-

haverens arbeidsinnsats. I følge gjeldende

regler blir arbeidsinntekten - grunnlaget

for pensjonsdelen - sjablonmessig satt til

90 prosent av netto næringsinntekt før

gjeldsrentefradrag (etter regjeringens

forslag hevet til 100 prosent). I tillegg

gis det fradrag for den delen av

gjeldsrentene som overstiger 20 prosent av

netto næringsinntekt, begrenset oppad til 75

prosent av den samme inntekten.

Grunnlaget for næringsdrivendes pensjonsdel

(og den nye helsedelen) er m.a.o. for det

fOrste avhengig av omfanget av de skatte-

messige fradragsordningene som gjelder for

næringsinntekt - avskrivningsregler, fonds-

avsetningsmuligheter osv. Grunnlaget kan

derfor ikke sies å være særlig bruttopreget

før også disse fradragsordningene er vurdert

med sikte på å eliminere utilsiktede tilpas-

ninger. Forslaget om å sløyfe fradrag for

avsetninger etter distriktsskatteloven er et

ledd i en slik prosess. I tillegg er grunn-

laget avhengig av gjeldsrentens størrelse.

Ettersom gjeldsrenter - med de nevnte

begrensninger - er fradragsberettiget, mens

kapitalinntekter (bankrenter m.m.) ikke inn-

går i grunnlaget, kan det lønne seg å oppta

lån for å utnytte fradragsmuligheten og

bruke lånet til inntektsbringende plas-

seringer utenom den "egentlige" næringsvirk-

somheten. For å unngå slike disposisjoner,

som ved innføringen av helsedelen vil gi

enda høyere gevinst, foreslår regjeringen at

gjeldsrentefradraget skal regnes netto, dvs.

at gjeldsrentene reduseres med den nærings-

drivendes samlede kapitalinntekter.

For pensjonsgivende inntekt utenfor næring,

som i hovedsak er lønn, er det derimot ikke

tale om fradrag av noen art. Men omfanget

av naturalytelser som en del av lønnen, vil

påvirke grunnlaget og dermed størrelsen

såvel av pensjonsdelen som den nye helse-

delen. En vridning i retning av høyere

skatt av bruttolønn vil derfor ikke dempe

motivasjonen for at naturalytelser skal

inngå som en del av lønnen. Tvert i mot vil

motiveringen forsterkes, fordi en lang rekke

naturalytelser som i prinsippet skal regnes

med i grunnlaget for de tradisjonelle

inntektsskattene, herunder fordelen ved bruk

av firmabil, faller utenfor det nåværende

inntektsbegrepet for pensjonsgivende lønn

(og grunnlaget for arbeidsgiveravgiften).

Regjeringen har imidlertid til hensikt å

endre reglene på dette feltet, men det

foreligger ennå ikke konkrete forslag, bort-

sett fra for privat bruk av arbeidsgivers

bil.

Som nevnt skal hoveddelen av grunnlaget for

den nye helsedelen være det samme som for

pensjonsdelen. Men fordi skatteomleggingen

også omfatter en tildels betydelig reduksjon

i nivået for de skattene som utlignes på

alle inntektsarter regnet netto, forutsetter

regjeringen at også arbeidsinntekter for

personer under 17 og over 69 ir og pensjons-

inntekter skal inngå i grunnlaget for

helsedelen. For å unngå utilsiktet skatte-

Økning for spesielle lavinntektsgrupper,

skal særfradragsordningene for alder m.v. og

liten skatteevne gjelde også for helsedelen.

4. HVA ER PARTIENE ENIGE OG UENIGE OM?

Etter Stortingets behandling i høst av

regjeringens forslag til skatteopplegg for

1987, synes det å vare bred enighet om

hovedlinjene i omleggingen, nemlig:

- reduksjon av fradragsordningene og ned-

settelse av satsnivået for de skattene som

regnes av nettoinntekten,

- større vekt på skattlegging av arbeids-

inntekter og pensjoner regnet brutto.
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Det er u.a.o. i hovedsak enighet oa en

oalegging som innebærer at skattefordelen av

fradragsordningene, inklusive gjeldsrenter,

og av den lave verdsettelsen av forbruks-

kapital reduseres, og at lønn, nærings-

inntekt og pensjoner skattlegges sterkere

enn kapitalinntekter.

Under stortingsbehandlingen har det derimot

vært stor uenighet når det gjelder enkelte

av elementene i omleggingen, nemlig i (1)

omfanget av fradragsreduksjonene, (2) dimen-

sjonen i forskyvningen av beskatningen fra

"nettoskatter" til "bruttoskatter" og (3)

satsstrukturen for de enkelte skattene.

5. FORDELINGSVIRKNINGER

Betydningen av skatteomleggingen for de

ulike grupper av husholdninger sett i

forhold til gjeldende system - de såkalte

fordelingsvirkninger - er avhengig av flere

forhold.

Generelt er omleggingen til ulempe for de

son har tilpasset seg gjeldende system og

følgelig har stor gjeld og ellers mange

andre fradrag. Det motsatte er tilfelle for

de som sitter med positiv nettoformue i fora

av bankinnskudd o.l. og godt nedbetalt bolig

og annen forbrukskapital.

Ner spesifikt vil fordelingsvirkningene

avhenge av:

- husholdningens inntektssammensetning og

inntektsnivå,

- fradragspostenes art og størrelse,

- fordelingen av inntektsopptjeningen på de

enkelte husholdningsmedlemmene,

- satsnivå og satsstruktur for hver enkelt

skattetype.

Dessuten vil selvsagt fordelingsvirkningene

være avhengig av de (såvel tilsiktede som

utilsiktede) sekundere konsekvensene av

skatteomleggingen, f.eks. på rentenivået.

Hvis man ønsker å tallfeste fordelingsvirk-

ningene, er det m.a.o. mange forklarings-

variable å ta hensyn til. Det er følgelig

ikke gitt hvordan man på en systematisk og

oversiktlig måte tallmessig skal belyse for-

delingskonsekvensene av omleggingen. I

nasjonalbudsjettet for 1987 har en dels

valgt å bygge analysen på gjennomsnitts-

beregninger og spredningene rundt gjennom-

snittet, dels er det anvendt stiliserte

regneeksempler.

6. OPPSUMMERING

Dagens system for personlige inntekts-

skatter, i hovedsak basert pi nettoinntekt

ned lav verdsetting av en rekke inntekts-

poster og liberale fradragsregler, har -

kombinert med høye og progressive formelle

skattesatser - skapt et system som:

- er uoversiktlig og vanskelig å admini-

strere,

- har utilsiktede fordelingsvirkninger,

- motiverer skattyterne til å foreta dispo-

sisjoner som er lite effektive fra en sam-

funnsøkonomisk helhetsvurdering, og som

derfor bl.a. medvirker til å opprettholde

et høyt rentenivå (før skatt).

Mange av disse problemene, men ikke alle,

henger sammen med den svært lave beskat-

ningen av varige konsumgoder (bolig, hytte,

båt osv.). Verdien av gjenstandene settes

langt under markedsverdien samtidig som det

gis fullt inntektsfradrag for renter av lån

som finansierer kjøpene. Konsumentene blir

på denne måten stilt overfor samfunnsøkono-

misk gale prissignaler ved sin tilpasning.

Et skattesystem som bidrar til å rette opp

disse svakhetene kan utformes på flere

måter. En måte er å beholde hovedtrekkene

ved dagens inntekts- og fradragsregler, men

legge skattene i større grad på brutto

lønns- og pensjonsinntekter. En annen 10s-



BRUTTOSKATT 	 63

ning er A beholde dagens fradragsregler, men

oppjustere ansettelsene av verdi og inntekt

av varige forbruksgoder, slik at disse

kommer noe mer opp mot markedsverdien, for

dermed A kunne redusere skattesatsene. En

tredje mulighet er 4 begrense omfanget av

fradragsordningene kraftig, eventuelt inn-

føre en eller annen form for begrensning av

gjeldsrentefradraget. Og selvsagt kan en

kombinere disse alternativene på ulike

miter, avhengig av hvilke elementer en mener

br vare sentrale i et framtidig system for

personbeskatning. Uansett løsning, vil det

imidlertid ikke vere lett A få et system som

i rimelig grad ivaretar både fordelings- og

effektivitetshensynet og som samtidig er

oversiktlig og enkelt A administrere.
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seres. Dette skyldes hovedsakelig:

i) Metodeforbedringer i enkelte av beregningene. Det arbeides kontinuerlig med
A forbedre metodene som benyttes i beregningsopplegget.

ii) Ny datainformasjon.
Datagrunnlaget for det kvartalsvise nasjonalregnskapet oppdateres lOpende.

iii)Skifte av basisår.
Skifte av basisår i kvartalsregnskapet skjer normalt en gang i lOpet av året.

iv) Avstemming mot årlig nasjonalregnskap.
Etter hvert skifte av basisår beregnes kvartalstallene for dette året på
nytt. Med nye tall framkommet på grunnlag av nytt basisår kan det bli nOd-
vendig å nivåjustere tallene slik at de stemmer overens med årsregnskapets
tall.
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NASJONALREGNSKAP FOR NORGE

TABELL Al: BRUTTONASJONALPROOUKT ETTER NÆRING. 1)

I faste 1985-priser. Mill.kr.

1.kv.
1985 	

2.kv. 	 3.kv. 4.kv.
	 1986 	
1.kv. 	 2.kv.

Bruttonasjonalprodukt .. 122002 119411 124764 131660 126910 123232

Naringsvirksomhet 	 105042 102451 107804 114700 109756 106078
)ordbruk, skogbruk,

fiske og fangst 	 3468 1854 8770 3768 3366 1960
Utvinning og rørtrans-
port av riolje og
naturgass 	 24029 22283 22590 25868 26625 19877
Bergverksdrift 	 389 386 354 432 369 467
Industri 	 17347 16607 15471 17848 17018 17432
Skjermet industri 	 4646 4681 4461 4915 4525 4929
Norings- og
nytelsesmidler 	 2725 2903 2781 2979 2634 3028
Grafisk produksjon

og forlag 	 1921 1779 1681 1937 1891 1900
Utekonkurrerendo

industri 	 2972 2962 2856 2960 2928 2921
Treforedlings-
produkter 	 854 803 778 800 792 820
Kjemiske rivarer 763 835 792 832 803 810
Raffinering av
jordolje 	 110 103 104 121 114 117
Metaller 	 1245 1221 1182 1207 1220 1174

Hjemmekonkurrerende
industri 	 9729 8964 8154 9973 9564 9582
Tekstil- og

bekledningsvarer . 553 501 442 545 528 527
Trevarer, møbler

og innredninger 	 1402 1294 1220 1496 1351 1416
Kjemiske og mine-
ralsk. produkter . 1942 1879 1811 2008 1962 2061
Bygging av skip og

oljeplattformer 	 1540 1401 1205 1513 1500 1433
Andre

verkstedprodukter 4291 3888 3476 4411 4222 4145
Elektrisitetsforsyning 7015 4532 3814 5961 6275 4432
Bygge- og anleggs-

virksomhet 	 5743 6266 6729 7140 6180 6769
Varehandel 	 13614 14400 14431 16510 13718 15990
Sjøfart og oljeboring 3791 4208 3775 3368 3867 4228
Samferdsel 	 6473 6808 6854 7004 6718 6950
Boligtjenester 	 4481 4503 4531 4565 4663 4688
Annen privat

tjenesteyting 	 17102 17588 18462 18388 17862 18931
Korreksjonssektorer . 1589 3016 2023 3847 3095 4352

Offentlig forvaltning 	 16960 16960 16960 16960 17154 17154

1) Uoverensstemmelser i tabellene skyldes maskinell avrunding.
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NASJONALREGNSKAP FOR NORGE

TABELL A2: BRUTTONASJONALPRODUKT ETTER ANVENOELSE. 1)
I faste 1985-priser. Mill.kr.

1985  	 1986

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

Bruttonasjonalprodukt 	 122002 119411 124764 131660 126910 123232

Innenlandsk bruk av

varer og tjenester 	 110758 108072 116353 123240 117319 124573
Privat konsum 	 56374 57937 60326 67280 59964 63522

Spesifisert innen-

landsk konsum 	 54786 56032 57344 64814 58001 61083
Konsum i utlandet,
netto 	 1588 1905 2982 2466 1964 2439

Offentlig konsum 	 23149 23149 23149 23149 23394 23394
Statlig konsum 	 8973 8973 8973 8973 9129 9129
Sivilt 	 5378 5378 5378 5378 5544 5544

Militart 	 3595 3595 3595 3595 3584 3584
Kommunalt konsum 	 14175 14175 14175 14175 14265 14265

Bruttoinvestering 	 31236 26988 32880 32813 33962 37658
Bruttoinvestering i
fast kapital 	 24125 26935 28849 28053 23831 46822

Investering i

oljevirksomhet 	 3440 5427 7332 4965 4095 21541
Bygninger og
anlegg 	 12007 13075 14493 15560 13080 14198
Skip og biter 	 1360 166 -1206 -2883 -1808 -199
Annet transport-

materiell 	 2115 2230 2235 3006 2602 3747
Maskiner, redskap,

inventar ellers 	 5203 6038 5995 7406 5862 7535
Lagerendring 	 7110 53 4031 4759 10131 -9164

Oljeplattformer
under arbeid 	 2558 817 951 2435 2684 -13766

Eksport 	 57652 57821 56201 63311 60382 54792
- Import 	 46409 46484 47791 54892 50794 56135

1) Se fotnote 1 i tabell Al.
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NASJONALREGNSKAP FOR NORGE

TABELL A3: PRIVAT KONSUM. 1)
I faste 1985-priser. Mill.kr.

1.kv.

1985 	

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

	 1986 	

1.kv. 	 2.kv.

Privat konsum 	 56374 57937 60326 67280 59964 63522

Spesifisert innen-

landsk konsum 	 54786 56032 57344 64814 58001 61083
Matvarer 	 10240 10971 11067 12462 10327 11330

Drikkevarer og
tobakk 	 3266 3693 3663 4276 3416 4036
Klar og skotøy 	 3695 4203 4109 5680 3529 4488

Bolig, lys og bren-
sel 	 11721 9464 9073 11434 12301 10093
Nobler og hushold-

ningsartikler 	 4193 4059 4534 5717 4199 4493
Helsepleie 	 2533 2406 2355 2513 2550 2370
Transport, post- og
teletjenester 	 9238 10640 10703 10811 11084 12982
Fritidssysler og ut-
danning 	 4524 4471 4593 5614 4757 4916
Andre varer og tje-
nester 	 5376 6125 7249 6308 5839 6374

Korreksjonsposter 	 1588 1905 2982 2466 1964 2439
Nordmenns konsum i
utlandet 	 2792 3578 5460 3893 3584 4332
Utlendingers konsum
i Norge 	 -1204 -1673 -2477 -1427 -1620 -1893

1) Se fotnot. 1 i tabell Al.
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NASJONALREGNSKAP FOR NORGE

TABELL A4: BRUTTOINVESTERINGER I FAST KAPITAL ETTER NÆRING. 1)
I faste 1985-priser. Mill.kr.

Bruttoinvestering i fast

1.kv. 2.kv.
1985 	

3.kv. 4.kv.
	 1986 	
1.kv. 2.kv.

kapital 	 24125 26935 28849 28053 23831 46822

Neringsvirksomhet 	 20699 23509 25423 24627 20248 43238

Jordbruk, skogbruk,

fiske og fangst 	 1161 1844 1718 1441 1288 1957
Utvinning og rørtrans-
port av råolje og

naturgass 	 3731 5664 7584 4494 4448 21362
Bergverksdrift 	 93 61 83 102 66 107
Industri 	 2112 2807 2991 4232 3144 3838
Skjermet industri 	 497 582 645 990 621 755

%ringe og
nytelsesmidler 	 363 449 466 715 471 559

Grafisk produksjon

og forlag 	 134 133 179 275 150 196
Utokonkurrorende

industri 	 675 1004 977 1390 1043 1530
Treforedlings-
produkter 	 128 199 205 299 194 324
Kjomiske rivarer 135 210 192 310 155 256
Raffinering av

jordolje 	 27 48 54 51 72 85
Metaller 	 386 548 526 730 622 864

Njommekonkurre-
rende industri 	 940 1221 1369 1852 1480 1553

Tekstil- og
bekledningsvarer 69 96 114 147 111 144
Trevarer, møbler

og innredninger 	 127 190 279 342 205 252
Kjemiske og mine-
ralsk. produkter . 268 367 351 512 483 516
Bygging av skip og

oljeplattformer 	 101 95 110 213 196 186
Andre

verkstedprodukter 375 472 515 638 485 456
Elektrisitets-

forsyning 	 1485 1798 1987 2466 1339 1553
Bygg.- og anleggs-

virksomhet 	 445 445 445 446 493 494
Oljeboring 	 46 157 296 962 -47 816
Varehandel 	 1391 1382 1385 1403 1517 1520
Sjøfart 	 1157 -13 -1380 -3030 -2097 -455
Samferdsel 	 1828 2066 1977 3155 2214 3402
Boliger 	 4645 4830 5721 5918 4961 5331
Annen privat tje-
nosteyting (inkl.
forretningsbygg)  2604 2467 2615 3038 2923 3315

Offentlig forvaltning 	 3426 3426 3426 3426 3583 3583

1) Se fotnote 1 	 i tabell Al.
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NASJONALREGNSKAP FOR NORGE

TABELL AS: EKSPORT. 1)

I faste 1985-priser. Mill.kr.

1.kv. 2.kv.

1985 	

3.kv. 4.kv.

	 1986 	

1.kv. 2.kv.

57652 57821 56201 63311 60382 54792

576 665 443 724 650 868

12964 12859 15088 14858 15022 11652

8999 7397 5512 7400 8568 5883

363 337 304 413 325 426

17959 18358 17171 18730 17805 18652

2133 2408 2441 2245 1890 2347

2100 2379 2405 2214 1861 2321

33 30 37 31 29 27

9771 10013 9462 10195 9534 10170

1775 1772 1663 1708 1643 1690
1630 1723 1499 1760 1597 1574

1399 1530 1585 1677 1477 1988
4967 4988 4715 5051 4817 4919

6055 5937 5268 6290 6381 6134

387 358 358 396 312 343

303 267 233 260 250 259

1538 1524 1452 1763 1821 1981

417 581 447 569 692 301

3409 3207 2777 3303 3286 3251

1387 2085 2141 5365 3080 1800

285 188 86 134 48 42

672 289 307 313 225 156

8720 9740 8885 9661 9156 9279

166 149 156 173 176 118

951 810 622 761 884 612

1204 1673 2477 1427 1620 1893

3404 3272 3007 3351 2825 3412

Eksport i alt

Produkter fra jordbruk,

skogbruk og fiske 	

Molje 	
Naturgass 	

Borgverksprodukter 	

Industriprodukter 	
Lovert fra

Skjermet industri .. . .

Narings- og
nytelsesmidler 	

Grafiske produkter 	

Utekonkurrerende

industri 	

Treforedlings-

produkter 	
Kjemiske rivarer . .

Raffinerte olje-
produkter 	
Metaller 	

Hjemmekonkurrerende

industri 	
Tekstil- og

bekledningsvarer 	

Trevarer, møbler

og innredninger 	

Kjemiske og mine-

ralske produkter 	
Skip og oljeplatt-

former, nybygde og

reparasjoner 	
Andre verksted-

produkter 	

Skip og oljeplatt-

former mv., eldre 	
Elektrisk kraft 	

Boring etter olje og
gass (inkl. utleie

	

av oljeplattformer) • • . 	
Bruttofrakter ved
skipsfart 	

Direkte eksport av

tjenester ved olje-
virksomhet 	

Rørtjenester 	

Utlendingers konsum
i Norge 	

Tjenester ellers 	

1) Se fotnote 1 i tabell Al.
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1.kv. 2.kv.

1985 	

3.kv. 4.kv.

	 1986 	

1.kv. 2.kv.

46409 46484 47791 54892 50794 56135

1358 1304 1005 1387 1567 1406
815 494 842 571 654 2093
553 512 545 537 527 509

28837 27497 26451 33176 31907 34346
1310 1305 1420 1643 1456 1600

978 1027 1044 1270 1101 1229
332 277 376 373 355 370

6145 5722 5477 6265 6427 6355

804 759 715 817 768 855
1467 1515 1372 1502 1565 1523

1337 1070 1112 1191 1421 1283

2537 2378 2278 2755 2672 2694

21382 20471 19554 25269 24025 26391

3079 2632 3027 3236 3444 3251
1057 1055 1085 1517 1311 1425

4838 5018 4956 5953 5385 6054

2442 2277 1454 3130 3064 2899

9966 9489 9033 11432 10822 12763

1809 1853 2002 3066 2398 3047
17 90 206 134 31 203

675 790 1126 840 610 524

5733 6428 6097 7042 6275 5941

2792 3578 5460 3893 3584 4332
3819 3937 4057 4246 3242 3735

TABELL A6: IMPORT. 1)
I faste 1985-priser. Mill.kr.

Import i alt

Produkter fra jordbruk,

skogbruk og fiske 	
Råolje 	
Borgverksprodukter 	
Industriprodukter 	
Skjermet industri 	
%ring* og
nytelsesmidler 	
Grafiske produkter 	

Utokonkurrerende
industri 	
Treforedlings-
produkter 	
Kjemiske råvarer .
Raffinerte olje-
produkter 	

Metaller 	
Hjemmekonkurrorende
industri 	
Tekstil- og be-
kledningsvarer 	
Trevarer 	

Kjemiske og mineral-
sk. produkter 	
Skip og olje-

plattformer
(inkl. repara-
sjoner) 	
Andre verksted-
produkter 	

Transportmidler mv.
uten tilsvarende
norsk produksjon 	
Elektrisk kraft 	
Diverse vare- og
tjenesteimport til
oljevirksomhet 	
Skipsfartens ut-
gifter i utlandet
(*kakl. reparasjoner) 	
Nordmenns konsum
i utlandet 	
Tjenester ellers 	

1) Se fotnote 1 i tabell Al.
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TABELL A7: BRUTTONASJONALPRODUKT ETTER ANVENDELSE. 1)
Mill .kr

1985  	 1986
1.kv. 	 2.kv. 	 3.kv. 	 4.kv. 	 1.kv. 	 2.kv.

Bruttonasjonalprodukt 120469 119640 125162 132567 122905 120374

Innenlandsk bruk av

varer og tjenester 	 107348 107770 117315 125991 120744 130554
Privat konsum 	 55236 57622 60608 68451 62233 67334

Spesifisert innen-
landsk konsum 	 53610 55720 57697 65950 60188 64683
Konsum i utlandet,

netto 	 1627 1902 2912 2501 2045 2651
Offentlig konsum 	 22348 23115 23523 23609 23753 24255

Statlig konsum 	 8669 8969 9107 9148 9253 9427
Sivilt 	 5208 5369 5452 5482 5629 5743
Militmrt 	 3461 3599 3655 3666 3624 3683

Kommunalt konsum • • 13679 14146 14416 14461 14500 14828
Bruttoinvestering 	 29764 27035 33185 33933 34759 38967

Bruttoinvestering i

fast kapital 	 22918 26972 29065 29009 24617 49538
Investering i
oljevirksomhet 	 3309 5377 7400 5078 4177 22783
Bygninger og

anlegg 	 11648 13007 14530 15948 13373 15182
Skip og biter 	 1013 338 -1211 -2705 -1630 -285
Annet transport-

materiell 	 1979 2209 2250 3149 2724 4017
Maskiner, redskap,

inventar ellers 	 4969 6040 6095 7538 5972 7841
Laget-endring 	 6846 63 4120 4924 10143 -10571

Oljeplattformer

under arbeid 	 2478 805 957 2521 2772 -14612
Eksport 	 59100 58512 55966 61405 51977 44984
- Import 	 45981 46644 48120 54830 49819 55167

1) Se fotnote 1 i tabell Al.
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NASJONALREGNSKAP FOR NORGE

TABELL A8: DRIFTSREGNSKAP OVERFOR UTLANDET. 1)
Mill.kr.

1.kv.
1985 	

2.kv. 	 3.kv. 4.kv.
	 1986 	
1.kv. 	 2.kv.

Eksportoverskudd 	 13119 11868 7846 6575 2158 -10183

Eksport av varer

og tjenester 	 59100 58512 55966 61405 51977 44984
Import av varier
og tjonoster 	 45981 46644 48120 54830 49819 55167

Rent.- og

stønadsoverskudd 	 -3607 -3994 -2709 -3463 -3443 -4494

Renter, aksjoutbytto
mv., netto 	 -2416 -3358 -1465 -1771 -2225 -3325

Stionader, netto 	 -1191 -636 -1244 -1692 -1218 -1169

Overskudd pi drifts-
regnskapet 	 9512 7874 5137 3112 -1285 -14677

11 So fotnote 1 i taball Al.

TABELL A9: DISPONIBEL INNTEKT FOR NORGE
Mill.kr.

1985 	 	1986	
1.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. 1.kv. 2.kv.

Bruttonasjonalprodukt . 120469 119640 125162 132567 122905 120374

-Renter, aksjeutbytte
m.v. til utlandet,
netto 	 2416 3358 1465 1771 2225 3325

Bruttonasjonalinntekt . 118053 116282 123697 130796 120680 117049
-Kapitalslit 	 15882 16791 17496 18233 16971 18588

Nasjonalinntekt 	 102171 99491 106201 112563 103709 98461
-Stønader til
utlandet, netto 	 1191 636 1244 1692 1218 1169

Disponibel inntekt for
Norge 	 100980 98855 104957 110871 102491 97292

Disponibel realinntekt

for Norge 1) 	 104103 99152 104124 108484 99506 93013

1) Deflatert used prisindeks for innenlandsk anvendelse, ekskl.
kapitalslit.
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TABELL A10: EKSPORT. 1)
Mill.kr.

1.kv.

1985 	

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

1986 	

2.kv.

Eksport i alt 	 59100 58512 55966 61405 51977 44984

Produkter fra jordbruk.

skogbruk og fiske 	 584 687 438 699 606 717

Rioljo 	 14061 13177 14408 14124 9542 4854
Naturgass 	 8622 7452 5825 7409 8076 5199
Bergvorksprodukter 	 371 341 305 399 320 404
Industriprodukter 	 17800 18540 17378 18499 16722 17002
Levert fra

Skjormst industri .. 2098 2441 2449 2239 1969 2419
Narings- og
nytelsesmidler 	 2067 2412 2411 2207 1939 2391
Grafiske produkter 	 32 29 38 32 29 28

Utekonkurrerende
industri 	 9996 10297 9390 9758 8554 8667

Treforedlings-

produkter 	 1766 1782 1685 1684 1601 1693
Kjemiske rivarer . 1603 1766 1499 1744 1574 1524
Raffinerte olje-

produkter 	 1474 1592 1516 1610 1134 1051
Metaller 	 5154 5158 4689 4720 4245 4399

Njemmokonkurrerende
industri 	 5705 5803 5539 6502 6199 5916

Tekstil- og

bekledningsvarer 	 356 367 358 419 354 373
Trevarer, møbler
og innredninger 	 289 262 240 272 248 275
Kjemiske og mine-
ralske produkter 	 1522 1517 1472 1766 1723 1762
Skip og oljeplatt-

former, nybygde og

reparasjoner  408 578 446 581 711 314
Andre verksted-

produkter 	 3130 3079 3024 3464 3162 3191
Skip og oljeplatt-
former mv., eldre 	 1703 1886 2148 5242 2923 1989
Elektrisk kraft 	 292 249 88 65 50 27
Boring etter olje og
gass (inkl. utleie

av oljeplattformer) 	 .. 645 294 317 325 231 168
Bruttofrakter ved

skipsfart 	 9512 10097 8641 8757 7783 8351
Direkte eksport av

tjenester ved olje-
virksomhet 	 160 148 156 181 183 125
Rertjenoster 	 882 744 696 822 975 607
Utlendingers konsum
i Norge 	 1175 1658 2496 1452 1668 1981
Tjenester ellers 	 3294 3239 3069 3432 2898 3560

1) Se fotnote 1 	 i tabell Al.
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TABELL All: IMPORT. 1)
Mill. kr

1.kv.
1985 	

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

1986 	
1.kv. 	 2.kv.

Import i alt 	 45981 46644 48120 54830 49819 55167

Produkter fra jordbruk,

skogbruk og fiske 	 1412 1379 979 1284 1510 1570
Rlolje 	 852 508 842 521 595 833
Bergverksprodukter 	 564 541 553 489 461 446
Industriprodukter 	 28104 27679 26834 33344 31325 34267

Skjermet industri .• 1319 1339 1398 1622 1426 1627
%ringa og

nytelsesmidler 	 982 1051 1049 1238 1061 1245

Grafiske produkter 	 337 288 348 385 365 382

Utekonkurrerendo

industri 	 6237 5863 5443 6065 5880 5606
Treforedlings-
produkter 	 799 762 716 819 769 874
Kjemiske råvarer 1502 1545 1379 1429 1398 1431
Raffinerte olje-
produkter 	 1382 1110 1067 1150 1134 698

Metaller 	 2554 2446 2281 2667 2579 2603
Hjemmokonkurrerende
industri 	 20548 20478 19994 25657 24019 27034
Tekstil- og be-
kledningsvarer 	 2946 2513 3126 3390 3366 3232
Trevarer 	 1028 1058 1063 1566 1304 1524
Kjemiske og mineral-

ske produkter 	 4873 5084 5012 5795 5266 6069
Skip og olje-
plattformer

(inkl. repara-
sjoner) 	 2437 2243 1455 3168 3092 3036
Andre verksted-

produkter 	 9265 9580 9337 11738 10991 13172
Transportmidler mv.
uten tilsvarende

norsk produksjon 	 1685 1798 1967 3281 2582 3397
Elektrisk kraft 	 23 107 221 97 34 181

Diverse vare- og

tjenesteimport til
oljevirksomhet 	 651 782 1121 877 632 557
Skipsfartens ut-

gifter i utlandet
(*kakl. reparasjoner) 	 6243 6418 6081 6558 5647 5347

Nordmenns konsum

i utlandet 	 2802 3560 5408 3952 3713 4631
Tjenester ellers 	 3647 3871 4115 4426 3320 3938

11 Se fotnote 1 i tabell Al.
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TABELL 81: OLJE- OG GASSPRODUKSJON

Produksjon av riolje i millioner tonn og naturgass i milliarder standard
kubikkmeter. Tallene for Irene viser gjennomsnittlig minedsproduksjon.

1981 1982 1983 1984 1985 	 1986 	
Apr Mai Jun Jul Aug Sep

Riolje 	 2.0 2.0 2.6 2.9 3.2 1.3 3.3 3.6 3.9 3.9 3.4
Naturgass
	

2.2 2.1 2.1 2.3 2.2 1.1 2.3 2.1 2.1 2.0 2.0

TABELL 82: PRODUKSJONSINDEKS ETTER HARING OG ANVENDELSE

Sesongjusterte indekser. 1980=100.
Arsindeksene er et gjennomsnitt av minedsindeksene for het.

1981 1982 1983 1984 1985 	
Apr. Mai

1986 	
Juni Juli Aug. Sep.

Produksjon otter noting:
Bergv.dr., 	 industri og kraftf. 	 1) 101 100 101 104 105 94 106 105 107 108 106
Bergverksdrift 1) 101 99 114 116 120 136 134 140 125 131 125
Industri 99 97 95 98 101 92 104 101 104 105 103
Kraftforsyning 110 112 127 128 124 95 115 120 117 116 121

Produksjon etter anvendelse:
Eksport 1) 101 103 109 116 117 104 117 116 120 118 119
Konsum 100 99 100 101 103 98 103 106 105 106 105
Investering 2) 199 116 111 114 119 108 126 121 117 121 116
Vareinnsats i bygg og anlegg 105 102 101 99 102 101 108 103 109 112 107
Vareinnsats ellers 89 95 92 94 96 87 97 97 96 98 96

1)Utenom utvinning av olje og naturgass.
2)Se merknad etter tabell 17.

TABELL 83: INDUSTRIPRODUKSJON - PRODUKSJONSINDEKSEN

Endring i prosent fra foregiende ir og fra same period* iret for i et
tremineders glidende gjennomsnitt I).

1983 1984 1985 	
Mars Apr. Mai

1986
Juni Juli Aug.

Industri ialt -0.8 2.6 2.3 0.2 -0.2 4.8 2.4 2.5 2.0
Noringsmidler, drikkev. og tobakk -4.9 -1.3 -0.8 0.4 -3.8 6.6 4.1 8.3 3.8
Tekstilvarer, bekledn.v., 	 lair mv. -7.7 -1.3 2.8 -1.9 -1.9 5.1 0.0 -1.9 -0.3
Trevarer -6.2 -1.0 1.4 4.5 4.2 9.5 1.3 0.7 2.8
Treforedling 5.7 10.6 3.7 -1.5 -2.0 2.6 -2.2 -1.7 -4.4
Grafisk produksjon og forlagsv. 1.7 0.7 2.1 2.0 2.3 6.4 3.1 3.5 3.5
Kjemiske prod., mineraloljep. mv. 6.9 5.9 1.5 2.1 2.4 4.1 -0.3 -0.5 -0.8
Mineralske produkter -2.1 -5.5 7.3 13.0 11.9 15.0 10.1 11.1 9.8
Jern, stil og ferrolegeringer 21.0 11.4 0.9 -11.1 -9.7 -7.6 -3.3 -7.2 -6.1
Ikke-jernholdige metaller 29.1 10.7 -2.4 -0.9 -2.2 -1.5 1.9 1.1 2.4
Metallvarer -10.4 3.0 4.8 -0.2 -0.5 5.9 4.9 4.2 2.9
Maskiner -10.6 4.2 7.3 -0.8 -0.7 5.7 4.7 5.2 4.3
Elektriske apparater og materiell -0.1 3.5 7.9 -0.3 -0.3 8.4 7.8 8.6 7.3
Transportmidler -13.7 -5.0 -3.6 -5.4 -5.3 0.7 -0.4 -2.7 -2.5
Tekn. og vitensk. 	 instr. mv. 11.2 0.6 3.7 7.7 7.7 10.6 5.0 7.8 7.3
Industriproduksjon ellers 0.5 -1.3 7.7 3.6 5.2 9.2 2.6 3.8 9.4

1)Tallene i kolonnene for minedens viser endring i prosent fra same
periode trot for for summen av produksjonen for den aktuelle
mini/den, mineden for og mineden etter.
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TABELL 84: ORORETILGANG - INOUSTRI
Ordretilgang til utvalgte industrigrupper, fordelt pi eksport- og hjemme-
markedet. Sesongjusterte verdiindekser. 1976=100. Tallene for Irene visor
gjennomsnittet av kvartalstallene for det samme året.

1982 1983 1984 1985 --1984 	 1985 	 1986 	
3.kv 4.kv 1.kv 2.kv 3.kv 4.kv 1.kv 2.kv 3.kv

Produksjon av kjemiske råvarer:
Ordretilgang i alt 	 180 189 215 233 204 248 225 248 229 229 204 217 219
For eksport 	 178 195 237 239 224 267 197 274 248 236 188 223 241
Fra hjemmemarkedet 	 184 181 185 225 178 220 265 212 205 218 229 207 189

Produksjon av metaller:
Ordretilgang i alt 	 133 198 224 231 223 231 244 239 226 215 198 235 221
For eksport 	 142 218 243 246 246 244 264 259 236 226 211 226 234
Fra hjemmemarkedet 	 102 133 158 181 164 171 181 171 209 162 159 266 193

Produksjon av verkstedprodukter ekskl.
transportmidler og oljerigger mv.:
Ordretilgang i alt 	 145 147 168 200 163 189 192 210 194 203 201 205 189
For eksport 	 158 164 213 231 200 250 223 212 253 235 206 262 206
Fra hjemmemarkedet 	 140 141 150 188 146 165 177 214 168 192 198 187 180

1)Ikke sesongjustert

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

1982 1983 1984 1985 --1984 	 1985 	 1986 	
3.kv 4.kv 1.kv 2.kv 3.kv 4.kv 1.kv 2.kv 3.kv

Produksjon av kjemiske rivarer:
Ordrereserver i alt 	 175 182 221 258 229 274 264 249 259 260 239 218 227
For eksport 	 183 189 259 247 269 328 265 231 249 244 185 168 189
Fra hjemmemarkedet 	 164 172 172 272 180 205 263 273 271 279 308 280 275

Produksjon av metaller:
Ordrereserver i alt 	 104 127 141 132 141 120 151 140 130 107 121 117 117
For eksport 	 115 152 167 151 168 141 176 161 148 120 137 121 127
Fra hjemmemarkedet 	 78 63 71 	 81 69 65 85 86 81 72 77 104 91

Produksjon av verkstedprodukter  ekskl.
transportmidler og oljerigger mv.:
Ordrereserver i alt 	 163 169 175 222 173 186 199 224 230 234 251 250 248
For eksport 	 190 187 202 260 192 224 240 256 265 278 295 316 302
Fra hjemmemarkedet 	 151 161 164 205 165 169 181 210 215 215 233 221 224



13*
KONJUNKTURINOIKATORER FOR NORGE

TABELL 86: LAGERBEHOLONING

Lagerboholdning i industri og engroshandel. Verdiindekser. 1982=100.

1982 1983 1984 1985 	 1984 	 1985 	 1986---
2.kv 3.kv 4.kv 1.kv 2.kv 3.kv 4.kv 1.kv 2.kv

Industri og engroshandel:
Lager i a 1 t: 	 100 90 87 86 84 92 87 88 84 87 85 86 82

Norskproduserte varer:
For innenlandsk bruk 	 100 101 96 94 90 102 96 97 91 95 93 94 86
For eksport 	 100 74 72 73 70 78 75 75 72 79 67 68 65

Importerte varer:
Lager i alt 	 100 90 87 86 90 89 83 86 85 81 90 89 92

Industri:
Lager i alt 	 100 87 84 81 	 84 86 83 83 83 80 79 79 78
Lager av egne produkter 	 100 86 83 82 81 85 83 84 83 83 78 81 77
Lager av ristoffer 	 100 89 87 80 92 90 82 81 83 75 80 77 80

Lager etter var.):
Jern og stil 	 100 86 79 84 77 80 76 92 82 82 78 80 78
Andre uedle metaller 	 100 57 59 62 51 65 71 68 59 60 60 59 55
Tre- og treforedl.prod. 	 100 93 86 79 90 85 75 85 81 	 77 72 78 78

TABELL 87: ARBEIDSMARKEDET - ARBEIDSKRAFTUNDERSOKELSEN

Tallet pi arbeidssøkere uten arbeidsinntekt og tallet pi sysselsatte.
1000 personer.

1982 1983 1984 1985 --1984 	 1985 	 1986 	
3.kv 4.kv 1.kv 2.kv 3.kv 4.k .v 1.kv 2.kv 3.kv

Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt:
Kvinner 	 25 33 28 28 35 24 26 23 38 23 22 23 30
Menn 	 27 35 33 24 35 27 31 	 21 	 25 18 17 	 16 18
Totalt 	 52 67 61 52 70 51 58 44 63 42 39 39 48

Tallet pi sysselsatte: 	 1946 1957 1970 2012 1947 1979 1991 2009 2007 2042 2058 2085 2053

TABELL 88: ARBEIDSMARKEDET - ARBEIDSKONTORENES REGISTRERINGER

Tallet pi registrerte arbeidsløse og ledige plasser. Arbeidsloshetsprosenten.

1983 1984 1985 	 1986 	
Mai 	 Juni Juli Aug. Sep. Okt.

Sesongjusterte tall:
Registrerte arbeidsløse 1000 pers. 63.6 66.6 51.4 37.0 37.1 37.3 35.0 38.3 38.5

Ujusterte tall:
Registrerte arbeidsløse 1000 pers. 63.5 66.6 51.4 30.2 30.6 33.8 38.4 34.1 33.8
Herav: Permitterte 	 1000 pers. 10.8 	 8.3 	 5.6 	 3.0 	 2.1	 1.9 	 2.2 	 2.7 	 3.1
Ledige plasser 1) 	 1000 pers. 	 3.3 	 4.3 	 5.8 12.8 10.5 	 9.3 10.2 10.0 	 9.0
Arbeidsløshetsprosent 	 3.8 	 3.9 	 3.0 	 1.7 	 1.8 	 2.0 	 2.2 	 2.0 	 2.0
Arb.10se/led.plasser 1) 	 22.0 	 16.1 	 8.9 	 2.4 	 2.9 	 3.6 	 3.8 	 3.4 	 3.8

1)Tallone for ledige plasser fra og mod januar 1983 er ikke uten videre gammon-
liknbare med tall for tidligere år pi grunn av endringer i beregningsmetoden.
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TABELL 89: INDUSTRIINVESTERINGER I VERDI - INVESTERINGSUNDERSOKELSEN

Antatte og utførte industriinvesteringer. Mill.kr. Sesongjustert.
Tallene for Irene viser gjennomsnittet av kvartalstallene for det *ammo &rot.

1984 1985 1986 	 1985 	 1986 	
1.kv 2.kv 3.kv 4.kv 1.kv 2.kv 3.kv 4.kv

Utforte
	

1854 2371 	 NA 1892 2305 2429 2859 2884 3269
Antatte 	2001 2654 3456 2399 2395 2785 3037 3212 3514 3569 3530

TABELL B10: BOLIGBYGGING

Antall boliger i 1000. Sosongjustert. 1). Tallene for &rem
viser gjennomsnittet av minedstallene for det same iret.

1983 1984 1985 	 1986 	
Apr. Mai 	)uni Juli Aug. Sop.

Boliger satt igang
	

2.6 	 2.2 	 2.2 	 2.3 	 2.6 	 2.1 	 2.4 	 2.3 	 2.5
Boliger under arbeid
	

33.9 29.8 27.6 24.7 30.3 29.4 28.7 32.4 30.1
Boliger fullført
	

2.7 	 2.6 	 2.2 	 1.8 	 1.9 	 1.6 	 2.5 	 2.2 	 2.1

1) Seriene er sesongjustert uavhengig av hverandre.

TABELL 811: DETALJOMSETNINGSVOLUM

Sesongjustert indeks. 1979000. Tallene for iron* viser gjennomsnittet av
minodstallene for det *ammo iret.

1981 1982 1983 1984 1985 	 1986 	
Apr. Mai 	 Juni Juli Aug. Sep.

Omsetning ialt 	 102 	 102 	 101 	 102 	 113 	 122 	 128 118 	 116 114 117

TABELL 812: DETALJOMSETNINGSVOLUM MV.

Endring i prosent fra foregående ir og fra samme period. året for i et
tremineders glidende gjennomsnitt. 1)

1983 	 1984 	 1985 	 1986
Mars 	 Apr. 	 Mai Juni Juli Aug.

Omsetning ialt 	 -0.9 	 1.1 	 10.5 	 12.4 	 11.6 	 12.8 6.8 3.3 2.2

Oetaljomsotning etter naring:
Narings- og nytelsesmidler 	 -2.0 	 -0.5 	 0.2 	 1.4 	 2.1 	 2.9 -0.6 -2.1 -1.6
Bekledning og tekstilvarer 	 -1.8 	 1.7 	5.9	 5.8 	 6.3 	 9.3 2.4 4.0 3.1
Nobler og innbo 	 1.5 	 2.6 	 6.9 	 9.1 	 15.0 	 21.1 14.3 5.5 1.9
Jern. 	 farge, glass, stent. og sport 	 -3.6 	 1.0 	 1.8 	 5.2 	 6.1 	 8.7 3.1 1.6 0.4
Ur, 	 opt., musikk, 	 gull og silly 	 -0.2 	 -0.4 	 1.5 	 12.1 	 9.1 	 9.4 7.5 6.6 12.3
Motorkjøretøyer og bensin 	 -0.9 	 2.3 	 31.3 	 31.7 	 27.9 	 27.4 17.4 9.4 5.8

Reg. nye personbiler 	 -4.9 	 -1.7 	 49.5 	 43.3 	 39.0 	 38.2 15.9 -4.8 -12.7

1)Tallet i kolonnene for minedene viser endring i prosent fra same periode
&rot for for summon av omsetningsverdien for den aktuelle mineden,
mineden for og måneden otter.
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TABELL 813: TIMEFORTJENESTE

Gjennomsnittlig timt/fortjeneste i industri og i bygge- og anleggsvirksomhet.
Kroner.

1983 1984 1985 ----1984 	 1985 	 1986---
3.kv 4.kv 1.kv 2.kv 3.kv 4.kv 1.kv 2.kv

Industri, kvinner
	

45.3 49.1 52.8 50.1 51.0 51.3 52.2 53.1 54.7 55.3 56.9
Industri, menn
	

54.0 58.6 63.3 59.8 60.9 61.3 62.9 63.6 65.3 65.9 68.4
Bygge- og mi., menn
	

61.9 65.9 71.0 67.4 68.3 68.6 70.2 71.1 74.2 74.2 79.1

TABELL 814: KONSUMPRISINDEKSEN.

Endring i prosent fra foregiende ir og fra samme «timd ett ir tidligere.

1983 1984 1985 	
Mai Juni

1986
Juli 	 Aug. Sep. Okt.

Ialt 	 8.4 6.3 5.7 5.6 6.7 7.4 	 8.1 8.6 8.8

Varer og tjenester etter konsumgruppe:
Matvarer ialt 	 8.1 6.9 6.5 7.6 8.5 8.7 	 10.7 10.4 11.0
Drikkevarer og tobakk 	 10.1 5.4 4.4 9.0 9.4 11.1 	 11.3 10.5 10.9
Klar og skotøy 	 5.3 5.7 7.2 8.0 7.8 7.5 	 7.4 11.0 10.1
801 i9 , 	 lys og brensel 	 9.9 7.7 6.2 4.5 4.9 4.6 	 4.8 5.0 5.0
Møbler og husholdningsartikler	 7.9 4.7 4.8 5.6 7.2 8.4 	 8.6 8.5 8.9
Helsepleie 	 6.6 5.0 6.4 6.7 6.7 6.9 	 6.5 6.5 6.5
Reiser og transport 	 9.9 6.3 3.7 2.2 5.3 7.2 	 8.6 9.7 9.8
Fritidssysler og utdanning 	 6.6 6.3 6.4 6.2 6.6 7.1 	 7.5 7.5 7.8
Andre varer og tjenester 	 8.9 4.6 6.0 7.3 7.4 9.0 	 8.6 8.8 9.1

Varer og tjenester etter leveringssektor:
Jordbruksvarer 	 7.3 5.7 6.0 8.6 9.4 9.0 	 11.9 11.1 12.3
Andre norskproduserte konsumvarer 	 8.6 7.0 5.7 2.6 3.5 4.7 	 5.3 5.5 5.3
Importerte konsumvarer 	 6.9 5.7 5.9 7.0 10.2 10.6 	 11.8 12.6 13.0
Husleie 	 9.2 7.4 4.9 4.6 4.7 4.7 	 4.7 5.1 5.1
Andre tjenester 	 10.5 5.6 5.5 7.7 7.6 8.8 	 8.9 9.8 9.8

TABELL 815: ENGROSPRISER.

Endring i prosent fra foregtende år og fra samme periode ett ir tidligere.

1983 1984 1985 	 1986
Mai Juni Juli 	 Aug. Sop. Okt.

Ialt 	 5.8 6.3 5.0 1.4 2.7 2.5 	 2.9 3.8 3.8
Matvarer og levende dyr 	 5.6 7.3 7.6 9.1 9.3 9.5 	 10.0 10.6 10.2
Drikkevarer og tobakk 	 9.5 6.3 5.3 7.8 8.2 8.6 	 8.4 8.5 9.9
Rivarer, 	 ikke spis., u. brenselet. 	 2.6 10.1 2.3 -3.9 -2.0 -0.8 	 1.8 2.0 2.8
Brenseletoffer, -olje og el.kraft 	 8.6 7.7 5.0 -12.5 -11.9 -14.1 -14.5 -11.4 -12.4
Dyre- og plantefett, voks 	 13.1 24.0 -1.0 -18.2 -17.5 -14.1 	 -12.5 -14.4 -13.9
Kjemikalier 	 5.0 5.7 2.6 0.6 2.7 1.7 	 2.6 2.9 3.8
Bearbeidde varer etter materiale 	 4.7 5.3 4.2 2.5 4.4 4.8 	 5.2 5.5 5.8
Maskiner og transportmidler 	 5.2 3.7 4.4 6.3 9.0 9.1 	 9.5 9.8 10.3
Forskjellige ferdigvarer 	 5.6 4.9 5.1 5.3 6.5 6.7 	 6.5 6.7 6.7
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TABELL 816: UTENRIKSHANOELEN - VEROITALL

Verditall for tradisjonell vareeksport og vareimport iflg. handels-
statistikken.1). Milliarder kroner. Sesongjustert. Tallene for
Irene visor gjennomsnittet av minedstallene for dot samme iret.

1981 1982 1983 1984 1985 	 1986 	
Mai Jun Jul Aug Sep Okt

Eksport
Import

4.3 4.4 5.0 5.8 6.2 5.8
7.1 7.6 7.6 9.0 10.7 12.2

5.5 5.8 5.8 5.8 6.1
11.8 12.6 11.8 12.4 12.3

1)Eksport or regnet uten skip, oljeplattformer, riolje og naturgass.
Import er regnet uten skip og oljeplattformer.

TABELL 817: UTENRIKSHANOELEN - INOEKSER

Volum, og prisindekser for tradisjonell vareeksport og vareimport iflg.
handelsstatistikken.1). 1980:100. Arens visor gjennomsnittet av
kvartalstallene for det *ammo het.

1983 1984 1985 --1984 	 1985 	 1986 	
3.kv 4.kv 1.kv 2.kv 3.kv 4.kv 1.kv 2.kv 3.kv

Sesongjusterte tall:
Eksportvolum 112 117 121 120 121 122 122 120 119 122 117 118
Importvolum 96 110 123 111 114 122 117 121 133 140 143 140

Ujusterte tall:
Eksportpriser 114 128 133 127 131 133 135 134 132 126 122 128
Importpriser 116 120 127 121 123 125 128 129 128 125 125 129

1)Eksport er regnet uten skip, oljeplattformer, riolje og naturgass.
Import er regnet uteri skip og oljeplattformer.

MERKNAD TIL TABELL 82.
2) For tilbakegiende ir er produksjonsindeksen otter anvendelse avstemt mot de endelige,
irlige nasjonalregnskapene, der verdien av skip og oljeplattformer først regnes som
investert nir skipet er ferdigbygd oiler plattformen er slept ut på feltet. I bygge-
perioden rooms produksjonen som levert til lager av varer under arbeid og ikke invest-
cringer, noe som vil gi store variasjoner i indeksen mollom de berørte Irene.
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OLJE- OG GASSPRODUKSJON
Rbolje (mill.tonn) og naturgass (milliarder S m3 (kubikkmeter)). 	 PRODUKSJONSINDEKS.
Ujusterte tall 	 Sesongjustert. 1980=100
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----for konsum

s	 For eksport
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110

105

100

95

11111111k t
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19851984 1986

PRODUKSJONSINDEKS Lift_H KONKURRANSETYPE.
Bergverksdrift industri og kraftforsyning uten
oljeutvinning. Sesongjustert. 1980=100

1982 1963
'JAW.

1984 1965 1986

120I

Skjermet industri og kraftforsyning
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1984
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1986

PRODUKSJONSINDEKS 	  ANVENDELSE.
Bergverksdrift industri og kraftforsyning uten
oljeutvinning. Sesongjustert. 1980=100

PRODUKSJONSINDEKS LiiLN :NYENDELSE.
Bergverksdrift industri og kraftforsyning uten
oljeutvinning. Sesongjustert. 1980=100
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PRODUKSJONSINDEKS LfiLH KONKURRANSETYPE.
Bergverksdrift industri og kraftforsyning uten
oljeutvinning. Sesongjustert. 1980=100
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ORDRETILGANG	 ORDRERESERVER
Metaller. 	Metaller
Sesongjustert verdiindeks. 1976=100 	 Ujustert verdiindeks. 1976.100

ORDRETILGANG. 	 ODRERESERYER
Verkstedprodukter uten transportmidler og oljeplattformer m.v. 	 Verkstedprodukter uten transportmidler og oljeplattformer m.v.
Sesongjustert verdiindeks. 197610° 	 Ujustert verdiindeks. 1976.100
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1 	 I 	 1
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ORDRETILGANG.
Tekstilvarer kler og skotøy og kjemiske råvarer.
Sesongjustert verdiindeks. 1976=100

ORDRERESERVER
Tekstilvarer klar og skotoy og kjemiske råvarer
Ujustert verdiindeks. 1976=100
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1000-
—Bonged

900- 	 Andre bygg 1)

800-

700-

600-

500-

400-

3» I 	 • 1,s;

• ' 	 • ,, s

1111 1 111' 11 	 111 1 1111 1 11 	 11 1111 1 111 	 1 1111 11 111 1 	 111 1 1111 11 

1982 	 1983 	 1984 	 1985 	 1986 1) Utenom jordbruk, skogbruk og fiske. Over 60 kvm. bruksareal. kvm. bruksareal.
1) Utenom jordbruk, skogbruk og fiske. Over 60 4(vm. bruksareal.

PtILEGGSVIR(SMET AMEGGSVIRKSCOCT
Ordretilgang. Verdiindeks 1. kv. 1985 = 100. 	 Ordrereserve. Verdiindeks 1. kv. 1985 = 100.

1
1984

I 	 I 	 I
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I 	 I_
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600
------Ialt 	 I
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1 	 I 	 1 	 Ill
1982 	 1983

1) Sesongjustert. 	 1) Sesongjustert.
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ARBEIDSLEDIGE.
Registrerte arbeidsløse ved arbeidskontorene og arbeidssøkere
uten arbeidsinntekt. Sesongjusterte tall i tusen.

- 	 i 	 i 	 i 	 1
—Arbeidslose registrert av Arbeidsdirektoratet
	Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt (AKU)

,-•

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

•
•

* .............

TOTR-SYSSELaTTINGIFOLGEARBEIDSKRAFTWDERSØKELSEN.
1003 000 personer.

2.1
I—Ssselsetting i alt

-

1%3
I 	 1
	 1 	 I

	1982
	

1983

I 	 I 	 I
	 I 	 I

1984
	

19861984 1986

ANTATTE OG UTTERTE INVESTERINGER I INDUSTRIEN.
Sesongjusterte verditall. Milliarder kroner pr. kvartal.

LAGER.
Industri og engroshandel.
Sesongjustert volumindeks. 1982=100

1982 1983 1984

1,I11111I,,

1986
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LØNNINGER.
Gjennomsnittlig timefortjeneste i industri og bygge- og
anleggsvirksomhet, prosentvis endring fra ett år tidligere.

-----Industri, menn
	Industri, kvinner
- -Bygge- og anleggsvirksomhet, menn

I 	 I 	 I
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9

6

3

INNENLANDSKE PRISER.
Pt-osent endring fra ett ir tidligere.

••••

1982 19851983 1984

----Konsumprisindeksen
	 Engrosprisindeksen

14

12

10

e

6

4

2

UTENRIKSHANDEL MED TRADISJONELLE VARER.PRISSTIGNING FOR KONSUMVARER 1).
Prosent endring fra ett Ar tidligere. 	 Sesongjusterte verditall. Milliarder kroner.

i.l..1i.l..

19841982 	1983

..I.,11i1.1 

1985 	 1986

14
--Iflg. konsumprisindeksen
	 Iflg. engrosprisindeksen

12

/0

1) Konsumprisindeksen for varer omsatt gjennom detaljhandelen
og engrosprisindeksen for varer levert til konsum.

14

13

12

11

--Eksport' uten skip, plattformer, råolje og n.gass
	Im	 meIrrort uten skip oj plattfor
- - -Import uten skip, plattformer og råolje

)i V
„„, .

8 ,.,/% •
'‘ 	 *"

1984 1985

9

10

6

5

4.

i" 	 . 	 I

1982

..1..ifili.

1%3
iil..Iiili,

1986

Sesongjustert volumindeks. 1980*100Prisindekser (enhetspriser). 1980.100.
UTENRIKSHANDEL MED TRADISJONELLE VARER. 	 UTENRIKSHANDEL MED TRADISJONELLE VARER.

• ...... ••••••••.'

1 	 I 	 1

1984

1 	 I 	 I
1983

i
19E32

160*
-Eksport' uten skip, plattformer, råolje og n.gass
	Import uten skip, plattformer og råolje

150

140

130

120

110

100

--Eksport' uten skip, plattformer, råolje og n.gass
	Import uten skip og plattforme

'I
1982

I 	 1 	 I
1985

I 	 I 	 1
1986

140

130

/20

110

100

1 	 I 	 I
1985
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TABELL Cl: PRODUKS3ON OG EKSPORT AV RAOL3E FRA NORSK SOKKEL. 1000 TONN. 1)

Total Ekofisk Frigg

Produksjon

Statfjord Murchison Valhall Heimdal

Eksport

Total

1980 	 24.451 21.531 2.839 81 23.197
1981 	 23.450 16.273 6.575 602 20.453

1982 	 24.515 14.150 9.441 857 67 20.866

1983 	 30.482 13.031 15.803 880 769 25.623
1984 	 34.682 11.172 34 18.610 2.447 2.419 30.064

1985* 	 38.410 10.417 60 24.036 1.445 2.452 32.602

Januar-september 2)

1985 	 27.561 7.912 46 16.482 1.153 1.968 26.768

1986 	 30.035 6.519 38 20.986 696 1.609 187 28.244

1985*
Januar 	 2.997 958 7 1.596 199 237 2.734
Februar 	 2.725 846 7 1.480 181 211 2.111

Mars 	 3.111 920 7 1.782 154 248 2.672
April 	 3.033 886 7 1.764 137 240 2.667
Mai 	 3.079 901 6 1.816 102 254 2.596

Juni 	 2.617 818 4 1.462 89 243 2.196
Juli 	 3.403 894 3 2.179 98 230 2.777
August 	 3.278 854 2 2.160 101 161 2.910
September 	 3.318 835 3 2.243 92 144 3.060
Oktober 	 3.622 861 5 2.504 100 152 3.045
November 	 3.571 813 4 2.496 93 165 2.814
Desember 	 3.656 831 5 2.554 99 167 3.020

1986*
Januar 	 3.621 816 5 2.513 101 186 2.924

Februar 	 3.343 733 6 2.333 89 182 2.717
Mars 	 3.650 777 5 2.586 89 193 3.089
April 	 1.272 254 2 862 94 55 5 1.285
Mai 	 3.344 869 4 2.160 83 195 33 2.670
Juni 	 3.604 808 3 2.468 81 196 48 2.825
Juli 	 3.883 803 6 2.761 79 196 38 3.378
August 	 3.872 753 2 2.830 54 200 33 3.210
September 	 3.446 706 5 2.473 26 206 30 2.644
Oktober 	 3.502

1) Uoverensstemmelser i tabellen skyldes maskinell avrunding.

2) Januar-oktober for eksport av olje.



23*
INDIKATORER FOR OLJEVIRKSOMHET

3
TABELL C2: PRODUKSJON OG EKSPORT AV NATURGASS FRA NORSK SOKKEL. MILLIONER SM . 1)

Total Ekofisk

Produksjon

Frigg 	 Statfjord Murchison Valhall Heimdal

Eksport

Total

1980 	 25.973 15.938 9.991 44 25.119
1981 	 26.162 14.760 11.312 86 4 25.197
1982 	 25.534 14.583 10.810 109 31 24.457
1983 	 25.831 13.690 11.797 234 22 88 24.528
1984 	 27.375 12.800 13.670 291 103 511 26.240
1985* 	 26.668 11.653 13.691 827 61 435 25.429

Januar-septombor 2)
1985 	 19.867 9.269 9.952 241 48 357 20.718
1986 	 19.306 5.976 9.397 2.460 29 267 1.177 20.698

1985*
Januar 	 2.874 1.256 1.542 23 6 47 2.751
Februar 	 2.515 1.082 1.365 23 6 39 2.423
Mars 	 2.732 1.174 1.480 26 4 48 2.623
April 	 2.525 1.061 1.386 27 6 46 2.425
Mai 	 2.334 1.068 1.188 26 5 46 2.245
Juni 	 1.823 965 789 20 5 44 1.739
Juli 	 1.765 977 712 30 5 41 1.670
August 	 1.685 908 712 35 6 24 1.589
Septembir 	 1.615 778 778 31 5 22 1.517
Oktober 	 1.854 772 917 136 5 24 1.738
November 	 2.295 774 1.358 131 5 27 2.182
Desember 	 2.651 838 1.464 319 3 27 2.529

1986*

Januar 	 2.660 800 1.487 340 3 30 2.547
Februar 	 2.405 728 1.347 298 2 30 2.315
Mars 	 2.721 851 1.530 300 2 30 2.575
April 	 1.132 233 756 93 2 9 39 1.081
Mai 	 2.262 707 1.009 274 6 33 233 2.142
Juni 	 2.054 662 810 328 2 34 218 1.885
Juli 	 2.077 677 802 322 6 33 237 1.963
August 	 2.042 698 801 282 3 33 225 1.924
September 	 1.961 620 855 223 3 35 225 1.864
Oktober 	 2.404

1) Uoverensstemmelser i tabellen skyldes maskinell avrunding.
2) Januar-oktober for eksport av gass.
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TABELL C3: LETEAKTIVITET PA NORSK SOKKEL. 1)

Antall hull pibegynt

Totalt 	Undersøk-	 Avgrens-
elseshull 	 ningshull

Boremeter Borefartøydogn

Totalt 	 Norsk* 	 Uten-
landske

 	 snitt

Gjennom-

vanndyp
(m)

Gjennom-

snitt

totaldyp
(m)

1980 	 36 26 10 136683 3877 176 3115
1981 	 39 26 13 135054 4131 181 3235

1982 	 49 35 14 155299 4376 162 3314

1983 	 40 33 7 135801 3900 201 3155
1984 	 47 35 12 149034 4235 3803 432 213 3116

1985 	 50 29 21 140778 2) 4037 3544 493 235 3208

Januar-oktober

1985 	 41 24 17 117382 3374 2951 423

1986 	 33 23 10 110432 3060 2714 346

1985

Januar 	 2 2 - 9977 310 248 62
Februar 	 5 4 1 9550 272 213 59

Mars 	 5 3 2 14966 324 287 37
April 	 3 1 2 11449 358 328 30
Mai 	 5 3 2 14284 396 365 31

Juni 	 4 2 2 9532 265 235 30
3uli 	 4 1 3 10911 387 352 35
August 	 6 5 1 18493 407 351 56
September 	 2 - 2 10359 334 304 30
Oktober 	 5 1 2 7861 321 268 53
November • 	 4 3 1 8554 314 274 40
Oesmber 	 5 2 3 14842 349 319 30

1986
Januar 	 4 - 4 10014 400 369 31
Februar 	 3 2 1 	 , 9944 364 336 28
Mars 	 5 2 3 11381 366 335 31
April 	 4 3 1 16274 298 268 30

Mai 	 3 3 - 7502 298 267 31
Juni 	 3 3 - 12782 312 282 30

Juli 	 5 4 1 15094 344 301 43
August 	 2 2 - 13097 324 262 62
September 	 1 1 - 8203 206 147 59
Oktober 	 3 3 - 6141 148 147 1

1) Kilde: Oljedirektoratet.

2) I Oljedirektoratets irsberetning for 1985 er antall boremeter oppgitt til 143473 meter. Tallet
i &no* tabellen or summon av minedstallone.
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TABELL C4: PALOPTE KOSTNADER TIL LETING ETTER OLJE OG GASS PA NORSK SOKKEL.1)
MILLIONER KRONER.

----1984  	 1985 	 1986 	

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

Letekostnader i alt  	 1906 	 2352 	 1478 	 1872 	 2019 	 2465 	 1808 	 1813

Undersøkelsesboringer  	 1443 	 1729 	 1176 	 1376 	 1435 	 1699 	 1393 	 1315

Borefartøyer  	 564 	 733 	 541 	 465 	 631 	 631 	 553 	 455

Transportkostnader  	 164 	 221 	 127 	 169 	 158 	 211 	 190 	 197

Varer  	 240 	 308 	 189 	 216 	 211 	 296 	 221 	 204
Tekniske tjenester .  	 475 	 467 	 319 	 526 	 433 	 508 	 429 	 459

Generelle undersøkelser 	 147 	 168 	 60 	 120 	 178 	 193 	 78 	 110
Feltevaluoring og

feltutvikling  	 174 	 284 	 89 	 181 	 185 	 340 	 220 	 190

Administrasjon og
andre kostnader  	 142 	 171 	 153 	 195 	 221 	 233 	 117 	 198

1) Tabellen dekker letefasen, dvs. kostnader som piløper otter at letetillatelse
er gitt og fram til en eventuell utbygging er godkjent av myndighetone.

TABELL C5: PALOPTE INVESTERINGSKOSTNADER TIL FELTUTBYGGING PA NORSK SOKKEL. 1)
MILLIONER KRONER.

----1984  	 1985 	 1986 	

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

Feltutbygging i alt  	 3926 	 4249 	 3531 	 5176 	 4473 	 5978 	 4538 	 5439

Varer  	 1865 	 2241 	 1826 	 2859 	 2171 	 3473 	 2423 	 3346

Brestruktur inkl.

utrustning av skaft  	599	 690 	 524 	 794 	 540 	 646 	 706 	 904
Dekk/dtkkramme  	 449 	 575 	 486 	 714 	 586 	 898 	 466 	 616
Moduler  	 766 	 834 	 715 	 1006 	 773 	 1226 	 955 	 1294
Andre varer  	 51 	 92 	 99 	 345 	 272 	 703 	 296 	 530

Tjenester  	 2020 	 1838 	 1515 	 2136 	 2159 	 2301 	 1861 	 1904

Prosjektering og
prosjekttjenester  	 517 	 765 	 555 	 725 	 841 	 988 	 703 	 540
Maritime tjenester .. • • 	 801 	 247 	 215 	 541 	 398 	 370 	 211 	 172

Andre tjenester 2) .. .  	 216 	 307 	 206 	 289 	 205 	 180 	 192 	 312
Egne arbeider 2)  	 486 	 519 	 540 	 580 	 715 	 763 	 755 	 901

Produksjonsboring  	 41 	 170 	 190 	 181 	 143 	 204 	 254 	 189

1) Omfatter Ekofisk vanninjeksjon, Ula 	 Gullfaks A. B og C. ()sobers A og 8, Ost-Frigg, Tomme-
liten og Osoborg gassinjeksjon.

2) Driftsforberedelseskostnader er inkludert.
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TABELL C6: RAOLJEPRISER PR. FAT. 1)

Normpriser 	 Offisielle salgsprisor 	 Spotprisor 	 Eksportpris 	 Spotpris

i US$ 	 i US$ 	 i US$ 	 for verden 2) 	 i Nkr

Ekofisk Stat- Brent- Arabian Arabian Bonny Arabian Arabian Bonny Ekofisk US$ 	 Nkr 	 Ekofisk

fjord blend light heavy light light heavy light

1984

Januar 29.00 26.00 30.00 28.64 26.35 29.73 29.64 28.61 225.16 233.27

Februar 30.10 29.66 30.10 29.00 26.00 30.00 28.61 26.66 30.25 30.05 28.61 220.30 231.39

Mars 29.00 26.00 30.00 28.57 26.87 30.23 30.18 28.62 214.65 226.35

April 29.00 26.00 30.00 28.45 26.99 30.20 30.25 28.62 217.23 229.60

Mai 30.05 29.60 30.05 29.00 26.00 30.00 28.43 27.08 30.06 29.91 28.65 223.76 233.60

Juni 29.00 26.00 30.00 28.12 27.12 29.57 29.43 28.65 224.04 230.14

Juli 29.00 26.00 30.00 27.72 26.70 28.67 28.78 28.65 235.22 236.28

August 29.10 28.75 29.15 29.00 26.00 30.00 27.79 26.75 28.47 28.57 28.58 237.21 237.13

September 29.00 26.00 30.00 27.94 27.06 28.63 28.56 28.73 247.37 245.90

Oktober 29.00 26.00 30.00 27.85 26.80 28.63 27.88 28.59 253.59 247.30

November 28.00 27.70 28.10 29.00 26.00 30.00 27.96 26.59 28.04 27.80 28.43 247.34 241.86

Desember 29.00 26.00 30.00 27.78 26.29 27.84 27.05 28.43 255.30 242.91

1985

Januar 26.80 26.60 26.90 29.00 26.00 30.00 28.08 26.70 27.53 27.05 28.38 260.24 248.05

Februar 27.35 27.15 27.45 28.00 26.50 28.65 27.91 26.65 28.55 28.73 28.13 265.83 271.50

Mars 28.05 27.85 28.15 28.00 26.50 28.65 27.81 26.63 28.44 28.28 27.96 265.06 268.09

April 28.00 26.50 28.65 27.66 26.53 28.29 28.23 27.77 247.15 243.86

Mai 27.40 27.10 27.40 28.00 26.50 28.65 27.01 25.59 27.02 26.89 27.67 247.92 241.92

Juni 28.00 26.50 28.65 26.79 25.05 26.53 26.58 27.37 241.40 236.82

Juli 28.00 26.00 28.65 27.05 25.19 27.21 27.01 27.21 229.92 230.69

August 27.05 26.80 27.00 28.00 26.00 28.65 27.50 25.39 27.88 27.44 27.11 223.12 227.97

September 28.00 26.00 28.65 27.79 25.66 28.55 28.15 27.29 227.60 233.52

Oktober 28.00 26.00 28.65 27.80 25.78 29.07 28.88 27.41 216.81 230.58

November 28.55 28.30 28.55 28.00 26.00 28.65 27.86 25.81 30.38 30.G8 27.61 215.36 234.00

Desember 28.00 26.00 28.65 26.92 25.17 27.78 26.78 27.29 208.77 201.96

1986

Januar 25.60 25.35 25.70 28.00 26.00 28.65 •• •• 23.50 22.60 26.36 199.02 170.63

Februar 19.05 18.80 19.15 28.00 26.00 28.65 •• •• 17.80 17.50 24.44 178.17 127.58

Mars 15.90 15.65 16.00 28.00 26.00 28.65 •• •• 14.20 14.00 14.85 105.88 99.82

April 12.95 12.60 12.90 .. •• •• •• •• 12.80 12.40 12.65 90.45 88.66

Mai 13.35 12.95 13.25 •• •• .. •• •• 14.20 13.95 13.15 97.84 103.79

Juni 13.25 12.85 13.15 •• •• •• •• •• 12.25 12.00 11.76 89.49 91.32

3uli •• •• .. •• •• 9.80 9.60 9.63 71.94 71.71

August •• •• •• •• .. 14.05 13.85 11.80 86.73 101.80

September .. •• -. .. •• 14.35 14.00 13.58 99.68 102.76

Oktober •• •• •• •• •• 13.95 13.65 13.47 99.00 100.33

1) Kilder: Normpriser: Olje- og energidepartementet. (Faktaheftet).

Offisielle salgspriser: Petroleum Economist til 1984. IEA Oil Market Report fra 1985
Spotpriser: OPEC Bulletin til og med 1985. Petroleum Intelligence Weekly fra og med 1986.

Eksportpris for verden: Oil and Gas Journal.
Valutakurser: Statistisk MInedshefte.

2) Offisielle salgspriser veid gammon mod eksportvolum.
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NASJONALREGNSKAPSTALL FOR UTLANDET

TABELL 01: 	 BRUTTONASJONALPRODUKT

Prosentvis volumendring fra fares:Jaen& ir

1985 1986 1987

1981 1982 1983 1984 anslag prognose prognose

Danmark    -0,9 3,0 2,1 3,5 3.1 2 1/2 2 1/2
Frankrike 	 0,2 1,8 0,8 1,5 1,2 2 1/2 2 1/2
If.alia 	 0,1 -0,5 -0,2 2,8 2,3 2 3/4 2 3/4
.hpan 	 4,0 3,3 3,2 5,1 4,6 3 1/4 3
U11 	 2,5 -2,1 3,4 6,6 2,2 3 3 3/4
S%orbritannia 	 -1,5 1,9 3,3 2,8 3,2 3 2 1/4
Sverige 	 -0,3 0,8 2,4 3,4 2,3 2 1 3/4
Forbundsropublikkon Tyskland 	 -0,2 -1,0 1,5 3,0 2,4 3 1/2 3

Norge 	 0,9 0,3 4,5 5,6 4,2 4 1/4 2 1/4

Kilde: OECO.

TABELL 02: 	 PRIVAT KONSUM

Prosentvis volusendring fra foregUnde ir

1985 1986 1987

1981 1982 1983 1984 anslag prognose prognose

Danmark    -2,3 1,5 1,7 2,7 3,6 2 3/4 3
Frankrike 	 2,0 3,4 1,0 1,1 2,4 3 2 1/4
Italia    0,8 -0,7 -0,3 1,9 1,9 3 2 3/4
Japan 	 0,8 4,3 3,2 2,3 2,7 3 1/2 4
USA    2,0 1,3 4,6 4,4 3,3 3 3 1/4
Storbritannia 	 -0,1 0,7 3,9 1.9 2,8 3 3/4 3 1/2
Sverige 	 -0,5 1,4 -1.8 1,3 2,6 2 1/4 2
Forbundsrepublikken Tyskland 	 -0,6 -1,3 1,2 0,8 1.7 4 1/2 4

Norge 	 1,1 1,8 1,5 2,7 8,2 4 3/4 2 1/2

Kilde: OECD.

TABELL 03: 	 OFFENTLIG KONSUM

Prosentvis volumendring fra foregående ir

1985 1986 1987

1981 1902 1983 1984 anslag prognose prognose

Danmark 	 2,6 2,8 -0,6 -0,6 1,3 -1/4 3/4
Frankrike 	 2,2 2,5 1 3 4 1,0 1,3 1 1/2
Italia 	 3,0 2,6 2.4 2,4 2,5 2 1 	 1/2
Japan 	 5,2 1,8 2,9 2,5 2,6 2 1/4 2 3/4
USA 	 0,9 2,0 0,9 4,3 6,0 1 1 3/4
Storbritannia 	 0 0,9 1,8 1,4 0,5 3/4 1/2
Sverige 	 2,0 0,8 0,8 2,0 1,5 1 	 1/4 1 	 1/2
Forbundsrepublikken Tyskland 	 1,5 -0,9 0,3 2,5 2,1 2 3/4 2 3/4

Norge 	 6,1 3,9 4,6 2.0 3,4 2 2 3/4

Kilde: OECD.
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TABELL 04: 	 BRUTTOINVESTERINGER I FAST REALKAPITAL

Prosentvis volumendring fra foregiende ir

1981

Danmark  	 -19,2
Frankrike  	 -1,6

Italia  	 0,6
Japan  	 3,6
USA  	 3,1 	 1)
Storbritannia  	 -8,5
Sverige  	 -5,3
Forbundsrepublikken Tyskland  	 -4,2

Norge  	 17,9

Kilde: OECD. 	 1) Private bruttoinvesteringer.

TABELL 05: 	 EKSPORT AV VARER OG TJENESTER

Prosentvis volumendring fra forogående år

1981

Danmark  	 8,2
Frankrike  	 5,3
Italia  	 4,1
Japan  	 15,9
USA  	 0,7
Storbritannia  	 -1,8
Sverige  	 1,1
Forbundsrepublikken Tyskland  	 8,4

Norge  	 1,4

Kilde: 	 OECD.

TABELL 06: 	 IMPORT AV VARER OG T)ENESTER

Prosentvis volumendring fra foregionde ir

1981

Danmark  	 -1,7
Frankrike  	 1,6
Italia  	 -5,1
japan  	 5,5
USA  	 7,0
Storbritannia  	 -3,5
Sverige  	 -7,1
Forbundsrepublikken Tyskland  	 0,7

Norge  	 1,5

Kilde: OECD.

1982

5,4
0,7

-5,2
1,9

-6,8
6,4

-1,1
-5,3

-11,0

1982

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

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

-0,1

1982

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

-0,1

3,7

1)

1983

1,6
-2,3

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

5,8

1983

3,8
4,4
3,4
4,2

-3,5
2,6
10,7
-0,2

7,3

1983

0,3

-0,9
-0,4
-5,1
10,6
5.8
0,4
1,1

0,0

1)

1984

12,5
-1,2

6,2
4,6

17,6
7,9
3,9
0,8

8,7

1984

3,8
7,3
6,5
17,5
6,2
7,2
6.5
8,2

7,5

1984

6.2
3,9
9,2
11,1
22,8
9,5
4.7
5,2

8,2

1985

anslag

13,6
2,5

4,1
5,8

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

-21,9

1985
anslag

3,5
2,3
8,2
5.9.
-3,0
6,0
2,7
7,2

10,0

1985
anslag

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

7,7

1986

prognose

7
4

3 3/4
6 3/4
3 1/2
4 1/2
3/4

4 1/2

31 1/4

1986

prognose

3 1/4
1 3/4
5 1/4
-2 1/4
5
4 1/4
4
2 3/4

2 1/2

1986
prognose

5

4 1/2
7
3
5 3/4
5
3 1/2
5 1/2

8 1/4

1987

prognose

1 3/4
4 1/4

4 1/2
4 1/4

1) 	 5 1/2
2 3/4

1/4
6 1/2

-11

1987
prognose

3 1/2
2 3/4
4

1/2
8 1/4
2
3 1/4
2

1 	 1/2

1987
prognose

2 1/2
3 3/4
6 1/4
7

4 1/4
5 1/4
2 3/4
6

1/4
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TABELLE1:SVERIGE

Sosongjusterto tall:

1983 1984 1985 	
Mai Juni

1986
Juli 	 Aug. Sep. Okt.

Industriproduksjon 	 1980=100 101.3 108.0 110.4 110.6 111.8 114.9 116.9 ..
Arbeidsløshet 	 1000 personer 151 136 125 115 112 110 108 127 ••

Ujusterte tall:
Ordretilgang 	 1) 	 1980=100 144.7 164.8 174.7 179.0 190.0 104.0 175.0 ..
Konsumprisor 	 1980=100 132.7 143.3 153.7 159.7 159.7 160.1 159.9 161.3 161.9

11Verdi av tilgang pi nye ordrer til industrien.

TABELL E2:STORBRITANNIA

1983 1984 1985 	 1986
Apr. Mai Juni 	 Juli Aug. Sep.

Sesongjusterte tall:
Industriproduksjon 	 1980=100 96.9 100.7 103.9 104.1 103.1 103.4 104.4 104.1
Ordretilgang 	1)	 1980=100 103.3 112.0 113.0 120.7 122.8 125.0 126.1 ..
Dotaljomsetningsvolum 	 1980=100 107.1 110.6 115.3 119.3 118.2 122.4 120.9 122.6 122.8
Arbeidsløshet 	 1000 personer 2866 2998 3113 3200 3205 3220 3223 3219 3197

Ujusterte tall:
Konsumpriser 	 1980=100 127.1 133.4 141.5 146.1 146.4 146.3 145.9 146.3 147.1

1)Volumet av tilgangen pi nye ordrer til verkstedindustrien fra innenlandske kunder.

TABELL E3:FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND

1983 1984 1985 	 1986
Mai Juni Juli 	 Aug. Sep. Okt.

Sesongjusterte tall:
Industriproduksjon 	 1980=100 96.1 99.6 105.0 106.1 108.5 109.4 109.1
Ordretilgang 1) 	 1980=100 91.6 96.1 104.0 112.0 110.0 109.0 110.0
Ootaljomsetningsvolum 	 1980=100 95.9 96.3 96.9 100.0 103.0 102.0 100.0
Arbeidsløshet 	 1000 personer 2266 2266 2306 2243 2227 2212 	 2202 2190 2172
Konsumpriser 	 1980=100 115.6 118.4 120.9 120.9 120.8 120.5 120.5 120.6 120.2

11Volumet av tilgangen pi nye ordrer til investeringsvareindustrien fra
innenlandske kunder.

TABELL E4:FRANKRIKE

1983 1984 1985 	 1986
Apr. Mai Juni 	 Juli Aug. Sep.

Sesongjusterte tall:
Total industriproduksjon 1980=100 97.2 99.8 100.2 104.0 97.9 101.9 103.2 103.2 ..
Arbeidsløshet 	 1000 personer 2040 2309 2395 2429 2447 2456 	 2474 2486 2474

Ujusterte tall:
Konsumpriser 1980=100 138.6 149.2 157.9 161.0 161.4 161.9 162.1 162.3 162.9
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TABELL ES: U S A

1983 1984 1985 	 1986
Apr. Mai 3uni 	 Juli Aug. Sep.

Sesongjusterte tall:
Total industriproduksjon 1980=100 100.4 112.5 114.0 114.8 114.4 114.4 115.0 115.2 115.4
Ordretilgang 1) 1980=100 110.7 126.7 131.4 130.7 129.3 129.5 133.9 130.9 137.3
Detaljomsetningsvolum 2) 95.6 102.3 106.9 111.2 111.6 111.7 112.5 113.5 118.1
Arbeidsløshet 	 1000 porsoner 10690 8533 8310 8342 8554 8443 8190 8027 8329
Konsumpriser 	 1980=100 120.9 126.1 130.5 131.8 132.1 132.7 132.7 133.0 133.4

1)Verdi av tilgang pi nye ordrer pi varige varer.
2)Mrd. dollar i 1972-priser

TABELL ES: JAPAN

1983 1984 1985 	 1986
Apr. Mai )uni 	 3uli Aug. Sep.

Sesongjusterte tall:
Industriproduksjon 1) 	 1980=100 104.8 116.5 121.9 121.7 122.1 122.5 122.3 119.0 122.1
Ordretilgang 2) 	 Mrd. yen 741 875 884 908 939 952 	 840 878 ..
Arbeidsløshet 	 1000 personer 1561 1610 1567 1720 1620 1630 	 1770 1740 ..
Konsumpriser 	 1980=100 109.7 112.1 114.4 115.2 115.2 115.3 115.0 115.0 114.7

1) Industriproduksjon og gruvedrift.
2) Verdien av tilgangen pi nye ordrer til maskinindustrien fra innenlandske
kunder.
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