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Perspektiver

Norsk Økonomi fortsatte pa et lavt gir ogsä i 1992.
Veksten i fastlandsøkonomien var beskjeden, trass
i nye betydelige stimulanser fra offentlig sektor og
ringvirkninger fra oljevirksomheten. Den rekord-
høye arbeidsledigheten steg ytterligere, men ned-
gangen i sysselsettingen ser ut til â ha stanset opp.

Privat konsum økte med om lag 1 1/2 prosent i
fjor. Veksten var moderat, tatt i betraktning at
reallønnsvekst, lettelser i den direkte beskatningen
og fortsatt sterk stønadsvekst ga et solid 10ft i hus-
holdningenes disponible realinntekt. I næringslivet
bidro moderat produksjonsutvikling, svak inntje-
ning og fortsatt overkapasitet, spesielt forbygnings-
kapital, til at investeringene for fastlands-Norge falt
for femte året på rad. Produksjonsvekst finner vi
fOrst og fremst i petroleumssektoren, og i næringer
som leverer varer eller tjenester til denne. Etter flere
år med sterk økning kom investeringene i oljevirk-
somheten i 1992 opp pä et nivå som tilsvarer halv-
parten av de samlede realinvesteringene i fastlands-
Norge.

Den svake utviklingen i etterspørselen fra fast-
lands-Norge gjennom de siste årene gjenspeiler
langt på vei privat sektors behov for finansiell kon-
solidering etter den sterke økningen i lånefinansiert
etterspørsel midt på 1980-tallet. De siste to årene
har en nedgang i internasjonale konjunkturer kom-
met på toppen av dette, og begrenset produksjons-
veksten og svekket lønnsomheten i våre tradisjonel-
le eksportnæringer.

Dessverre er utsiktene for internasjonal økonomi
i 1993 ikke særlig oppløftende fra et norsk syns-
punkt. Flere av våre viktige samhandelsland har
Økonomiske problemer av et vesentlig større om-
fang enn det vi sliter med. Lyspunktet internasjonalt
er at den lenge varslede konjunkturoppgangen i
USA nå ser ut til å være igang, selv om omslaget
fortsatt er forholdsvis moderat. Alt i alt kan derfor
norsk økonomi heller ikke i 1993 vente særlig
drahjelp utenfra.

Også staten begrenser nå sitt bidrag til Økt innen-
landsk etterspørsel, og dette trekker husholdning-
enes inntektsvekst noe ned fra 1992 til 1993. Som
fOlge av at husholdningene gjennom de siste årene
i betydelig grad har forbedret sin fordringsposisjon,
vil imidlertid privat konsum trolig vokse mer i takt
med inntektene i inneværende år. Videre ventes
investeringene i fastlandsnæringene å ta seg noe
opp. Sammen med fortsatt sterk vekst i oljeinveste-
ringene vil dette kunne bidra til A trekke aktiviteten

i fastlands-Norge oppover. Veksten vil likevel nep-
pe bli sterk nok til A gi redusert ledighet.

Året 1992 ble sterkt preget av krisen i det euro-
peiske valutasystemet. Gjennom EFs valutasamar-
held, ERM, og koplingen av de enkelte lands val-
utakurser til ecu, hadde de fleste landene i Vest-
Europa inntil i fjor høst bundet opp sine valutaer i
et system av faste kurser. De Økonomiske ubalan-
sene både innen og mellom de enkelte landene var
imidlertid etter hvert blitt så store at de gjeldende
kursene ikke lenger var troverdige i et valutamarked
hvor restriksjoner pa kapitalbevegelser langt pa vei
er fjernet. I et liberalisert kapitalmarked "flyter"
pengene dit de forventes A kaste mest av seg. Innen-
for visse grenser kan riktignok kapitalstrømmer
holdes i sjakk av høye renter, men begivenhetene i
fjor høst viste med all tydelighet at en slik politikk
er lite effektiv dersom forventninger om kursjuste-
ring først sprer seg i markedet.

For små, åpne Økonomier representerer et fast-
kurssystem en nominell forankring som aktOrene
må ta hensyn til i pris- og lønnsdannelsen, ved
investeringsbeslutninger og i utformingen av den
Økonomiske politikken. Det er grunn til å tro at et
system med flytende kurser vil fore til at inflasjon,
som følge av mindre nominell disiplin blant dem
som fastsetter priser og lønninger. I tillegg vil sta-
dige kursendringer kunne vanskeliggjøre planleg-
ging og skape usikkerhet i beslutninger som angår
transaksjoner med utlandet. Selv om flere små og
mellomstore europeiske Økonomier nå praktiserer
en eller annen form for flytende valutakurs, har alle
annonsert et Ønske om igjen å binde opp valutaen
pd et fremtidig tidspunkt. For EF-landene er forma-
let med en slik fastkurskopling, slik det er formulert
gjennom Maastricht-avtalen, å bevege seg mot et
annet, og mer robust fastkurssysystem, nemlig en
felles pengeenhet. Med en felles valuta, tar delta-
kerlandene "skrittet fullt ut", og fraskriver seg mu-
ligheten til nasjonal kursjustering.

For Norge kan et alternativ i den nåværende
situasjonen være å igjen stabilisere kronen mot en
kurv av valutaene til stare viktigste handelspartnere.
En slik løsning vil hindre at svingninger mellom
andre lands valutaer slår ut i endret konkurranse-
evne og trolig også redusere sannsynligheten for at
slike endringer skal resultere i spekulasjoner mot
kronen. At en slik "handelskurv" ikke vil beskytte
oss mot all spekulasjon, er imidlertid utviklingen
etter det kraftige oljeprisfallet rundt årsskiftet
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1985/86 en viktig pdminnelse om. Den vil heller
ikke fri oss fra de krav en åpen markedsøkonomi
stiller til internasjonal konkurransedyktighet. Erfa-
ringene tilsier at vi over tid ikke kan styre utenom
dette ved depresiering av valutaen. Et langsiktig
stabilt kursleie krever et kostnadsnivd som sikrer
balanse i utenriksøkonomien og en god ressursut-
nyttelse.

Selv om ledigheten er lavere enn i mange andre
land, er det i Norge bred enighet om at den er
uakseptabelt høy. Vare høye ambisjoner for syssel-
setting og arbeidsledighet vil være av betydning for
vurderingen av norske kroner i valutamarkedet. I en
slik sammenheng er kostnadsniväet og produktivi-
teten i norsk økonomi fortsatt et hovedproblem, til
tross for at pris- og lønnsveksten i Norge de siste
årene har vært lav.

Depresierer vi ytterligere før vi binder oss til et
nytt fastkurssystem, kan vi skape det inntrykk at vi
vil løse vårt kostnadsproblem gjennom valutakur-
sjusteringer. Det kan dessuten utløse en pris-lønns-
spiral og dermed nye devalueringer. En slik politikk
kan derfor skape et langvarig troverdighetsproblem
i valutamarkedene med høye renter og ustabilitet
som resultat. En opprettholdelse av dagens kursnivå
forutsetter pd den annen side at vi løser vårt kost-
nadsproblem gjennom innenlandske tiltak.

Hvor stort konkuffanseevneproblem Norge har,
er ikke helt Mart. Blant annet mangler vi sammen-
lignbare tall for produktivitetsnivåer. Sammenlig-
ninger av lønnskostnader for timelønte arbeidere i
industrien peker imidlertid i retning av at disse
kostnadene lå 20 prosent høyere i Norge før kurs-
justeringene og den vedtatte "krisepakken". Pd den
annen side viser tall at grupper av funksjonærer er
klart lavere lønnet i Norge enn i de fleste av våre
konkurrentland. Grove beregninger indikerer at to-
tale lonnskostnader pr. timeverk i norsk industri

ligger 10 prosent over tilsvarende kostnader hos
våre handelspartnere.

Arbeidsledigheten i Norge økte ytterligere i 1992,
og fremsto dermed enda klarere som hovedproble-
met i norsk økonomi. Det er ikke utsikter til at
ledigheten vil gå merkbart ned i inneværende år.
Arbeidsledighet innebærer belastninger for dem
som går ledige, og representerer slOsing med res-
surser for økonomien som helhet. En langvarig
arbeidsledighet vil føre til at viktig kompetanse og
erfaring går tapt, slik at produksjonsmulighetene
svekkes også på lengre sikt.

Selv om den høye arbeidsledigheten i Norge dels
har sammenheng med forhold internasjonalt, er det
opp til oss selv A forbedre virkemäten til økonomien
slik at ressursene utnyttes best mulig. Vår tilknyt-
ning til et intemasjonalt markedssystem med tilnær-
met fri flyt av varer, tjenester og kapital setter
imidlertid klare grenser for hvilke muligheter vi har
til rådighet. Tradisjonelle virkemidler som skjult og
åpen næringsstøtte kan ikke oprettholdes, mens kra-
vet til konkurransedyktighet blir gjort gjeldende for
hele næringslivet. En sysselsettingsstimulerende
politikk kan dessuten ikke i det lange løp were
basert på statlig underskuddsbudsjettering. Erfa-
ringene fra Sverige viser at myndighetene i sd fall
kan bli tvunget til d reversere politikken, med en
sterk økning i ledigheten som resultat. Pd den annen
side er det en viktig lærdom fra analyser av norsk
økonomi at en bedring i konkurranseevnen alene
ikke gir vesentlig økt sysselsetting. Men utenriks-
Økonomien og offentlig budsjettbalanse styrkes, og
bedriftenes soliditet bedres. Skal sysselsettingen
Økes, må denne ate handlefriheten utnyttes til
ekspansjon i Økonomien. Det er gjennomføringen
av denne todelte strategien som er hovedutfordring-
en i drene framover.



HOVEDTREKK VED DEN ØKONOMISKE
UTVIKLINGEN
Vekst fra året før. Prosent»

1991 1992

Realøkonomiske volumindikatorer
Privat konsum	 -0,3
Offentlig konsum	 2,3
Bruttoinvestering i fast kapital	 1,0
-fastlands-Norge	 -2,1
Innenlandsk anvendelse 	 -0,5
Etterspørsel fra fastlands-Norge	 0,1
Eksport	 19,3

tradisjonelle varer	 -3,0
Import	 1,3
- tradisjonelle varer 	 -0,1
Bruttonasjonalprodukt	 1,9
- fastlands-Norge	 0,1
Disponibel realinntekt for Norge	 0,8

Arbeidsmarkedet
Utførte timeverk
Sysselsatte personer
Arbeidsledighetspst. (AKU), nivå

Priser og lønninger
Konsumprisindeksen
Eksportpriser, tradisjonelle varer
Importpriser, tradisjonelle varer
Timelønn

	-1,5 	 0,4

	

-1,0	 -0,2

	

5,5	 5,9

	

3,4	 2,3

	

-0,4	 -6,7

	

-0,3	 -1,6

	

5,0	 2,7

Utenriksregnskap
Driftsbalansen mrd. kr (nivå)	 32,4 22,1

1) Volumvekstratene i alle teksttabellene i
Utsynet er i faste 1990-priser.

1,5
2,7
5,6

-1,4
0,5
1,3

13,1
4,2
1,0
4,0
2,9
1,3

-1,5
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Hovedtrekk i den Økonomiske utviklingen

* Moderat vekst i fastlands-Norge, til tross for sterke impulser fra olje-
investeringer og offentlig sektor

* Oppgang i privatforbruk, etter sterk inntektsvekst

* Samlet sysselsetting uforandret, men fortsatt nedgang i privat sektor

* Nytt stort driftsoverskudd overfor utlandet, trass i lave eksportpriser
* Lavkonjunktur internasjonalt - tegn til rentenedgang etter valutauroen

Norsk Økonomi

Ettersporselen fra fastlands-Norge

Ifølge foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonal-
regnskapet (KNR) økte etterspørselen fra fastlands-
Norge med 1,3 prosent i 1992. Selv om dette er den
høyeste vekstraten på fem dr, er den historisk sett
svært moderat. Det var utviklingen i samlet konsum
som trakk fastlands-Norges etterspørsel opp, mens
bruttoinvesteringene i fast kapital fortsatt viste ned-
gang.

Bruttoinvesteringene utenom olje og sjøfart gikk
ned med nær 1,5 prosent i fjor. Investeringene i
industri og bergverk, som la relativt høyt rundt
årsskiftet 1990-91, falt gjennom 1991 og første
halvår 1992. Selv om nedgangen kan se ut til d ha
stoppet opp i andre halvår i fjor, lå investeringene
pd årsbasis 10 prosent under nivået i 1991. Bolig-
investeringene gikk ned med vel 18 prosent i 1992,
etter en sterk nedgang gjennom de tre foregående
årene. De ligger nå om lag 45 prosent under gjenn-
omsnittsnivået for drene 1978 til 1985. I privat
tjenesteyting, som står for om lag 30 prosent av
bruttoinvesteringene i fastlands-Norge, ate inves-
teringene med nær 6 prosent fra 1991 til 1992, etter
en nedgang på 3,6 prosent Aret før. Investeringene
i offentlig forvaltning økte med vel 5 prosent i 1992,
etter en vekst på nær 16 prosent i 1991.

Den svake utviklingen i investeringene i fast-
lands-Norge utenom offentlig forvaltning gjennom
de siste årene, må ses pd bakgrunn av flere forhold.
Mens det relativt høye investeringsnivået gjennom
perioden 1984 til 1988 bidro til økt produksjonska-
pasitet, har etterspørselen deretter vokst svært mo-
derat. Samtidig har altemativkostnaden ved inves-
teringer i produksjonskapital og boliger økt drama-
tisk. Realrenten ved banklån gikk således opp fra 7
prosent i 1986 til 11,5 prosent i 1992, og hushold-
ningenes reelle lånekostnader steg i denne perioden

med om lag 7 prosentpoeng. Fra 1991 til 1992 var
aningen i lånekostnader 2,5 prosentpoeng, hvorav
nesten 3/4 kan føres tilbake til skatteomleggingen.

Veksten i kapitalkostnadene har bidratt til en mar-
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kert nedgang i verdien av fast eiendom. Prisfallet
har redusert grunnlaget for oppläning bade for hus-
holdninger og foretak. Kombinert med en mer lui-
tisk holdning til risiko i finansinstitusjonene, kan,
dette ha bidratt til den svake utviklingen i inves-
teringene. En forventet nedgang i realrentene i
1993, sammen med et behov for ny produksjonska-
pasitet i deler av næringslivet, vil kunne føre til en
moderat oppgang i investeringene i fastlands-Norge
i 1993.

Privat konsum gikk opp med rundt 1,5 prosent i
fjor, etter en svak nedgang året før. Gjennom perio-
den 1. kvartal 1989 til 4. kvartal 1992 har privat
konsum i gjennomsnitt økt med 1,6 prosent pr.
kvartal, omregnet til årlig rate. Dette er nær gjen-
nomsnittet for hele perioden 1980 til 1992, men
markert lavere enn veksten på 1960- og 1970-tallet.
Som følge av fortsatt sterk vekst i overføringene fra
offentlig sektor, reduserte netto renteutgifter, lønns-
vekst og skattelette økte husholdningenes disponi-
ble realinntekter med over 4 prosent i fjor. Ifølge
foreløpige anslag kom spareraten dermed opp i over
5 prosent, fra et nivå på i underkant av 3 prosent året
fOr. Sammen med den fortsatte nedgangen i hus-
holdningenes nettorealinvesteringer resulterte dette
i en økning i husholdningenes netto fordringer på
over 20 milliarder kroner. Tall fra kredittmarkeds-
statistikken viser at husholdningene både nedbetal-
te gjeld og økte sine bankinnskudd og andre for-
dringer på finansinstitusjoner i 1992. Fortsatt ned-
gang i netto renteutgifter vil gi et synlig bidrag til
vekst i husholdningenes disponible realinntekter
også i 1993. PA denne bakgrunn kan det ligge an til
en vekst i privat forbruk i dr om lag pd linje med
veksten i 1992.

Regjeringen la i Revidert nasjonalbudsjett for
1992 opp til en økning i offentlig konsum på 2,8
prosent for fjordret. Ifølge foreløpige tall fra det
kvartalsvise najonalregnskapet ble konsumveksten
2,7 prosent, om lag 0,5 prosentpoeng over veksten
i 1991. Offentlig sektors kjøp av varer og tjenester
økte med vel 3 prosent, til en andel på 25,7 prosent
av BNP. Denne andelen har økt med noe under 5
prosentpoeng fra midten av 1980 tallet. Mens kom-
muneforvaltningens utgifter om lag tilsvarte inntek-
tene både i 1991 og 1992, økte underskuddet på
statsbudsjettet ifølge foreløpige anslag med 20 mil-
liarder kroner i fjor. Ifølge Finansdepartementets
budsjettindikatorer representerte dette en netto et-
terspørselsimpuls pd noe under 2 prosent av BNP,
når en korrigerer for inntekter fra og utgifter til
petroleumsvirksomheten og konjunkturmessige
forhold. Underskuddet i offentlig forvaltning i alt
utenom kapitalinnskudd i forretningsdriften økte
fra 1/2 prosent av BNP i 1991 til vel 3 prosent i
1992. For inneværende år er det anslått at under-
skuddet vil utgjøre i underkant av 3 prosent av BNP.
I tråd med dette vil etterspørselsimpulsen fra statli-
ge budsjetter bli klart svakere i 1993 enn året for.

Oljeinvesteringene

Påløpte investeringskostnader i oljevirksomheten
inklusive rørtransport Økte ifølge foreløpige nasjo-
nalregnskapstall med 18 prosent i 1992, etter en
vekst på nærmere 30 prosent Aret for. Denne veks-
ten har brakt de pdlOpte oljeinvesteringene opp på
et nivå som tilsvarer halvparten av investeringene i
fastlands-Norge, og 6,7 prosent av samlet BNP.
Ifølge SSBs investeringstelling for 4. kvartal i fjor
vil påløpte investeringer i oljevirksomheten øke
ytterligere i 1993, til et nivå noe under 8 prosent av
BNP. Denne veksten representerer således en reell
etterspørselsstimulans for norske og utenlandske
leverandører tilsvarende om lag 1,3 prosent av
BNP.

Eksport og import

Eksporten av tradisjonelle varer ate med 4,2 pro-
sent i fjor etter en nedgang på 3 prosent i 1991.
Veksten skyldtes delvis at Mongstad-anlegget var
nedstengt i en periode i 4. kvartal 1991. Dersom en
holder energivarene bensin, fyringsolje og elektri-
sitet utenom var veksten i tradisjonell eksport 2,5
prosent i fjor, etter en nedgang pa -1,5 prosent i
1991. Foreløpige anslag tyder pd en vekst i de
norske eksportmarkedene på nær 3 prosent i 1992,
mot i overkant av 2 prosent året før. Ut fra dette
oppveide ikke veksten i markedsandeler i 1992
tapet fra året før. Ser en de siste fire årene under ett,
har imidlertid nedgangen i markedsandeler vært
klart svakere enn gjennom den foregående femårs
perioden. Dette henger trolig sammen med at norsk
industri styrket sin kostnadsmessige konkurranse-
evne med om lag 10 prosent fra 1988 til 1992, etter
en nesten like sterk svekkelse gjennom de foregå-
ende fem årene.

Som en fOlge av den forventete svake økonom-
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iske utviklingen hos Norges tre viktigste handels-
partnere i 1993, vil ikke veksten i markedene for
norske eksportvarer ta seg opp før i 1994. Veksten
i tradisjonell eksport ventes derfor å bli moderat
år.

Eksporten av råolje og gass Økte med vel 11
prosent i volum i 1992, etter en meget kraftig vekst
også i 1991. Verdien av petroleumseksporten Økte
likevel med under 2 prosent i 1992 pd grunn av
prisnedgang fra året fOr. Den sterke volumveksten
i eksporten av olje og gass gjennom de siste to årene
er forst og fremst et resultat av opptrappingen av
produksjonen pd Gullfaks, Oseberg og i noe mindre
grad Snorre. Produksjonen på Snorrefeltet vil imid-
lertid trappes ytterligere opp inneværende år, og vil,
sammen med oppstartingen av blant annet Brage og
Draugen, bidra til en vekst i både produksjon og
eksport pd rundt 5 prosent.

Som en følge av den internasjonale lavkonjunk-
turen gikk eksporten av skipsfartstjenester ned med
8 prosent i volum i 1992, mens ratene falt med rundt
11 prosent regnet i norske kroner.

Importen av tradisjonelle varer Økte med 4 pro-
sent i fjor, etter nullvekst fra 1990 til 1991. Som
fOlge av periodiske leveranser av ubåter og kjøp av
nye sivile fly, viste importen av tradisjonelle varer
betydelige svingninger gjennom 1990 og 1991.
Holder vi disse lite konjunkturfølsomme varene
utenom, Økte tradisjonell import i disse drene bare
moderat sterkere enn etterspørselen fra fastlands-
Norge. Denne tendensen ble brutt i fjor,  da importen
utenom fly og ubåter Økte med om lag 5 prosent. 1/4
av denne veksten kan imidlertid føres tilbake til en
kraftig oppgang i importen av et bredt spekter av
verkstedprodukter i 3. kvartal. Dette har sammen-
heng med den sterke opptrappingen av investering-
ene i Nordsjøen. De siste tre årene har importen av
verkstedprodukter økt med vel 11 prosent i gjenn-
omsnitt.

BNP for fastlands -Norge

Foreløpige anslag viser en vekst i BNP for fast-
lands-Norge pd 1,3 prosent fra 1991 til 1992. Som
en følge av den sterke veksten i oljeproduksjonen
ate BNP i alt med 2,9 prosent. Bruttoproduktet i
industrien økte med 1,4 prosent i fjor. Mesteparten
av denne veksten kan føres tilbake til sterk oppgang
i verkstedindustrien, som en følge av opptrappingen
av investeringene i oljevirksomheten. Produksjo-
nen i utekonkurrerende industri falt med 0,5 pro-
sentpoeng, til tross for en vekst i produksjonen av
raffinerte oljeprodukter pd nær 18 prosent. Den
dårlige vekstsesongen for planteprodukter i 1992
bidro til at produksjonen i primærnæringene holdt
seg konstant fra 1991, og trakk isolert sett veksten
i BNP for fastlands-Norge ned med 0,3 prosentpo-
eng. Bruttoproduktet i priv at tjenesteyting Økte med
0,5 prosent, om lag som året før, mens produksjo-
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nen i bygge- og anleggsvirksomheten viste fortsatt
nedgang. Kalendereffekter ga en økning i antall
ordinære arbeidsdager på 1,3 prosent fra 1991 til
1992, og dette har trolig bidratt til å trekke vekst-
ratene noe opp.

Sysselsetting og arbeidsledighet

Tall fra Statistisk sentralbyrås arbeidskraftsunder-
søkelse (AKU) kan tyde pä at nedgangen i syssel-
settingen stoppet opp i fjor. Ifølge foreløpige nasjo-
nalregnskapstall gikk antall sysselsatte ned med i
underkant av 5 000 personer på årsbasis, eller 0,2
prosent, etter en nedgang pd 1,2 prosent pr. år i de
fire foregAende Arene. Sysselsettingen i offentlig
sektor Økte med vel 15 000 personer i fjor, mens
nedgangen i privat næringsvirksomhet i fastlands-
Norge var om lag 20 000.

Arbeidsstyrken økte med 4 000 personer i 1992,
slik at ledigheten ifølge AKU kom opp i 5,9 prosent
av arbeidsstyrken, en økning på 0,4 prosentpoeng
fra 1991. AKU og tall for registrerte ledige fra
Arbeidsdirektoratet tyder på at veksten i ledigheten
avtok gjennom fjordret. Dette skyldes langt på veg
en opptrapping av arbeidsmarkedstiltakene mot
slutten av året. Endringer i befolkningens alders-
truktur trekker isolert sett i retning av en sterkere
vekst i arbeidstilbudet fremover enn det som ble
observert i 1992.

Tallet pa utforte timeverk ate med 0,4 prosent
fra 1991 til 1992. Veksten i timeverksinnsatsen i
fastlands-Norge var også 0,4 prosent, men utenom
offentlig forvaltning var det en nedgang på 0,5
prosent. økningen i den gjennomsnittlige arbeids-
tiden i 1992 skyldes i hovedsak at det var tre flere
virkedager i fjor enn året for.

Produktiviteten i privat sektor utenom oljevirks-
omhet og sjøfart ate i gjennomsnitt med om lag 1
prosent i 1992. Dette er lavt i forhold til de siste
årene, og reflekterer at bedriftene ikke reduserte

Kilde: SSB.

arbeidsstokken i samme grad i 1992 som i årene
forut, samtidig som produksjonsveksten fortsatt var
moderat.

Renter og valuta

Renteutviklingen i andre halvår 1992 var sterkt
preget av uroen i de nordiske finansmarkedene og
tiltakende usikkerhet rundt framtiden til det euro-
peiske valutamarkedet. Mens renten på 3-måneders
plasseringer i det såkalte eurokronemarkedet bare
lå 0,3 prosentpoeng over den tilsvarende ecurenten
i forste halvår i fjor, ate differansen til nærmere
2,5 prosent i andre halvår. Mens renten på norkse
statsobligasjoner bare la marginalt over tilsvarende
ecurente i 1991, var forskjellen 0,6 prosentpoeng i
1992, og hele 1,5 poeng i 4.kvartal i fjor.

Frikoplingen av den norske kronen fra ecu den 10.
desember resulterte i en umiddelbar depresiering av
vår valuta på vel 5 prosent. Kronens verdi overfor
ecu har imidlertid styrket seg på nyåret, og rente-
forskjellen er nå nede på om lag samme nivå som
før valutauroen startet. Som en følge av svingninger
mellom andre valutaer, først og fremst dollar og
tyske mark, var det en effektiv depresiering av
norske kroner i 1992 på 1,3 prosent. Med uendret
effektiv valutakurs fra januar og ut 1993, vil den
effektive depresieringen fra 1992 til 1993 bli nær 2
prosent.

Priser og lønninger

Lønn pr. normalårsverk økte med 3,6 prosent i fjor,
etter en vekst på 4,9 prosent året før. Ser en bort fra
1979, da det var pris og lønnsstopp, har lønnsveks-
ten ikke vært lavere enn dette på 30 dr. Hovedsaklig
som følge av at det var tre flere ordinære arbeids-
dager i 1992 enn i 1991, ble veksten i lønn pr.
timeverk klart lavere enn veksten i lønn pr. normal-
årsverk. Lønnsoverhenget inn i 1993 er av Det
tekniske beregningsutvalget anslått til i underkant
av 1 prosent for økonomien som helhet.

Målt som gjennomsnitt over Aret økte konsum-
prisindeksen med 2,3 prosent fra 1991 til 1992. En
prisvekst på importerte forbruksvarer på 1,8 prosent
og moderat vekst i lønnskostnadene pr. produsert
enhet bidro til at prisveksten ble den laveste siden
1960. Dette til tross for at prisene på bensin, tobakk,
alkohol og helsepleie Økte betydelig mer enn tota-
lindeksen, blant annet som følge av forholdsvis
sterk økning i avgifter og offentlig fastsatte priser.
Den lave prisveksten pd importerte forbruksvarer
kan føres tilbake til en moderat internasjonal pris-
stigning og en appresiering av den norske kronen
overfor et gjennomsnitt av valutaene til våre viktig-
ste handelsparnere på 1,3 prosent fra 1991 til 1992.
I gjennomsnitt steg konsumprisene hos våre han-
delspartnere med 3,1 prosent fra 1991 til 1992.

Bade den effektive depresieringen av norske kro-
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Bruttonasjonalproduktet fratrukket kapitalslit
gir uttrykk for den nettoinntekten som skapes i
Norge i Wet av et dr. Trekker en deretter fra
netto renter, aksjeutbytte og stønader til utlandet,
får en et uttrykk for den inntekten som kan brukes
til konsum og sparing. Ved d korrigere for pris-
stigningen, får en fram hvordan den disponible
realinntekten har utviklet seg over tid. I figuren
er utviklingen i disponibel realinntekt for Norge
i perioden 1983-1992 sammenstilt med utvi-
klingen i netto innenlandsk bruk av varer og
tjenester, som er summen av privat og offentlig
konsum og netto realinvesteringer, regnet i faste
priser. Differansen tilsvarer overskuddet pd
driftsregnskapet overfor utlandet.
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ner etter overgang til flytende valutakurs den 10.
desember i fjor, og avgiftsomleggingen fra 1. januar
1993 trekker i retning av en sterkere prisvekst i 1993
enn i fjor. Under forutsetning av en effektiv depre-
siering pd 2 prosent, kan prisveksten inneværende
år anslås til vel 3 1/2.

Drtftsbalansen overfor utlandet

Foreløpige tail fra utenriksregnskapet viser et over-
skudd på driftsbalansen overfor utlandet pd 22 mil-

liarder kroner i 1992, det tredje året pd rad med
overskudd pd over 3 prosent av BNP. Likevel var
overskuddet vel 10 milliarder kroner lavere enn i
1991. Vel halvparten av dette kan foes tilbake til
redusert overskudd pd vare- og tjenestebalansen,
resten skyldes en Økning i underskuddet pd rente-
og stønadsbalansen. Eksportprisene for tradisjonel-
le varer fait med 7,8 prosent, slik at verdinedgangen
for denne delen av eksporten ble vel 3 milliarder
kroner. En nedgang i prisindeksen for eksport av
olje og naturgass pd 9 prosent ble derimot mer enn
kompensert av vekst i eksportvolumet. Eksporten
av skip- og plattformer gikk ned med 2 milliarder
kroner i verdi, mens utviklingen i tjenesteeksporten
og samlet import bidro med om lag 1 milliard kroner
hver til det reduserte overskuddet på vare- og tje-
nestebalansen. Det økte underskuddet pd rente- og
stønadsbalansen skyldes i hovedsak en oppgang i
netto utbetalt aksjeutbytte fra oljesektoren. Norges
nettogjeld til utlandet ble redusert med 17,1 milli-
arder kroner gjennom fjordret, til et nivå på 52,4
milliarder kroner ved årskiftet 1992/93.

Som følge av forverringen av bytteforholdet og
Økt utbetalt aksjeutbytte, gikk disponibel realinn-
tekt for Norge ned med 1,5 prosent fra 1991 til 1992.

Internasjonal økonomi
Det lenge ventede økonomiske oppsvinget i USA
kom klarere tilsyne gjennom 1992. Etter negativ
vekst fra 1990 til 1991, Økte BNP med nær 2 prosent
i 1992 ifølge foreløpige anslag. Oppgangen var
imidlertid lenge svært nølende, og veksten skjøt
fOrst fart i andre halvår i fjor, da privat konsum tok
seg markert opp. Pd bakgrunn av fortsatt høy ar-
beidsledighet og moderat inntekstvekst for hus-
holdningene, ventes imidlertid veksten i ameri-
kansk økonomi å bli bare svakt høyere i 1993 enn
1992, i overkant av 2,5 prosent. Usikkerheten om
den framtidige utviklingen er nå særlig knyttet til
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hva slags politikk den nye amerkanske administra-
sjonen vil føre. President Clinton varslet i valgkam-
pen en finanspolitisk tiltakspakke, men i lys av det
høye føderale budsjettunderskuddet vil økte bevilg-
ninger måtte ledsages av visse skatteøkninger. Okt
inntektsskatt for høyinntektsgrupper og en heving
av energiskattene er blant de tiltakene som har vært
antydet. Clinton-administrasjonens holdning til
GATT-forhandlinger og frihandel er et annet usik-
kerhetssmoment. Den nylig varslede straffetollen
på import av stål fra bedrifter i en rekke land er i
overesstemmelse med tidligere signaler om at Clin-
ton vil føre en mer restriktiv politikk på dette om-
radet. Slike tiltak vil innebære en svekkelse av de
internasjonale stimulansene fra en konjunkturopp-
gang i USA. Dollarkursen styrket seg betydelig mot
slutten av 1992, spesielt overfor europeiske valuta-
er. En forventet økning av rentene i USA og en
antatt rentenedgang i Europa vil trolig trekke dol-
larkursen ytterligere oppover i 1993. Dette svekker
konkurranseevnen til amerikanske produsenter og
forsterker stimulansene av en oppgang i USA for
europeisk næringsliv.

I Japan peker foreløpige anslag mot en BNP-
vekst på under 2 prosent i 1992, som er svært lavt
etter japansk målestokk. Den svake aktivitetsvek-
sten gjennom fjordret hadde sammenheng med en
kraftig svikt i innenlandsk etterspørsel, med blant
annet klar nedgang i private investeringer. Svak
inntjening i næringslivet og en betydelig svekkelse
av finansinstitusjonene etter mange konkurser og
fall i eiendomsprisene er faktorer bak denne utvi-
klingen. Nedgang i importvolumet som en følge av
den svake innenlandske etterspørselen og fortsatt
positiv eksportutvikling, førte til rekordstort over-
skudd på driftsbalansen i 1992. Japanske myndig-
heter er derfor under sterkt press fra andre land -
spesielt USA - for å stimulere økonomien. Nye

finanspolitiske tiltak kan derfor ventes, i tillegg til
den pakken som ble vedtatt i desember i fjor.

OECD-landene i Europa er inne i den dypeste
lavkonjunkturenetterkrigen. Storbritannia, Sverige
og Finland opplevde alle nedgang i aktivitetsnivået
fra 1991 til 1992, mens anslagene for BNP-veksten
i Tyskland ligger i underkant av 1 prosent. Kon-
junkturbildet i Europa i 1992 var forøvrig sterkt
preget av de store urolighetene på valutamarkedet,
som førte til at flere land, deriblant Norge, lot sine
valutaer flyte i forhold til ecu, mens andre ble
tvunget til devaluering. Bakgrunnen for de rystel-
sene som har funnet sted, er de store Økonomiske
ubalansene som har utviklet seg over tid i en rekke
land. Svak økonomisk vekst har blant annet ført til
at store offentlige budsjettunderskudd har Okt ytter-
ligere. Dette ville normalt fOrt til en justering av
flere lands valutakurser. EFs valutasamarbeid ERM
(Exchange Rate Mechanism) bandt imidlertid kur-
sene fast, en ambisjon som ble ytterligere understre-
ket i Maastricht-avtalen. Danmarks nei til denne
avtalen, samt frykt for at Frankrike skulle gjøre det
samme, utløste sterke spekulasjoner mot antatt sva-
ke valutaer. EF-landene Storbritannia og Italia ga
seg etterhvert for presset og trakk sine valutaer ut
av ERM-samarbeidet. Finland, Sverige og Norge
oppga ogsä tilknytningen til ecu i lOpet av høsten og
lot sine valutaer flyte, mens Spania og Portugal
devaluerte, men forble medlemmer av ERM. I ja-
nuar i dr ble også Irland tvunget til  å skrive ned sin
valuta.

Et vedvarende høyt rentenivå er trolig en viktig
grunn til at den økonomiske nedgangen i Europa har
vært så sterk og langvarig. Etter at uroen på valuta-
markedet ble utløst i form av kursjusteringer i fjor
høst, har det funnet sted en nedgang i pengemar-
kedsrentene i flereland. I Storbritannia har myndig-
hetene benyttet handlefriheten som oppsto etter at
pundet ble fristilt fra ecu, til  â sette ned sentralban-
krentene - senest til 6 prosent. Også i Tyskland falt
renteniväet med om lag 1 prosentenhet fram til
ärsskiftet 1992/93. På bakgrunn av den svake vek-
sten i tysk Økonomi er det ventet at Bundesbank vil
sette ned sine sentrale rentesatser, trolig i løpet av
vintermånedene. Fra 1992 til 1993 kan det dermed
ligge an til en nedgang i de tyske pengemarkedsren-
tene på rundt 1 112 - 2 prosentenhet. Dette vil åpne
opp for en rentenedgang også i andre europeiske
land.

De nordiske landene ble særlig hardt rammet av
spekulasjoner fra aktører i valutmarkedet i 1992, og
etter stor valutautgang tross skyhøye pengemar-
kedsrenter ble både finske mark og svenske kroner
frikoplet fra ecu-tilknytningen. For begge landenes
vedkommende hadde reaksjonene i markedet sin
bakgrunn i sterkt svekket konkurranseevne og store
og raskt voksende offentlige budsjettunderskudd.
De Økonomiske problemene er mest alvorlig i Fin-
land, der en kraftig svikt i eksporten og nedgang i
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innenlandsk etterspørsel har ført til fall i produksjo-
nen og en dramatisk økning i arbeidsledigheten.
Også i Sverige Økte arbeidsledigheten kraftig gjen-
nom fjoråret, og medvirket til â forverre det fra før

store underskuddet på statsbudsjettet. For A motvir-
ke dette la myndighetene i fjor høst fram flere
innstrammingspakker, med betydelig kutt i offent-
lige utgifter, Økte avgifter og momsheving. Samti-
dig ble arbeidsgiveravgiften senket med 4 prosen-
tenheter. Sammen med en betydelig depresiering av
svenske kroner (i overkant av 15 prosent i forhold
til ecu ved utgangen av januar i Ar) vil dette stimu-
lere næringslivet. Først i 1994 kan det imidlertid
ventes positiv BNP-vekst i Sverige.

I Danmark ble den Økonomiske veksten svekket
gjennom 1992, dels som følge av dårlige avlinger i
jordbruket og dels som en følge av klart svakere
vekst i eksportmarkedene, spesielt i Tyskland. Som
en følge av dette, Økte arbeidsledigheten ytterligere,
til et nivä rundt 11 prosent. Blant positive trekk i
dansk Økonomi er en prisstigningstakt som i flere Ar
har vært blant de laveste i Europa. I tillegg er det et
lite paradoks at Danmark, som i en folkeavstem-
ming sa nei til Maastricht-avtalen, er et av de få
landene i EF som oppfyller et hovedkrav i avtalen,
nemlig at det offentliges budsjettbalanse som andel
av BNP må være under tre prosent.
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UTVIKLINGEN I NOEN MAKROØKONOMISKE HOVEDSTØRRELSER
Prosentvis volumendring i 1990-priser i)

Mrd.

	

1990	 Vekst fra samme periode	 Vekst fra foregående
	kr 	 året før	 kvartal,sesongjustert

	

1992	 1992	 92.1	 92.2	 92.3	 92.4	 92.1	 92.2	 92.3	 92.4

Privat konsum  	 341,3	 1,5	 0,6	 3,4	 0,2	 1,7	 -0,1	 0,8	 -0,8	 1,7
Varer  	 210,0	 0,9	 0,1	 3,0	 -0,2	 0,8	 -0,1	 0,8	 -0,5	 0,5
Tjenester  	 120,6	 1,4	 0,2	 2,2	 1,3	 2,0	 -1,2	 2,1	 0,3	 0,6
Nordmenns konsum i utlandet .

▪ 	

22,8	 10,3	 14,5	 14,7	 5,1	 10,3	 -1,9	 0,7	 -2,2	 13,4
-Utlendingers konsum i Norge .

•	

12,1	 7,1	 7,2	 2,9	 12,5	 2,5	 -14,9	 15,6	 12,6	 -7,5
Offentlig konsum  	 146,3	 2,7	 5,5	 4,1	 2,8	 -1,1	 4,4	 -1,1	 0,7	 -4,6

Statlig konsum  	 57,6	 1,5	 5,3	 4,4	 3,5	 -5,6	 8,3	 -2,3	 2,2 -12,6
Sivilt konsum  	 36,5	 4,4	 11,5	 9,4	 1,2	 -4,3	 16,5	 -3,6	 -3,3 -11,8
Militært konsum  	 21,1	 -3,0	 -7,1	 -3,8	 8,1	 -7,1	 -4,4	 0,2	 12,2 -13,8

Kommunalt konsum  	 88,7	 3,5	 5,6	 3,9	 2,4	 2,3	 2,0	 -0,4	 -0,2	 0,9

Bruttoinvestering i fast kapital . . . . 	 132,9	 5,6	 -18,7	 42,5	 -0,5	 -4,1	 -16,4	 38,5	 -22,4	 6,0
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart . 	 40,3	 26,2	 -60,1	 134,4	 -0,5	 -15,3	 -37,3	 166,1	 -57,4	 19,7
Fastlands-Norge  	 92,6	 -1,4	 -5,5	 0,4	 -0,5	 -0,6	 -8,9	 7,0	 -0,9	 2,4

Industri og bergverksdrift . .

•	

14,0	 -10,0	 -15,3	 -19,0	 0,3	 -6,5	 -8,1	 -1,2	 10,3	 -7,0
Annen vareproduksjon  	 12,7	 -0,7	 4,9	 -2,8	 4,2	 -6,3	 -10,0	 4,8	 9,8 -10,6
Annen tjenesteyting  	 65,9	 0,4	 -4,9	 6,5	 -1,7	 1,9	 -8,8	 9,3	 -5,2	 7,3

Lagerendring (BNP-vekstbidrag)4)  	 -7,8	 -1,9	 -0,2	 -7,5	 1,5	 -1,5	 -2,7	 1,1	 -8,0	 7,1
Skip og plattf. under arb.(BNP-vbd 	 )4) 4,4	 -1,0	 -0,2	 -5,6	 1,9	 -0,2	 -1,6	 -1,8	 3,4	 -0,4
Varelager (BNP-vekstbidrag)3)4)  	 -12,2	 -0,9	 -0,0	 -1,9	 -0,4	 -1,3	 0,3	 -1,0	 0,2	 -0,7

Innenlandsk anvendelse  	 612,7	 0,5	 -2,2	 3,7	 2,4	 -1.8	 -5,4	 8,6 -14,2	 10,2
-påløpte inv. oljevirks. og u.sjøfart2)  	 44,7	 4,0	 -41,3	 39,2	 40,2	 -12,0	 -43,9	 78,8	 -17,3	 3,9
-etterspørsel fra fastlands-Norge . .  	 580,3	 1,3	 0,9	 3,1	 0,7	 0,6	 -0,4	 1,3	 -0,4	 0,2

Eksport  	 330,1	 6,1	 14,2	 2,4	 4,8	 3,6	 6,6	 -5,0	 25,3 -17,9
Tradisjonelle varer  	 117,5	 4,2	 4,4	 -0,3	 5,8	 7,1	 5,6	 -0,1	 0,8	 0,5
Råolje og naturgass  	 115,2	 11,2	 13,9	 8,1	 15,8	 7,7	 4,6	 0,6	 0,7	 1,9
Skip og oljeplattformer  	 13,5	 -5,1	 209,6	 -25,0	 -52,2	 32,7	 47,1	 -48,9 -27,6	 23,4
Tjenester  	 83,8	 4,1	 9,8	 4,2	 3,1	 0,0	 2,8	 -7,1	 105,5 -47,6

Samlet anvendelse  	 942,8	 2,4	 3,2	 3,3	 3,2	 -0,0	 -1,3	 3,6	 -1,0	-1,7

Import  	 249,3	 1,0	 4,0	 3,3	 4,1	 -6,6	 -7,9	 9,6	 -4,8	-3,5
Tradisjonelle varer  	 157,0	 4,0	 6,6	 -1,4	 10,6	 1,2	 -1,5	 0,6	 6,1	-4,3
Råolje  	 1,0	 -39,0	 -39,6	 -47,5	 71,3	 -73,1	 -50,5	 91,9	 -18,2 -65,3
Skip og oljeplattformer  	 9,3	 -47,7	 -64,3	 -8,0 -44,6 -72„3	 -74,6	 216,7 -60,0 -15,1
Tjenester  	 81,9	 7,4	 16,2	 18,3	 0,5	 -2,6	 -0,9	 11,2	 -12,0	0 ,2

Bruttonasjonalprodukt (BNP) . . . . 	 693,5	 2,9	 3,0	 3,2	 2,9	 2,5	 1,2	 1,6	 0,4	 -1,1
-Fastlands-Norge  	 555,6	 1,3	 1,3	 2,3	 0,3	 1,4	 0,6	 1,7	 -0,8	 -0,5

Oljevirksomhet og utenriks sjøfart . .	 137,9	9,9	 10,1	 7,5	 15,2	 7,2	 4,0	 0,9	 5,6	 -3,4
Fastlands-næringer  	 513,4	1,2	 1,2	 2 , 1	 0,3	 1,2	 0,6	 1,8	 -1,2	 -0,7

Industri og bergverksdrift  	 92,7	1,4	 2,8	 -0,9	 2,8	 1,1	 0,1	 1,1	 -0,1	 -2,0
Annen vareproduksjon  	 68,6	0,0	 -3,1	 3,4	 -6,4	 8,2	 0,2	 4,3	 -2,0	 4,9
Annen tjenesteyting ...... . 	

•	

352,0	 1 4	1,7	 2,7	 1,2	 -0,1	 0,8	 1,5	 -1,3	 -1,5
Komposter (BNP-vekstbidrag)4)5) . 	

•	

42,2	 0,2	 0,2	 0,3	 0,0	 0,2	 -0,0	 0,1	 0,2	 0,1

1) Fotnoter, se "Teknisk merknad"



PRISINDEKSER FOR MAKROØKONOMISKE HOVEDSTØRRELSER

Prosentvis endring fra samme	 Prosentvekst fra foregående
periode året før	 kvartal. Sesongjustert

1992	 92.1	 92.2	 92.3	 92.4	92.i	 92.2	 92.3	 92.4

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

Innenlandsk bruk av varer og tjenester
	

2,5	 2,9	 2,8	2,1	 2,2	 3,1	 0,2	 -0,6	 -0,7
-etterspørsel fra fastlands-Norge . . . 	 2,1	 2,5	 2,4	1 , 9	 1,8	 0,7	 0,3	 0 ,2	 0,5

Eksport 	
-tradisjonell vareeksport 	 

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

Samlet anvendelse 	 -0,8	 -1,3	 -0,7	 -1,4	 -0,1	 -0,4	 0,9	 -0,7	 -0,1

Import  	 -0,5	 2,9	 0,3	 -3,3	 -1,6	 0,7	 -1,1	 -1,8	 0,7
-tradisjonell vareimport  	 -1,6	 3,5	 -1,7	 -4,3	 -3,5	 0,8	 -2,6	 -1,7	 -0,1

Bruttonasjonalprodukt (BNP) . . • . 	 -1,0	 -2,7	 -1,1	 -0,7	 0,5	 -0,8	 1,7	 -0,3	 -0,4
-fastlands-Norge  

	
1,7	 0,4	 1,7	 2,7	 2,1	 0,4	 0,7	 1,1	 -0,3
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TEKNISK MERKNAD OM KVARTALSTALLENE OG FOTNOTER TIL TABELLENE

Fotnoter: 2) Inkludert skip, oljeplattformer og plattform-moduler under arbeid. 3) Utenom skip, oljeplattformer
under arbeid og plattform-moduler under arbeid. 4) BNP-vekstbidragene er beregnet som differansen mellom
respektive kvartalstall, regnet i prosent av BNP. 5) Korreksjon for frie banktjenester og visse avgiftsberegninger.

Kvartalsberegningene: Beregningene foretas på et mindre detaljert nivå enn de årlige nasjonalregnskapsbereg-
ningene og etter et mer summarisk opplegg. De kvartalsvise nasjonalregnskapstallene for årene til og med 1990
er avstemt mot de siste publiserte årlige regnskapstallene.

Basisår og kjeding: I det kvartalsvise nasjonalregnskapet beregnes alle størrelser i faste priser med basis i
prisene to år tidligere. Volumtall for 1992 er beregnet i 1990-priser, og det er brukt vekter fra dette året. Valg av
basisår påvirker fastpristallene og dermed de årlige volumendringsratene (vekstratene). For sammenligningens
skyld er det i alle tabeller gitt vekstrater med 1990 som basisår (felles omregningsår). Dette er gjort ved å
prisomregne fastpristallene for årene før 1990 til 1990-priser. Prisomregningen er foretatt på kvartalsregnskapets
sektomivå.

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

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

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

Publ.	 89.1 89.2 89.3 89.4 90.1 90.2 90.3 90.4 91.1 91.2 91.3 91.4 92.1 92.2 92.3 92.4

BNP fastlands-Norge
Des.-89	 -2	 1	 3
Feb.-90	 -1	 2	 3	 2
Jun.-90	 -1	 1	 1	 0	 -2
Sep.-90	 -2	 1	 1	 1	 1	 3
Des.-90	 -2	 1	 1	 1	 2	 3	 3
Feb.-91	 -1	 1	 2	 1	 1	 2	 2	 2
Jun.-91	 -3	 0	 1	 1	 1	 1	 1	 0	 -1
Sep.-91	 -3	 0	 1	 1	 1	 1	 1	 0	 0	 -1
Des.-91	 -3	 0	 1	 1	 1	 1	 1	 0	 0	 -1	 -1
Feb.-92	 -3	 0	 1	 1	 1	 1	 1	 0	 0	 0	 0	 1
Jun.-92	 -2	 0	 2	 2	 2	 2	 1	 1	 0	 -1	 -1	 0	 1
Sep.-92	 -2	 0	 2	 2	 2	 2	 1	 0	 0	 -1	 -1	 0	 2	 3
Des.-92	 -2	 0	 2	 2	 2	 2	 1	 0	 0	 -1	 0	 0	 1	 1	 0
Feb. -93	 -2	 0	 2	 2	 2	 2	 1	 0	 0	 -1	 0	 1	 2	 2	 1	 -1

Etterspørsel fra fastlands-Norge
Des.-89	 -5	 -2	 0
Feb.-90	 -4	 -2	 0	 1
Jun.-90	 -4	 -2	 -1	 1	 -1
Sep.-90	 -5	 -2	 0	 1	 2	 3
Des.-90	 -5	 -2	 -1	 0	 1	 2	 2
Feb.-91	 -5	 -2	 0	 1	 1	 2	 2	 2
Jun.-91	 -5	 -3	 -1	 0	 1	 1	 0	 0	 -2
Sep.-91	 -5	 -3	 -1	 0	 1	 1	 0	 -1	 -2	 -3
Des.-91	 -5	 -3	 -1	 0	 1	 1	 0	 -1	 -2	 -2	 0
Feb.-92	 -5	 -3	 -1	 0	 1	 1	 0	 -1	 -1	 0	 3	 4
Jun.-92	 -5	 -2	 -1	 0	 1	 1	 1	 0	 0	 0	 2	 2	 2
Sep.-92	 -5	 -2	 -1	 0	 1	 1	 1	 0	 0	 0	 1	 2	 2	 3
Des.-92	 -5	 -2	 -1	 0	 1	 1	 1	 0	 0	 0	 1	 2	 2	 2	 1
Feb. -93	 -5	 -2	 -1	 0	 1	 1	 1	 0	 0	 0	 1	 2	 2	 2	 1	 0

MERKNADER TIL REVISJONENE

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

Publisert:	 Prisbasis:	 Nytt årlig regnskap:	 Andre merknader:

Sep.-89	 1987	 Revidert sesongjusteringsprogram.
Des.-89
Feb.-90
Jun.-90 1988 1987-88
Sep.-90
Des.-90
Feb.-91
Jun.-91 1989 1988-89
Sep.-91
Des.-91
Feb.-92
Jun.-92 1990 1989-90
Sep.-92
Feb. -93



Privat konsum
Offentlig konsum
Boliginvesteringer l)
Andre private investeringer°
Eksport
Import
Bruttonasjonalprodukt

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

	

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

	

-12,6	 12,2	 12,2	 9,6	 10,6	 11,7	 8,6

	

-7,1	 2,3	 2,6	 6,1	 8,1	 9,3	 10,9

	

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

	

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

Driftsbalanse (nivå, prosent av BNP)'
	

-0,1	 -0,9	 -1,0	 -1,1	 -1,4	 -1,1	 -1,5
Konsumprisvekst
	

4,2	 3,0	 3,1	 2,5	 2,9	 2,3	 3,1
Arbeidsledighetsrate (nivå)

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

Kortsiktig rente (prosent)
	

5,4	 3,4	 3,5	 3,1	 3,4	 4,0	 4,4
Langsiktig rente (prosent)

	
8,1	 7,1	 7,0	 6,3	 7,0	 5,6	 7,5
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Konjunkturutviklingen i utlandet

USA: Forsiktig optimisme

Foreløpige anslag viser at bruttonasjonalproduktet
(BNP) i USA økte med i underkant av 2 prosent fra
1991 til 1992, etter en nedgang på 1,2 prosent fra
1990 til 1991.

Både innenlandsk etterspørsel og eksporten bi-
dro positivt til veksten i USAs økonomi i 1992. Men
oppsvinget gjennom fjoråret var nølende. I 1. kvar-
tal viste korttidsindikatorene en positiv utvikling.
Detaljomsetning, boligbygging og industriproduk-
sjon økte. Bildet ble noe mer uklart i 2. kvartal, da
detaljomsetningen gikk ned, og i løpet av somme-
ren ble anslagene for BNP-veksten nedjustert. Ut-
over høsten antydet imidlertid konjunkturindikato-
rene igjen at USAs økonomi var i oppgang; detalj-
handelen opplevde rekordstor økning i 4. kvartal,
produksjonen økte og sysselsettingstallene gikk
noe opp.

På denne bakgrunn kan den økonomiske aktivi-
teten ventes å ta seg ytterligere opp inneværende år.
Prognosene fra DRI og OECD peker i retning av en
vekst på vel 2,5 prosent i 1993 og 3 prosent neste
år. Konjunkturoppgangen vil dermed være moderat
i forhold til tidligere konjunktursykler, hvor det er
blitt registrert 4 til 5 prosents vekst i BNP det første
oppgangsåret.

Veksten i privat konsum tok seg opp i andre
halvår i fjor fra et relativt lavt nivå i 2. kvartal. På
årsbasis er veksten anslått til vel 2 prosent regnet
fra aret før. Konsumet vokste klart sterkere enn
husholdningenes inntekter i 4. kvartal i fjor, og det
ventes derfor en avdemping av veksten i 1. kvartal
i år. På årsbasis er konsumveksten anslått til 2 - 2,5
prosent både i år og neste år.

Private investeringer utenom bolig økte med
2 1/2 prosent fra 1991 til 1992. Dette skyldes
vesentlig en kraftig økning i bedriftenes kjøp av
maskiner og kontorutstyr - spesielt datamaskiner.
Lavere rente og prisfall er trolig årsakene til denne
investeringsøkningen. Som følge av overinveste-
ring i kontorbygg på slutten av 1980-tallet, fortsatte
den nedadgående tendensen i næringslivets in-
vesteringer i bygninger og anlegg i 1992. Bunnen
for disse investeringene antas å bli nådd i løpet av
1993.

Den lave prisveksten fra 1991 holdt seg gjennom
fjoraret, med unntak av svakt tiltakende konsum-
priser i 1. kvartal. Prisstigningen regnet fra samme
måned året før har deretter ligget på rundt 3 prosent.
Med lav kapasitetsutnyttelse, høy arbeidsledighet
og fallende oljepris er inflasjonspresset lite. Pris-
stigningstakten ventes å bli liggende på nær 3 pro-
sent også i 1993.

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

1991	 1992	 1993	 1994

	Regn- OECD	 DRI OECD	 DRI OECD	 DRI
skap	 des	 jan	 des	 jan	 des	 jan

1) Prognoser fra desember.
Kilder: OECD og Data Resources Inc.(DRI)



16
	

ØKONOMISKE ANALYSER

USA: BRUTTONASJONALPRODUKT OG INDUSTRI-
PRODUKSJON. 1987=100. Sesongjusterte volumindekser

87.1	 88.1	 89.1	 90.1	 91.1	 92.1

- Bruttonasjonalprodukt
	

Industriproduksjon

Kilde: OECD.
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87.1	 88.1	 89.1	 90.1	 91.1	 92.1	 93.1

	Konsumprisvekst 	  3 mnd. eurorente

Kilde: OECD og Norges Bank.

Svekkelsen av dollaren gjennom andre halvår
1991 og de tre første kvartalene av 1992 bidro trolig
positivt til eksportutviklingen, men dersom den
siste tids tendens til styrket dollar fortsetter, vil
deler av denne konkurranseevneforbedringen bli
spist opp. Som følge av forventet lav vekst hos
viktige handelspartnere (øvrige OECD-land), og en
fortsatt sterk dollar, venter DRI en eksportvekst ned
mot 4 prosent i år.

Importvolumet økte betydelig i begynnelsen av
fjoråret. Selv om importveksten avtok i siste halvår,
ble årsveksten for 1992 over 9,5 prosent. Det er
ventet en fortsatt økning i importen i 1993, både på
grunn av høyere dollarkurs og oppsving i innen-
landsk etterspørsel. Hoy import og en svak dollar i
de tre første kvartalene i 1992, førte til en svekkelse
av handelsbalansen. Foreløpige anslag antyder at
underskuddet på varebalansen ble nær 100 milliar-

der dollar i 1992, mens driftsunderskuddet er anslått
til rundt 60 milliarder dollar. Overskuddet på ren-
tebalansen med utlandet er anslått å gå ned de
nærmeste par årene. Underskuddet på drifts-
balansen antas derfor å øke både i 1993 og 1994, da
underskuddet kan komme opp i hele 1 1/2 prosent
av BNP.

Manglende signaler om en markert oppgang etter
den relativt langvarige lavkonjunkturperioden bi-
dro til ytterligere lettelser i pengepolitikken gjen-
nom de tre første kvartalene av 1992. I april ble den
fOderale fondsrenten (rente på finansinstitusjoners
lån i den amerikanske sentralbanken) satt ned fra 4
prosent til 3,75 prosent. Tre måneder senere ble
renten satt ytterligere ned, for til slutt å bli senket
til 3 prosent i september. De korte og lange rentene
ate imidlertid med rundt 1/2 prosentpoeng i
4.kvartal i fjor. Til tross for en sentralbankrente på
3 prosent, ligger de laveste banklånsrentene rundt
6 prosent, noe som anses for h være høyt i den
nåværende fasen av konjunkturoppgangen, spesi-
elt når den lave inflasjonen tas i betraktning.

Relativt høye realrenter, og stor gjeld og lav
inntjening i næringslivet er trolig viktige faktorer
bak den lave kredittveksten i 1991/92. Bankenes
utlån gikk endog ned i første halvår i fjor. Dette kan
imidlertid også skyldes forhold på tilbudssiden.

Bankene tilpasser seg nye egenkapitalkrav sam-
tidig soin de fortsatt sliter med kapitalmangel som
følge av tapene de pådro seg da eiendomsprisene
falt mot slutten av 1980-tallet. Dessuten tillater
føderal lovgivning, innført i 1991, myndighetene å
straffe bankdirektører som driver en risikabel ut-
lånspolitikk. Dette har fort til at amerikanske
banker nå har større andel statsobligasjoner enn
kommersielle lån i sin portefølje.

Det er særlig mindre bedrifter, uten tilgang til
alternative finansieringskilder, som rammes av
bankenes rentevilkår og strenge kredittvurdering.

Nyetablering av småbedrifter, som var den
største drivkraften under vekstperioden i 1980-
årene er nå lav, noe som er med på å forklare
utviklingen i arbeidsmarkedet. Nedgangen i det
nominelle rentenivået og økt produktivitet i 1992
har imidlertid bedret bedriftenes lønnsomhet, og
mot slutten av fjoråret var det tegn til vekst i
bankenes utlån.

Arbeidsledigheten økte fra 6,8 prosent i 1991 til
7,4 prosent i fjor. Etter en topp på 7,8 prosent i juni,
falt ledigheten mot slutten av året i takt med økt
produksjon. Et trekk ved konjunkturoppsvinget
gjennom 1992 er imidlertid at produksjonsøknin-
gen har vært ledsaget av vekst i produktiviteten, og
dermed i liten grad har ført til økt sysselsetting.
Dessuten fører strukturelle endringer til at mange
av de store industrikonsernene skjærer ned arbeid-
stokken. Mens småbedriftene på 1980-tallet skapte
gjennomsnittlig 99 000 arbeidsplasser per måned,

USA: KONSUMPRISVEKST I PROSENT FRA SAMME
MÅNED ÅRET FOR OG KORTSIKTIG RENTE
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1991	 1992	 1993	 1994

	Regn- OECD	 DRI OECD	 DPI OECD	 DPI
skap	 des	 jan	 des	 jan	 des	 jan

Privat konsum
Offentlig konsum
Boliginvesteringerl)
Andre private investeringer»
Eksport
Import
Bruttonasjonalprodukt

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

	

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

	

-7,9	 -4,8	 -2,2	 5,9	 10,6	 7,7	 3,8

	

6,1	 -2 , 1	 -2,9	 -0,3	 0,1	 2,7	 4,1

	

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

	

-2,8	 0,0	 -4,0	 3,0	 -1,0	 5,7	 3,4

	

4,4	 1,8	 1,6	 2,3	 2,5	 3,1	 3,4

Driftsbalanse (nivå, prosent av BNP) 2)
Konsumprisvekst3)
Arbeidsledighetsrate (nivå)

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

	

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

	

2,2	 2,2	 2,2	 2,3	 2,7	 2,4	 2,7

Kortsiktig rente (prosent)	 7,3
	

4,3	 4,4	 3,6	 3,5	 3,8	 4,1
Langsiktig rente (prosent) 	 6,5
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falt tallet til 12 000 i 1991 og ate kun moderat i
fjor. Som følge av antatt vekst i bankenes utlån
framover, er det ventet økt sysselsetting i nye,
mindre bedrifter. Prognosene peker mot en arbeids-
ledighet på 7,1 prosent i 1993 og et ytterligere fall
til 6,5 prosent i 1994 (DRI).

Det føderale budsjettunderskuddet for 1992
anslås nå til 290 milliarder dollar, eller nær 5 pro-
sent av BNP. Selv uten ekspansive tiltak er det
ventet at underskuddet vil øke på grunn av økende
utgifter, spesielt i helsesektoren. Clinton-admini-
strasjonen bebudet under valgkampen en finans-
politisk tiltakspakke. Løfter om å halvere det
offentlige budsjettunderskuddet i løpet av fire år
legger imidlertid begrensninger på handlefriheten.
Det er derfor ventet at pakken vil være relativt
beskjeden, tiltak for rundt 20 milliarder dollar an-
tydes. Da det kan bli vanskelig å opprettholde den
konsumbaserte veksten uten å få opp sysselset-
tingen, er det ventet at tiltakene vil fokusere på
prosjekter for å bedre infrastrukturen. Samtidig er
det antatt at det vil bli gitt rom for skattekreditt for
investeringer og sivile forsknings- og utviklings-
programmer. Men for ikke å svekke budsjettbalan-
sen i for stor grad, vil stimuleringspakken ventelig
også inneholde kontraktive elementer; deriblant
skatteøkning for de høyeste inntektene. Finans-
minister Bentsen har dessuten signalisert at en
generell energiavgift vurderes som et ledd i mer
langsiktige planer om å endre skattleggingen fra
inntekt over mot forbruk. Men innstrammingstil-

takene vil muligens utsettes til 1994 for ikke å
dempe den skjøre konjunkturoppgangen.

Japan: Svak innenlandsk etterspørsel
Den svake veksten i bruttonasjonalproduktet
(BNP) som ble registrert i første halvår 1992, synes
å ha blitt forsterket gjennom siste halvdel av fjor-
året. Vekstanslaget for hele 1992 er dermed ned-
justert til 1,8 prosent, som er svært lavt etter japansk
standard. Det var i første rekke økt eksport som
bidro med vekstimpulser gjennom fjoraret, mens
både investeringer i fast realkapital og privat kon-
sum utviklet seg svakt. Den svake utviklingen i
innenlandsk etterspørsel er ventet å fortsette i inne-
værende år. Prognosene for BNP i 1993 peker mot
en årlig vekst på rundt 2,5 prosent, og vel 3 prosent
i 1994.

Private investeringer utenom bolig viste en ned-
gang på 3,5 prosent i første halvår i fjor, og trenden
ser ut til å ha fortsatt i andre halvår. Anslagene for
1992 antyder en investeringsnedgang på nær 3 pro-
sent. Fallende industriproduksjon og kapasitetsut-
nyttelse, svak inntjening og økende antall konkur-
ser er viktige faktorer til å forklare den svake inves-
teringsutviklingen. Fortsatt store vansker for
finansinstitusjonene på grunn av misligholdte lån
og synkende eiendomspriser har forsterket utvik-
lingen. For inneværende år ligger det an til nær
nullvekst i næringslivets investeringer, mens det er
ventet oppsving i 1994.

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

1)Prognoser fra desember
2) Prognoser fra november
3) OECD angir konsumprisdeflator mens DRI angir konsumprisindeks
Kilder: OECD og Data Resources Inc.(DRI)
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Den negative utviklingen i boliginvesteringene
som begynte ved utgangen av 1990, synes å ha
snudd. Det er først og fremst offentlige tiltak, blant
annet i form av økte tilskudd til det offentlige
finansieringsfondet for boliger og framskynding av
planlagte boligprosjekter, som har ført til at aktivi-
teten på boligmarkedet nå ser ut til å ha tatt seg opp.
En sterk økning i antallet igangsatte nye boliger i
siste halvdel av fjoråret antyder høy vekst fram-
over. Men det negative overhenget fra 1991 gjør
likevel at veksten for 1992 totalt sett var under null.

Privat konsum utviklet seg svakt gjennom 1992.
Omsetningen ble redusert i de største varehusene
og bilsalget gikk ned. Arsveksten for privat konsum
ligger an til å bli rundt 2 prosent i 1992, som er
betydelig lavere enn på 1980-tallet (4 - 5 prosent
årlig vekst). Reduksjonen av konsumveksten må
ses i lys av svak inntektsvekst for husholdningene
og en viss økning i arbeidsledigheten. Reduksjonen
i forbruket har imidlertid vært større enn inntekts-
fallet skulle tilsi, slik at sparingen har økt. Ifølge
prognosene vil konsumet fortsette å vokse moderat
i inneværende år - rundt 2,5 prosent.

Sammenliknet med andre OECD-land er
arbeidsledigheten i Japan svært lav, anslaget for
1992 ligger på 2,2 prosent. Men stagnasjonen i det
private næringsliv har ført til at det blir meldt om
stadig færre ledige stillinger. I oktober i fjor var det
for første gang på over fire år flere arbeidssøkere
enn ledige stillinger. Arbeidsledigheten er likevel
ikke ventet å stige i særlig stor grad framover, delvis
på basis av tidligere erfaringer som tilsier at mange
kvinner forsvinner ut av arbeidsstyrken i en lav-
konjunktur. Prognosene peker mot en ledighetsrate
på rundt 2,5 prosent både for i år og neste år.

Lav lønnsvekst og redusert innenlandsk etter-
spørsel bidrar til at inflasjonspresset er svakt.
Veksten i konsumprisindeksen er anslått til nær

2 prosent i 1992. For inneværende år er det ventet
enda lavere inflasjon, ned mot 1,5 prosent.

For å stimulere økonomien fremmet regjeringen
i august i fjor en økonomisk tiltakspakke på 10 700
milliarder yen (om lag 86 milliarder US dollar), de
mest omfattende offentlige tiltakene i japansk his-
torie. Men politiske problemer utover høsten 1992
skapte store vansker for gjennomføringen av den
økonomiske politikken. Sentrale personer i regje-
ringspartiet, Det Liberale Demokratiske Parti, er
anklaget for å ha mottatt betydelig økonomisk støtte
fra organiserte kriminelle grupper. Dette forte til at
opposisjonen nektet å behandle tiltakspakken før de
anklagede hadde forklart seg for nasjonal-
forsamlingen. Samtidig virket en splittelse i
regjeringspartiet å være nær forestående. Men mot
slutten av fjoråret klarte myndighetene å samle
partiet igjen, medlemmer i regjeringen ble skiftet ut
og tiltakspakken ble til slutt vedtatt den 10. desem-
ber.

Tiltakspakken vil i stor grad bli finansiert ved
Japans "skyggebudsjett", de store sparebeløpene
som kanaliseres gjennom postverket til Det Statlige
Investerings- og Låneprogrammet. Midlene blir
fordelt videre til 1 1 statlige banker og finansierings-
selskaper, og benyttes til offentlige infrastruktur-
og industriprosjekter samt finansiering av statlige
lån gjennom kjøp av statsobligasjoner. Spare-
beløpet tilsvarer rundt 45 000 milliarder yen (om
lag 62 prosent av det offisielle budsjettet), er ikke
underlagt parlamentarisk kontroll og regnes ikke
inn i det offisielle budsjettet. Derfor kan midlene
relativt hurtig settes inn i offentlige prosjekter for å
avhjelpe nedgang i innenlandsk etterspørsel.

Offentlig konsum økte med rundt 2,5 prosent i
1992, en nedgang fra året før. Budsjettet for 1993
(1.april 1993 til 31.mars 1994) ble presentert like
fig fjorarets slutt og viser en økning på bare
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0,2 prosent fra året før. Dette er den laveste veksten
i offentlig konsum på fem år, og gjenspeiler myn-
dighetenes uro over fallende skatteinntekter. Bud-
sjettet inneholder innsparinger først og fremst innen
forsvaret og bistand til utlandet, mens bevilgning-
ene til offentlige oppgaver som infrastruktur, øker
med 5 prosent. Det blir hevdet fra flere hold at en
ytterligere stimuleringspakke er påkrevet i 1993 på
grunn av den lave private aktiviteten. Regjeringen
har satt ned en komité som ventes å komme med
sine forslag i april 1993, etter at budsjettet er ved-
tatt.

Den japanske pengepolitikken har gradvis blitt
lempet på etter en innstramming mot slutten av
1980-tallet. Den siste rentenedsettelsen kom i juli
1992 da diskontoen ble satt ned med 0,5 prosent-
poeng til 3,25 prosent. De korte rentene lå på rundt
4,5 prosent i 1992, mens de lange rentesatsene var
på noe over 5 prosent i gjennomsnitt for fjoråret.
Det er ventet at sentralbanken senker sine satser i
løpet av sommeren, slik at prognosene for inne-
værende år ligger på rundt 3,5 prosent for korte
renter og 1 - 1,5 prosentpoeng høyere for de lange
rentene.

Veksten i eksportvolumet var avtakende glen-
nom 1992, særlig gjaldt dette elektrisk utstyr og
biler. I gjennomsnitt for fjoråret er eksporten anslått
å ha økt med under 1 prosent. Basert på blant annet
et forsterket konjunkturoppsving i USA, antyder
anslagene for inneværende år en vekst i eksport-
volumet på rundt 1,5 prosent. Verdien av eksporten
viste en betydelig økning i løpet av fjoraret; veksten
ligger an til å bli om lag 9 prosent. Utviklingen

skyldes blant annet en vridning i eksporten mot en
større andel bearbeidde produkter.

Importvolumet falt betydelig i 1992 som følge av
stagnerende innenlandsk etterspørsel. Spesielt var
nedgangen markert i første halvår i fjor. Det er
ventet at importvolumet fortsatt vil utvikle seg
svakt i inneværende år, og prognosene fra DRI
peker mot en nedgang på 1 prosent.

Overskuddet på driftsbalansen ble rekordstort i
1992, rundt 120 milliarder dollar eller vel 3 prosent
av BNP ifølge foreløpige anslag. Dette skyldes
fOrst og fremst et stort overskudd på varebalansen.
Med utgangspunkt i det store overskuddet i uten-
riksøkonomien, er Japan blitt utsatt for press fra
sine handelspartnere for å øke importen. Clinton-
administrasjonen er ventet å ville iverksette tiltak
for å redusere ubalansen i handelen med enkeltland.
Japan har derfor signalisert i massemediene at de
frivillige eksportrestriksjonene for bilsalg til USA
skal fortsette. Likevel tyder mye på at overskuddet
på driftsbalansen blir stort også i inneværende år,
rundt 3 prosent av BNP.

Tyskland (vest): Svak økonomisk vekst
Lavkonjunkturen, som begynte i den vestlige delen
av Tyskland sommeren 1991, fortsatte gjennom
1992. Foreløpige nasjonalregnskapstall viser at
BNP kun økte med 0,8 prosent fra 1991 til 1992,
etter en vekst i første halvår i fjor på 1,4 prosent
(årlig rate). Foreløpige anslag viser en tiltakende
nedgang i aktivitetsnivået i siste kvartal i fjor. Det
var først og fremst innenlandsk etterspørsel som

TYSKLAND (VEST): MAKROØKONOMISKE HOVEDTALL
Volumendring fra året for i prosent der ikke annet framgår

1)Basert på et gjennomsnitt av individuelle prognoser fra fem tyske prognoseinstitutter.
2) Gjelder hele Tyskland, prognoser fra desember.
Kilder: Data Resources Inc.(DRI), OECD og fem tyske forskningsinstitutter (STI)
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bidro til den svake utviklingen gjennom 1992, men
eksportveksten ble også kraftig redusert, blant
annet som følge av den høye kursen på tyske mark.
På bakgrunn av utviklingen gjennom fjoråret har de
fleste prognoseinstituttene nedjustert sine anslag
for 1993. Det er ventet ytterligere reduksjon i
veksten i første halvår i år, men en nedgang
rentenivået ventes å bidra til en viss bedring av
konjunkturene mot slutten av 1993.

Etter flere renteøkninger i 1991 holdt de tyske
rentene seg høye i første halvår i fjor. Diskontoen
ble hevet i juli fra 8 prosent til 8,75 prosent etter at
veksten i pengemengden hadde oversteget Bundes-
banks mål. Dette førte til at de tyske pengemarkeds-
rentene steg ytterligere til en topp i august. I forbin-
delse med uroen i de europeiske valutamarkedene,
ble imidlertid diskontoen satt ned igjen til
8,25 prosent den 14. september. Samtidig ble

Lombard-renten senket med 0,25 prosentpoeng til
9,5 prosent. Fram mot årsskiftet falt rentene i det
tyske pengemarkedet med om lag en prosentenhet.

Etter begivenhetene i det europeiske valuta-
markedet i fjor høst, har Bundesbank vært utsatt for
sterkt press for å foreta ytterligere rentesenkninger.
Den svake utviklingen i tysk økonomi har gjort en
mindre stram pengepolitikk mer sannsynlig, og en
reduksjon av sentralbankrentene er ventet i løpet av
fOrste halvår i år. Enkelte analytikere har antydet at
en rentenedsettelse vil komme allerede i februar,
men dette avhenger blant annet av utfallet av de
pågående lønnsforhandlingene. Utviklingen i pris-
stigningen er også avgjørende. Veksten i penge-
mengden, som lenge har ligget over sentralbankens
mål (4,5 - 6,5 prosent vekstøkning), ble noe redu-
sert i desember, men ligger fortsatt over sentral-
bankens øvre grense. Prognosene for 1993 peker
mot kortsiktige rentesatser rundt 8 prosent, og
1/2 - 1 prosentpoeng lavere for de lange rentene.

Et positivt resultat i forhandlingene av den så-
kalte "solidaritetspakten" mellom regjerings-
koalisjonen, opposisjonen og partene i arbeidslivet
vil styrke grunnlaget for rentenedgang. Avtalen
innebærer iverksettelse av tiltak for å finansiere
utgiftene ved tysk gjenforening, og omfatter inn-
stramminger både på inntekts- og utgiftssiden.
Uenigheten mellom partene er imidlertid stor. Fore-
løpig er de indirekte skattene økt med 1 prosent-
poeng fra 1. januar 1993. Til tross for dette er det
ventet en svak forverring av budsjettbalansen i
1993, slik at denne kommer opp i 3,6 prosent av
BNP. For å .hindre ytterligere forverring av det
offentlige underskuddet i tiden framover har koali-
sjonsregjeringen presentert en omfattende inn-
strammingspakke. De viktigste elementene i
pakken er økning i indirekte skatter og avgifter,
reduserte skattefradragsmuligheter, nedskjæringer
i overføringene til landbruket og industrien og redu-
serte utgifter til forsvaret og sosialsektoren.

Konsumprisveksten var høy ved inngangen av
1992. I mars lå prisveksten, målt som endring fra
samme måned året for, på 4,8 prosent. Utover våren
og sommeren avtok prisstigningstakten betydelig,
og ved fjorårets slutt lå prisveksten på 12-
månedersbasis på 3,7 prosent. ikrsaken til den redu-
serte inflasjonstakten var i første rekke at virk-
ningen av midlertidig økte skatter fra 1. juli 1991
var uttømt, men også appresieringen av tyske mark
spilte inn. I gjennomsnitt for 1992 er prisstigningen
anslått til 4 prosent. På tross av avgiftsøkningen på
1 prosentpoeng fra første januar i år, peker prog-
nosene mot en nedgang i konsumprisveksten i 1993
til 3,5 prosent, som følge av et forventet moderat
lønnsoppgjør. For 1994 er det ventet en ytterligere
reduksjon i inflasjonen til 2,5 prosent.

Bruttoinvesteringene i fast realkapital viste tegn
til svikt gjennom 1992. Etter en økning på om lag
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3 prosent fra første halvår 1991 til første halv-
år 1992, sank investeringene i 3. kvartal med
0,6 prosent regnet fra samme periode året før.
Ordretilgangen for industrien ble redusert gjennom
hele fjoråret. Industriproduksjonen avtok, og
kapasitetsutnyttingen i industrien har blitt gradvis
redusert siden tidlig i 1991. Sammen med det høye
rentenivået, lavere inntjening og generell pessim-
isme i næringslivet, trekker dette i retning av en
nedgang i investeringene. Prognosene for 1993
varierer imidlertid en god del. Mens "de fem store"
tyske instituttene regner med en nedgang på 0,5
prosent, anslår DRI nedgangen til å bli betydelig
større, hele 2,6 prosent, en kraftig nedjustering av
prognosene fra september. For 1994 regner de
fleste prognosene med en oppgang i tysk økonomi,
med blant annet en vekst i investeringene på snaut
1 prosent.

Privat konsum utviklet seg svakt første halvår i
fjor. Bortfallet av den såkalte solidaritetsskatten
som har vært med på å finansiere overføringene til
de østlige delstatene, ble antatt å ville øke forbruket
i siste halvår. Foreløpige anslag tyder på at konsu-
met bare økte svakt også i de to siste kvartalene, slik
at veksten for hele 1992 er anslått til 1/2 - 1 prosent.
En forventet nedgang i disponibel realinntekt,
økende pessimisme blant forbrukerne og den nega-
tive utviklingen på arbeidsmarkedet trekker i
retning av svak utvikling i konsumet også i 1993;
prognosene varierer fra -0,3 til 1,2 prosent vekst.

Arbeidsledigheten økte fra 1,7 millioner ledige
ved inngangen til 1992 til rundt 2 millioner ved
utgangen av året. I gjennomsnitt var arbeidsledig-
hetsraten for den vestlige delen 6,4 prosent i 1992.
Prognosene peker mot en økning i arbeidsledig-
heten til 7 prosent i 1993.

Eksportveksten avtok gjennom 1992. I første
halvår i fjor var eksportvolumet 4 - 5 prosent høyere
enn i samme periode i 1991, men foreløpige tall
viser en adskillig svakere utvikling i siste halvår.
DRI anslår en nedgang i eksporten i 4.kvartal i fjor
på 1,5 prosent regnet fra året før. For hele 1992 kan
eksportveksten nå anslås til 2 prosent. For 1993
venter DRI nullvekst i eksportvolumet, mens ut-
siktene for 1994 er mer optimistiske.

Veksten i importen avtok også i løpet av fjoråret,
som følge av svekkelsen av innenlandsk etter-
spørsel. Foreløpige anslag antyder en importvekst
på mellom 2,5 og 3 prosent for fjoråret under ett.
Også for 1993 er det ventet moderat importutvik-
ling.

Underskuddet på driftsregnskapet med utlandet
ate noe i 1992, og utgjorde i fjor om lag 1,5 prosent
av BNP. En ytterligere svekkelse av utenriks-
Økonomien er ventet i 1993, og driftsunderskuddet
antas å bli i overkant av 2 prosent av BNP.

De Østlige delstatene: Fortsatt hOy arbeids-
ledighet.

Hvis det fokuseres på vekstrater og ikke på nivå,
virker situasjonen i de østlige delstatene lysere.
Etter produksjonsfall på 15 prosent i 1990 og
30 prosent i 1991, synes bunnen å være nådd. Det
er anslått en vekst i BNP for de østlige delstatene
på 5,5 - 7 prosent i 1992, og en tilsvarende vekstrate
er ventet i 1993. Etter at store deler av industrien er
nedlagt de siste årene, ligger produksjonen på et
lavt nivå. BNP for de østlige delstatene var i 1992
nær 242 milliarder mark, eller om lag 8 prosent av
BNP for hele Tyskland, sammenliknet med en
befolkningsandel på rundt 20 prosent.

Den økonomiske tilbakegangen i vest influerer
utviklingen i de østlige delstatene. Som en følge av
lavkonjunkturen har mange vest-tyske selskaper
skrinlagt investeringsplaner i øst, spesielt innen
maskinindustrien. Kostnadsutviklingen i de østlige
delstatene har imidlertid også hatt betydning. Etter
inngåtte avtaler skal arbeidstakere i det tidligere
DDR opp på samme lønnsnivå som sine vestlige
kollegaer innen 1994. Ved utgangen av fjoråret
hadde lønnsnivået nådd 63 prosent av lønnsnivået
i vest. Samtidig var produktiviteten kun 40 prosent
av vestlig nivå. Dette har fort til at arbeidstakere i
maskin- og metallindustrien nå tilbys kun 9 prosent
lønnsøkning fra og med april 1993 (i stedet for 26
prosent lønnsvekst som de ble lovet tidligere).
Tilbudet er hittil avvist av arbeidstakerorganisa-
sjonene, men det er rapportert tilfeller der enkelt-
bedrifter har inngått lokale avtaler med sine ansatte
med enda lavere tillegg.

Et hovedproblem for næringslivet i de østlige
delstatene er at avhengigheten av eksport-
markedene i Ost-Europa fortsatt er stor. I første
halvår 1992 gikk over halvparten av eksporten fra
det østlige Tyskland til tidligere sentralstyrte øko-
nomier. En stor del av denne handelen er kun mulig
som følge av regjeringens eksportkredittprogram
"Hermes". Kredittene har nå overskredet den opp-
rinnelige rammen.

Situasjonen på arbeidsmarkedet er fortsatt svært
vanskelig. I løpet av 1992 økte ledigheten fra
912 000 til nær 1,2 millioner registrerte arbeids-
ledige ved årsskiftet. I tillegg kommer at et betyde-
lig antall personer gjennomgår omskolering, er på
arbeidsmarkedstiltak eller arbeider deltid.

Storbritannia: Fortsatt Økende arbeids-
ledighet, til tross for svake tegn på oppgang.
Etter tre år med økonomisk nedgang i Storbritannia
finnes nå enkelte tegn til at bunnen er nådd. De
fleste prognosene peker mot en vekst i brutto-
nasjonalproduktet (BNP) på rundt 1 prosent for



22	 ØKONOMISKE ANALYSER

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

1991	 1992 1993	 1994       

Regn- NIESR OECD NU NIESR OECD DR! OECD DRI
skap	 nov	 des	 jan	 nov	 des	 jan	 des	 jan

Privat konsum	 -2,1	 -0,1	 -0,3	 -0,2	 1,3	 0,7	 0,8	 1,6	1,8
Offentlig konsum	 2,8	 1,2	 0,8	 0,4	 1,8	 1,4	 1,4	 1,5	 1,7
Investeringer i fast realkapital	 -9,9	 -3,8	 -3,0	 -0,8	 0,8	 -0,6	 0,4	 2,0	 3 ,4
Eksport	 0,3	 3,3	 3,2	 2,7	6,8	 5,8	 4,6	 6,9	 4,5
Import	 -3,1	 6,3	 6,2	 6,0	5,8	 4,0	 4,1	 5,4	 3,3
Bruttonasjonalprodukt 	 -2,2	 -0,7	 -1,0	 -0,9	 2,0	 1,3	 0,9	 2,4	 2,5

Driftsbalanse (nivå,
prosent av BNP)	 -1,1	 -2,0	 -2,1	 -2,0	-2 , 6	 -2,4	 -2,7	 -2,9	 -1,8

Konsumprisvekst l) 	5,9	 5,4	 5,4	 5,6	 4 , 6	 5,2	 6,4	 4,2	 5,3
Arbeidsledighetsrate (nivå)	 8,9	 10,8	 10,1	 9,9	 11 3	 10,8	 11,3	 10,5	 11,5

Kortsiktig rente (prosent) 	 11,5	 9,6	 9,5	 9,6	6,3	 6,6	 6,3	 6,5	 7,1
Langsiktig rente (prosent)	 10,0	 10,8	 9,1	 9,1	 8,3	 8,2	 8,4	 8,0	 8,8

1) Gjelder konsumprisdeflator
Kilder: OECD, Data Resources Inc.(DRI) og National Institute of Economic and Social Research (NIESR)

inneværende år, etter en tilsvarende nedgang i
1992.

Fjoråret ble turbulent for britisk økonomi, som
sto sentralt i urolighetene i det europeiske valuta-
systemet høsten 1992. Etter sterke spekulasjoner
ble pundet frikoplet fra Exchange Rate Mechanism
(ERM) 16. september i fjor. Mye tyder på at
Storbritannia gikk inn i ERM på en for sterk valuta-
kurs. Kombinert med en høyere inflasjon enn de
viktigste handelspartnerne, førte dette til svak kon-.
kurranseevne. For å holde kursen fast var regjer-
ingen nødt til å føre en svært stram pengepolitikk,
som i sin tur bidro til å forsterke og forlenge kon-
junkturnedgangen. Konsekvensene av disse for-
holdende var en økende mistillit til den britiske
valutaen utover høsten. Myndighetene forsøkte noe
halvhjertet å støtte pundet ved å øke rentenivået,
men 16. september ble politikken lagt om. Pundet
ble trukket ut av ERM og tillatt å flyte. Pundkursen
falt raskt, og ved årsskiftet hadde den svekket seg
med 13 prosent i forhold til andre valutaer (handels-
veid).

Etter at Storbritannia forlot ERM i september,
har sentralbankrentene blitt satt ned fem ganger.
Det kortsiktige rentenivået falt med 3 prosentpoeng
og var ved årsskiftet kommet ned mot 7 prosent.
Nivået på de langsiktige rentene, som er vel så
viktig for husholdninger og næringsliv, gikk ned
med 1 prosentenhet til 8,3 prosent i desember ifjor
(gjelder 10 års obligasjoner). Den svake utvik-
lingen i korttidsindikatorene ser ut til å fortsette.
Industriproduksjonen sank med 0,5 prosent i
november regnet fra måneden før, og kapasitets-
utnyttelsen er fortsatt lav. På denne bakgrunn ble

sentralbankrenten satt ned til 6 prosent i januar
1993. Utformingen av pengepolitikken må imidler-
tid tilpasses utviklingen i prisstigningen hvis
regjeringen skal oppfylle sin målsetting om å holde
inflasjonen i intervallet 1 - 4 prosent.

I gjennomsnitt økte konsumprisene målt ved
konsumdeflatoren, som ekskluderer renteutgiftene,
med 5,4 prosent i 1992. Etter avtakende konsum-
prisvekst fra mars, økte konsumdeflatoren med
0,1 prosentenhet til 3,7 prosent (årlig rate) i desem-
ber i fjor. Samtidig viser de siste tallene at detalj-
prisindeksen falt til 2,6 prosent i desember, først og
fremst som følge av nedgang i renteutgifter til bolig.
Depresieringen av pundet gir grunn til å regne med
høyere inflasjon i 1993, målt både ved konsum-
deflatoren og detaljprisindeksen.

I regjeringens økonomiske opplegg som ble lagt
fram i november i fjor, varsles det bare svak økning
i de offentlige utgifter framover. Utgiftsveksten de
nærmeste tre årene er anslått til om lag 1,5 prosent,
mot 3 prosent i gjennomsnitt de tre foregående
årene. Budsjettunderskuddet vil likevel, ifølge
finansdepartementet, øke til 37 milliarder pund i
inneværende budsjettår (1.april til 31.mars) og
videre til 44 milliarder pund i neste budsjettår.
Underskuddet vil i så fall komme opp i 7 prosent av
BNP. Flere uavhengige prognoseinstitutter, inklu-
dert DR! (Data Resources Inc.), anslår budsjett-
underskuddet til å bli enda større i 1993/94. Såfremt
ikke veksten i BNP blir klart sterkere enn forutsatt,
ventes underskuddet å utgjøre 40-50 milliarder
pund også de kommende årene. Det antas at
regjeringen ikke vil greie å finansiere et så stort
underskudd uten å presse de lange rentene oppover,
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STORBRITANNIA: BRUTTONASJONALPRODUKT
OG INDUSTRIPRODUKSJON
1987=100. Sesongjusterte volumindekser

Kilde: OECD og Norges Bank.

noe som vil slå negativt ut på produksjonssiden i
Økonomien.

Bruttoinvesteringene i fast realkapital (inkludert
boliginvesteringer) gikk ned med rundt 1 prosent i
1992 i forhold til året før. Regjeringens annonserte
tiltak i november inneholder flere elementer som
vil virke stimulerende på investeringene. De
viktigste elementene inkluderer høyere avskriv-
ningsmuligheter på nyinvesteringer, og tiltak for å
stimulere til økte offentlige investeringer på lokal-
plan. De siste korttidsindikatorene viser en svak
økning i igangsetting av nye boliger mot slutten av
1992. Likevel er det ventet noe nedgang i invester-
ingene i 1.kvartal 1993, men deretter antas positiv
vekst. På årsbasis regner DRI med en vekst på rundt
0,4 prosent i 1993, og betydelig sterkere vekst i
investeringene neste år - i overkant av 3 prosent.

Privat konsum gikk ned første halvår i fjor, men
utviklingen snudde utover høsten. I 3.kvartal steg
forbruket med 0,7 prosent regnet fra kvartalet før,
mens det foreløpige bildet for 4. kvartal er mindre
entydig. De store varehusene rapporterer om økt
salg, mens de mindre forretningene hadde nedgang
i omsetningen. Bilsalget økte betydelig mot slutten
av fjoråret, sannsynligvis som følge av at
regjeringen avskaffet bilskatten på 4 prosent da den
finanspolitiske pakken ble presentert i november.
Alt i alt ligger det an til nær nullvekst i privat
konsum for året 1992 under ett. For 1993 ventes den
forsiktige veksten fra siste halvår i fjor å fortsette,
og konsumet er anslått å Oice med nær 1 prosent. For
neste år er det ventet en ytterligere forbedring, med
vekst på 1,5 - 2 prosent.

Situasjonen på arbeidsmarkedet ble forverret
gjennom 1992. I oktober ble det meldt om 24 200
nye arbeidsledige personer, som riktignok var noe
lavere enn den gjennomsnittlige økningen på
40 000 de tre foregående månedene. Men flere sel-
skaper bebudet tildels kraftige nedskjæringer i
arbeidsstokken, og i november steg antallet nye
arbeidsledige personer til 60 400, langt flere enn
antatt på forhånd. Den gjennomsnittlige arbeids-
ledighetsraten for 1992 er foreløpig anslått til
9,9 prosent (DRI). Selv om en bedring i produk-
sjonen er ventet, antas ledigheten å øke til 11,3
prosent i år. For 1994 anslår DRI en ytterligere
aning i ledigheten til 11,5 prosent.

Eksportvolumet er anslått å ha økt med rundt 3
prosent i 1992, etter nær nullvekst i 1991. Mot
slutten av året ser eksportvolumet ut til å ha økt
markert, noe som kan være et tidlig utslag av den
lavere pundkursen. Til tross for antatt svak
konjunkturutvikling i flere europeiske land, særlig
Tyskland, venter DRI en økning i eksportvolumet
på 4,6 prosent i år. Lavere valutakurs og økt aktivi-
tet i USA og Latin-Amerikaligger bak prognosene.
For 1994 antas veksten i eksportvolumet å komme
opp i 4,5 prosent. Samtidig ventes veksten i im-
porten å avta fra 6 prosent i 1992 til 4,1 prosent i år
og 3,3 prosent neste år.

Den svake utviklingen i britisk økonomi de siste
årene, og spesielt stagnasjonen i tradisjonelle eks-
portnæringer, har ført til en betydelig svekkelse av
utenriksøknomien. I de elleve første månedene av
1992 var handelsunderskuddet med utlandet
kommet opp i 12 milliarder pund, en økning på over
2 milliarder fra samme periode 1991. I tillegg ligger
det an til en ytterligere reduksjon i overskuddet på
rente- og stønadsbalansen i 1992. For hele fjoråret
vil dermed underskuddet på driftsbalansen komme
opp i vel 12 milliarder pund, som utgjør om lag 2
prosent av BNP. Driftsunderskuddet er ventet å øke
ytterligere gjennom 1993, DRI anslår en økning til
2,7 prosent av BNP.
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Sverige: Rekordunderskudd trass i
tilstramming

Det svenske statsbudsjettet som ble lagt fram
11. januar, legger opp til et underskudd på nesten
200 mrd. svenske kroner i budsjettåret 1992/1993.
Dette tilsvarer om lag 14 prosent av BNP. For
budsjettåret 1993/1994 er underskuddet anslått til
162 mrd. svenske honer til tross for at utgiftene er
skåret ned med nesten 17 mrd. i forhold til
1992/1993-budsjettet, hvorav 12 mrd. er innstram-
minger utover det som ble vedtatt i krisepakkene i
fjor høst.

Foreløpige tall indikerer en reduksjon i brutto-
nasjonalprodukt i 1992 på 1,2 prosent etter en ned-
gang på 1,8 prosent i 1991. Heller ikke i år er det
ventet vekst i BNP, selv om depresieringen av den
svenske kronen vil kunne øke eksportveksten. For
1994 er det ventet at også innenlandsk etterspørsel
vil ta seg opp, og BNP forventes å øke igjen.

Prognosene som er gitt i tabellen nedenfor, for-
utsetter en depresiering av den svenske kronen
overfor ECU på mellom 10 og 12 prosent fra 1992
til 1993 og uendret kurs i 1994. Fram til slutten av
januar hadde kronen svekket seg med om lag
16 prosent overfor ECU. Hvis dette kursforholdet
opprettholdes ut året, vil anslagene for den øko-
nomiske utviklingen framover måtte endres.

Til tross for vekst i husholdningenes disponible
realinntekter på om lag 2,5 prosent i 1992, falt
privat konsum med rundt 1,5 prosent. Siden 1988
har spareraten økt med 11-12 prosentpoeng og lig-
ger nå på om lag 6 prosent. Høy realrente og vekst
i arbeidsledigheten, er viktige faktorer bak oppgan-
gen i spareraten. De seneste årene har dessuten
verdien av boligformuen falt sterkt, noe som trolig
har trukket i samme retning. Okt inflasjon og lav
lønnsvekst er ventet å redusere husholdningenes

disponible realinntekter med rundt 4 prosent i 1993.
Anslagene for privat konsum dette Aret innebærer
dermed en viss reduksjon i spareraten. I 1994 er det
ventet at privat konsum vil holde seg på om lag
samme nivå som året før.

Investeringene har falt kraftig de seneste årene.
Foreløpige tall for 1992 gir en reduksjon i brutto-
investeringene på opp mot 9 prosent i forhold til året
før. Det ekstreme rentenivået under valutauroen i
fjor høst, sammen med strengere kredittvurdering
som følge av krisen i finansmarkedet, har trolig
bidratt til å forsterke den svake utviklingen
investeringene i 1992. Fallende eiendomspriser har
også bidratt til at nybygging av både boliger og
forretningsbygg har gått kraftig ned. I perioden
1989-1992 har de samlede bruttoinvesteringene falt
med 16,5 prosent i faste priser. I 1993 er det ventet
at investeringsnedgangen vil fortsette med samme
styrke. Konjunkturinstituttet venter at bolig-
investeringene vil gå ned 35 prosent i 1993, og
nærmere 40 prosent i 1994. Okt aktivitet og fallende
renter kan føre til at særlig maskininvesteringene
tar seg opp neste år. Dette, kombinert med økte
offentlige investeringer, gjør at de samlede brutto-
investeringene ikke ventes å falle like mye i 1994.

Importen var om lag uendret fra 1991 til 1992.
Reduserte investeringer og fall i konsumet gjør at
importen trolig vil gå ned i 1993. Effektene av
depresieringen av kronen er ikke ventet å få så store
volumeffekter på importen, siden det for mange
importvarer i praksis ikke finnes noe svensk-
produsert alternativ. I 1994 regnes det med at økt
innenlandsk etterspørsel og fortsatt økt behov for
innsatsvarer i eksportindustrien vil trekke import-
veksten oppover.

Utviklingen i eksporten framover vil bl.a. av-
henge av hvilket nivå den svenske kronekursen blir
liggende på, og av hvor mye av konkurranseevne-

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

1991	 1992 1993	 1994       

Regn- FD KI DPI FD KI DPI FD KI DRI
skap
	

jan des	 des	 jan des	 des	 jan des	 des

Privat konsum
Offentlig konsum
Investeringer i fast realkapital
Eksport
Import
Bruttonasjonalprodukt

1,0
0,2

-8,3
-2,2
-5 , 9
-1.8

-1,5
0,9

-8,7
1,2
0,5

-1,2

-2,0
0,2

-8,5
1,1
0,3

-1,8

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

-3,2 -3,4
-0,5 -0,2
-9,5	 -9,8
5,0	 4,7

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

-2,4
0,8

-5,0
3,5

-3,1
0,0

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

0,4
0,8

-4,7
7,7
3,7
1,4

-0,6
0,5

-3,5
6,0
0,6
1.5

Driftsbalanse (nivå prosent av BNP) -1 4 	 -1,8 -0,5
Konsumprisvekst l) 	9,4	 2,3	 2,3
Arbeidsledighetsrate (nivå)	 2,7	 4,8	 4,8

-3,3
2,3
5,4

	

-0,3	 -0,5

	

5,1	 5,0

	

6,2	 5,9

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

Kilde: Finansdepartementet (FD), Konjunkturinstituttet (KI) og Data Resources Inc (DR!).
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SVERIGE: BRUTTONASJONALPRODUKT OG INDUSTRI-
PRODUKSJON. 1987=100. Sesongjusterte volumindekser

Bruttonasjonalprodukt 	  Industriproduksjon

Kilde: OECD.

Kilde: OECD og Norges Bank.

forbedringen svenske eksportører velger å ta ut i
form av økt fortjeneste. Med en depresiering over-
for ECU på om lag 10 prosent, ventes det at
eksportveksten kan komme opp i 5 prosent i 1993,
og øke til rundt 8 prosent i 1994. Anslaget fra DRI
er noe lavere, noe som bl.a. skyldes at de regner
med at depresieringen av den svenske kronen vil gi
en sterkere pris- og lønnsvekst enn det de andre
prognoseinstituttene har lagt til grunn.

En forventet sterk eksportvekst vil, sammen med
svak importutvikling, føre til at overskuddet på
handelsbalansen øker, fra om lag 35 mrd. kroner i
1992, til rundt 75 mrd. kroner i 1994 ifølge anslag
fra det svenske finansdepartementet. De store over-
skuddene fører til at resultatet på driftsbalansen er
anslått å bli forbedret fra om lag -25 mrd. kroner i
1992 til +25 mrd. kroner i 1994.

Konsumprisveksten i Sverige falt sterkt i 1992.
Dette skyldes dels lav kostnadsvekst, men også at
flere indirekte avgifter ble redusert i fjor. I 1993 vil
effektene av en økning av momsen på matvarer,
hotell/restaurant og persontransport fra 18 til 21
prosent, og økte importpriser, trekke konsum-
prisene oppover. Hvor mye importprisene vil øke
avhenger dels av hvilket nivå den svenske kronen
vil bli liggende på framover, dels av hvor stor
nedgang importørene vil godta i sine marginer og
dels av deres evne til å presse prisene til utenlandske
leverandører. Med en depresiering på 10 prosent i
gjennomsnitt fra 1992 til 1993 anslår Konjunktur-
instituttet effekten på konsumprisene til å bli om lag
1,5 prosentpoeng i inneværende år, slik at pris-
veksten samlet kommer opp i om lag 5 prosent. For
1994 er det ventet at mesteparten av depresierings-
effekten på prisene vil være uttømt, og at konsum-
prisveksten kan komme ned mot 3 prosent igjen.
Lønnsveksten anslås til å bli mellom 3 og 3,5 pro-
sent begge disse årene. Dette kan nok virke noe
optimistisk, selv om den sterke veksten i arbeids-
ledigheten trolig vil bidra til at lønnskravene for
neste oppgjørsperiode vil bli moderate.

Arbeidsledigheten i Sverige har økt kraftig helt
siden 1989 da ledigheten var nede i 1,3 prosent av
arbeidsstyrken. I desember 1992 var ledigheten
5,5 prosent (AKU-mål). Antall personer på ulike
former for arbeidsmarkedstiltak har også økt sterkt
i denne perioden. I 1993 og 1994 regnes det med at
om lag 5 prosent av arbeidsstyrken vil være syssel-
satt på slike tiltak.

Rentenivået i Sverige har falt kraftig siden den
svenske kronen ble sluppet fri 19. november i fjor.
Renteforskjellen mellom tre-måneders SEK og tre-
måneders DEM har i gjennomsnitt for januar vært
på 1,6 prosentpoeng. I perioden før valutauroen var
renteforskjellen 2-3 prosentpoeng. De siste dagene
av januar har den svenske renten økt noe i forhold
til den tyske.

I Regjeringens forslag til Nasjonalbudsjett for
budsjettåret 1993/1994 legges det opp til en
betydelig sanering av offentlige budsjetter, også
utover det som ble vedtatt i forbindelse med krise-
pakkene høsten 1992. Målsettingen er åbli kvitt den
strukturelle delen av budsjettunderskuddet i løpet
av perioden 1993-1998. Dette er beregnet å utgjøre
om lag 40 prosent av det samlede underskuddet
1993. For å oppnå dette vil regjeringen holde nivået
på offentlig konsum uendret fra 1992 regnet i faste
priser, skjære ned overføringene til husholdningene
og øke skattene. En viktig forutsetning for at mål-
settingen skal nås er at de strukturelle endringene
som er foretatt i skattesystem og overførings-
ordninger, vil gjøre det mulig å oppnå en vekst i
BNP på 3,2 prosent i perioden 1995-1998.
Regjeringen er blitt kritisert fra flere hold for å være
for optimistiske mht. den framtidige økonomiske
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utviklingen. Lavere vekst vil gi lavere skatteinn-
tekter og høyere overføringer til husholdningene,
bl.a. til arbeidsledighetstrygd, enn det regjeringen
har lagt til grunn i sine beregninger. Større under-
skudd vil dessuten gi høyere netto renteutgifter for
staten. Bare for budsjettåret 1993/1994 er rente-
utgiftene på statens gjeld anslått til 95 mrd. svenske
kroner (tilsvarer nærmere 7 prosent av BNP).

Danmark: Økt offentlig etterspørsel
Veksten i bruttonasjonalproduktet falt fra
1,3 prosent i 1991 til litt under 1 prosent i 1992
ifølge foreløpige tall. Fjorårets dårlige høst i jord-
bruket er beregnet å ha redusert BNP-veksten med
1/2 prosent i forhold til et normalår. Svak utvikling
i innenlandsk etterspørsel og mindre trekk-kraft fra
eksporten til Tyskland er også viktige faktorer bak
den svake BNP-veksten. For perioden 1993-1994
ser det ut til at veksten kan ta seg noe opp, men dette
avhenger av at forventningene om lavere renter og
gunstigere internasjonale konjunkturer blir oppfylt.

Foreløpige tall viser en vekst i privat konsum i
1992 på rundt 1,5 prosent. Dette er om lag
1 prosentpoeng lavere enn anslått ved årskiftet
1991/1992, men moderat over konsumveksten i
1991 som i nasjonalregnskapet er nedjustert fra
2 1/4 prosent til 1 1/4 prosent. Høyere realrenter og
økt arbeidsledighet gjennom 1992 bidro til særlig
svak vekst i kjøp av biler og varige konsumgoder.
I 1993 peker prognosene mot en noe sterkere vekst
i privat konsum. Lav prisstigningstakt bidrar til at
veksten i husholdningenes disponible realinntekter
kan øke med om lag 1,5 prosent, selv om lønns-
veksten er ventet å komme ned mot 2-2,5 prosent.
økte tilskudd til oppussing av selveierboliger, som

er en del av regjeringens satsing for å redusere
ledigheten, vil også kunne bidra til økt vekst i privat
konsum. I 1994 er det ventet at redusert arbeids-
ledighet vil bidra til at konsumveksten holdes oppe,
selv om veksten i husholdningenes disponible real-
inntekter forventes å gå noe ned.

Høye renter og svak vekst både innenlands og i
utenlandske markeder er mulige faktorer bak den
sterke nedgangen i investeringene i 1992. Usikker-
heten rundt Danmarks tilknytning til EF etter at
danskene stemte nei til Maastricht-avtalen, har
trolig også bidratt. De seneste meningsmalingene
kan tyde på at Maastrichtavtalen, med de tillegg
som ble forhandlet fram i Edinburg i desember, vil
bli godkjent i en folkeavstemming i slutten av april.
Sammen med den forventede nedgangen i rentene,
vil dette kunne føre til at veksten i næringslivets
investeringer tar seg opp gjennom 1993. Forliket
om finanspolitikken for 1993 innebærer dessuten
en betydelig vekst i de offentlige investeringene.
Men anslagene for den samlede investerings-.
veksten for 1993 spriker noe mellom de ulike prog-
noseinstituttene. Dette skyldes særlig ulike oppfat-
ninger om hvor raskt rentenivået vil gå ned. I 1994
regnes det med at omslaget i de internasjonale
konjunkturene vil trekke investeringsveksten
ytterligere opp.

Den svake innenlandske etterspørselen førte til
redusert importvekst i 1992. I 1993 vil en noe
sterkere konsumutvikling og sterkere vekst i
investeringene kunne gi økt vekst i importen.
Appresieringen av den danske kronen i forhold til
valutaene til viktige samhandelsland er også ventet
å bidra til økt importvekst i 1993.

Fra 1991 til 1992 ble eksportveksten halvert, til
4 prosent ifølge foreløpige anslag. Til tross for lav

DANMARK: MAKROØKONOMISKE HOVEDTALL
Volumendring fra året for der ikke annet framgår

1991	 1992

Regn- OM OECD DDB
skap	 des	 des	 des

1993	 1994

OM OECD DDB OM OECD
des	 des	 des	 des	 des

Privat konsum
Offentlig konsum
Investeringer i fast realkapital
Eksport
Import
Bruttonasjonalprodukt

	1,2	 1,5	1 , 8	 1,5	 2,9	 2,1	 1,7	 2,8	 2,7

	

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

	

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

	

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

	

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

	

1,3	 0,8	 1 ,2	 1,0	 2,6	 2,1	 1,3	 2,4	 2 ,4

Driftsbalanse (nivå,
prosent av BNP)
	

1,7
	

3,3
	

3,0	 3,5
	

3,4	 3,3	 4,0	 3,5 	3,1
Konsumprisvekst
	

2,4
	

2,1
	

2,1	 2,1
	

1,4	 1,6	 0,9	 2,2 	1,8
Arbeidsledighetsrate (nivå)

	
10,4
	

11,1
	

11,0	 11,1
	

10,6	 11,0	 11,6	 10,1 	10,6

Kilde: Økonomiministeriet (OM), OECD og Den Danske bank (DDB).



DANMARK: KONSUMPRISVEKST I PROSENT FRA
SAMME MÅNED ÅRET FOR OG KORTSIKTIG RENTE

14

111111 	 111111.1111111111FTTMTITTIIIIIMTTIFITIVIIIVTTIMI11111.1111111111111

87.1	 88.1	 89.1	 90.1	 91.1	 92.1	 93.1

DANMARK: BRUTTONASJONALPRODUKT
1987=100. Sesongjustert volumindeks

108 	

106.

104.

102 •

100-

	98 - i •	 .	 • I 	.	 • IF 	 I 	 • 	 II 	 If 	 I

	87.1	 88.1	 89.1	 90.1	 91.1	 92.1

Kilde: OECD.

ØKONOMISK UTSYN	 27

Konsumprisvekst 	  3 mnd. eurorente

Kilde: OECD og Norges Bank.

10nnsvekst har appresieringen av den effektive
kronekursen resultert i en forverring av konkur-
ranseevnen. Men dansk industri økte likevel sine
eksportmarkedsandeler også i 1992. Forst i 1993 og
1994 er det ventet at effektene av konkurranse-
evneforverringen vil slå ut i markedsandelene.
Også når det gjelder eksportveksten råder det imid-
lertid ulike oppfatning blant prognoseinstituttene.
Mest optimistisk er OECD med en anslått eksport-

vekst på 4 prosent i 1993, mens Den Danske Bank
regner med en økning i eksporten på bare
1,5 prosent for 1993. Forskjellene i anslagene kan
bl.a. føres tilbake til ulike oppfatninger av hvor
raskt omslaget i de internasjonale konjunkturene vil
komme.

Svak importvekst og reduserte netto renteutgifter
bidro til at overskuddet på driftsbalansen økte fra
14 mrd. danske kroner i 1991 til opp mot 29 mrd.
kroner i 1992. Overskuddet er antatt å Øke ytter-
ligere i 1993 og 1994 til et nivå rundt 3-3,5 prosent
av BNP.

Konsumprisveksten var avtagende gjennom
store deler av 1992, og 12-månedersraten var helt
nede i 1,4 prosent i november. Årsveksten ble på
2,1 prosent. Reduserte avgifter på 01 og vin bidro til
den svake veksten i konsumprisene i 1992. Appre-
sieringen av den danske honen gjør at konsum-
prisveksten kan reduseres ytterligere i år. Den
Danske Bank regner med en pristigning på kun
0,9 prosent i 1993. I 1994 anslås prisveksten å
komme opp i om lag 2 prosent.

Den danske kronen var i mindre grad enn de
andre nordiske valutaene utsatt for press under
valutauroen i fjor host. Men helt mot slutten av året
Økte spekulasjonene om en devaluering av den
danske kronen, og tre-måneders eurorenten økte fra
rundt 11 prosent til over 17 prosent. Den siste tiden
har rentene falt noe, men ligger fremdeles godt over
nivået fra november i fjor.

Arbeidsledigheten ate gjennom 1992, og kom
for første gang over 300.000 personer i årsgjen-
nomsnitt. Ledigheten utgjorde dermed om lag
11 prosent av arbeidsstyrken i 1992. Okt vekst i
innenlandsk etterspørsel kan redusere ledigheten
noe i 1993 og 1994, men den vil neppe komme
under 10 prosent i denne perioden.

Kompromisset om "Finansloven" for 1993 inne-
bærer en viss omlegging av den økonomiske
politikken i en mer ekspansiv retning. Bl.a. skal
offentlige investeringer framskyndes og kom-
munenes omsorgsvirksomhet trappes opp. Under-
skuddet på de offentlige budsjetter er ventet å til-
svare rundt 2,5 prosent av BNP i 1993. En bedre
konjunkturutvikling er av økonomiministeriet an-
tatt å bidra til at underskuddet reduseres til noe over
1 prosent av BNP i 1994.

Regjeringsskiftet i Danmark i midten av januar
er ikke ventet å foe til store omlegginger i den
Økonomiske politikken.
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Internasjonale markedsforhold

Internasjonale varemarkeder

Oljemarkedet

Rett før årsskiftet 1991/92 svekket spotprisen på
Brent Blend seg markert og lå ved inngangen til
1992 på om lag 18 dollar pr. fat. Situasjonen med
lav etterspørsel og velfylte lagre holdt seg gjennom
hele 1. kvartal 1992. Fra en bunnotering på noe over
17 dollar pr. fat i mars steg imidlertid prisen på
råolje til den høyeste notering i løpet av fjoråret på
drøyt 21 dollar pr. fat i slutten av juni. Forventnin-
ger om et relativt stramt oljemarked i 4. kvartal
bidro til å holde prisen på råolje forholdsvis hOy
gjennom 3. kvartal. Svak etterspørselsvekst i
OECD-landene og høy produksjon i OPEC-land-
ene utløste et prisfall mot slutten av fjoråret. Dette
medførte lageroppbygging og forventninger om
ytterligere prisfall utover i januar i år.

Ifølge foreløpige anslag fra IEA økte verdens
samlede etterspørsel etter råolje med 0,4 millioner
fat pr. dag i 1992 til 67 millioner fat pr. dag.

For OECD-området tyder anslag på at den gjen-
nomsnittlige etterspørselen etter råolje i 1992 økte
med om lag 1,3 prosent i forhold til året før, til 35,5

millioner fat pr. dag. Forbruksveksten var noe ster-
kere i Nord-Amerika enn i resten av OECD.

I land utenfor OECD i Asia anslår IEA at olje-
forbruket økte med hele 8,5 prosent fra 1991 til
1992. Forbruksveksten her ble imidlertid mer enn
oppveiet av nedgang i forbruket av råolje i de
tidligere østblokklandene. Særlig var forbruksned-
gangen i Samveldet av Uavhengige Stater, SUS,
sterk. For landene utenfor OECD-området falt der-
for forbruket av råolje i 1992 svakt med 0,1 milli-
oner fat pr. dag sammenlignet med 1991.

Foreløpige tall fra IEA tyder på at oljelagrene i
OECD-området ved utgangen av november 1992 lå
på 464 millioner tonn, noe som tilsvarer 93 dagers
forbruk. Siden april i fjor har de totale lagrene av
olje innenfor OECD-området ligget lavere enn i de
tre foregående årene. Utviklingen i oljemarkedet i
4. kvartal førte imidlertid til at forskjellen ble min-
dre. Et annet viktig moment for lagersituasjonen er
at mengden av usolgt råolje under transitt ved inn-
gangen til 1993 igjen bedømmes som unormalt stor.
I de første tre månedene av 1992 falt OPECs pro-
duksjon av råolje fra et nivå nær 24,5 millioner fat
pr. dag til 23,5 millioner fat pr. dag. Fallet ble
etterfulgt av en sterk produksjonsvekst i Midt-

ETTERSPØRSEL ETTER OG TILBUD AV OLJE'
Millioner fat pr. dag

Prognoser

90,1 90.2 90.3 90.4 91.1 91.2 91.3 91.4 92.1 92.2 92.3 92.4 93.1 93.2 93.3 93.4

Etterspørsel	 67,4 64,6 65,7 65,6 67,5 65,0 65,2 68,3 68,6 65,4 65,7 68,2 68,7 66,0 66,3 69,4

OECD
Europa
Nord-Amerika
Stillehavsområdet

Resten av verden

OPEC2)
OECD
Resten av verden
Lager endring

38,7 36,8 38,1 37,7 38,5 36,9 37,2 39,2 39,4 37,1 38,1 39,5
13,2 12,6 13,0 12,9 13,6 13,1 12,8 14,1 14,0 12,9 13,5 13,7
19,0 18,7 19,1 18,6 18,2 18,1 18,8 18,9 18,7 18,5 18,8 19,3
6,5 5,5 6,0 6,2 6,7 5,7 5,6 6,3 6,7 5,7 5,8 6,5

28,7 27,8 27,6 27 ,9 29,0 28,1 28,0 29,1 29,2 28,3 27,6 28,7

25,8 25,6 23,9 25,1 25,1 24,6 25,6 26,1 26,2 25,7 26,7 27,4
16,2 15,8 15,4 16,3 16,5 15,8 16 , 1 16,7 16,8 16,2 16,3 16,8
26,3 26,1 25,8 25,6 25,5 25,5 24 ,9 24,6 24,4 24,1 23,8 23,5
0,5 2,4 -1,1 1,1 -0,1 0,6 1,0 -0,7 -1,3 0,7 1,2 -0,5

40,0 37,5 38,3 40,2
14,0 13,0 13,4 13,9
19,2 18,7 19,0 19,7
6,8 5,8 5,9 6,6

28,7 28,5 28,0 29,2

••	 ••	 • •	 ••

••	 ••	 ••	 ••

16,8 16,3 16,3 16,8
23,4 23,4 23,3 23,2

• •	 ••

Tilbud	 68,3 67,5 65,1 67,0 67,1 65,9 66,6 67,4 67,3 66,1 66,9 67,7

1)Inklusive NGL.
2) Inkludert Equador.
Kilde: Oil Market Report (IEA) november 1991
Uoverensstemmelser i tabellen skyldes avrunding og statistisk avvik.
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Kilde: Petroleum Intelligence Weekly
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Midt-Osten

* Inkludert Equador

Kilde: Petroleum Intelligence Weekly

Jul
1992

ESSE3 Resten av
OPEC

Østen, særlig i Iran og Kuwait. Dette bidro til en
jevn vekst i OPECs produksjon av råolje utover i
andre halvår, og i 1992 produserte organisasjonen
25,4 millioner fat pr. dag. Den gjennomsnittlige
produksjonen for 1992 er dermed anslått til 24,4
millioner fat pr. dag, som er det høyeste nivået på
12 år. (Tallene inkluderer Equador som trakk seg
fra OPEC høsten 1992. Dette landets produksjon
utgjør imidlertid bare omkring 0,3 millioner fat pr.
dag.)

OPEC overskred sine produksjonsbegrensninger
i 2. halvår, senest satt til 24,6 millioner fat pr. dag
under OPEC-møtet 26. november i fjor. Samtidig
beveget prisen på råolje seg nedover og dermed bort
fra prismålet på 21 dollar pr. fat.

Produksjonen og eksporten fra Kuwait økte fra
0,4 millioner fat pr. dag ved inngangen til 1992 til
1,3 millioner fat pr. dag i desember. Produksjonen
og eksporten fra Kuwait forventes å øke ytterligere
i inneværende år, og kan nå nivået fra før Iraks
invasjon på drøyt 1,7 millioner fat pr. dag i løpet av
første halvår i 1993.

Embargoen mot Irak er fortsatt effektiv slik at
Iraks produksjon - på omkring 0,4 millioner fat pr.
dag - begrenses av innenlandsk raffineringskapasi-
tet og eksport til Jordan. Det er fortsatt stor usikker-
het omkring produksjonsutviklingen i Irak fram-
over. I oktober 1991 sanksjonerte FN salg av en
begrenset mengde irakisk olje under streng kontroll
og administrasjon av FN. Muligheten for at Irak
kunne akseptere FNs betingelser for gjennomføring
av et slik salg har påvirket markedsutviklingen
gjennom hele 1992. Effekten av slike rykter var
imidlertid avtakende utover høsten. På bakgrunn av
krigshandlingene i januar i år er det få som venter
en snarlig løsning på denne konflikten.

Innenfor OECD økte produksjonen av råolje
bare ubetydelig i løpet av 1992. Størst var økningen
i Norge, som med en produksjon på 2,25 millioner
fat pr. dag i november i fjor befestet sin stilling som
nest største produsent etter USA blant OECD-
landene.

For fjerde året på rad falt produksjonen av olje
og naturgass i SUS. Mens produksjonsnedgangen
på årsbasis i 1990 og 1991 var hhv. 6 og 10 prosent,
tyder anslag for 1992 på at produksjonen av olje og
gass gikk ned med hele 13,5 prosent fra året før.
Nesten hele bortfallet på 1,4 millioner fat pr. dag i
1992 fant sted i Russland, som i fjor stod for drøyt
90 prosent av den totale produksjonen på 9 milli-
oner fat pr. dag i SUS. Ifølge IEA økte gjennom-
snittlig eksport av olje og gass fra SUS med 13
prosent til 1,3 millioner fat pr. dag fra 1991 til 1992.
I siste kvartal av 1992 lå imidlertid nettoeksporten
på omkring 1,9 millioner fat pr. dag. Usikkerhet
knyttet til utviklingen i de nye uavhengige repu-
blikkene gjør det vanskelig å forutsi utviklingen i
eksporten fra dette omradet.

IEAs prognoser for etterspørsel og tilbud av rå-
olje for første halvdel av inneværende år er basert
på en økonomisk vekst på drøyt 2 prosent for
OECD-området og en råoljepris på om lag 18,5
dollar pr. fat. For Nord-Amerika - der man venter
de sterkeste vekstimpulsene - er etterspørsels-
aningen i 1. kvartal i år beregnet til 2 prosent
sammenlignet med samme periode i fjor. Den
underliggende etterspørselsveksten er imidlertid
noe lavere, da området hadde et ekstremt mildt 1.
kvartal i 1992. For OECD-landene i Stillehavet
forventer IEA en etterspørselsvekst på 1,6 prosent,
mens det ventes uendret etterspørsel i OECD-Eu-
ropa. Samlet for OECD-området gir dette en etter-
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spørselsvekst på 1,3 prosent i første halvår i 1993
sammenlignet med samme periode året før. For
området utenfor OECD ventes det at fallet i oljefor-
bruket i SUS er sterkere enn veksten i Asia og
Sør-Amerika. Nedgangen i oljeforbruket utenfor
OECD tilsvarer økningen i OECD. For verden som
helhet regnes det med uendret forbruk av råolje i
fOrste halvår i år sammenlignet med samme periode
i fjor.

En opprettholdelse av OPECs produksjonsnivå
på i overkant av 25 millioner fat pr. dag fra desem-
ber i fjor gir et betydelig tilbudsoverskudd i råolje-
markedet i første halvdel av 1993. En forventet
produksjonsøkning i Kuwait og muligheten for økt
eksport fra Irak vil ytterligere bidra til dette. Utfallet
av OPEC-møtet 13. februar i år vil derfor være
avgjørende for utviklingen i råoljeprisene utover
vinteren og våren. Uten produksjonsbegrensninger
fra OPECs side peker de fleste faktorer av betyd-
ning for markedet i retning av en fortsatt lav rå-
oljepris gjennom første halvår.

Andre råvaremarkeder

Som følge av lav etterspørsel på verdensmarkedene
for råvarer, samt stor eksport fra de tidligere
COMECON-landene, har råvareprisene vist ned-
gang de siste årene. Fra 1991 til 1992 sank den
dollarbaserte prisindeksen for råvarer utenom ener-
givarer fra Institut für Wirtschaftforschung med 3
prosent. Prisnedgangen fant først og fremst sted for
industrielle råvarer, mens matvareprisene i 1992
var om lag uendret fra året før.

Prognoser utarbeidet av AIECE (Sammen-
slutningen av europeiske prognoseinstitutter) fra
oktober 1992, tyder på at prisene på råvarer utenom
energivarer vil vise moderat vekst i de nærmeste par
årene. Anslagene er basert på forventninger om et
snarlig internasjonalt konjunkturoppsving. Etter
oktober 1992 har imidlertid de fleste prognose-
institutter nedjustert sine anslag for den økono-
miske veksten i 1993. Prisprognosene fra AIECE
er videre følsomme overfor forutsetninger om kurs-
utviklingen på dollar i forhold til andre lands valu-
taer. De refererte prognosene er basert på den lave
dollarkursen fra september 1992. En økning i
dollarkursen overfor andre lands valutaer vil føre
til økte råvarepriser i lokal valuta. Dette vil isolert
sett dempe etterspørselen og stimulere tilbudet av
råvarer i land utenom USA. Begge deler vil bidra
til at de dollarbaserte råvareprisene trekkes ned-
over.

Prisindeksen for ikke-jernholdige metaller viste
klar nedgang gjennom 1991. Også fra 1991 til 1992
sank prisene svakt, til tross for en positiv utvikling
fram ti14. kvartal. Det sterke prisfallet i siste kvartal
1992 hadde blant annet sammenheng med dollar-

INDEKSER FOR RÅVAREPRISER PÅ VERDENS-
MARKEDET. På dollarbasis. 1975 = 100.

89.1	 90.1	 91.1	 92.1	 93.1	 94.1

— I alt uten 	  Industri- — — - Ikke-jernh.
energivarer	 råstoffer	 metaller

Kilde: HWWA-Institut fur Wirtschaftsforschung (historiske
tall) og AIECE (prognoser).

INDEKS FOR ALUMINIUMSPRISER
1979 = 100

100 1 11 11111 11 1 I 111111 11111 1 1111111 	 11 11 11 111 I 111111 1111 111 1111

Jan.88	 Jan.89	 Jan.90	 Jan.91	 Jan.92	 Jan.93

— London metal exchange, dollar pr. tonn

Kilder: World Metal Statistics, t.o.m. desember 1992,
januar 1993, Financial Times.

appresieringen. Den nedadgående trenden for alu-
miniumsprisene de siste par årene skyldes en ved-
varende høy eksport fra Samveldet av uavhengige
stater, SUS, kombinert med lav etterspørsel. Pris-
nedgangen for aluminium fra 1991 til 1992 var på
4 prosent. Annonsering av produksjonskutt bidro til
en prisøkning i slutten av 1992. AIECEs prognoser
fra oktober 1992 antyder en vekst i aluminiums-
prisene fra 1992 til 1993 på 10 prosent. Prisene på
nikkel har også vært sterkt fallende de siste par
årene, blant annet som følge av stor lageroppbyg-
ging. Fra 1991 til 1992 falt HWWAs prisindeks
med over 13 prosent, til tross for betydelige produk-
sjonskutt i Canada, Cuba og Australia mot slutten
av fjoråret. AIECEs prognoser tyder på reduserte
priser på nikkel også fra 1992 til 1993. Prisene på
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sink steg betraktelig i første halvår 1992 etter pro-
duksjonskutt hos flere store produsenter i blant
annet Italia, Latin-Amerika, Canada og USA. Til
tross for en sterk prisreduksjon fra 3. til 4. kvartal i
fjor, økte sinkprisen med 11 prosent på årsbasis.
AIECE venter en noe lavere prisvekst for 1993.

For stål er tilbudsoverskuddet fortsatt stort, og
prisene har sunket jevnt de siste par årene. I det siste
har det imidlertid vært et visst press oppover på
prisene, og ifølge prognosene fra AIECE ligger det
an til økte priser fra siste halvdel av 1993. Blant
annet er etterspørselen fra Kina i sterk vekst, og
forbruket i USA er trolig også i ferd med å ta seg
opp. Mens stålproduksjonen i Europa og Japan
holder seg lav, er det nå tegn til en viss opptrapping
i USA. I slutten av januar i år innførte USA straffe-
toll på import av stål fra en rekkeland. Dersom dette
vedtaket opprettholdes, vil det kunne kvele den
gryende oppgangen i stålprisen på verdensmarke-
det. Prisene på skrapjern, som falt betydelig i fjor,
blant annet på grunn av høy eksport fra de tidligere
COMECON-landene, ventes å øke som følge av
etterspørselsvekst fra stålindustrien.

Prisene på industrielle råvarer fra landbruket
sank med 7 prosent fra 1991 til 1992. AIECE forut-
ser en svak prisvekst dette året. Prisene på tømmer
holdt seg uendret fra 1991 til 1992. Den fallende
dollarkursen var en faktor bak oppgangen i den
dollarbaserte tømmerprisindeksen i de tre første
kvartalene, men tømmerprisene falt så med 17 pro-
sent fra 3. til 4. kvartal. I tiden fremover vil en
fortsatt stigning i dollarkursen i forhold til valuta-
ene i de nordiske eksportlandene trolig trekke i
retning av lavere priser i dollar, mens en betydelig
byggevirksomhet i Tyskland og etterhvert også i
USA vil kunne virke i motsatt retning. Positiv pris-
vekst ventes tidligst i 1994. Tremasseprisene fort-
satte sin nedadgående trend i 1992. En fortsatt sterk
dollar kan bidra til å holde de dollarbaserte tremas-
seprisene nede gjennom store deler av 1993, men
en svakt økende etterspørsel i Canada og USA kan
bidra til stigende priser mot slutten av året og inn i
1994.

Prisene på mat, tropiske drikkevarer og tobakk
holdt seg gjennomgående på et lavt nivå i 1992.
AIECEs prognoser tyder på en meget lav prisvekst
i de nærmeste to årene. Det ventes at produksjonen
av flere typer jordbruksvarer vil holdes nede av de
lave verdensmarkedsprisene. Samtidig ventes
etterspørselsøkningen å forbli lav. Spesielt vil mar-
kedene i de tidligere planøkonomiene i Europa
svikte pga. reduserte inntekter og en sterk liberali-
sering av matvaremarkedene.

Utviklingen i verdenshandelen

Veksten i verdenshandelen avtok i 1990 og 1991
etter å ha ligget relativt høyt i perioden 1987 til

ANSLAG FOR VEKSTEN I VERDENS-
HANDELEN
Volumvekst fra året for, prosent

Institutt	 Dato 1991 1992 1993 1994

LINK	 okt	 3,6	 3,9	 5,6	 5,7
AIECE	 okt
gj.snitt
	

3,9
	

4,5
	

5,8	 •••

arb.gruppen	 4,7
	

4,9
	

5,5	 • ••

IMF	 okt
	

2,3
	

4,5
	

6,7	 • ••

NIESR	 nov
	

3,9
	

4,4
	

6,2
	

7,6
OECD
	

des
	

3,5
	

4,7
	

4,9
	

6,1
Dill
	

des
	

3,6
	

5,1
	

4,9
	

6,7

Uveid gj.snitt	 3,6	 4,6	 5,7	 6,5

1989. Til tross for fortsatt lavkonjunktur i de indu-
strialiserte landene og sammenbrudd i handelen
mellom de tidligere COMECON-landene, peker
foreløpige anslag mot at veksten var noe sterkere i
1992 enn året før (se tabell). Mye av veksten i
verdenshandelen kan forklares av økende handel
mellom landene i Sør- og Østasia. I Kina bidro en
økning i industriproduksjon på 20 prosent i fjor til
en sterk eksportvekst. Videre har importveksten
holdt seg relativt høy i Storbritannia og Nord-Ame-
rika. Prognoseinstituttene venter at veksten i den
internasjonale handelen vil tilta ytterligere i år og
neste år. Prognosene er basert på en fortsatt moderat
oppgang i USA i inneværende år, mens oppgangen
i andre store industriland ventes h bli tregere. Det
antas fortsatt økt vekst i de sørasiatiske landene. Et
viktig usildcerhetsmoment for prognosene for ver-
denshandelen fremover er forløpet av GATT-for-
handlingene.

De relativt store avvikene i vekstanslagene prog-
noseinstituttene imellom, skyldes til dels forskjelli-
ge definisjoner av verdenshandelen (samlet eks-
portvolum, samlet importvolum, eller et gjennom-
snitt av disse størrelsene). Videre er tallene fra
AIECE og NIESR ikke påvirket av sammenbruddet
i handelen mellom de øst-europeiske land, fordi de
holder den interne handelen i Ost-Europa utenfor.
Når det gjelder prognoseanslagene, har forventnin-
gene om økonomisk oppsving på verdensbasis blitt
justert ned de siste månedene, slik at også publise-
ringstidspunktet kan være en vesentlig grunn til
forskjeller i prognosene.

De norske eksportmarkedene

Markedene for varegruppen andre bearbeidde va-
rer, som utgjør om lag 80 prosent av den norske
vareeksporten utenom energivarer, har hatt av-
tagende vekst fra slutten av 80-årene. I 1991 var
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Norges eksportmarkeder og
konkurransepriser

Indikatorene som er benyttet for å drøfte ut-
viklingen i Norges eksportmarkeder og kon-
kurransepriser er beregnet med utgangspunkt

OECDs tall  for importverdi og importvolum
etter varegruppe hos ni av Norges viktigste
handelspartnere: Sverige, Tyskland, Storbri-
annia, Danmark, USA, Nederland, Frankrike,

Italia og Japan. Varene er delt inn i tre hoved-
grupper, ifølge FNs internasjonale gruppe-
ringsstandard SITC:  Matvarer, drikkevarer
og tobakk (SITC 0- 1), råvarer utenom energi
varer (SITC 2,4) og andre bearbeidde varer
(SITC5-9). Fra og med andre halvår 1992 er
OECDs tallmateriale bygget på prognoser.
Valutakursene er holdt uendret i prognose-
perioden.

Eksportmarkedet for en varegruppe er defi-
nert som importvolumet til de ni landene
ovenfor, veid med Norges markedsandeler
hvert av dem i 1986. På samme måte veies
importprisene for å komme fram til konkur-
ranseprisene de norske eksportørene står over-
or. Prisene er omregnet til norske kroner, slik

at valutakursendringer mellom Norge og
importlandene vil gjenspeiles i konkurranse-
prisene.

markedsveksten så lav som 1,9 prosent. Det fore10-
pige anslaget for 1992 er på 2,1 prosent, og det er
klart lavere enn anslått for rundt ett år siden. Vare-
gruppen omfatter blant annet metaller, kjemiske
produkter, maskiner og transportmidler, herunder
skip og båter, og leveres i stor grad til investeringer
og vareinnsats i importlandene. Den svake
markedsveksten henger sammen med den svake
konjunktursituasjonen i mange av våre sam-
handelsland. I 1991 var det først og fremst en sterk
økning i den tyske importen i forbindelse med
opprustingen av de østlige delstatene, som bidro til
å holde markedsveksten oppe, mens viktige eks-
portland som Sverige og Storbritannia begge hadde
nedgang i sin import av denne varegruppen. Mens
den tyske importveksten stanset opp i 1992, blant
annet påvirket av pessimisme og laber investering s-
lyst i østområdene, økte Storbritannias import mar-
kant. Det samme gjorde importen til USA. I 1993
og 1994 forutser OECD at markedsveksten for
andre bearbeidde varer vil ta seg gradvis opp, til
tross for at både Sverige og Storbritannia antas å
redusere sin import av denne varegruppen i inne-
værende år.

Markedet for Norges eksport av varegruppen
matvarer, drikkevarer og tobakk har vært i jevn

DE NORSKE EKSPORTMARKEDENE
Vekst fra året for i prosent.

1991 1992 1993 1994

Markedsvekst:
Matv., drikkev., tobakk 4,2 	 5,4	 3,6	 3,9
Råvarer utenom energi -0,9	 5,5	 4,0	 4,1
Andre bearbeidde varer 1,9	 2,1	 3,0	 5,3

Konkurransepriser:
Matv., drikkev., tobakk 3,0 -0,8 	 4,0	 3,0
Råvarer utenom energi -6,4 -4,4	 3,6	 1,9
Andre bearbeidde varer -0,7 -0,9	 2,1	 3,0

Kilde: Beregninger utfort i Statistisk sentralbyrå ba-
sert på import etter land og SITC-hovedgruppe ifol-
ge OECD, veid sammen med landenes betydning
for norsk eksport.

stigning de siste to årene. Innenfor denne vare-
gruppen er fisk den dominerende eksportvaren. I
1992 sto varegruppen for om lag 15 prosent av den
norske eksportverdien av varer utenom energivarer.
Markedsveksten for matvarer, drikkevarer og
tobakk er foreløpig anslått til 5,4 prosent for 1992,
som er noe høyere enn for 1991. Gitt OECD's
prognoser, vil eksportmarkedet for matvarer,
drikkevarer og tobakk vokse noe saktere i år og
neste år. Særlig blir markedsveksten svakere i
Sverige.

Markedet for råvarer utenom energivarer, som
lenge var i stagnasjon, fikk et nytt oppsving fra og
med siste halvdel av 1991. Denne varegruppen
utgjør bare om lag 5 prosent av den samlede eks-
portverdien av varer utenom energi. Den består for
en stor del av innsatsvarer som tømmer, trelast,
papirmasse og malmer. Inntil siste halvdel av 1991
var eksportmarkedet i stagnasjon som følge av svak
produksjonsvekst i våre mottakerland. For 1992 er
markedsveksten anslått til hele 5,5 prosent, og det
er særlig en positiv markedsutvikling i Sverige,
Danmark, USA og Tyskland som bidro til dette.
Ifølge OECDs prognoser vil markedsveksten for
disse varene ligge på om lag fire prosent i 1993 og
1994, noe som er i tråd med OECDs prognoser om
en moderat produksjonsvekst de nærmeste årene i
våre samhandelsland sett under ett. Den svakeste
importveksten av råvarer forventes det i Sverige,
mens de danske og tyske markedene vil opprett-
holde en relativt sterk vekst.

Konkurranseprisene som de norske eksportørene
står overfor er påvirket av tilbuds- og etterspørsels-
forholdene på verdensmarkedene, samt av endrin-
ger i valutakursene. OECDs materiale, som bereg-
ningene er basert på, bygger på prognoser fra siste
halvår av 1992. I prognoseperioden er valutakurs-
ene holdt uendret, og de beregnede vekstratene for
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EKSPORTMARICEDSUTVI1CLINGEN ETTER VAREGRUPPE
Sesongjusterte og glattede tall. 1985 = 100

170 	

gen for varegruppen andre bearbeidde varer har
også vært nedadgående i 90-årene, men nedgangen
har vært svak. Varegruppen er sammensatt, og pri-
sene for de ulike varene har utviklet seg nokså
forskjellig. Prisene på metaller og kjemiske råvarer
har falt betydelig de siste par arene, mens blant
annet endel verkstedprodukter og transportmidler
har hatt en viss prisvekst. OECDs prognoser for
importprisene i våre viktigste samhandelsland
tyder på en forsiktig økning av konkurranseprisen
for andre bearbeidde varer både inneværende og
neste år.
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konkurranseprisene tar derfor ikke hensyn til de
store valutakursendringene som har funnet sted det
siste halve året. Konkurranseprisindikatoren for
varegruppen matvarer, drikkevarer og tobakk gikk
ned med 0,8 prosent fra 1991 til 1992. Nedgangen
fant sted i første halvår og var særlig influert av
synkende importpriser i Sverige, Storbritannia og
USA. På slutten av året begynte verdensmarkeds-
prisene å ta seg opp, og det er ventet at den oppad-
giende trenden skal fortsette de nærmeste årene
som følge av økt etterspørsel. For varegruppen
råvarer utenom energivarer har det vært en sterk
nedgang i verdensmarkedsprisene de siste årene, og
norske konkurransepriser har vært i fall siden slut-
ten av 1989. I 1992 var reduksjonen på 4,4 prosent.
Det ventes at verdensmarkedsprisene på råvarer nå
har nådd en foreløpig bunn og at de vil stige forsik-
tig de nærmeste to årene. Konkurranseprisutviklin-

Det internasjonale penge- og valuta-
markedet
Året 1992 var sterkt preget av urolighetene i det
europeiske valutamakedet. Utover høsten i fjor ble
en rekke lands valutaer satt under sterkt press,
basert på forventninger om kursjusteringer. Innen
utløpet av 1992 hadde Finland, Sverige, Storbritan-
nia, Italia og Norge frikoplet sine valutaer i forhold
til ecu, mens spanske pesetas og portugisiske escu-
dos var blitt devaluert. Valutauroen fortsatte på
nyåret, og 30. januar ble irske punt devaluert med
10 prosent. EFs valutasamarbeid ERM er dermed
blitt utsatt for store rystelser.

En viktig bakgrunn for disse hendelsene er at det
over tid har bygget seg opp store ubalanser innenfor
og mellom ulike EF-land. Mens Tyskland og Bene-
lux-landene har utgjort en kjerne av lavinflasjons-
land, har utviklingen i Storbritannia og de sør-
europeiske landene lenge vært preget av ved-
varende store offentlige budsjettunderskudd og en
inflasjonstakt klart over gjennomsnittet i Europa.
Sålenge kursene ble holdt faste innenfor ERM,
fOrte dette til høye renter, godt over de tyske rentene
som har vært og fortsatt anses som et gulv for
rentenivået i Europa. I Tyskland har den økono-
miske utviklingen de siste par årene vært sterkt
preget av gjenforeningen mellom de tidligere to
tyske statene. Dette har fort til sterk utgiftsvekst på
offentlige budsjetter, som bare delvis har vært
dekket opp av ate skatter. Resultatet av denne
ekspansive politikken har vært presstendenser i
økonomien, tiltakende prisstigning og et høyt rente-
nivå. De høye tyske rentene har videre virket til å
presse opp eller opprettholde rentenivået i øvrige
europeiske land. Dette har forsterket disse landenes
problemer, og trolig bidratt til å forlenge lavkon-
junkturen i Europa.

Maastricht-avtalen inneholder et sett med kon-
vergenskrav som EF-landene må oppfylle for å
kunne bli medlemmer av den planlagte pengepoli-
tiske unionen. Konvergenskriteriene setter krav til
utviklingen i en rekke makroøkonomiske størrelser,
deriblant offentlig budsjettbalanse og inflasjonstakt
(se boks). En slik tilpasning vil - hvis den lykkes -
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HOVEDTREKK I EOS-AVTALEN

Stortinget vedtok E0S-avtalen i 1992, og avtalen trer
trolig i kraft i løpet av 1993. EØS-avtalen har som
hovedformål å sikre fri handel med varer og tjenester,
og fri flyt av kapital og arbeid mellom landene i det
såkalte E0S-området. E0S-området består av EF- og
EFTA-landene unntatt Sveits, som stemte nei til EOS-
avtalen i en folkeavstemning i desember.

Fri handel med varer

Norges frihandelsavtale med EF sier at det ikke skal
være toll eller mengdebegrensninger på handel med
industrivarer mellom Norge og EF. EØS-avtalen går
lenger i to retninger: Den setter forbud mot andre typer
ordninger som trolig begrenser handelen, og den om-
fatter flere varer. Eksempler på ordninger soin EOS-
avtalen vil hindre, er statsstøtte, subsidier eller offent-
lige innkjøp som favoriserer bedrifter i etland. Avtalen
innfører også felles konkurranseregler  i E0S-området,
og felles produktkrav.

Hovedregelen for E0S-avtalens regler for statsstøtte
er at støtte som favoriserer spesielle (nasjonale) bedri f-
ter eller spesielle typer (nasjonal) produksjon, ikke
skal forekomme. Jordbruk og fiske omfattes ikke av
reglene. Det  skal fortsatt være tillatt å gi støtte til
miljøtiltak, til opplæring og til forskning og utvikling.
Man kan støtte næringslivet i en region på grunnlag av
spredt bosetting, lavt inntektsnivå eller høy arbeidsløs-
het i regionen. Det har ikke vært forhandlet om de
enkelte støtteordningene landene har i dag.

Med offentlige innkjøp menes innkjøp til stat, fylker
og kommuner, og til statlig og kommunal forretnings-
virksomhet. EOS-avtalen sier at bygge- og anleggsar-
beider over 40 millioner, og kjøp av varer for over 1,6
millioner kroner skal legges ut på anbud i hele EOS-
området. For blant annet den såkalte offshore-sektoren
er terskelen for varekjøp 3,2 millioner kroner.

Offshore-sektoren omfatter leting etter olje og gass,
utbygging av olje- og gassfelt og produksjon av olje
og gass. Om lag halvparten av samlede norske offent-
lige innkjøp er innkjøp til offshore-sektoren. Norge har
mulighet til å vente i to år med å sette iverk E0S-bes-
temmelsene om innkjøp for offshore-sektorens ved-
kommende.

EØS-avtalen sier at reglene for produktkrav på de
fleste områder blir felles i RM. For kjemikalier og
farlige stoffer er det innledet et samarbeid mellom
EFTA og EF for å komme fram til felles regler fra
1995. Norge kan imidlertid opprettholde nasjonal lov-.
givning for kjemikalier og farlige stoffer også etter
1995. Dette har betydning for norsk

EOS-avtalen omfatter industrivarer, i likhet med
frihandelsavtalen. EØS-avtalen omfatter dessuten en-
del fiskeslag og enkelte landbruksprodukter.

Avtalen deler fiskeslagene i tre. Noen fiskeslag får
tollfrihet, andre får redusert toll. En tredje gruppe får
samme toll som nå. Tollfrihet blir gitt til fersk og
frossen torsk, sei, hyse, kveite og blåkveite. Det sam-
me gjelder bearbeidde produkter som fiskepinner og
kaviaretterlikninger. For en rekke andre produkter,
f.eks. ørret, røye, steinbit og flyndra, blir tollen satt ned

til 30 prosent av hva den var. Sild, makrell, laks, reker,
en kamskjellart, bokstavhummer, fiskemel og fiske-
olje får imidlertid ikke toll-lettelser. Laks er det fiske-
produktet vi eksporterer mest ay.

Norge vil ferne  toll for om lag seksti landbrukspro-
dukter som særlig produseres i de sørlige EF-landene,
blant annet druer, fersken og sitrusfrukter. Norge har
fått tollfrie kvoter til EF-markedet for blant annet

brokkoli, kinakål, kirsebær, plommer og
jordbær. Avtalen sikrer tollfri adgang til EF-markedet
for akevitt.

Uavhengig av EOS-avtalen arbeides det i GATT for
å gjøre handelen med landbruksvarer friere. EOS-av-
talens viktigste nyhet når det gjelder varebytte er trolig
at handelen med industrivarer blir enda friere enn det

EØS-avtalen etablerer et felles regelverk for handel
med tjenester. Regelverket omfatter transportsektoren
med veitransport, luftfart, jernbane og skipsfart, og
finansielle tjenester med bank, forsikring og verdi-
papirhandel, samt telekommunikasjoner og fjernsyn.

For veitransport gir avtalen norske transportører
adgang til å ta transportoppdrag mellom andre land i
EOS-området, og transport innen et land. Tilsvarende
rett får utenlandske transportører i Norge.

For lufttransport gir avtalen flyselskaper i alle DOS-
landene adgang til å utføre rutetrafikk mellom EOS-
land. Avtalen om lufttransport omfatter ikke trafikk
innen et land. Chartertrafikk eller trafikk til land uten-
om EØS-området er heller ikke omfattet.

For skipsfart gir avtalen norske båter anledning til a
ta oppdrag til og fra et land i EOS. Kystfart er fortsatt
til behandling i EF, og omfattes ikke av E0S-avtalen
foreløpig.

Når det gjelderfinannelle tjenester innebærer avta-
len at en finansinstitusjon som har fått konsesjon i sitt
hjemland, også skal kunne tilby sine tjenester i andre
DOS-land. Et felles regelverk for bank,  forsikring og
vendipapirhandel vil bli gjort gjeldende. Avtalen gir
også utenlandske banker rett til å åpne filialer  i Norge.
Tilsvarende rett gjelder for norske banker i andre EØS-
land.

Når det gjelder telekommunikasjon sier E0S-avtalen
at nasjonale monopoler kan opprettholdes  for det
grunnleggende nettet og for telefontjenester, men
for andre tjenester som for eksempel data enes
Teleutstyr  godkjent i ett E0S-land skal kunne ()rase
i andre EOS-land. Tekniske krav til telenett og tele
styr harmoniseres.

Spørsmålet om å gjøre handelen med tjenester friere
er for tiden også til behandling i GATT.

Fri bevegelse av kapital
Norge har gjennom de senere ar avviklet de fleste
restriksjoner på kapitalbevegelser til og fra utlandet..
EØS-avtalen medfører at de gjenværende restriksjon-
ene også faller bort. Det skal bli anledning
livsforsikring i utlandet, og en trenger ikke lenger
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bruke norsk fondsmegler for å handle med utenland-
ske aksjer.

E0S-forhandlingene har i første rekke dreid seg om
konsesjonsbestemmelsene. EOS-avtalen sier at lande-
ne ikke kan favorisere egne lands bedrifter og innbyg-
gere når konsesjon tildeles. Avtalen innebærer  at
Norge må endre på to forhold i dagens lovverk: Etter
dagens lovverk må utlendinger ha konsesjon når sam-
let utenlandsk eierandel overstiger 1/3 av  stemmene i
et industriselskap, eller når en enkelt utlending eller
samarbeidende utenlandsk gruppe får mer enn 20 pro-
sent av aksjene på sin hånd. Disse bestemmelsene
bortfaller. Etter dagens lovverk kan utlendinger ikke
eie mer enn 1/3 av norske finansinstitusjoner. Dette
bortfaller også. Norge har en overgangsordning til
1995 for å avvikle diskriminerende konsesjons-
ordninger.

Andre konsesjonsregler, som bo- og driveplikten i
jordbruket, regler for udendingers kjøp av fritidseien-
dormer Norge, regler for investeringer i fiskebåter
og ordningene med offentlig eie, forkjøpsrett og hjem-
fall til staten av vannfall er alle forenlig med EOS-
avtalen.

Reglene for konsesjonstildeling offshore-sektoren
reiser spesielle problemer. EF har til behandling et
forslag (det såkalte "oljedirektivet") som sier  at kon-
sesjoner skal deles ut på grunnlag av teknisk erfaring,
Økonomisk bæreevne osv. Det skal ikke være lov fi
diskriminere mellom søkere på basis av nasjonalitet
eller eieform. Flere forhold som gjelder formen for og
utøvelsen av et direkte statlig engasjement må avkla-
res nærmere når forslaget er behandlet ferdig.

Fri bevegelse av personer

EOS-avtalen sier at personer fir rett til å søke arbeid i
et annet EØS-land. Finner du arbeid innen tre mine-
der, kan du bli i landet. Det blir fri rett til å etablere
seg som selvstendig næringsdrivende i alle E0S-land.
Studenter, pensjonister og andre grupper har rett til å
oppholde seg i E0S-land dersom de  kan forsOrge seg
selv og har egen sykeforsikring.

EOS-avtalen har også bestemmelser om lønns- og
arbeidsbetingelser, om utdanning, og om sosiale ret-
tigheter.

Avtalens bestemmelser om lønns - og arbeidsbetin-
gelser sier at bedrifter i et EOS-land som utfører
tjenester i et annet E0S-land, kan bringe med seg egne
arbeidstakere. Et vertsland kan imidlertid gjennom
lovgivning sikre at vertslandets lønns- og arbeidsvil-
kår skal gjelde for all form for lønnet arbeid som
utføres i landet. Det norske Stortinget har en slik lov
til behandling.

Når det gjelder utdanning, legger avtalen opp til
gjensidig offentlig godkjenning av yrkeskompetanse
på grunnlag av høyere utdanning. Det betyr for eks-
empel at hvis du er godkjent som lege i ett EOS-land,
kan du også praktisere i et annet land. Det kan imid-
lertid være grunn til å skille mellom krav fra myndig-

#yg .o . '..6ttigt**,:o*:1400:0:$ . '''osgo....).1*.:
rettigheter som er opparbeidet i et EØS-lan
person
ta med deg pensjonspoeng hjemmet
deg i et annet E0S-land.

Det har i mange år vært anledning t
andre	 :.• har
deler av året i andre E!
EOS4Vtalèn , tiLdett6 ,, derfor ,

kan	ta arbeid i EØS -land utenfor Norde]
béidStAéré:::fra'disS6''Iandeiié::kafiz:kOfnine

beid mellom EOS-lan ne.	 er i
sette sitt tredje rat-rune ro	 r orskning. Avta
innebærer at Norge o e en
rett til å delta i dette programmet, mot å være me
betale for programm

I henhold til EØS-avtalen 	 EFT	 ne o
rette en særskilt låne- tilskuddsordning
Irland, Portug og deler av Spania
utformet før	 er
EFTA stotte lån	 an ne
ca. 360 mi 	 oner ne
dene bidra
lag 4 millian
Norge skal bi
forhandlinger me
gjøre med Sveits

EF-kommisjon
av landene i EF, Det ska
som skal påse at EFT
EFTA-landene vil dessuter
stol som overfor
samme type oppgave
EF.

Det kan oppstå st
fØlger det samme re
hende atEFTA sier
allerede er
sette i verk til
tvister om bes
partene be om
en fra EFTA, en
virksom

Et land kan
å gi minst 12 mån

heter og krav fra arbeidsgiver. Det  et anledning for en
arbeidsgiver til å kreve at en arbeidssøker 	.
EØS-land behersker landets SO . - .0 .. 	.
kvalifikasjoner en .arbeidsgiver måtte behøv

	  minering etter nasjonalitet
:.Regelen for .sOsiale.7'.etti

får arbeid Fet annet.E0S -laii

Andre bestemmelser i EØS-avtalen

EØS -avtalen legger opp til et tettere ors	 ssamar-
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KORTSIKTIGE EURORENTER
Prosent
	

Prosent

- Amerikanske 	  Japanske yen	 Tyske mark
dollar - Teoretisk ECU 	 NOK

Kilde: Norges Bank.	 Kilde: Norges Bank.

kunne redusere behovet for kursjusteringer mellom
de ulike valutaene.

Danmarks nei til Maastricht-avtalen i begynnel-
sen av juni ble imidlertid tolket som et første signal
om at gjennomføringen av EMU-prosessen ville bli
mer problematisk enn tidligere antatt. Etterhvert
som den franske folkeavstemmingen om Maast-
richt i september nærmet seg, ble valutamarkedet
stadig mer urolig, idet det var ventet at et fransk nei
ville føre til kursjusteringer. En slik utløsning kom
en uke før den franske avstemmingen. Etter bety-
delige spekulasjoner ble italienske lire nedskrevet
med 7 prosent i forhold til de andre valutaene
innenfor ERM. Samtidig satte Bundesbank ned
sentralbankrentene med 1/4-1/2 prosent. Presset på
både italienske lire og britiske pund fortsatte imid-
lertid, og 16. september besluttet myndighetene i
begge landene å ta valutaene ut av ERM og i stedet
la dem flyte fritt. Samtidig ble spanske pesetas
devaluert med 5 prosent.

I tillegg til å være påvirket av problemene i EFs
valutasamarbeid, opplevde de nordiske landene på
mange måter en egen valutakrise i 1992. Finland og
Sverige ble først utsatt fra press fra valutahandler-
ne. Finlands store økonomiske problemer har blant
annet sin bakgrunn i bortfallet av den tidligere
østhandelen; så sent som i 1989 utgjorde leveran-
sene til tidligere Sovjetunionen så mye som 15
prosent av landets samlede eksport. Eksportned-
gang og etterhvert svikt i innenlandsk etterspørsel
har ført til betydelig produksjonsfall og en sterk
økning i arbeidsledigheten. Samtidig har det offent-
lige budsjettunderskuddet økt betydelig. En nær-
mest dramatisk økning i budsjettunderskuddet for
staten danner også en viktig del av bakgrunnen for
Sveriges svekkede posisjon i valutamarkedet.

Den 8. september i fjor ble finske mark for andre
gangen på et år frikoplet fra ecu (første gang var i

november 1991). Dette vedtaket forsterket presset
mot Sverige, som de første dagene av september
opplevde en betydelig valutautgang. Svenske myn-
digheter forsøkte lenge å stå imot presset, både ved
å foreta drastiske hevinger av rentesatsene og ved
å legge fram flere betydelige innstrammingspakker
på offentlige budsjetter. Men da den svenske valu-
taen igjen ble satt under sterkt press midt i novem-
ber, var det ikke mer å stå imot med, og den 19.
november ble også svenske kroner frikoplet fra ecu.
Kronekursen falt ganske umiddelbart med vel 10
prosent i forhold til ecu, og rentene kom ned fra et

Sentrale rente- og valutabegreper

ECU (European Currency Unit): En konstru-
ert valutaenhet sammensatt av valutaene i EF,
med vekter som gjenspeiler de ulike landenes
Økonomiske betydning.
Teoretisk ecurente: Gjennomsnittlig rente
EF-landene, med samme vektgrunnlag som
valutaenheten.
ERM (Exchange Rate Mechanism): EFs va-
lutasamarbeid med fastsatte kurser og svinge-
marginer for de enkelte valutaene.
Eurorente: Rentesats på det europeiske inter-
bankmarked.
Sentralbankrenter:

Diskonto: Retningsgivende rentesats for
bankenes innløsning av kortsiktige Oats-
papirer i sentralbanken.

  Lombard-rente: Den rentesatsen bankene
betaler for kortsiktige lån i sentralbanken
FOderal fondsrente: Amerikansk inter-
bankrente.



TRE MÅNEDERS EURORENTER

1991 1992 1993 1994

USA
Japan
Tyskland
Storbritannia
Frankrike

	6,0 	 3,8	 3,9	 4,8

	

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

	

9,2	 9,4	 7,9	 6,7

	

11,5	 9,6	 6,3	 7,1

	

9,5 10,2	 9,1	 7,2

Kilde: DRI (Data Resources Inc.) november

Konvergenskriteriene i Maasticht-avtalen er et
sett med betingelser for den økonomiske tilstanden
i landene og en tidsplan som må oppfylles for å
kunne bli medlemmer av den monetære og økono-
miske unionen. Følgende fire betingelser må være
oppfylt på det tidspunkt overgangen skal skje:

1) Veksten i konsumprisene må ikke være mer
enn 1,5 prosentpoeng høyere enn gjennom-
snittlig prisstigningstakt for de tre landene med
lavest inflasjonsrater.

2) Langsiktige renter må i gjennomsnitt ikke ligge
mer enn 2 prosentpoeng høyere enn tilsvare-
rende gjennomsnittsrenter i de
med lavest prisstigningstakt.

3) Det må ikke ha vært foretatt endringer av val-
utakursen de siste to årene.

4) Offentlige finanser mi "kunne opprettholdes
på lang sikt". Dette kravet er presisert til at
I) underskuddet	 på budsjettet for offentlig

sektor (etter nasjonalregnskapets defini-
sjon) må være mindre  enn 3 prosent  av
bruttonasjonalproduktet,
offentlig bruttogjeld som andel av brutto-
nasjonalproduktet, må være lavere enn 60
prosent.

Det er særlig punkt 4 som har vært fremme
debatten om Maastricht-avtalen. Det er verdt a
merke seg at med utgangspunkt i anslag for 1992
(OECDs "Economic Outlook", desember 1992), er
det blant EF-landene bare Frankrike, Danmark,
Irland og Luxembourg som oppfyller kravet til
budsjettbalanse. Norge tilfredstiller såvidt kravet,
med et budsjettunderskudd såvidt under 3 prosent
av BNP ifølge Salderingsproposisjonen for 1993,
mens underskuddene i Sverige og Finland er langt
større enn grensen på 3 prosent. Av de nevnte
landene som oppfyller budsjettkravet, er det bare
Frankrike, Luxembourg og Norge som dertil har
en offentlig gjeldsandel på under 60 prosent.
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svært høyt nivå. Mot slutten av fjoråret skled den
svenske kronekursen ytterligere nedover, og ved
årsskiftet la den vel 13 prosent prosent under nivået
fra før kroneflyten. Denne utviklingen har fortsatt
så langt i 1993, og ved utgangen av januar hadde
svenske kroner svekket seg med 16 prosent i for-
hold til ecu-kursen fra før 19. november 1992. I
kjølvannet av den svenske kursjusteringen i fjor
host ble spanske pesetas og portugisiske escudos
skrevet ned med 6 prosent.

Det er grunn til å anta at begivenhetene i Sverige
var helt avgjørende for at også norske kroner den
10. desember i fjor ble gjort flytende i forhold til
EF-valutene. Med en betydelig depresiering av
både svenske kroner og av finske mark hadde kon-
kurransesituasjonen for deler av norsk næringsliv,

spesielt treforedlingsindustrien, blitt vesentlig for-
verret, og da spekulasjonen mot både norske og
danske kroner tiltok igjen i desember, var Norges
Bank raskt ute med å erklære kroneflyt. Danske
kroner har imidlertid så langt stått imot presset fra
valutamarkedet, og beholdt sin sentralkurs i forhold
til ecu.

Det europeiske valutamarkedet er fortsatt preget
av uro, og spekulasjoner mot antatt svake valutaer
har fort til høye rentesatser og betydelige interven-
sjoner fra sentralbanker. Tidlig i januar i år oppsto
det et fornyet press mot franske franc, men i likhet
med situasjonen høsten 1992, roet markedet seg
ned etter intervensjoner og erklæringer om full
støtte, også fra den tyske sentralbanken. Pariteten
mellom tyske mark og franc er en grunnpilar i
ERM, og det er grunn til å tro at denne vil bli
forsvart sålenge ordningen består. Den irske sen-
tralbanken måtte i løpet av januar i år flere ganger
heve de helt kortsiktige utlånsrentene til opp mot
100 prosent. Den 30. januar matte også Irland "kas-
te inn handkledet", og valutaen ble nedskrevet med
10 prosent.

Det er nå svært usikkert hva som vil skje med det
penge- og valutapolitiske samarbeidet i EF fram-
over. Trolig går det mot en reformulering av avta-
leteksten fra Maastricht, både fordi Danmark, men
også i realiteten Storbritannia, har reservert seg mot
enkelte deler, og ut fra en erkjennelse om at mange
av landene vil ha vanskeligheter med å tilfredstille
de oppsatte kriteriene innenfor de fastsatte tidsfrist-
ene. Sviktende tillit til EMU-prosessen vil kunne
fOre til nye runder med valutauro utover i 1993. Det
er blant annet grunn til å regne med økende nerv0-
sitet når det nærmer seg den nye danske folkeav-
stemmingen om Maastricht, som trolig vil bli av-
holdt i april i år.

Det kortsiktige rentenivået i Europa, malt ved
ecu-renten, gikk opp med 1/4 prosentpoeng fra
1991 til 1992, til 10,4 prosent som gjennomsnitt for
fjoråret. Rentenivået gikk markert opp utover som-
meren og tidlig på høsten i fjor, men sank deretter
fra et nivå på rundt 11 proent i september til vel 10,1
i desember. Det tyske rentenivået viste klare tegn
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til nedgang gjennom siste halvdel av 1992. Både
diskontoen og Lombard-renten ble satt ned i sep-
tember i forbindelse med valutauroen til henholds-
vis 8,25 og 9,5 prosent, men som en følge av
markedsoperasjoner har pengemarkedsrentene gått
ned mer enn dette, til 8,9 prosent i desember i fjor.
Etter at pundet ble gjort flytende, har rentenivået i
Storbritannia blitt kraftig redusert, fra 9,9 prosent i
september til 7,1 i desember i fjor (3-måneders
eurorente).

Forholdene ligger trolig nå tilrette for en rente-
nedgang i Europa. Spesielt innebærer den svake
BNP-veksten i Tyskland både i 1992 og i innevær-
ende år ifølge prognosene, at det er sannsynlig med
en ytterligere nedgang i tyske renter. Det tilbake-
vendende presset mot franc trekker i samme ret-
ning. DRI (Data Resource Inc.) regner i sine siste
prognoser med at de tyske korte rentene vil falle til
8 prosent som gjennomsnitt for 1993, en nedgang
på 1 1/2 prosentpoeng fra året før. Tidspunktet for
rentendegangen er imidlertid fortsatt usikkert; DRI
tror en rentenedsettelse kan komme så tidlig som i
februar, men de siste månedstallene for prisstig-
ningstakt og vekst i pengemengden (begge over
sentralbankens "mar) kan tale for at det går noe
mer tid før rentenedsettelsen kommer. Mulighetene
for en snarlig rentesenkning i Tyskland vil også
være svært avhengig av utfallet av de pågående
lønnsforhandlingene, blant annet i offentlig sektor.
I Storbritannia venter DRI at pengemarkedsrentene
vil komme ned mot 6 prosent i løpet av inneværende
år, mens de langsiktige rentene kan komme til å øke
noe dersom prisstigningen skyter fart. Rentenivået

i Frankrike vil kunne gå ned i kjølvannet av en tysk
rentenedgang, men ut fra den siste tids erfaringer i
valutamarkedet, regner DRI med at en reduksjon av
rentedifferansen mot tyske mark først vil finne sted
i 1994.

I USA ble den føderale fondsrenten satt ned flere
ganger i 1992, som en del av en politikk for å
stimulere økonomien. Den siste rentenedsettelsen -
til 3 prosent - kom i september i fjor. Den kortsiktige
(3-måneders) eurorenten sank fra 4,1 prosent i ja-
nuar til 3,2 prosent i september, men økte noe
4.kvartal i fjor. I januar i år lå eurorenten på 3,5
prosent. De lange rentene tok seg også svakt opp
mot slutten av fjoråret. DRI venter en moderat
renteøkning fra 1992 til 1993 som en følge av et
forsterket konjunkturoppsving i amerikansk øko-
nomi.

Kursen på amerikanske dollar svekket seg i for-
hold til europeiske valutaer fram til høstmånedene
i fjor. Den nedadgående tendensen snudde imidler-
tid brått i 4.kvartal, og fra et mark/dollar-forhold på
1,5 i september, økte verdien av dollaren til 1,6
mark ved utgangen av året. I og med at en rekke
andre europeiske valutaer i samme periode ble de-
presiert i forhold til mark, var kursøkningen på
dollar tilsvarende sterkere overfor disse. Okningen.
i dollarkursen må ses i sammenheng med urolighet-
ene på det europeiske valutamarkedet og ned-
gangen i rentenivået i flere land som deretter har
funnet sted. I tillegg har trolig de positive signalene
om utviklingen i amerikansk økonomi, kombinert
med forventninger om noe høyere renter, bidratt til
å styrke dollaren. Sammenstøtene i Gulf-området
mellom Irak og militære enheter fra de tidligere
allierte styrkene kan også være en faktor; erfaringer
tilsier at dollarkursen styrker seg i forbindelse med
internasjonale konflikter.

Etter å ha depresiert i forhold til japanske yen
med vel 10 prosent fra april til november 1992,
styrket dollaren seg svakt også overfor yen helt mot
slutten av fjoråret. Denne utviklingen har fortsatt så
langt i 1993, og DRI venter at kursforholdet skal
stige ytterligere fra rundt 124 yen/dollar ved siste
årsskifte til et kursforhold på 130 i andre halvår
1993. Et viktig grunnlag for denne prognosen er
forventninger om at den japanske sentralbanken vil
foreta nye rentenedsettelser i løpet av første halvår
i år, kanskje ned mot 2,5 prosent. En etter japanske
forhold uvanlig lav vekst i aktivitetsnivå og kreditt-
etterspørsel bidro til å trekke rentenivået nedover i
1992; eurorenten (3-måneders) falt fra 5,2 prosent
i januar 1992 til 3,8 i desember. For 1993 venter
DRI at eurorenten for yen vil komme ned på et
gjennomsnittsnivå på 3,5, mot 4,4 i 1992.

- Yen pr.
dollar
(høyre akse)

Kilde: Norges Bank.
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Den Økonomiske politikken

Finanspolitikken

Foreløpige anslag for statsregnskapet for 1992 vi-
ser et underskudd før lånetransaksjoner på 39,8
mrd. kroner. I 1991 var underskuddet 19,7 mrd.
kroner. I alt 10,8 mrd. av økningen i budsjettunder-
skuddet kan føres tilbake til en reduksjon i statens
nettoinntekter fra oljevirksomheten fra 1991 til
1992. Budsjettunderskuddet korrigert for statens
netto oljeinntekter er beregnet til 68,5 mrd. kroner
i 1992.

økningen i det oljekorrigerte budsjettunder-
skuddet fra 1991 til 1992 henger sammen med
ettersposels- og sysselsettingsutviklingen i privat
sektor. Av hensyn til aktivitetsnivået i norsk øko-
nomi fortsatte regjeringen å øke de offentlige utgif-
ter til kjøp av varer og tjenester. Veksten i arbeids-
ledigheten og den svake utviklingen i innenlandsk
etterspørsel har ført til økte utbetalinger av dag-

penger til arbeidsledige og en svak utvikling i
skatte- og avgiftsinntektene. Skattelettelser gitt ved
gjennomføringen av skattereformen bidro også til
å redusere statsbudsjettets inntekter fra 1991 til
1992. Videre øker folketrygdens utgifter automat-.
isk som følge av befolkningsendringer og opparbei-
dede rettigheter. I motsatt retning trekker at det i
1992 ble bevilget 2,5 mrd. kroner til Statens Bank-
sikringsfond, mens det i 1991 ble bevilget totalt 12
mrd. kroner til Statens Banksikringsfond og Spare-
bankenes Sikringsfond.

I Salderingsproposisjonen for 1993-budsjettet er
statsbudsjettets underskudd før lånetransaksjoner
anslått til 51,4 mrd. kroner i 1993. En forventet
økning i statens oljeinvesteringer med 9,5 mrd.
kroner bidrar til veksten i budsjettunderskuddet fra
1992 til 1993. Korrigert for kapitalinnskudd i for-
retningsdriften øker underskuddet med 1,0 mrd.
kroner til 34,6 mrd. kroner i 1993. Det oljekorriger-

INNTEKTER OG UTGIFTER PÅ STATSBUDSJETTET

Regnskap
Mrd.kr

Anslag på	 Vekst fra
regnskap l) 	foregående år, pst. 

1991 1992	 1993	 1992	 1993

Inntekter i alt
	

316,5
	

313,8	 320,0	 -0,8	 2,0
Skatter, avgifter og andre inntekter fra
petroleumsvirksomheten
	

46,5
	

41,6
	

45,6	 -10,5	 9,8
Inntekter i alt utenom oljeinntekter

	
270,0
	

272,2
	

274,4	 0,8	 0,8
Skatter og avgifter fra fastlands-Norge

	
198,5
	

203,7
	

199,5	 2,6	 -2,1
- Direkte skatt og trygdeavgifter	 99,9

	
96,3
	

85,4	 -3,6	 -11,4
- Avgifter
	

98,6
	

107,4
	

114,1	 8,9	 6,3
Andre inntekter inkl. renteinntekter

og overføringer fra Norges Bank
	

71,5
	

68,5
	

74,9	 -4,2	 9,3

Utgifter i alt
Utgifter til statlig petroleumsvirkosmhet
Utgifter i alt utenom oljevirksomhet
Kjøp av varer og tjenester
Overføringer
- Til kommuneforvaltningen
- Andre overføringer

336,2
7,0

329,2
80,5

248,7
49,0

199,7

353,5
12,9

340,7
81,5

259,2
53,0

206,2

371,4
20,5

350,9
83,6

267,3
51,2

216,1

	

5,2	 5,1

	

83,9	 59,4

	

3,5	 3,0

	

1,2	 2,6

	

4,2	 3,1

	

8,1	 -3,3

	

3,3	 4,8

Overskudd før lånetransaksjoner 	 -19,7	 -39,8	 -51,4

Overskudd før lånetransaksjoner korrigert for
oljeskatter og statlig petroleumsvirksomhet 	 -59,2	 -68,5	 -76,6

Overskudd ekskl. kapitalinnskudd
i forretningsdriften	 -16,0	 -33,6	 -34,6

1) Salderingsproposisjonen for 1993-budsjettet.
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SKATTEOMLEGGINGEN I 1992

En hovedmålsetting med skatteomleggingen i 1992
er at skattessystemet fremover skal bidra til en mei-
effelciv samfunnsøkonomisk ressursbruk enn tidli-
gere. Dette skal oppnås gjennom en kombinasjon av
en utvidelse av skattegrunnlaget og lavere skattesat-
ser. Nedenfor presenteres de viktigste endringene.

Endringer z inntektsbegrepet

Fra og med 1992 skal det være to gmnrilag for
beregning av skatt på inntekt, henholdsvis alminne-
lig inntekt og personinntekt. Den alminnelige inn-
teken tilsvarer i hovedsak tidligere nettoinntekt.
Personinntekten tilsvarer på samme måte bruttoinn-
tekten i det tidligere skattesystemet, og er den del
av inntekten som regnes å komme fra personlig
utført arbeid  og pensjon. Skattegrunnlaget er utvi-
det. På den annen side er skattesatsene redusert.

Alle skattytere, både selskaper og personer, skal
svare skatt etter en flat sats på den alminnelige
inntekten (28 pst). Personlige skattytere skal også
svare trygdeavgift og toppskatt (bruttoskatter) av
personinntekten. Innslaget  av toppskatt øker ved at
nedre inntektsgrense senkes og ved at satsen gjøres
progressiv.

1Vettoinntektsbegrepet er utvidet på flere omra-
der. Blant annet er dette gjennomført ved lavere
avskrivningssatser og mindre gunstige gevinstav-
setninger. Videre er adgangen til å nedskrive på
varekontrakter og på varelagre for ukurans og pris-
fallrisiko opphevet. En rekke avsetningsordninger

gj er også opphevet. Dette elder blant annet avset-
ninger til konsolideringsfond, avsetninger til klas-
sifikasjonsfond m.v. og fradrag for avsetninger etter
god regnskapsskikk. Dette vil øke den skatteplikti-
ge alminnelige inntekten.

Også bruttoinntektsbegrepet har ved reformen
gjennomgått endringer.  I hovedsak er det ikke gjort
endringer med hensyn til hva som anses som lønns-
inntekt og pensjonsinntekt. Endrede avskrivnings-
regeler m.v. får imidlertid betydning for fastsettelse
av næringsinntekten for personlig næringsdrivende
og vil derfor også påvirke personinntekten. Videre
vil reglene for deling av næringsinntekt for person-
lig næringsdrivende medføre endring av persorkinn-
tekten. Ordningen med deling av personlige næ-
ringsdrivendes inntekt går ut på at næringsinntekten
splittes i en kapitalinntektsdel og en personinntekts-
del (arbeid,sinntektsdel). Kapitalinntekten beregnes
som en prosentandel (16 pst) av den næringsdriven-
des realkapital i næringen. Personinntekten utgjør
resten av næringsinntekten, dvs. samlet næringsinn-
tekt fratrukket den beregnede kapitalinntekten. Ka-
pitalinntekten utgjør ikke et eget  skattegrunnlag,
men er en størrelse som må beregnes for å komme
fram til personinntekten. Dersom den næringsdri-
vende har hatt ansatte i virksomheten i løpet av
inntektsåret, reduseres dessuten personinntekten
med et lOnnsfradrag lik 12 pst av de samlede lønn-
skostnader. Videre kan personinntekten til den næ-
ringsdrivende ikke bli mindre enn 145 pst av lønnen
til den høyest lønnede i bedriften.

En analog delingsmodell gjelder for beskatnin-

gen av overskuddet i aksjeselskaper og deltakerlig-
nede selskaper der eierne er aktive i selskapet. Det-
te gjelder selskaper der en eller flere av alcsjonære-
ne/deltakerene som er aktive, alene eller til sammen

i	 jeier minst to tredjedeler av aksjene 	 selska-
• 

pet
-- har krav på minst to tredjedeler av utb

tet/overskuddet i seiskapet
Den beregnede  personinntekten fordeles

hovedregel) mellom eierne etter eierandel i sels
pet og beskattes på de aktive aksjonærenes/ e
kernes hender. Regler for objektiv identifikasjon
innebærer at aksjer  som er eid av nærtstående likes-
tilles med aksjer eid av den aktive selv.
For andre seiskaper enn de med aktive eiere er
særlig endringer i reglene for avskrivning og fonds-
avsetninger m.v. ved fastsettelse av alminnelig
tekt og endringer i reglene for beskatningen av ulike
organisasjonsformer som er vesentlige.

Beskatning av ulike organisasjonsformer

Aksjeselskap og aksjonærer:
For beskatning av aksjeutbytte er godtgjOrelsesme-
toden vedtatt. Denne metoden består i at selskapet
betaler skatt av hele sitt overskudd, uten at det gi
fradrag for utdelt utbytte. Ved beskatningen av  mot-
tatt utbytte på a.ksjonærens hånd godtgjøres aksjo-
næren et skattebeløp tilsvarende den skatten selska-
pet har betalt på overskudd som er utdelt som utbyt-
te. Anvendelsen av godtgjørelsesmetoden forutset-
ter at både selskap og mottaker er skattepliktig til
Norge. Videre, er gevinst ved salg av aksjer gjort
skattepliktige som alminnelig inntekt uavhengig av
eiertid. Imidlertid skal gevinsten justeres  ved at
inngangsverdien på aksjene oppreguleres med net-
toøkningen av selskapets skattlagte kapital i løpet
av eiertiden (RISK-metoden). De tidligere regler
som skilte mellom aksjer i og utenfor næring er
opphevet. Det samme er reglene om betydelige
aksjesalg.

Beskatning av deltakere i ansvarlige selskap, kom-
mandittselskaper in. v:
Det er innført nettoligning av deltakere i ansvarli ge
selskaper og kommandittselskaper. Dette innebærer
at det skattemessige resultatet skal fastsettes p
selskapets hånd som om dette var skattyter,
deretter fordeles på cleltakerene.

Beskatning av samvirkeforetak:
For samvirkeforetak er det vedtatt at beskatningei
i hovedsak skal skje pd grunnlag av overskuddet
samme måte som andre innretninger med begrens e
ansvar.

Beskatning av ulike spareordninger

-Ordningene med skattefradrag for banksparing
og . liVsforsikrjiigspremier ..(LifS):: : Of-::'vødtAtt.

opphevet. Det  &r. innført en ny ordning med skatte-
fradrag for boUgspaiitig  
løpene for renteinntekter m.v. samt de tilsvarende
fribeløpene • for sparekapital . er 'vedtatt -opp110.6t:;
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te budsjettunderskuddet anslås å øke med 8,1 mrd.
til 76,6 mrd. kroner. Underskuddet på statsbudsjet-
tet i 1992 og 1993 er anslått å føre til en økning i
statsbudsjettets renteutgifter på 3 mrd. kroner fra
1992 til 1993.

I Revidert nasjonalbudsjett for 1991 startet Re-
gjeringen et treårsprogram med innsparinger i over-
føringsordningene og økte bevilgninger til arbeids-
markedstiltak, utdanning og utbygging av infra-
struktur. Programmet ble videreført i 1992 med en
samlet nominell økning i bevilgningene til disse
formalene på 3,9 mrd. kroner i forhold til budsjettet
for 1991. De økte bevilgningene ble delvis dekket
inn ved innsparinger i utgifter til uførestønad, redu-
serte forbrukersubsidier og økning av enkelte av-
gifter, herunder avgiftene på bensin, 01, vin og
tobakk. I statsbudsjettet for 1993 legges det opp til
Økte bevilgninger til prioriterte formal på i under-
kant av 5 mrd. kroner. Det blir en sterk vekst i
bevilgningene til kommunalt vedlikehold, tiltak i
omsorgssektoren, utdanning og arbeidsmarkedstil-
tak. Det høye nivået på investeringer i veier og
jernbane i 1992 videreføres i 1993. Samtidig stram-
mes det inn i regelverket for enkelte overførings-
ordninger og bevilgningene på andre områder redu-
seres.

Av hensyn til lønnsomheten i norsk næringsliv
ble avgifter på enkelte energivarer redusert i 1992.
Ferrolegeringsindustrien og enkelte andre navngit-
te bedrifter fikk redusert avgiften på kjøp av elekt-
risk kraft fra 4,0 til 2,1 øre pr. kWh fra 1. halvår av
1992. Fra 2. halvår ble el-avgiften redusert til 2,1
Ore pr. kWh også for aluminiumsindustrien, trefor-
edlingsindustri og veksthusnæringen. Grunnavgif-
ten på mineralolje ble redusert fra 32 til 17 øre pr.
liter fra 2. halvår i fjor. I 1993 reduseres mineralol-
jeavgiften med ytterligere 7 øre pr. liter. I Salde-
ringsproposisjonen for 1993-budsjettet fremmet
Regjeringen nye forslag for å styrke næringslivet
kombinert med innstramminger for åunngå en sterk
Økning i underskuddet på statsbudsjettet. Regjerin-
gens opplegg ble vedtatt i Stortinget med små end-
ringer. Hovedelementene i tiltakspakken er:

—En reduksjon i arbeidsgiveravgiften med 2,4
prosentenheter i alle avgiftssoner med unntak
av Nord-Troms og Finnmark, som har nullsats

—En omlegging av avgiften på elektrisk kraft.
Kraftkrevende industri, treforedling og vekst-
husnæringen fritas for el-avgift. For bergverk
og industri ellers reduseres el-avgiften fra 4,15
Øre pr. kWh i 1992 til 2,3 øre pr. kWh i 1993.
For andre brukere øker avgiften med 0,45 øre
til 4,6 øre pr. kWh. Samtidig innføres en avgift
på produksjonsleddet på 1,2 øre pr. kWh.

—Gjeninnføring av AMS
—Toppskatten på 2. trinn økes fra 13,0 til 13,7

prosent

— Merverdiavgiften øker fra 20 til 22 prosent.
Det er vedtatt at det skal innføres lovfestet
momskompensasjon for ost, melk og kjøtt fra
2. halvår av 1993. Stortinget vil senere ta stil-
ling til om denne ordningen skal erstattes av et
system med gradert moms.

Den lovfestede momskompensasjonen for melk
og ost har en ramme på 0,24 mrd. kroner i 2. halvår
av 1993. Den reelle avgiftssatsen på disse varene
blir da 15 prosent. I første halvår bevilges forbru-
kersubsidier innenfor en ramme på 0,4 mrd. kroner.
Omfanget av momskompensasjonen for kjøtt vil bli
vurdert i forbindelse med Revidert Nasjonalbud-
sjett for 1993. Den foreløpige rammen for 2. halvår
er på 0,34 mrd. kroner.

I Salderingsproposisjonen er endringene i sats-
ene for merverdiavgift og arbeidsgiveravgiften an-
slått å øke inntektene fra merverdiavgiften med
4,75 mrd. kroner og redusere inntektene fra arbeids-
giveravgiften med 6,5 mrd. kroner i statsbudsjettet
for 1993. Anslagene bygger på en forutsetning om.
uendret nivå for innenlandsk etterspørsel og syssel-
setting. Videre er det beregnet at kombinasjonen av
Økt merverdiavgift og redusert arbeidsgiveravgift
vil bidra til å styrke kommunenes og fylkeskom-
munenenes økonomi med i overkant av 1,6 mrd.
kroner i 1993. Rammeoverføringene til kommun-
ene reduseres med samme beløp. I tillegg foreslås
det å redusere andre bevilgninger på statsbudsjettet
med om lag 1,1 mrd. kroner som en direkte følge
av den reduserte satsen for arbeidsgiveravgiften.

Pengepolitikken og den finansielle
utviklingen

Gjennom mesteparten av etterkrigstiden har Norge
fØrt en politikk med sikte på å holde en stabil
internasjonal verdi på kronen; først mot amerikan-
ske dollar, deretter mot tyske mark, så mot et veid
gjennomsnitt av valutaene til yam handelspartnere
og de siste årene mot ecu. Etterhvert som kapital-
bevegelsene mellom Norge og utlandet ble libera-
lisert, ble det vanskelig å forene fastkurspolitikken
med en særnorsk lavrentepolitikk. Dette ble tydelig
demonstrert etter devalueringen av den norske kro-
nen i 1986, og pengepolitikken har siden den gang
eksplisitt blitt rettet inn mot å holde en fast interna-
sjonal verdi på den norske krone.

Gjennom perioden 1987 til 1990 avtok differan-
sen mellom de korte rentene i Norge og tilsvarende
renter hos våre viktigste handelspartnere (kurvren-
ter). Etter at norske myndigheter fra 22. oktober
1990 valgte å stabilisere kronens internasjonale
verdi mot EFs valutaenhet ecu, fulgte NOK-rentene
de tilsvarende ecu-rentene. Tendensen i retning av
avtagende renteforskjell i favør av norske kroner
fortsatte, men renteforskjellen mot den gamle kurv-
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renten økte i denne perioden. I første halvår i fjor lå
renten på 3 måneders plasseringer i det såkalte
eurokronemarkedet således bare 0,3 prosentpoeng
over den tilsvarende ecu-renten, men 1,2 prosent-
poeng over kurvrenten. Fra og med høsten 1986 har
Norges Bank relativt hyppig støttet kronen ved
intervensjoner i valutamarkedet. Dette er en indika-
sjon på at de korte rentene i de siste årene gjennom-
gående har ligget i underkant av det nivået som ville
ha gitt likevekt i valutamarkedet.

Utviklingen i retning av mindre renteforskjell
mellom Norge og utlandet ble brutt i august i fjor,
som følge av uro i de nordiske finansmarkedene og
tiltakende usikkerhet rundt fremtiden til det euro-
peiske valutasamarbeidet. Presset mot den norske
valutaen tiltok etter at Finland ga opp å stabilisere
marken mot ecu den 8. september og ytterligere
fram til den 16. september da Storbritannia og Italia
tillot sine valutaer å flyte fritt.

Fra et nivå på 10,5 prosent i juli økte renten på 3
måneders plasseringer i eurokronemarkedet til 11,1
prosent i august og 15,1 prosent i september. I
oktober falt denne renteindikatoren til 12,5 prosent,
2,3 prosentpoeng over den tilsvarende (teoretiske)
ecu-renten. Mens Norges Bank fra 7. august til 15.
september solgte utenlandsk valuta tilsvarende vel
20 milliarder NOK for å holde kronekursen oppe,
kjøpte banken tilbake valuta tilsvarende nærmere
23 milliarder kroner fram til 18. november. Den 19.
november sluttet imidlertid den svenske riksbanken
å forsvare det fastlagte bytteforholdet mellom sven-
ske kroner og ecu, og presset mot norske kroner
Økte igjen kraftig. Renten på bankenes dagslån i
Norges Bank (D-lånsrenten) ble satt opp fra 10 til
17 prosent den 20. november, og videre til 25
prosent tre dager senere. Likevel solgte Norges
Bank valuta tilsvarende vel 50 milliarder kroner på
to dager for å holde valutakursen. Deretter roet
markedet seg gradvis ned. Den 30. november satte

Norges Bank D-lånsrenten ned til 17 prosent, og
etter innstrømming av valuta ble denne renten sen-
ket ytterligere ett prosentpoeng den 7. desember.
De neste dagene måtte imidlertid Norges Bank på
ny støtte kronen med relativt store beløp, og den 10.
desember ble bankens plikt til å holde kronens verdi
innenfor de fastsatte svingemarginene overfor ecu
på +1- 2,5 prosent av sentralkursen suspendert for
30 dager. I praksis innebar dette at den norske
krones internasjonale verdi skulle bestemmes av
tilbud og etterspørsel i valutamarkedet, det vil si at
kronekursen ble gjort flytende. Den 8. januar 1993
ble denne kursordningen formalisert på ubestemt
tid ved kongelig resolusjon.

Da suspensjonsvedtaket ble kjent, falt kronen
umiddelbart vel 5 prosent mot ecu, og holdt seg om
lag på dette nivået gjennom resten av desember. De
korte rentene ble likevel liggende på et relativt høyt
nivå. I perioden 10. til 31 desember lå tre måneders
eurokronerenten vel 3,5 prosentpoeng over tilsvar-
ende ecurente. Renteforskjellen mot ecu falt imid-
lertid i løpet av januar i år, og gjennomsnittet for
måneden var 0,6 prosentpoeng. Norske kroner
styrket seg gjennom januar med ett prosentpoeng
overfor ecu.

Det har tidligere vært relativt god overenstem-
melse mellom eurokronerenten og renten på rene
kronelån med tilsvarende løpetid. Denne overen-
stemmelsen var gjennom 1992 dårligere enn før. I
en periode forut for valutauroen lå eurokronerenten
lavere enn tilsvarende renter på rene kronelån,
mens det i fjor høst var omvendt. Disse avvikene
kan henge sammen med at enkelte store norske
banker hadde lavere tillit hos andre markedsaktører
enn tidligere. Avvikene innebærer at utviklingen i
eurokronerenten gjennom andre halvår i fjor over-
vurderer valutauroens effekt i pengemarkedet.

Da Norge gikk over til å stabilisere kronens
internasjonale verdi mot ecu innebar dette umid-

UTVIKLINGEN I INDUSTRIENS EFFEKTIVE KRONE-
KURS OG NORGES BANKS ECU-INDEKS
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delbart kun en endring i de enkelte valutaenes vekt
i vår valutakursindeks, og ingen endring i valuta-
kurs. Den nye valutakursindeksen var imidlertid
mindre representativ for vår handel enn den gamle,
blant annet fordi valutaene til Sverige, USA og
Japan falt helt ut. Vektene i den gamle kurvindek-
sen var bestemt slik at endringer i enkeltkurser
tilnærmet ikke skulle gi noe bidrag til endring i
industriens konkurranseevne. Sålenge Norges
Bank gjennom intervensjoner eller rentepolitikken
sørget for å holde konstant valutakursindeks, ble en
styrking (appresiering) av kronen mot noen valuta-
er automatisk motvirket av en svekkelse (depresie-
ring) av kronen mot andre valutaer, slik at disse
svingningene isolert sett ikke påvirket konkurran-
seevnen. Denne egenskapen er ikke oppfylt når
kronens verdi stabiliseres mot ecu. Blant annet fordi

RENTER PÅ OBLIGASJONER

ECU 5 år 	  Norsk stat - Kreditt-
3-6 år	 foretak

Kilde: Norges Bank.

bytteforholdet mellom tyske mark og amerikanske
dollar har svingt markert de siste to årene, har også
industriens effektive kronekurs endret seg en del.
(Vektene i denne kursindeksen ligger relativt nær
vektene i den gamle kurvindeksen, men er ikke
lenger identiske med dem.) Til tross for nedgangen
i kronens verdi mot ecu på vel 5 prosent den 10.
desember i fjor, appresierte industriens effektive
kronekurs med 1,3 prosent fra 1991 til 1992, etter
en depresiering på 2,1 prosent året før. Dersom
nivået på den effektive kronekursen holdes uendret
fra januar og ut året 1993, vil den effektive svek-
kelsen fra 1992 til 1993 bli om lag 2 prosent. I siste
halvdel av januar la industriens effektive kronekurs
mindre enn 2 prosent over nivået fra oktober 1990,
som er tidspunktet for tilknytningen til ecu. Dette
er innenfor svingemarginen rundt den gamle kurv-
indeksen.

De effektive rentene på norske statsobligasjoner
fulgte tilsvarende ecu-renter gjennom 1991 og frem
til og med juli i fjor, men økte klart sterkere under
uroen i august og september. I 4. kvartal i fjor lå
renten på norske statsobligasjoner med 3 - 6 ars
gjenstående løpetid om lag 1,5 prosentpoeng over
tilsvarende ecu-obligasjoner. Utviklingen mot slut-
ten av aret bidro til at den gjennomsnittlige avkast-
ningen på årsbasis kun falt ubetydelig fra 1991 til
1992, etter en nedgang på 0,8 prosentpoeng aret før.
Den premien kredittforetakene ma betale for sine
obligasjoner over avkastningen på statsobligasjo-
ner økte fra vel 1 prosent i 1991 til nesten 1,5
prosent i fjor, slik at renten på slike obligasjoner
faktisk økte svakt. Utlånsrentene i finansinstitu-
sjonene, som falt med vel 0,3 prosentpoeng fra
1990 til 1991, endret seg lite gjennom første halvår
i fjor. Tall for andre halvår er foreløpig ikke kjent.
Det er imidlertid grunn til å tro at rentene gikk noe

Kilde: Norges Bank.
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opp igjen, slik at gjennomsnittet for året under ett
ble om lag som i 1991. Statsbankrentene gikk imid-
lertid ned med om lag 0,25 prosentpoeng i gjen-
nomsnitt.

Når penge- og kredittpolitikken baseres på mar-
kedsorienterte virkemidler, er det ikke mulig å for-.
fOlge detaljerte målsettinger om fordelingen av kre-
dittilførselen på sektorer, bortsett fra for stats-
bankene. Sålenge renteutviklingen er bestemt av
hensynet til valutakursen, er det heller ikke mulig å
realisere en annen utvikling i samlet kreditt enn den
som følger av aktørenes tilpasning  i markedet.
Dette er trolig grunnen til at det i Nasjonalbudsjettet
for 1992 for første gang siden introduksjonen av
kredittbudsjettet i Nasjonalbudsjettet for 1966, ikke
ble satt opp noen målsetting for kredittveksten i
budsjettåret.

I stor grad som en følge av avreguleringen av de
finansielle markedene, økte innenlandsk kreditt til
publikum fra et nivå på om lag 83 prosent av
nominelt BNP i 1983 til et nivå nær 130 prosent i
1988. Gjennom de siste fire årene er denne tendens-
en snudd og innenlandsk kreditt har vokst langsom-
mere enn nominelt BNP. Tall til og med november
i fjor tyder på at innenlandsk kreditt til publikum
gikk ned med 2,3 prosent, og 1992 er det første året

siden 1965 med nedgang i denne indikatoren. Pub-
likums samlede gjeld til innenlandske og uten-
landske kilder (inklusive valutalån i norske banker)
har også Okt langsommere enn nominelt BNP de
siste årene, mens pengemengdeveksten om lag har
fulgt den nominelle BNP-veksten. Utviklingen
disse indikatorene gjenspeiler den finansielle kon-
solideringen som pågår i kommunene og privat
ikke-finansiell sektor, dels som en reaksjon på et
høyt gjeldsnivå, dels som et resultat av oppgangen
i lånekostnadene.

Fra 1986 til 1992 økte de reelle lånekostnadene
for husholdninger med anslagsvis 7 prosentpoeng.
Også kravet til avkastning etter skatt på realin-
vesteringer i produksjonsvirksomhet har gått opp i
denne perioden, særlig i forbindelse med skatte-
reformen for 1992. Utviklingen i lånekostnader og
avkastningskrav har bidratt til en nedgang i eien-
domsprisene, som sammen med en kraftig økning i
tallet på konkurser har resultert i høye tap i finans-
institusjonene. Tapsutviklingen kulminerte i 1991,
men de private bankene ble påført store tap også i
1992. Foreløpige anslag tyder på at tapene i de
private bankene tilsvarte om lag 3 prosent av deres
utlån til private og kommuner i 1992, mot 4,5
prosent året før.
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Offentlig forvaltning

I følge foreløpige anslag økte det offentlige konsu-
met med 2,7 prosent i volum fra 1991 til 1992. Det
var sterk vekst i kommunalt og sivilt statlig kon-
sum, mens det militære konsumet viste nedgang i
1992. Den sterke veksten i offentlige brutto-
investeringer i fast kapital i 1991 fortsatte i 1992.
De offentlige investeringene målt i faste priser lå i
1992 5,3 prosent over nivået i 1991. Veksten var
jevnt fordelt mellom statlige og kommunale inves-
teringer. I 1992 sto offentlig sektor for i underkant
av 30 prosent av etterspørselen fra fastlands-Norge.

Statsforvaltningen
Det statlige konsumet økte med 1,5 prosent i volum
fra 1991 til 1992. Det sivile konsumet vist en
volumøknimg på 4,4 prosent i denne perioden.
Veksten var sterkest for undervisning og forskning,
hvor konsumveksten var på 6,7 prosent. For helse
og annen tjenesteyting økte konsumet med hen-
holdsvis 4,1 og 3,6 prosent. Militært konsum gikk
ned med 3,0 prosent i fjor.

Den sivile statlige sysselsettingen målt i utførte
timeverk økte med 4,7 prosent fra 1991 til 1992.
Antall timeverk utført i forsvaret gikk ned med 3,3
prosent i samme periode. Vareinnsatsen i forsvaret
ble redusert med 6,2 prosent i 1992, mens sivil
vareinnsats økte med 2,9 prosent.

De sivile statlige gebyrene målt i faste priser lå
på samme nivå i 1992 som i 1991. De militære
gebyrene gild( ned med 34,2 prosent i volum i 1992.

Militære gebyrer består av innbetalinger fra
NATO-land til dekning av NATO' s utgifter i Nor-
ge. Reduksjonen i militære gebyrer bidro til å be-
grense nedgangen i det militære konsumet. Med
nullvekst i gebyrene ville militært konsum ha gått
ned med 5,5 prosent fra 1991 til 1992.

De stadige bruttoinvesteringene i fast kapital
viste en volumøkning på 5,0 prosent fra 1991 til
1992. Veksten var jevnt fordelt mellom undervis-
ning, helse og annen tjenesteproduksjon. I 1992 lå
de statlige investeringene om lag 30 prosent over
nivået i 1990. Den sterke veksten i statlige invester-
inger de to siste årene henger sammen med den
omleggingen av politikken som det ble lagt opp til
i revidert nasjonalbudsjett for 1991. Utbygging av
idrettsarenaer og kulturbygg i forbindelse med OL
på Lillehammer har også bidratt til veksten i in-
vesteringene.

Kommuneforvaltningen
I perioden 1988-1990 var det svak vekst i det kom-
munale konsumet. Veksten i konsumet har tatt seg
opp i 1991 og 1992, og i 1992 lå konsumet i
kommuneforvaltningen 6,8 prosent over nivået i
1990 målt i faste priser. Fra 1991 til 1992 økte det
kommunale konsumet med 3,5 prosent i volum.

Kommunale bruttoinvesteringer i fast kapital har
Okt markert de to siste årene etter å ha gått ned i
1989 og 1990. I 1992 lå volumet på bruttoinveste-
ringene i kommuneforvaltningen 15,5 prosent over

OFFENTLIG FORVALTNING - PRODUKSJON, KONSUM OG FAKTOREI IERSPØRSEL
Prosentvis endring fra 1991 til 1992.

Stats-	 Kommune-	 Off.forvaltn.
Stat Komm.	 forvaltn.	 forvaltn.	 i gt

Mrd.kr. Mrd.kr.
1992	 1992
	

Volum	 Pris	 Volum	 Pris	 Volum	 Pris

Bruttoproduksjon
	

66,2	 110,7
	

0,5	 2,0
	

3,9
	

2,2
	

2,6	 2,1
Konsum
	

60,4	 94,1
	

1,5	 2,0
	

3,5
	

2,3
	

2,7	 2,2
Gebyrer
	

5,8	 16,6	 -8,9	 1,8
	

5,9
	

1,9
	

1,6	 1,9

Vareinnsats
	

31,2	 27,3	 -1,6	 1,2
	

4,5	 1,1	 1,2	 1,2
Bruttoprodukt
	

35,0	 83,4	 2,6	 2,6
	

3,7	 2,6	 3,3	 2,6

Sysselsetting'
	

2,5	 2,7
	

3,7	 2,7	 3,3	 2,7
Bruttoinvestering
	

11,9	 13,7	 5,0	 0,0
	

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

1) Utførte timeverk og lønnskostnader pr. utført timeverk.



Regnskap	 Endring i prosent
Anslag

1990
	

1991	 1992	 90/91	 91/92

A. Løpende inntekter i alt
Renter
Skatter i alt
Ordinær skatt på innt og formue
Andre direkte skatter
Indirekte skatter

Overføringer fra staten
Rammeoverføringer
Andre overføringer

Gebyrer

132487
2591

63278
58903

1748
2627

53768
41041
12727
12851

141816
2947

65928
61391

1950
2587

57452
40888
16564
15489

148368
2848

67052
62450

1989
2613

61755
42486
19269
16713

	7,0 	 4,6

	

13,8	 -3,4

	

4,2	 1,7

	

4,2	 1,7

	

11,6	 2,0

	

-1,5	 1,0

	

6,8	 7,5

	

-0,4	 3,9

	

30,1	 16,3

	

20,5	 7,9

B. Løpende utgifter i alt
Driftsutgifter
Lønnskostnader
Vareinnsats

Renteutgifter
Overføringer til private

Subsidier
Stønader

Overføringer til staten
Kommunale foretak, netto tusk.

121930
91441
67994
23447

7145
17481
4598

12883
5674

188

129348
99979
74049
25930

7461
18209
4801

13408
3489
210

135168
106273
78865
27408

7501
19207
5139

14069
1736
450

	6,1 	 4,5

	

9,3	 6,3

	

8,9	 6,5

	

10,6	 5,7

	

4,4	 0,5

	

4,2	 5,5

	

4,4	 7,0

	

4,1	 4,9

	

-38,5	 -50,2
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nivået i 1990. Fra 1991 til 1992 var det en volum-
vekst i de kommunale investeringene på 5,5 pro-
sent. Sterkest vekst var det for annen tjenesteyting,
hvor investeringene økte med 14,1 prosent i volum
fra 1991 til 1992. For helse- og sosialtjenester var
det en volumnedgang i investeringene på 8,6 pro-
sent i denne perioden. Nedgangen i investeringene
i helse- og sosialsektoren skyldes blant annet at
store sykehusbyggingsprosjekter i 1991 etterhvert
ble avsluttet.

Den sterke veksten i etterspørselen fra kom-
munesektoren i 1991 og 1992 har sammenheng
med den styrkingen av kommunenes økonomi som
har funnet sted de siste årene. Den lave veksten i
aktivitetsnivået i perioden 1988-1990 bidro til at
kommunesektorens samlede underskudd før lane-
transaksj oner ble redusert fra 9,5 mrd. kroner i 1988
til 1,5 mrd. kroner i 1990. For 1992 anslås under-
skuddet til knapt 0,5 mrd. kroner, som innebærer en
reduksjon på vel 0,3 mrd. kroner i forhold til 1991.
I perioden 1986-1989 økte nettogjelden til kom-
muneforvaltningen relativt mer enn inntektene. På
begynnelsen av 1990-tallet snudde denne utviklin-
gen, men gjelden som andel av inntektene var i
1992 fortsatt høyere enn gjennomsnittet på 1980-

tallet. Nettogjelden ved utgangen av året utgjorde
33,3 prosent av inntektene i 1992, og dette er en
reduksjon på 1,6 prosentpoeng fra året før. Kom-
muneforvaltningens netto renteutgifter økte med
3,1 prosent fra 1991 til 1992.

Det har vært en nominell økning i nettoover-
føringene fra statsforvaltningen til kommunefor-
valtningen på over 50 prosent fra 1988 til 1992, og
økningen fra 1991 til 1992 var på 11,2 prosent.
Overføringene fra kommuneforvaltningen til stats-
forvaltningen ble halvert i forhold til året før. Dette
skyldes at ordningen med kommunetilskudd til
folketrygden ble avviklet i 1992. Overføringene fra
statsforvaltningen økte med 7,5 prosent målt i 10p-
ende kroner. I 1990 ble 76,3 prosent av over-
føringene fra staten gitt i form av rammeover-
føringer. I 1992 var denne andelen sunket til 68,8
prosent. Statsforvaltningen omfatter de tre institu-
sjonelle sektorene statskassen, andre statsregnskap
og trygdeforvaltningen. Av overføringene i 1992 på
knapt 62 milliarder kroner fra statsforvaltningen til
kommuneforvaltningen ble 49 milliarder overført
fra statskassen. Overføringene fra statskassen var
0,7 mrd. kroner høyere enn det som ble lagt til grunn
i det salderte statsbudsjettet. økningen  har hoved-

BOKFØRTE INNTEKTER OG UTGIFTER I KOMMUNEFORVALTNINGEN
Etter nasjonalregnskapets definisjoner. Millioner kroner

C. Sparing (A-B)
D. Bruttoinvesteringer
D1.Salg av eiendom
E. Utgifter i alt
F. Underskudd for lånetransaksjoner

10557
12084

59
133954

1467

12468
12916

-314
142578

762

13200
13653

0
148820

453

	18,1 	 5,9

	

6,9	 5,7

	

6,4	 4,4



19187 	 1988 	 1989 19190 	 1991 	 1992
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KOMMUNEFORVALTNINGENS NETTOGJELD VED
UTGANGEN AV ÅRET I PROSENT AV SAMLEDE
INNTEKTER 1 )

1) Inntekter fratrukket kommunetilskudd til folketrygden.

saklig sammenheng med tilleggsbevilgninger til
helse- og sosialsektoren, driftstilskudd til barne-
hager, samferdsel, orkanskadeerstatning og tiltak
for å styrke sysselsettingen i bygge- og anleggs-
bransjen.

Kommuneforvaltningens skatteinntekter økte
med 1,7 prosent nominelt, og skattenes andel av
samlede inntekter falt med 1,3 prosentpoeng til 45,2
prosent fra 1991 til 1992. Den svake veksten i
skatteinntektene er påvirket av at reglene for fra-
drag for underskudd i borettslag ble endret høsten
1991, slik at en fikk et engangstap av bokførte
skatter i budsjettåret 1992.

De siste års kraftige økning i gebyrinntektene
avtok i 1992, men fortsatt vokser gebyrinntektene

raskere enn gjennomsnittet for løpende inntekter.
Fra 1991 til 1992 økte kommunenes inntekter fra
salg av gebyrbelagte tjenester med 7,9 prosent.
økningen i gebyrinntektene skyldes til dels et ut-
videt omfang av det kommunale tjenestetilbudet,
blant annet i form av flere barnehageplasser og
utbygging av skolefritidsordninger. Til dels har
også de gjennomsnittlige satsene for egenbetaling
Okt. økningen i kloakkavgiftene fra 1991 til 1992
var i underkant av 8 prosent. Innføringen av nye
kommunale betalingssystemer for hjemmebasert
omsorg kan ha bidratt til å dempe veksten i kom-
munenes gebyrinntekter, fordi mange brukere med
lav nettoinntekt får en reduksjon i sine årsbetalinger
etter det nye systemet.

Kommuneforvaltningens løpende utgifter økte
nominelt med 4,5 prosent fra 1991 til 1992. Komi-
gert for nedgangen i kommuneforvaltningens over-
føringer til staten, viser de løpende utgiftene i alt en
økning på 6 prosent. Utgifter til driften av kom-
muneforvaltningen (Ate med 6,3 prosent. Drifts-
utgiftene økte noe sterkere enn kommunefor-
valtningens overføringer til private. Lønnskost-
nadene økte med 6,5 prosent samtidig som veksten
i antall utførte timeverk var ph om lag 3,7 prosent,
og den øvrige veksten i lønnskostnader skyldes økte
lønnskostnader per timeverk. Sysselsettingen målt
ved utførte timeverk økte relativt mindre i under-
visningssektoren enn i helse- og sosialsektoren og
andre sektorer. Gjennomsnittlig antall personer på
sysselsettingstiltak i kommunene er anslått til 8800
i 1992. Korrigert for sysselsettingstiltak økte antall
utførte timeverk totalt med 3,4 prosent.Vareinn-
satsen økte med 4,5 prosent i volum fra 1991 til
1992.
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Konjunkturutviklingen i Norge

BEDRIFTENE

Olje- og gassutvinningen

Produksjon og markedsforhold

ifølge tall fra det kvartaisvise nasjonalregnskapet
(KNR) økte bruttoproduksjonen i olje- og gassut-
vinning med 12,4 prosent fra 1991 til 1992. Produk-
sjonsveksten var særlig sterk mot slutten av 1992.

SSBs produksjonsstatistikk viser at den samlede
produksjonen av råolje- og naturgass i 1992 var
hele 134 millioner tonn oljeekvivalenter (mtoe), en
aning på 11 prosent fra 1991. Det var i første rekke
oljeproduksjonen som økte, med hele 14 prosent til
107 mtoe. Også gassproduksjonen vokste på års-
basis, etter oppgang gjennom andre halvår i fjor.

Regnet per dag var produksjonen av råolje inklu-
sive NGL i 1992 i gjennomsnitt på 2,18 millioner
fat. I desember nådde produksjonen av norsk råolje
sitt hittil høyeste nivå med om lag 2,3 millioner fat
per dag. Bidragene til den økte produksjonen i 1992
kom i første rekke fra Gullfaks og Oseberg, som nå
utgjør 42 prosent av oljeproduksjonen fra norsk
kontinentalsokkel. Statfjord, Veslefrikk, Ula og
Gyda bidro også til økt produksjon sammen med
Snorrefeltet, som kom i drift fra august 1992. Mot
slutten av 1992 var produksjonen fra Snorrefeltet
104 000 fat per dag.

Den norske eierandelen i Statfjordfeltet økte fra
1.september 1991 til 85,24 prosent med tilbakevir-
kende kraft for tidligere produksjon. I første halvår

i fjor tok derfor norske eiere ut 91 prosent av
produksjonen fra Statfjordfeltet, og i andre halvår
90 prosent. Produksjonsøkningen på 6 prosent fra
Statfjordfeltet skyldes i første rekke den økte eier-
andelen. Den kraftige veksten i produksjonen fra
Oseberg fra 1991 til 1992 kom fra Oseberg C og
satelitten Gamma Nord som ble satt i drift ved
utgangen av 1991.

I 1993 ventes oljeproduksjonen å øke med om
lag 5 prosent sammenlignet med 1992. Produk-
sjonen fra Statfjordfeltet, Gullfaks og Oseberg vil
trolig ligge på samme nivå som for 1992, mens
produksjonen fra Snorrefeltet vil øke opp mot 170
000 fat per dag. I tillegg vil feltene Embla, Brage
og Draugen settes i drift. Draugen og Brage har
store oljereserver og vil bidra til at oljeproduk-
sjonen på norsk sokkel vil ligge på et høyt nivå de
nærmeste årene. Osebergfeltets reserver har siden
produksjonstart i 1989 blitt oppjustert med hele 450
millioner fat. Også Statfjordfeltet har fått oppjustert
sitt reserveanslag, men feltet ventes å gå ned fra
plataproduksjon i løpet av de neste par arene.

Om lag 90 prosent av oljeproduksjonen ble eks-
portert i 1992. økningen på 12,6 prosent i oljeeks-
porten var imidlertid lavere enn produksjonsøknin-
gen på 13,7 prosent. Ifølge KNR økte dermed hjem-
meleveransene med 21,9 prosent. Importen sank
med hele 39 prosent, slik at innenlandsk anvendelse
ate med 14 prosent. Den økte innenlandske etter-
spørselen (17,8 prosent) hadde sammenheng med

OLJE- OG GASSPRODUKSJON
Råolje (mill. tonn) og naturgass (mrd. S m3). Ujusterte tall
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Mrd.	 Volum	 Priser
kr2)

1992	 1992 92.1 92.2 92.3 92.4 1992 92.1 92.2 92.3 92.4

Produksjon
- olje
- gass3 )

Eksport
- olje
Hjemmeleveranser4)
Import')

anvendelse4)
Lagerendring4 )5)
Innen!. etterspørse14)

	109,7	 12,3

	

93,9	 13,7

	

15,9	 2,4

	

98,4	 11,2

	

82,6	 12,6

	

11,3	 21,9

	

0,9	 -39,0

	

12,2	 14,0

	

0,3	 -2,9

	

11,9	 17,8

4,6	 -1,0
	

1,4
6,2	 -2,1
	

1,1
-6,6
	

8,3
	

4,1

4,6
	

0,6	 0,7
6,3 -0,4	 0,2
5,3 -13,9	 8,6

50,5 91,9 -18,2

-0,9	 -8,1	 5,5
-9,5 -12,6 10,2
10,7	 5,0 -4,7

	

4,0	 -8,6 -13,8
	

8,1	 -3,5
	

4,3

	

6,2 -8,8 -14,1
	

8,2	 -5,9
	

6,3
-12,2 -5,0 -9,7
	

5,6
	

9,2 -0,3

	

1,9	 -8,5 -13,8
	

8,1	 -3,2
	

4,2

	

4,0 -8,8 -14,1
	

8,2 -5,9
	

6,3

	

22,7 -8,9 -14,1
	

8,2 -5,8
	

6,2

	

-65,3	 -7,1 -19,4
	

2,6
	

3,6
	

6,8

	

14,8 -8,9 -14,9	 7,8 -4,9	 5,6
-11,9	 ••	 ••	 ••	 •

	

28,7 -8,6 -15,1	 7,7 -4,9	 5,6
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MARKEDSUTVIKLINGEN FOR VARER FRA OLJE- OG GASSEKTOREN
Sesongjustert. Prosentvis endring fra foregående periodel)

1) Tilnærmet i basisverdi, dvs. regnet uten avgifter og handelsavanse.
2) Nivåtall i 1992 i løpende priser.
3) Produksjon og eksport av gass er identiske størrelser i Nasjonalregnskapet.
4) Disse størrelsene omfatter kun olje.
5) Endring i lagerendring i prosent av innenlandsk anvendelse i foregående kvartal.

nedstengningen av Mongstadraffineriet høsten
1991. Verdien av oljeeksporten økte fra 1991 til
1992 med 2,7 prosent mens økningen i eksportert
volum var 12,6 prosent. Forskjellen er en følge av
den svake utviklingen for oljeprisen i 1992 (reduk-
sjon på 8,8 prosent fra 1991).

SSBs produksjonsstatistikk viser at produk-
sjonen av norsk naturgass økte med 2 prosent fra
1991 til 1992. Det mest iøyenfallende trekket ved
den norske gassproduksjonen i 1992 er den kraftige
reduksjonen (14 prosent) i produksjonen fra Frigg-
området. Friggfeltets andel av samlet gassproduk-
sjon sank fra 25 til 20 prosent fra 1991 til 1992.
Produksjonen fra Odin vil trolig halveres i år, og
dette vil bidra til at produksjonen i Friggområdet vil
falle ytterligere. Satelitten Lille-Frigg vil settes i
drift mot slutten av 1993, men vil ikke kunne erstat-
te fallet i produksjonen fra de eksisterende installa-
sjonene. Økningen i gassproduksjonen i 1992 kom
hovedsaklig fra Gullfaks, Ekofisk og Tommeliten.

Eksporten av norsk naturgass vil øke betydelig
mot midten av 1990-tallet når de store gassfeltene
Sleipner Ost, Sleipner Vest og Troll Ost er utbygd.
Fra 1996 vil salg av 6,5 milliarder kubikkmeter gass
årlig fra Sleipner Vest-feltet bidra til å øke gasseks-
porten. Gassen selges under Troll/Sleipner-avtalen.
Leveranser av ytterligere 17 milliarder kubikk-
meter årlig under Trollavtalen vil starte opp i 1996.
Det forhandles i tillegg om ytterligere leveranser på
om lag 5 milliarder kubikkmeter gass årlig med
kjøpere på kontinentet. I tillegg kommer den nylig
inngåtte kontrakten med belgiske Distrigaz på leve-
ranse av 1,9 milliarder kubikkmeter gass i 20 år

framover fra 1996. Gassen skal leveres fra Troll-
feltet i perioden 1996-2002 og fra Sleipner Vest i
perioden 2002-2006. Hvilket felt som skal levere
gassen etter 2006 vil bli avgjort senere. Mens det
tidligere ble inngått feltvise kontrakter, er gass-
avtalene nå forsyningskontrakter som ikke like
sterkt regulerer hvilke felt leveransene skal komme
fra. Leveransene til Storbritannia under Frigg-
avtalen vil reduseres sterkt de nærmeste årene, da
reservene snart forventes å være tømt. Flere britiske
kjøpere er imidlertid nå i forhandlinger om kjøp av
norsk gass. Tilsammen forhandles det om leveran-
ser på om lag 10 milliarder kubikkmeter årlig med
British Gas, National Power, United Gas og Alli-
ance Gas. Den pågående konflikten mellom kull-
industrien og britiske myndigheter, samt uenighet i
reforhandlingen av Friggtraktaten, bidrar til usik-
kerhet omkring utfallet av forhandlingene.

Investeringene

Ifølge SSBs investeringsundersøkelse for 4. kvartal
1992 er anslaget for påløpte investeringskostnader
i olje- og gassutvinningssektoren i 1992 44,6 milli-
arder kroner. Investeringskostnadene i utvinnings-
sektoren økte med 18,3 prosent (nominelt) fra 1991
til 1992. Det var spesielt investeringene til feltut-
bygging som økte i 1992, mens investeringer til
leting gikk ned fra et høyt nivå i 1991 til 1992. De
påløpte investeringskostnadene i rørtransportsek-
toren i 1992 er anslått til 5,0 milliarder kroner, mens
de var 5,4 milliarder kroner i 1991. De samlede
investeringer for oljevirksomheten i 1992 er der-



UTFORTE OG ANTATT PÅLØPTE INVESTER-
INGSKOSTNADER I OLJEUTVINNING OG
RORTRANSPORT.
Milliarder kroner, løpende priser

1991 1992* 1993*

Utvinning av olje og gass
Leting
Feltutbygging

Varer
Tjenester
Produksjonsboring

Felt i drift
Varer
Tjenester
Produksjonsboring

Landvirksomhet 1)
Rørtransport

	37,7 	 44,6	 53,9

	

8,1	 7,5	 7,7

	

22,3	 - 28,3	 35,6

	

12,1	 14,8	 21,5

	

9,0	 11,6	 11,6

	

1,2	 1,8	 2,6

	

5,2	 5,3	 6,5

	

0,7	 0,7	 0,6

	

1,1	 0,8	 1,0

	

3,4	 3,8	 4,9

	

2,1	 3,5	 4,1

	

5,4	 5,0	 7,0

Oljesektoren totalt	 43,1	 49,6	 60,9

*Anslag ifølge SSBs investeringsstatistikk innhentet
i 4. kvartal 1992.
1) Omfatter kontorbygg, baser og terminalbygg på
land.
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med anslått til 49,6 milliarder kroner. Til sammen-
ligning anslås ifølge KNR investeringene i fast-
lands-Norge i 1992 til 92 milliarder honer.

Den sterke veksten i investeringene til feltutbyg-
ging fra 1991 til 1992, hele 27 prosent, skyldes
omfattende investeringsarbeider på feltene Sleip-
ner Øst, Brage, Draugen, Heidrun og Snorre. Ifølge
anslag for 1992 utgjorde varekostnadene 52 pro-
sent, tjenestekostnadene 41 prosent og kostnadene
til produksjonsboring 6 prosent av de samlede felt-
utbyggingskostnadene. Disse andelene er om lag
uendret fra 1991. Den høye andelen for varekost-
naden gjenspeiler at mange prosjekter er i bygge-
fasen. I 1991 gjaldt dette blant annet Snorre- og
Draugenutbyggingene, mens feltene Brage, Sleip-
ner Ost og Draugen bidro til den høye vareandelen
i 1992. Byggingen av nytt understell til Sleipner
Ost-plattformen etter havariet i Gandsfjorden i au-.
gust 1991 bidro ytterligere til den høye varekost-
nadsandelen i fjor.

Påløpte investeringskostnader til felt i drift i
1992 er i 4. kvartalstellingen anslått til 5,3 milliar-
der kroner, og dette er om lag uendret fra 1991.
Kostnadsandelen til produksjonsboring økte imid-
lertid fra 65 prosent i 1991 til 73 prosent i 1992.
Produksjonsboringskostnader er kostnader forbun-
det med å opprettholde og øke olje- og gassproduk-
sjonen. Særlig for Statfjord og Oseberg ble det
gjennomført utstrakt produksjonsboring i 1992,
men også de mindre feltene Ula og Gyda bidro til
veksten.

Letekostnadene i 1992 er ifølge anslaget fra 4.
kvartal på 7,5 milliarder kroner, mens det i 1991 var
på hele 8,1 milliarder kroner, som er det hittil
høyeste observerte nivået for leteinvesteringer.
Nedjusteringen av leteanslaget for 1992 i de to siste
investeringstellingene er et brudd med trenden fra
tidligere år med stigende leteanslag gjennom inves-
teringsåret. Den reduserte leteaktiviteten i 1992 har
trolig sammenheng med de lave oljeprisene. I til-
legg er aktiviteten på andre områder, særlig for
feltutbygging, også høy, noe som trolig virker dem-
pende på leteinvesteringene. Tall fra Oljedirektora-
tet viser at det ble påbegynt 43 lete- og evaluerings-
brønner 1992, mot 48 i 1991. Også antall borefar-
tøydøgn og antall boremeter sank fra 1991 til 1992.
Det ble funnet petroleum i 12 av 29 letebrønner,
tilsvarende en funnrate på 41 prosent. Dette er et
svært godt resultat sammenlignet med andre olje-
og gassprovinser. Enhetskostanden per fat for ny-
oppdagede reserver i gjennomsnitt for perioden
1985-1991 har vært relativ lav på norsk sokkel (1,3
dollar per fat). I land utenfor OPEC har enhetskost-
naden vært omtrent dobbelt så høy i denne perio-
den.

Investeringer til landvirksomhet i 1992 er anslått
til 3,5 milliarder kroner, en verdiøkning på hele 67
prosent fra 1991. økningen skyldes høye kostnader

i forbindelse med utvidelsen av kompressoranleg-
get på Kårstø samt investeringer på ilandføringster-
minalen for Troll-feltet.

For rørtransportsektoren anslås investeringene
til 5 milliarder kroner, en verdireduksjon på 7 pro-
sent fra 1991. Det var byggingen av Zeepipe, Euro-
pipe og Sleipner kondensatrør som stod for den
vesentligste delen av investeringene i 1992.

Investeringsanslag for 1993

Ifølge investeringsundersøkelsen utført i 4. kvartal
1992, anslås investeringene i olje- og gassutvin-
ningssektoren i 1993 til 53,9 milliarder kroner, en
verdiøkning på 21 prosent sammenlignet med an-
slaget for 1992. Det er særlig investeringer til felt-
utbygging og felt i drift som er anslått å øke. Ansla-
get for investeringer til feltutbygging er på hele 35,6
milliarder kroner, en økning på 26 prosent fra 1992.
Særskilt store prosjekter i 1993 er Heidrun, Troll
Olje og Troll Øst. Draugen, Sleipner Ost og Brage
bidrar også til det høye anslaget. For enkelte utbyg-
gingsprosjekter er det ventet kostnadsoverskridel-
ser, og dette bidrar til usikkerhet i 1993-anslaget.
Sleipner Vest-utbyggingen, som ble vedtatt i Stor-
tinget i desember 1992, regnes i 4. kvartalstellingen
for første gang med i feltutbyggingsanslaget.

Investeringer til felt i drift er anslått til 6,5 milli-
order kroner, en økning på 25 prosent fra 1992.
økningen skyldes i sterk grad at produksjonen fra
Snorrefeltet har startet.
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INVESTERINGER OG RESERVER I OLJEVIRKSOMHETEN

I løpet av de siste par årene har Norge utviklet seg
til å bli den største oljeeksportøren utenfor OPEC.
Norsk oljeproduksjon er kjennetegnet ved høy pro-
duksjon fra få felt. Den norske sokkelen peker seg
også ut med høye produksjonsrater per brønn. I
1992 produserte om lag 300 brønner i gjennomsnitt
2,1 mill fat per dag, som gir en prooduksjonrate på
6500 fat per brønn. Internasjonalt har bare storpro-
dusentene i Midt-Osten tilsvarende produksjonsra-

Ekofisk :stod. i ..1992 for om lag..80.proser4 .av
. _.

olje-
produksjonen. i.. -Disse . • feltene inneholdet nesten. .60 .

' prosent av de kjente - tätalt.utvinnbare..oljereservene
på norsk sokkel. .Reservoarene har gjenværende
reserver i stØrrelsesorden 4,4 milli4rder fat som gir
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74 77 84 86 87 88 90 90  91 92

' 	 . 	 År, utbyggingsvedtak

produksjonsreserver til om lag 8 års drift med da-
gens produksjon fra disse feltene. For Statfjord er
om lag 70 prosent av reservene utvunnet, mens det
for Ekofisk, Gullfaks og Oseberg er utvunnet hen-
holdsvis 55, 27 og 40 prosent av de totale reservene
inkludert den assosierte gassen.

I figuren nedenfor vises tidsrekkefølgen for bes-
lutninger om utbygging av oljefelt på norsk sokkel
og størrelsen på totalt utvinnbare reserver (inkl.
assosiert g s. iie strste, kjente reitene
utbygd, og den framtidige oljeproduksjon vil kom-
me fra en rekke små og mellomstore felt. Framtidige
utbygginger blir mindre med økt vekt på under-
vannsutbygginger, fleksible flyteløsninger eller
ubemannedeplattformer for på denne måten å holde
enhetskostnadene nede. Dette vil medfore store
endringer for leverandørindustrien. .

Det er også de fire store feltene som står for den
største andelen av de totale investeringene. Når e
holder gassfeltene Frigg, Heimdal, Sleipner og
Troll utenom, anslår Olje- og energidepartementet
de totalt, antatte utbyggingskostnader for oljefelt
drift, under utbygging og under planlegging til om
lag 360 milliarder 1991-kroner (ikke neddiskon-
tert). Av dette er 70. 'proent..knyttettilde . .fire'størsto:.:::
Dette gir ifiyes*itigskösti*dei'.. p4 .350 1.4011.4
larkurs 6.50) . per reserveenhet totalt .
bare-reSerVene. for felt i drift, under utbygging og

:.under planlegging. Enhetskostnadene  viser seg å
øke .: når reservoarene blir mindre. Felt vedtatt ut-
b3i.gd:før . 1986: har de laveste enhetskostnadene, men
0.1Tingen i enhetskostnader som fant sted på midten

. av . 80-tallet . ser ut til nesten å ha stoppet opp for
reltUtbygginger ..vedtatt::mot slutten av :
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Letekostnadene for 1993 anslås til 7,7 milliarder
kroner, som er en nedjustering på hele 1,3 milliar-
der kroner fra investeringsundersøkelsen i 3. kvar-
tal 1992. Tall fra de endelige vedtatte budsjettene
for leteprogrammene i 1993 vil foreligge i februar,
og leteanslaget vil da trolig bli ytterligere nedjustert
dersom oljeprisen ikke øker. Den 14. konsesjons-
runden kommer først til høsten, og tildelinger i
forbindelse med denne vil derfor ikke få virkning
for leteaktiviteten før i 1994.

For landvirksomheten er investeringene i 1993
anslått til 4,1 milliarder kroner, en økning på 19
prosent fra 1992.

Investeringsanslaget for rørtransportsektoren
øker fra 5 milliarder kroner i 1992 til 7 milliarder
kroner i 1993. De store eksportledningene for gass,
Europipe og Zeepipe veier tungt i anslaget, og står
for størsteparten av økningen. Ekstrakostnadene
ved å legge Europipe gjennom Wattenmeer-områ-
det i Tyskland er ikke regnet med i anslaget for
1993.

Oljeinntektene

Oljevirksomheten er kilde til en meravkastning ut-
over det som oppnås i annen næringsvirksomhet.
Denne meravkastningen kalles oljerenten, og be-
regnes som den delen av de samlete produksjons-
inntektene ved utvinning av olje og gass som opp-
nås ut over løpende produksjonskostnader og en
normal realavkastning (i våre beregninger satt til 7
prosent) på investert kapital. Metoden innebærer at
en ser bort fra at innsatsfaktorer som brukes i olje-

og gassutvinningen, trolig får en høyere belønning
enn de ville fått i annen næringsvirksomhet. De kan
derfor sies å motta en del av oljerenten som ikke er
inkludert i beregningen. I beregningsgrunnlaget er
det heller ikke tatt hensyn til eventuelle oppryd-
ningskostnader som en må regne med vil påløpe
etterhvert som feltene stenges.

SSB har beregnet oljerenten med basis i nasjo-
nalregnskapets kapitaldefinisjon, som først inklu-
derer en investering i kapitalbeholdningen når den
er produksjonsklar, dvs når plattformene installe-
res på feltet. Verdien av plattformer under arbeid
blir ført som en lagerbeholdning. Siden rentetapet
på denne lagerbeholdningen er en kostnadskompo-
nent, er det naturlig å ta hensyn til den ved bereg-
ning av oljerenten. Vi har derfor lagt om beregnin-
gene og inkluderer nå plattformer under arbeid i
det kapitalgrunnlaget som det kreves normalav-
kastning for. For å illustrere virkningen av omleg-
gingen rapporterer vi også anslagene for oljerenten
ifølge tidligere praksis. Omleggingen gir en noe
lavere oljerente (se figuren), men forskjellen har
ikke blitt betydelig før i de senere årene på grunn
av det høye investeringstempoet. Dette har ført til
en opphopning av plattformer under arbeid.

På grunn av den høye kapitalintensiteten er
anslag på oljerenten sensitiv overfor kapitalens be-
regningsgrunnlag. I nasjonalregnskapet benyttes
sjablonmessige metoder for beregning av kapital-
slit, uavhengig av felt. Reelle avskrivninger vil
avhenge av reservegrunnlag og utvinningstempo,
og disse forholdene er feltspesifikke. Det er i gang
et forskningsprosjekt for å se nærmere på dataseri-

OLJEINNTEKTER OG OLJERENTE, 1976-1992     
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OLJERENTE OG KONTANTSTRØM FRA UTVINNING
AV OLJE OG GASS
70 	

— Olje- 	 NNK — — - SNK — - Olje-
rente, tidligere	 rente, ny
praksis praksis

ene for kapitalslit og kapitalbeholdning. Når resul-
tatene av dette arbeidet foreligger, vil de bli utnyttet
i opplegget for beregning av oljerenten. Dette kan
gi endringer i tilbakegående serier ut over det som
fOlger av normale nasjonalregnskapsrevisjoner.
Slike revisjoner har ført til en nedjustering av an-
slagene for 1990 og 1991 i forhold til fjorårets
anslag for oljerenten.

Netto kontantstrøm fra oljevirksomheten (NNK)
er beregnet som driftsresultat tillagt kapitalslit og
produksjonsavgift fratrukket påløpte investeringer.
Summen av NNK over hele produksjonsperioden
er således uttrykk for den samlede nettoinntekten.
fra oljevirksomheten. Med det nye beregningsopp-
legget er nåverdien av kontantstrømmen lik nå-
verdien av oljerenten tillagt verdien av kapitalbe-
holdningen på sokkelen. Nasjonalformuen av olje-
reservene kan defineres som nåverdien av olje-
renten. Figuren viser utviklingsbanene for oljeren-
ten og netto kontantstrøm. I år med store invester-
inger og lave inntekter kan netto kontantstøm bli
negativ, som i årene før 1978. Oljerenten er
mindre påvirket av svingninger i investeringene.

Et tredje oljeinntektsbegrep er statens netto kon-
tantstrøm fra oljevirksomheten (SNK). Fram til
1985 bestod SNK vesentlig av skatteinntekter. Fra
dette året har staten deltatt som eier direkte, slik at
SNK beregnes som summen av skatteinntekter,
inntekter fra statens direkte engasjement og utbytte
fra Statoil, fratrukket statens andel av investerin-
gene i konsesjonene. Skatteinntektene består av
etterlignet inntektsskatt og særskatt, samt produk-
sjonsavgift (royalty) og noen mindre poster. Etter-
betalingen av skatt fører til at SNK får et visst
etterslep i forhold til NNK og oljerenten.

Bruttoproduktet av utvunnet olje og gass økte
også i 1992, til nesten 90 milliarder kroner. Olje-
produksjonen økte med nesten 14 prosent, men

gjennomsnittsprisen falt fra 131 til 120 kroner per
fat. Fallet i gassproduksjonen er stoppet opp, og
årsproduksjonen økte med 1 prosent. Oljerenten er
foreløpig anslått til snaut 35 milliarder kroner eller
vel 8 000 kroner per innbygger. Dette utgjør snaut
5 prosent av BNP, og er uendret i nominell verdi fra
året før. Økende volum har kompensert for fallen-
de priser og økte kostnader. Ifølge tidligere bereg-
ningspraksis anslås oljerenten til vel 37 milliarder
kroner, eller 2,8 milliarder over vårt nåværende
anslag.

Netto kontantstrøm falt for andre år på rad og er
anslått til 36 milliarder honer i 1992. Fallet skyldes
at påløpte investeringer fortsatte å øke i fjor.

I Nasjonalbudsjettet er SNK anslått til 26,4 mil-
liarder kroner i fjor, og budsjettanslaget for 1993
er på samme nivå. Over tid kan SNK som andel
av NNK tolkes som et mål på inndragningseffekten
av skatte- og deltakerpolitikken. Regnet i nåverdi
har staten til nå innkassert om lag 80 prosent av
kontantstrømmen.

Industri og bergverksdrift

Produksjons- og markedsforhold

Ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall økte brutto-
produksjonen i industri og bergverk målt i faste
priser med 3,0 prosent fra 1991 til 1992, etter en
moderat nedgang i produksjonen året før. Omlag ett
prosentpoeng av veksten i fjor kan føres tilbake
en økning i antallet virkedager. Hjemmekonkurre-
rende industri s som har en rekke oppdrag i forbin-
delse med den høye investeringsaktiviteten i Nord-
sjøen, økte bruttoproduksjonen med 5,7 prosent.
Utekonlcurrerende industri viste en vekst på 2,1
prosent, mens aktiviteten i skjermet industri vu
omtrent uendret fra 1991 til 1992.

Målt i faste priser økte bruttoproduktet i industri
og bergverk med 1,4 prosent fra 1991 til 1992. At
bruttoproduktet økte mindre enn bruttoproduksjo-
nen henger sammen med at produksjonsøkningen i
hovedsak kom i sektorer med relativt høy vareinn-
sats.

Industriens hjemmeleveranser økte med 2,0 pro-
sent fra 1991 til 1992. Men dersom vi holder olje-
plattformer og skip utenfor, gikk industriens hjem-
meleveranser ned med 0,8 prosent i denne perioden.
Dette illustrerer hvordan den høye investeringsak-
tiviteten i oljevirksomheten gir viktige ringvirknin-
ger til industrien i en periode hvor etterspørselen
både på hjemmemarkedet forøvrig og hos handels-
partnerne er på et lavt nivå. Utenom leveransene til
oljevirksomheten gikk industriens hjemmeleve-
ranser ned på nesten alle områder. Et unntak er
raffineringssektoren, som økte sine leveranser av
fyringsolje til hjemmemarkedet med 29,3 prosent
fra 1991 di. 1992.
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MARKEDSUTVIKLINGEN FOR VARER FRA INDUSTRI OG BERGVERKSDRIFT
Sesongjustert. Prosentvis endring fra foregående periode l)      

Volum
	

Pris   
Mrd.kr. 	

19922) 1992 1.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. 1992 1.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv.  

Bruttoproduksjon i alt
-Skjermet
-Utekonkurrerende
-Hjemmekonkurrerende
-Herav skip og oljeplattformer

295,5
95,3
75,0

125,2
38,8

	

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

	

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

	

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

	

5,9	 6,6 -2,5	 0,8

	

18,9	 17,0	 -5,1	 -0,8

	

1,5	 -1,7	 -1,4

	

0,5	1,2	 0,3

	

3,3	 -7,5	 -4,2

	

0,9	 -0,2	 -1,1

	

8,6	 1 ,5	 -1,2

0,7	 -0,8 -0,3
0,0 -0,9	 0,7
2,0; 1,3 -2,4
0,9 -0,5	 0,5
1,7	 -1,1	 0,8   

Eksport i alt3)

-Skjermet
-Utekonkurrerende
-Hjemmekonkurrerende
-Herav skip og oljeplattformer

104,9
12,0
51,1
41,8

6,6

4,7 10,9 -6,8	 0,7	 4,4 -6,6 -2,9	 0,2 -1,5 -0,8
0,0	 -6,4	 0,1	 3,3	 3,3	 -3,8	 -5,6	 1,3	 -1,6	 0,7
4,5	 8,1	 -0,9	 0,7	 5,8	 -9,9	 -4,0	 1,5	 -1,9 -2,1
6,3 20,2 -15,6	 -0,1	 2,8	 -3,0	 -1,2 -0,5	 -1,0	 0,5

22,6 132,0 -59,1 -25,1 91,2	 1,2 -0,8	 0,9	 -1,2	 1,2   

Hjemmeleveranser i alt
-Skjermet
-Utekonkurrerende
-Hjemmekonkurrerende
-Herav skip og oljeplattformer

190,6
83,4
23,9
83,4
32,2

2,0	 -0,8	3,4	 -1,3	 -0,6	 1,2 -0,1	 0,6	 -0,3	 0,3
0,0	 2,8	 0,0 -3,3	 0,1	 2,0	 1,3 -0,2 -0,7	 0,7

-3,4 -14,9 13,7	 -5,3	 -2,6 -1,4 -2,6	 1,7	 0,7 -2,0
5,7	 0,3	 4,0	 1,9	 -0,6	 1,3	 -0,9	 1,3	 -0,1	 0,5

18,2	 -2,7 17,1	 2,7	 -0,1	 1,6	 -1,4	 1,9	 -1,1	 0,7   

Import i alt
-Skjermet
-Utekonkurrerende
-Hjemmekonkurrerende
-Herav skip og oljeplattformer

	146,1	 -1,8 -10,5	2,9	 4,3	 -4,0	 -1,1	 1,2 -2,3	 -1,6 -0,2

	

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

	

29,7	 3,9	 1,3	 5,6	 -2,3	 1,0 -7,9	 -5,8	 1,8	 -4,6 -3,8

	

106,7	 -3,9 -14,8	 2,7	 6,3	 -5,7	 0,9	 3,8	 -3,6	 -1,1	 1,1
	5,9 -61,5 -78,7 86,0 -56,1 24,7 10,3	 7,8 -1,9	 9,0	 3,7   

Innenl. anvendelse i alt
-Skjermet
-Utekonkurrerende
-Hjemmekonkurrerende
-Herav skip og oljeplattformer

336,6
93,0
53,6

190,1
32,4

	

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

	

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

	

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

	

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

	

10,7 -36,0 27,1	 -9,8	 2,5

	0,0 	 0,6 -0,6 -0,9	 0,1

	

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

	

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

	

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

	

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

Lagerendring i alt4)

-Skjermet
-Utekonkurrerende
-Hjemmekonkurrerende
-Herav skip og oljeplattformer

-5,8	 2,5	 -2,7 -4,2	 8,4 -2,5
-5,5	 4,4	 2,8 -2,0 -1,9	 -0,3
-5,6	 9,3	 -5,5	 5,1	 -2,5	 -0,6
5,3	 -0,5	 -4,3 -8,2 16,9 -4,0
4,4	 1,0 -21,4 -38,5 58,6 -8,5     

Innenl. etterspørsel i alt
-Skjermet
-Utekonkurrerende
-Hjemmekonkurrerende
-Herav skip og oljeplattformer

342,4
98,5
59,2

184,7
33,6

2,5 -2,7	 7,3 -6,9	 0,4	 0,0	 0,2	 0,4 -2,2 0,5
1,4	 0,1	 1,5	 -0,4	 0,0	 1,7	 1,2 -0,1	 -0,9	 0,6
2,0 -0,4	 3,3	 -1,0	 0,1	 -5,4 -5,6	 3,0 -2,6 -2,7
3,3	 -4,9 12,0 -12,1	 0,6	 1,0	 1,6 -0,3	 -2,7	 1,5

	

9,2 -23,6 89,0 -62,3 23,9	 4,4	 0,0	 7,3 -12,3 11,0   

1)Basisverdi, dvs. markedsverdi fratrukket avgifter og handelsavanse. I hjemmekonkurrerende varer
er skip og oljeplattformer nå inldudert. Det har ikke vært tilfelle i denne tabellen tidligere.
2) Nivåtall i løpende priser.
3) Inneholder reeksport
4) Endring i lagerendring i prosent av innenlandsk anvendelse i foregående kvartal.  

Eksporten av industrivarer inklusive oljeplattfor -

mer og skip og målt i faste priser, Økte med 4,7
prosent fra 1991 til 1992. Denne eksportøkningen
henger i første rekke sammen med enkelte store
eksportleveranser av skip og med gjenopphenting
etter den ekstraordinært lave eksporten av raffinerte
produkter i 1991 på grunn av vedlikeholdsstansen

på Mongstad-raffineriet. Men også eksporten av
metaller, kjemiske og mineralske produkter og
verkstedsprodukter utenom skip Økte betydelig i
volum fra 1991 til 1992. Eksportvolumet av trefor-
edlingsprodukter gikk derimot noe ned i denne
perioden.



Pris

INDUSTRI OG BERGVERKSDRIFT. PRODUKSJON OG FAKTORETTERSPØRSEL
Sesongjustert. Prosentvis endring fra foregående periode

Volum
Mrd.kr 	
1992 1) 1992 1.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. 1992 1.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv.

Bruttoproduksjon i alt
-Skjermet
-Utekonkurrerende
-Hjemmekonkurrerende

-Herav skip og oljeplattformer

	335,8	 3,0

	

104,7	 -0,1

	

79,1	 2,1

	

152,0	 5,7

	

53,5	 16,5

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

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

Vareinnsats i alt
-Skjermet
-Utekonkurrerende
-Hjemmekonkurrerende

-Herav skip og oljeplattformer

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

	

0,1	 0,7 	0,8	 -3,4 -0,6	 1,1	 0,3

	

3,0	 2,6 	1,2 -2,4 	6,2 -3,9 -4,1

	

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

	

17,2	 4,7	2,0	 8,7 	1,0	 0,9 -0,1

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

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

239,0
74,2
62,2

102,5
41,4

1,5
1,7
1,5
1,6
0,6

Bruttoprodukt i alt
-Skjermet
-Utekonkurrerende
-Hjemmekonkurrerende
-Herav skip og oljeplattformer

	96,8	 1,4	 0,1 	1,1	 -0,1 	-2,0	 -1,3	 -1,0

	

30,5	 -0,6	 -1,2 	1,8 -2,6 -2,5	 3,8	 0,8

	

16,8	 -0,5	 -0,5 	1,0 -1,7 	0,6 -16,2 -6,3

	

49,5	 3,5	 1,1 	0,7	 2,1 	-2,8	 1,7	 -0,2

	

12,1	 13,8	 3,4 	0,6	 7,8 	0,6	 4,6	 1,7

	1 , 1	 2,8
	1,7 	 -1,2
	-1,2 	 6,5
	1 ,4	 3,9
	1.0 	 0.8

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

Sysselsetting 2) 	294	 -0,8 -5,0 -2,7	 2,4	 7,0

Bruttoinvesteringer i alt
-Skjermet
-Utekonkurrerende
-Hjemmekonkurrerende
-Herav skip og oljeplattformer

14,0 -10,0	 -8,1
4 , 0 	14,5 -0,6
5,1 -24,0 -12,0
4,9 	-8,7 -9,3
0,9 	10,3 -17,3

	-1,2 10,3	 -7,0
7,4 18,0 -28,0

	

-8,7 12,5	 5,4
-0,3	 1,5	 0,6
7,5 -5,6 -9,4

	

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

	

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

	

1,1 	1,9	 -1,5	 -0,5 	1,2

	

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

	

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

Bruttoinvesteringer
i bygninger og anlegg
-Skjermet
-Utekonkurrerende
-Hjemmekonkurrerende
-Herav skip og oljeplattformer

4 ,7 -19,2 -16,2	 3,8 15,4 -29,6
1,4 44,3	 5,7 13,3 38,9 -49,8
2,1 -42,9 -28,7 -3,6	 9,5 -32,0
1,2	 2,0 -5,8	 7,9 -2,4 10,3
0,2	 19,0	 -1,2 -19,7	 -5,7	 1,3

	0,1 	07	 06 -0,5	 0,0

	

0,2	 0,9 	05 -0,6	 0,0

	

0,1	 0,6	06 -0,4	 0,1

	

0,2	 0,6	06 -0,5	 0,0

	

0,1	 0,1	 0 9 -0,4	 0,0

Bruttoinvesteringer i
maskiner og transport-
midler
-Skjermet
-Utekonkurrerende
-Hjemmekonkurrerende
-Herav skip og oljeplattformer

9,3	 -4,2	 -3,1	 -3,9	 7,3	 6,9
2,6	 2,6	 -3,6	 4,3	 6,0 -11,8
3,0	 0,8	 9,3 -12,9 15,3 38,3
3,7 -11,9 -10,4 -2,9	 2,9 -2,6
0,6	 7,3 -23,7 21,3	 -5,5 -13,0

	

0,7	 2,0 -2,9 -0,8	 0,7

	

0,6	 2,1	 -2,9 -1,0	 0,6

	

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

	

0,7	 2,0 -3,0 -0,8	 0,7

	

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

1)Nivåtall i løpende priser
2) Sysselsatte i industrien (1000) og prosentvis endring fra samme kvartal foregående år.
Tallene er basert på utvalg og inneholder en viss usikkerhet.
Kilde: Foreløpige nasjonalregnskap (årstall) og AKU (kvartalstall).
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På grunn av prisfall på flere eksportprodukter lå
likevel verdien av industrivareeksporten 3,6 pro-
sent lavere i 1992 enn i 1991. Prisfallet var spesielt
stort for treforedlingsvarer, kjemiske råvarer og
metaller. Målt i norske kroner lå prisindeksen for
metaller 37 prosent lavere i 4. kvartal 1992 enn da
toppen ble passert i 1. kvartal 1989.

Prisen på aluminium tok seg opp i de første to
tertialene av 1992, men falt betydelig mot slutten

av året. En viktig årsak til prisfallet mot slutten av
året var at eksporten av aluminium fra Samveldet
av uavhengige stater (SUS) holdt seg på et høyere
nivå enn mange hadde forventet. Store lagre av
aluminium i vestlige land og muligheter for en
vedvarende høy eksport fra SUS, kan gi fortsatt lave
priser på aluminium gjennom 1993.

Til tross for at Norges Bank holdt en fast krone-
kurs mot ECU fram til 10. desember, førte utviklin.-
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VOLUMUTVIKLINGEN FOR VARER FRA
UTEKONKURRERENDE INDUSTRI
Sesongjustert og glattet. 1988 = 100
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Sesongjustert og glattet. 1988 = 100

PRISUTVIKLINGEN FOR VARER FRA HJEMMEKON-
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Sesongjustert. 1988 = 100
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Kilde: SSB.

Import — — • Hjemme —0— Eksport
lev.

- Innen!.
ettersp.

Kilde: SSB.

Import — — - Hjemme —0— Eksport
lev.

VOLUMUTVIKLINGEN FOR VARER FRA
SKJERMET INDUSTRI
Sesongjustert og glattet. 1988 = 100

135

95 	
88.1	 89.1	 90.1	 91.1	 92.1

PRISUTVIKLINGEN FOR VARER FRA
SKJERMET INDUSTRI
Sesongjustert. 1988 = 100
115 	

110"

105"

100"

	

95 - 1 ...	 . s 	.	 .

	

88.1	 89.1	 90.1	 91.1	 92.1

- Innen!.
ettersp

Import — Hjemme	 Eksport
lev.

— Innen!.
ettersp.

Import — — • Hjemme —0— Eksport
lev.

Kilde: SSB. Kilde: SSB.



ØKONOMISK UTSYN	 57

PRODUKSJON OG INVESTERING I
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Sesongjustert og glattet. 1988 = 100
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gen i valutamarkedene gjennom 1992 til en effektiv
appresiering av den norske kronen på 1,3 prosent
fra 1991 til 1992, målt ved industriens effektive
kronekurs. Sammen med prisfall på flere eksport-
varer målt i utenlandsk valuta, førte det til at eks-
portprisene, målt i norske kroner, i gjennomsnitt
falt med 6,6 prosent fra 1991 til 1992. Depresierin-
gen i forhold til ECU etter at kronen fikk flyte, har
imidlertid gitt høyere priser på eksportvarene, målt
i norske kroner. For industrien er det spesielt gun-
stig at kronen har svekket seg mot dollaren. Flere
viktige norske eksportvarer, deriblant metallene,
noteres i dollar. Treforedlingsindustrien, som er
hardt rammet av den lave kursen på svenske kroner
og finske mark, får en viss hjelp av en sterkere
dollar fordi dette rammer kanadisk treforedlings-
industri som er en viktig konkurrent.

Konjunkturbarometeret for 4. kvartal 1992 gir et
bilde av hvordan norske industriledere vurderer
situasjonen etter fristillingen av den norske kronen,
ettersom grunnlagsmaterialet til denne undersøkel-
sen i hovedsak ble samlet inn i uken etter skiftet av
valutakursregime. I forhold til konjunkturbarome-
teret for 3. kvartal, som ble samlet inn kort etter at
den finske marken ble sluppet fri 8. september, er
det få tegn til større optimisme. Et unntak er imid-
lertid metallindustrien, særlig produsentene av
ikke-jernholdige metaller, som i 4. kvartal i fjor så
mer optimistisk på utsiktene enn i 3. kvartal. Det
kan også være grunn til å merke seg at det fra 3. til
4. kvartal i fjor, var en nedgang i andelen ledere i
treforedlingsindustrien som forventet at situasjo-
nen skulle forverre seg. Høstens oppgang i dollar-
kursen kan muligens forklare noe av denne utvik-
lingen. Etter at materialet til konjunkturbarometeret
for 4. kvartal 1992 ble samlet inn har imidlertid den
svenske kronen svekket seg ytterligere.

Sysselsettingen

Ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall var det
294 000 sysselsatte i industri og bergverk i 1992,
en nedgang på 0,8 prosent fra året før. Sysselset-
tingsnedgangen var størst i metallindustrien. I verk-
stedsindustrien og i byggingen av oljeplattformer
var det en viss økning i sysselsettingen.

Ifølge Statistisk sentralbyrås arbeidskraftsunder-
søkelse (AKU) økte industrisysselsettingen betyde-
lig gjennom 1992. Oppgangen i sysselsettingen var
særlig stor i verkstedsindustrien og i næringsmid-
delindustrien, ifølge AKU. At antall sysselsatte i
verkstedindustrien øker, stemmer godt overens
med bildet av en næring som har store oppdrag i
forbindelse med investeringene i Nordsjøen. For
flere av de andre næringene er det overraskende sett
i lys av produksjonsutviklingen. Statistisk sentral-
byrås konjunkturbarometer har heller ikke varslet
om vekst i industrisysselsettingen gjennom 1992.

80 -

70-

60-
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AKU er imidlertid en utvalgsundersøkelse slik at
det kan ha blitt en overrepresentasjon av industriar-
beidere i utvalgene i 3. og 4. kvartal 1992.

Investeringene

Industriinvesteringene var 10 prosent lavere i 1992
enn i 1991, ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall.
Markert nedgang i investeringene i store industri-
grener som metallindustrien, trevareindustrien,
produksjon av kjemiske råvarer og produksjon av
kjemiske og mineralske produkter trakk industri-
investeringene nedover i 1992. Investeringene i
treforedlingsindustrien økte i 1990. Gjennom 1991
og 1992 holdt investeringene i denne industrigren-
en seg stabile på et høyt nivå, men ga ikke lenger
noe nytt bidrag til vekst. I 1992 var det derimot en
viss oppgang i investeringene i nærings- og nytel-
sesmiddelindustrien og i verkstedindustrien.

Statistisk sentralbyrås investeringsundersøkelse
fra 4. kvartal i fjor tyder på at industriinvesteringene
vil ta seg noe opp i inneværende år. Det er særlig
kjemisk råvareproduksjon, nærings- og nytelses-
middelindustrien og verkstedsindustrien som ifølge
undersøkelsen planlegger å trappe opp investerin-
gene. Investeringene i treforedlingsindustrien ven-
tes å bli noe lavere i år enn i fjor, noe som må ses i
sammenheng med at Norske Skogs papirfabrikk i
Halden planlegges ferdigstilt iløpet av våren. Det
ventes fortsatt nedgang i investeringene i trevarein-
dustrien, metallindustrien og i produksjon av mine-
ralske produkter.
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Markedsandel 	  Norsk pris
rel. til konk.pris

MARKEDSANDEL OG RELATIV PRIS FOR NORSKE
HJEMMELEVERANSER, TRADISJONELLE VARER I ALT
Sesongjusterte og glattede tall. 1985 = 100
130

MARKEDSANDEL OG RELATIV PRIS FOR NORSK
EKSPORT, TRADISJONELLE VARER I ALT
Sesongjusterte og glattede tall. 1985 = 100

115 	

Industriens konkurranseevne

Et lands konkurransevne uttrykker evnen til samti-
dig å sørge for en effektiv ressursutnyttelse og en
tilfredsstillende balanse i utenriksøkonomien. For
å kunne oppnå dette må konkurranseutsatte nærin-
ger være i stand til å hevde seg i konkurransen med
utenlandske bedrifter på eksport- og hjemmemar-
kedene. Samtidig må de også klare å tiltrekke seg
nok arbeidskraft, kapital og råvarer i konkurranse
med både utenlandske bedrifter og skjermede næ-
ringer innenlands. Konkurranseevnen avhenger
følgelig av en rekke faktorer som produktivitet,
produktspekter og -utvikling, omstillingsevne,
markedsføring, valutakurser og priser på ulike inn-
satsfaktorer.

Ved siden av petroleumsvirksomheten, utenriks
sjøfart, skogbruk og fiskerinæringen er industrien
den viktigste konkurranseutsatte næringen i Norge
i dag. Internasjonaliseringen av økonomien omfat-
ter imidlertid stadig større deler av tidligere skjer-
mede næringer. EOS-avtalen vil forsterke denne
utviklingen. Et lands konkurranseevne er dessuten
ikke bare avhengig av utviklingen i de konkurran-
seutsatte næringene. De skjermede næringene fun-

90 š III 	 III I i i i 	III I	 III

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
.

Markedsandel
	

Norsk pris
rel. til importpris

gerer i et samspill med de konkurranseutsatte næ-
ringene både i faktor- og varemarkedene, og utvik-
lingen i disse er derfor også vesentlig for konkur-
ranseevnen.

Med en bred definisjon av begrepet konkurran-
seevne er det ikke mulig å finne én indikator som
måler konkurranseevnen. I det følgende beskrives
derfor utviklingen i noen sentrale indikatorer som
tilsammen sier noe om norsk industris evne til å
konkurrere internasjonalt.

Markedsandelene

I ettertid blir industriens konkurranseevne delvis
synlig gjennom utviklingen i markedsandelene på
de ulike markedene. Utviklingen i markedsandele-
ne må imidlertid ses i sammenheng med den øko-
nomiske utviklingen forøvrig. Et av kjennetegnene
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Næringsmidler
Nytelsesmidler
Tekstil- og bekledningsvarer
Trevarer
Kjemiske og mineralske prod.
Grafiske produkter
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ved Økonomisk vekst er økende internasjonal spe-
sialisering. Under økonomisk vekst behøver derfor
ikke fallende markedsandeler på hjemmemarkedet
og stigende markedsandeler på eksportmarkedene
gi uttrykk for endring i konkurranseevnen.

Måten eksportmarkedsandelene beregnes på kan
også være misvisende. En fornuftig måte å beregne
eksportmarkedsandelene på ville vært å sammen-
ligne volumindekser for tradisjonell norsk vareeks-
port med volumindekser for våre handelspartneres
samlede innenlandske anvendelse av tilsvarende
varer. For enkelhets skyld beregnes imidlertid eks-
portmarkedsandelene som presenteres nedenfor,
ved å sammenligne volumindekser for tradisjonell
norsk vareeksport med volumindekser for våre han-
delspartneres samlede import av tilsvarende varer.
Det innebærer f.eks. at økt integrasjon mellom våre
samhandelsland fører til at norsk industris beregne-
de eksportmarkedsandel går ned uten at norsk in-
dustri tar en mindre del av markedet i disse landene.

Endringer i markedsandelene slik vi måler dem
kan også ha sammenheng med at de ulike varene
inngår med forskjellige vekter i indeksene for norsk
eksport og i indeksene for handelspartnernes im-.
port. Dersom f.eks. importveksten hos handelspart-
nerne er større på områder der norsk industri har

lave markedsandeler enn på områder der norsk
industri har høye markedsandeler, vil uendrede
markedsandeler for hver enkelt vare likevel gi re-
duserte markedsandeler i gjennomsnitt.

Med disse forbeholdene kan likevel de beregne--
de eksportmarkedsandelene være en viktig indika-
tor for konkurranseevnen for norsk industri. Norsk
industris eksportmarkedsandeler var svakt økende
både i 1989 og 1990, etter en betydelig nedgang
gjennom perioden 1983 til 1988. I 1991 tapte norsk
industri igjen markedsandeler, noe som for en stor
del kan forklares med vedlikeholdsstansen på
Mongstad høsten det året og den høye eksportvek-
sten fra Kina og Ost-Europa. Fordi eksporten av
råvarer fra Kina og Ost-Europa holdt seg på et høyt
nivå også i 1992, har norsk industri bare delvis
gjenvunnet de markedsandeler som gikk tapt i
1991.

Hjemmemarkedsandelene beregnes som leve-
ranser fra innenlandske produsenter av ulike varer
i forhold til samlet innenlandsk anvendelse av til-
svarende varer, begge deler regnet i volum. I
hovedsak beholdt norsk industri sine markedsande-
ler på hjemmemarkedet gjennom andre halvdel av
1980-tallet. Siden 1989 har imidlertid industrien
tapt markedsandeler hjemme. Unntaket er produ-

MARKEDSANDELER FOR IMPORTKONKURRERENDE VARER
Volumandeler

Markedsandelene angir forholdet mellom leveranser på hjemmemarkedet fra norske produsenter i volum og
samlet anvendelse innenlands der også importvolumet inngår.
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sentene av skip og oljeplattformer som har økt sin
markedsandel på hjemmemarkedet betydelig de se-
nere årene. økningen i markedsandelen var spesielt
stor fra 1991 til 1992.

Utviklingen i lonnskostnadene i Norge og hos
handelspartnerne

Arbeidskraftkostnadene er av sentral betydning for
utviklingen i konkurranseevnen. Det skyldes at de
både påvirker kostnadene i de konkurranseutsatte
bedriftene direkte gjennom lønnskostnadene og in-
direkte via betydningen for prisene på norskprodu-
serte kapitalvarer og vareinnsats. Av de totale va-
riable enhetskostnadene i norsk industri, utgjør
lønnskostnadene direkte og indirekte omtrent halv-
parten. Også energikostnadene og prisene på im-
porterte kapital- og råvarer veier tungt på kostnads-
siden i industrien og er derfor viktige for konkur-
ranseevnen. En sammenligning av elektrisitetspri-
ser til industrien i noen av våre viktigste handels-
partnere, viser at norsk industri står overfor svært
lave elektrisitetspriser (se boks). Endelig spiller
selvsagt produktiviteten og valutakursutviklingen
avgjørende roller for industriens konkurranseevne.

Helt siden midten av 1970-tallet har timelønns-
kostnadene for arbeidere i norsk industri ligget klart
høyere enn hos våre handelspartnere. Men etter at
disse kostnadene de siste fire årene har har nærmet
seg nivået hos handelspartnerne, var lønnskost-
nadene pr. time i 1992 knapt 20 prosent høyere i
Norge enn gjennomsnittsnivået hos våre handels-
partnere. Dette målet på timelønnskostnadene in-
kluderer imidlertid ikke lønnskostnader for funk-
sjonærer. Det er grunn til å regne med at inntekts-
fordelingen mellom arbeidere og funksjonærer er
jevnere i Norge enn hos handelspartnerne. Bereg-
ninger indikerer at gjennomsnittlig lønnskostnad
for høyere funksjonærer i Norge kun utgjør vel 80
prosent av tilsvarende lønnskostnader for handels-
partnerne (se boks). Grove anslag for de totale
lønnskostnadene til arbeidere og funksjonærer i
norsk industri antyder at disse ligger rundt 10 pro-
sent over nivået for våre handelspartnere.

For å sammenligne nivået på lønnskostnadene
pr. produsert enhet i Norge med de samme kost-
nadene i andre land, trenger en opplysninger om
produktivitetsnivået (produksjon pr. time) i tillegg
til tall for totale lønnskostnader pr. arbeidet time.
Internasjonalt sammelignbare tall for produktivi-
teteten er imidlertid bare tilgjengelige på endrings-
form. Den mest brukte indikatoren for utviklingen
i konkurranseevnen til norsk industri er derfor end-
ringen i forholdet mellom de direkte lønnskostnad-
ene pr. produsert enhet i Norge og hos våre handels-
partnere, målt i felles valuta (RLPE). Definisjons-
messig bestemmes denne indikatoren av tre kom-
ponenter: Forskjellen i vekstraten for timelønn-

skostnadene i Norge og hos handelspartnerne, for-
skjellen i produktivitetsvekst mellom handelspart-
nerne og Norge, og depresiering/appresiering av
den norske kronen.

Gjennomsnittlig timelønnskostnad i norsk indu-
stri økte med om lag 2,2 prosent i 1992, mens
produktivitetsveksten var på anslagsvis 1,4 prosent.
Lønnskostnadene pr. produsert enhet økte følgelig
med 0,8 prosent ifølge foreløpige nasjonalregn-
skapstall. Den tilsvarende kostnadsveksten hos
våre handelspartnere er anslått til 1,75 prosent. Med
en oppgang i kroneverdien målt ved industriens
effektive valutakurs på 1,3 prosent, var det i 1992
en økning i norsk industris relative lønnskostnader
pr. produsert enhet målt i felles valuta på 0,4 pro-
sent.

RELATIVE LØNNSKOSTNADER
Prosentvis årlig vekst

LØNNSKOSTNADER PR. ARBEIDET TIME
Norge i forhold til handelspartnere (= 100)

1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991



RENTABILITET OG SOLIDITET
Industri totalt. Prosent
25 	

1983 	 1985 	 1987 	 1989 	 1991

Sammenligninger av elektristetspriser....01
industrien i forskjellige land er re:;. tigéii6H
i tabellen er gjennomsnìttspriser for hele in-.ustrisdltta.teit. .. enkelte landene. I Norge
var ifølge til-
svarende
Øre pr. kWh. For norsk treforedlingsindustri

gjennomsnitt
isene til kraftintensiv.	 industri .

tre ore
lavere rise :tAbdileri

$4. for andre land. Andre lands priser på
lektrisitet til enkeltnæringer .er vanskelig til-
jengelig. I tillegg har en rekke større interna-
jonale kraftintensive	 er egen produk-

Det ar til vanskeliggjøre
samling av god prisstatistikk
O.Vél viser tabellen at norsk industri

or svært lave elektrisitetspriser.
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Elektrisitetspriser til industri  i utvalgte land
1990, elektrisitetsavgift ekskl. merverdi-
avgift. Ore pr. kWh

Egen- -- • Egen- Real-Total-
kapital- kapital- kapital- kapital
rentabilitet rentablilitet	 andel rentablilitet

Kapitalkostnader og lonnsomhet

Utviklingen i ulike lønnsomhetsmål kan gi en indi-
kasjon på fremtidig konkurranseevne. Fra et sam-
funnsøkonomisk synspunkt er det totalkapitalrenta-
biliteten som er mest interessant. Den er et mål på
avkastningen av samlet kapital i næringen. Forhol-
det mellom totalkapitalrentabiliteten og renten i
lånemarkedet antyder lønnsomheten av de allerede
gjennomførte investeringene. Blant annet på grunn
av tregheter i informasjonstilgangen og usikkerhet
om valutakursutvildingen, kan det på kort sikt opp-
stå avvik mellom kapitalkostnadene i Norge og i
utlandet. Høyt rentenivå i lånemarkedet sammen-
lignet med utlandet kan derfor svekke konkurranse-
evnen og investeringene i norsk industri, men en
slik forskjell i rentenivå vil neppe kunne opprett-
holdes over lang tid.

I den grad nyinvesteringer egenfinansieres av
bedriftene, vil egenkapitalrentabiliteten være en
viktig indikator, siden den viser avkastningen på
den kapitalen bedriften eier. På kort sikt vil økte
renter i lånemarkedet øke bedriftenes renteutgifter,
og dermed redusere egenkapitalrentabiliteten. På
lengre sikt vil man forvente at egenkapitalrentabi-
liteten vil bevege seg i retning av renten i lånemar-
kedet.

Ifølge Statistisk sentralbyrås regnskapsstatistikk
har rentabiliteten i norsk industri vært fallende de
siste årene. Totalrentabiliteten under ett var på 11,5
prosent i 1989, men falt til 7,8 prosent i 1991.
Egenkapitalrentabiliteten falt fra 18,8 til 12,3 i den-
ne perioden. Det er særlig i utekonkurrerende
industri at egenkapitalrentabiliteten har falt. Renta-
biliteten i skjermet industri og i hjemmekonkur-
rerende industri har vært relativt stabil de siste
årene.

Det må her tilføyes at det er et brudd i regnskaps-
tatistikken fra 1989 til 1990 fordi man da gikk over
til bare å la den omfatte industriforetak med minst
100 ansatte mot før 50. Men undersøkelser utført
Statistisk sentralbyrå tyder på at bruddet betyr rela-
tivt lite for anslaget for totalrentabiliteten. Anslaget
for egenkapitalrentabiliteten i 1990 øker derimot
markert når en tar ut de minste foretakene

Tall fra regnskapsstatistikken for 1992 er ennå
ikke tilgjengelige. Realkapitalrentabiliteten bereg-
net på grunnlag av nasjonalregnskapet gir imidler-
tid historisk sett omtrent det samme bildet som
regnskapsstatistikkens beregninger av totalrenta-
biliteten. Foreløpige tall fra nasjonalregnskapet
viser at realkapitalrentabiliteten for industrien un-
der ett gikk ned fra 1991 til 1992. Dette må ses
sammenheng med konjunkturutviklingen og utvik-
lingen på eksportmarkedene hvor prisene fortsatte
å falle i 1992.
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FUNKSJONÆRLØNNINGER I NORGE OG HOS HANDELSPARTNERNE

I Beregningsutvalgets rapp. nr. 1 1993, kap.5, står
det: "Det er grunn til å tro at inntektsfordelingen
mellom arbeidere og funksjonærer er jevnere
Norge enn i andre land."

Tallmaterialet under viser at dette er tilfellet
for ledende funksjonærer og antyder betydningen
av dette for en sammenlikning av samlede lønns-
kostnaderi norsk industri med handelspartnernes.

Lederlønninger pr. år i  Norge og hos handels-
	 partnerne i 1992.

..	 ....
Norge Handels-„,

partnerneL)

Formenn, salgsrepr.
ung akademiker 	 238 400 256 300

Yngre mellomleder,
overing., regionsjef
	

385 300 412 100
Erfaren leder, mellom-

leder, fabrikksjef
	

520 000 734 000
...	 ■•■ ..... . ... 	 . ... . ...... .... ..	 •

1) Lønn er definert som totalt utbetalt lØnn
inkl. bonus, men uten bilordning, låneforde-
ler o.l. Kilde. Hay Group.

2) Tallene for handelsparterne er veid sammen
med vektene som brukes ved det vanlige
konkurranseevnemålet (RITE). Lønnstall
for Canada er ikke oppgitt og de er derfor

  satt lik tall for USA. Siden Canadas vekt i
indeksen bare er 3,6 prosent spiller dette li-
ten rolle for tallene.

For å kunne veie sammen lønnsnivået for led-
ende funksjonærer, har vi skjønnsmessig . lagt til
grunn at sammensetningen Ay gruppene over
'bade i Norge og hos handelspartnerne er hhv. 60,
30 og 10 prosent. • Ved å korrigere for forskjeller

indirekte lønnskostnader for funksjonærer (som
antas å være prosentvis de . samme som for .0nie-
lønte arbeidere),. kan .vi anslå atlønn.skostnaden .

pr. høyere funksjonær i Norge er 82 prosent av
handelspartnernes. For tirnelfinte voksne arbeid-

•••:ere:. :.:Nqs•e.. :17..e .T*giriger . at IOnri.kOst4ad,tii.* . c..4..é.t.:..

•
handelspart-

nerne i 1992. ..............................................................................
lønnsforskjellen er mindre i Norge enn hos han-
delspartnerne, og at høytlønnsgrupper absolutt
sett har lavere lønn. For lavere funksjonærer har
vi ingen tilgjengelig statistikk  som gir grunnlag

• for'..0 .1.4t:04.0•0:•••41.14.t.tilotiogot. , : . :• -'	 • •
•H Vi har i tabellen under lagd to beregninger:Lpr::

de samlede lønnskostnadene i norsk industri i
forhold til handelspartnerne. I ot , første alterna-
tivet har vi antatt at lønnskostnadene for 	. ..

:'•:fitiolojo*ojfi.ik4.400:0$040.4.40.: atdenne"'
••	 •••••••••••• 	 ..•.•	 ..•••	 •	 •••	 •••••••	 ••••••••	 •	 .•	 ••••	 •••	 •	 •	 •••••	 .	 •

...•gt.7.upptt:::41 .95$::3Qpr.0:$00t . :,:a .8.8artil0:10	 tu.••	 .•:•••• 	 •••• .. 	 .
selsetting, høyere funksjonærer 15 prosent og
arbeidere 55 prosent. I det andre alternativet antar
vi at andelen lavere funksjonærer  er 35 prosent
av industrisysselsettingen, samtidig som det
norske lønnskostnadsnivået for gruppen er 10
prosent høyere enn hos handelspartneme, mens

::• ,:sy .$0400.4g$0 .400p:f.of:loyoffo*Jot*ofof::::: - :

handelspartnerne.

satt lik 10 prosent. Som tallene i tabellen under
viser, tyder disse beregningene på at det nomi-
nelle lønnskostnadsnivået i Norge kan ligge om
lag 10 prosent over nivået hos .
..:pot.:::ft*gk*001.00.4t*.(40004 .0... : .
regningene er beheftet med stor usikkerhet.

Relative lønnskostnader for ulike grupper
selsatte i industri 1992. Handelspartnerne=

Norge Norge
alt. 1	 alt. 2

Arbeidere
 Lavere funksjonærer
Høyere funksjonærer
Totalt

.. .
1) For å komme fra utbetalt lønn i tabellen

: -.0Vetst.• tillonn$kOStriader:::,,k' tabeller
har vi lagt til sosiale kostnader av  sammi

relative StorreiSe..sOniför.arbet. :

• • • • • • • • • • • 	 • • • • • 	 • • • • • • 	 •

1

Bygge- og anleggsvirksomhet

Produksjon

Aktiviteten i bygge- og anleggsvirksomheten ble
redusert også i 1992. De foreløpige nasjonalregn-
skapstallene viser at bruttoproduksjonsverdien i
faste priser falt med 2,4 prosent fra 1991 til 1992.

Nedgangen er imidlertid svakere enn i tidligere år.
Foreløpige sesongjusterte nasjonalregnskapstall vi-
ser vekst fra 3. til 4. kvartal i fjor, og produksjonen
lå dermed 2,2 prosent under nivået i 4. kvartal 1991.

Ifølge nasjonalregnskapets konvensjoner omfat-
ter SSBs tall for bruttoproduksjon og ressursbruk
bare virksomheter i Norge. Aktivitet i norskeide
bygge- og anleggsbedrifter i utlandet vil derfor ikke



Mrd.
kr. 2)

1992 1992 1.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. 1992 1.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv.

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

53,1	 -4,3	 -9,9 12,7	 -7,8	 2,5
11,2 -18,4	 -5,8	 -2,8	 -3,9	 -5,0
20,7	 9,0 -3,8 21,4 -22,2 16,4

	

2,9 -11,1 -21,4 13,9	 -4,0	 -1,8
18,3	 -6,1 -16,8 13,3	 7,5 -5,4

	

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

	

0,0	 0,9	 0,5 -0,5	 0,0

	

0,1	 0,4	 0,6	 -0,3	 0,1

	

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

	

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

Bruttoproduksjon
	

73,8	 -2,4 -7,4	 8,6 -5,5	 2,6	 0,1	 0,6	 0,6 -0,4	 0,0
Vareinnsats
	

51,0	 -2,4 -7,1	 8,3 -5,5	 2,6	 0,5	 0,3 -0,1	 -0,4	 0,5
Bruttoprodukt
	

22,8	 -2,4 -8,0	 9,2 -5,5	 2,7 -0,7	 1,1	 2,3 -0,3 -0,7

Volum	 Priser
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påvirke tallene. I den senere tid har en del store
foretak i byggebransjen etablert kontrakter som
innebærer aktivitet i utlandet, fortrinnsvis Tys-
kland. Videre vil eventuell eksport av en del pro-
dukter som naturlig assosieres med bygge- og an-
leggsbransjen, som f.eks. ferdighus, registreres
som eksport av trevarer og ikke bygge- og anlegg-
svarer. Innenfor de grensene som kapasiteten setter
fOlger derfor aktiviteten i bygge- og anleggssekto-
ren utviklingen i den innenlandske etterspørselen,
spesielt investeringene i bygninger og anlegg (eks-
lusive investeringer i olje- og gassvirksomheten).
Fra 1991 til 1992 falt disse investeringene med 4,3
prosent i gjennomsnitt.

På bakgrunn av den langvarige ubalansen i bo-
ligmarkedet falt boliginvesteringene kraftig også i
1992, fra et lavt nivå i 1991. Foreløpige tall fra det
kvartalsvise nasjonalregnskapet viser volumned-
gang på 18,4 prosent fra 1991 til 1992. Sesongjus-
terte tall viser en nedgang fra 3. til 4. kvartal på 5,0
prosent, som er noe sterkere enn nedgangen i 2. og
3. kvartal. Ifølge SSBs byggearealstatistikk ble det
i 1992 satt igang 15 600 boliger, 9,6 prosent færre
enn i 1991. Den tilsvarende nedgangen i bruksareal
var 9,9 prosent. Disse tallene undervurderer imid-
lertid den faktiske boligbyggingen fordi statistik-
ken ikke inkluderer 1 000 boliger som i 1992 ble
oppført i forbindelse med OL-arrangementet på
Lillehammer.

Nedgangen i investeringene i drifts- eller
næringsbygg har flatet ut. Byggearealstatistikken
viser en ubetydelig økning i igangsatt bruksareal til
driftsbygg på 0,2 prosent fra 1991 til 1992. Igang-
settingstallene har variert rundt et relativt stabilt
nivå gjennom både 1991 og 1992 når man tar hen-
syn til normale sesongvariasjoner. For de siste tre

månedene av 1992 lå de foreløpige igangsettings-
tallene for driftsbygg 2,5 prosent over nivået i
samme periode året før.

Bygge- og anleggsinvesteringene i driftsbygg er
imidlertid kommet ned på et såvidt lavt nivå at store
enkeltprosjekter gir markerte utslag i månedstalle-
ne. Et viktig eksempel er byggingen av nytt regje-
ringsbygg som bidro til at bygge- og anleggsinves-
teringene i statlig forvaltning ifølge de foreløpige
nasjonalregnskapstallene økte med 10,9 prosent i
fjor. I denne sektoren må oppgangen i de seson-
gjusterte tallene på 16,4 prosent fra 3. til 4. kvartal
ses på bakgrunn av et uvanlig lavt tall for 3. kvartal.
I andre sektorer var det tildels sterk nedgang i
bygge- og anleggsinvesteringene. Industriens sam-
lede bygge- og anleggsinvesteringer falt med 19,2
prosent fra 1991 til 1992. Spesielt sterk var fallet i
utekonkurrerende industri, der disse investeringene
gikk ned med 43,6 prosent fra 1991 til 1992. Her
spiller nedtrapping av investeringene i trefored-
lingsindustrien inn. Nedgangen var særlig markert
fra 3. til 4. kvartal. I hjemmekonkurrerende indu-
stri bidro et oppsving i 4. kvartal i fjor til en vekst i
bygge- og anleggsinvesteringene fra 1991 til 1992
på 2 prosent. I skjermet industri økte derimot in-
vesteringene med hele 44,3 prosent til tross for et
kraftig fall fra 3. til 4. kvartal i fjor. I primærnw-
ringene og kraftforsyning gikk investeringene i
bygninger og anlegg ned med henholdsvis 12,2 og
11,1 prosent fra 1991 til 1992.

Ved vurderingen av byggningsinvesteringene
i1992, bør man huske på at reparasjoner og gjen-
oppbygging etter nyttårsorkanen på Vestlandet tro-
lig virket stimulerende på byggevirksomheten.
Dette er imidlertid erstatning av ekstrordinært ka-
pitalslit og ingen utvidelse av bygningsmassen.

BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET. MARKEDSUTVIKLING OG PRODUKSJON
Sesongjustert. Prosentvis endring fra foregående periode l)

1)Markedspriser.
2) Nivåtall i 1992 i løpende priser.
3) Utenom oljevirksomhet og utenriks sjøfart.
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BOLIGER OG DRIFTSBYGG SATT I GANG
Bruksareal i 1000m2

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

MK1 Boliger	 Driftsbygg

BRUTTOPRODUKT I BYGGE- OG
ANLEGGSVIRKSOMHET
Sesongiustert. 1988 = 100

88.1	 89.1	 90.1	 91.1	 92.1

Kilde: SSB.

Ifølge Norges Forsikringsforbund resulterte uværet
i erstatningsutbetalinger på 1,2 milliarder kroner,
hvorav ca. 8-900 millioner ble utbetalt i 1992.
(Sammenligningsvis var de samlede skadeutbeta-
lingene for naturkatastrofer i 1991 på 19 millioner
kroner.) Tar man hensyn til egenandeler og redu-
serte erstatninger p.g.a. bygningsmessige mangler,
kan trolig 1 milliard kroner være et forsiktig anslag
på hva som ble brukt til utbedring av skadene i
1992. Dette svarer til 1,9 prosent av de samlede
bruttoinvesteringene i bygninger og anlegg i fast-
lands-Norge. Uten denne katastrofen ville derfor
disse investeringene falt med nærmere 6 prosent fra
1991 til 1992.

Et annet forhold som har bidratt til å holde bolig-
byggingen oppe de siste årene, er byggingen av
spesialboliger for eldre og funksjonshemmede.
Dette er en følge av HVPU-reformen og en sterkere
prioritering av at eldre og funksjonshemmede skal
ha egne boliger fremfor institusjonsplass. I første
halvår 1992 finansierte Husbanken 1 071 nye spe-
sialboliger. Dette utgjør vel 12 prosent av Husban-
kens samlede tilsagn for nye boliger i samme perio-
de. Antall Husbankfinansierte spesialboliger falt
imidlertid med hele 35 prosent fra 1. halvår 1991 til
1. halvår 1992.

Sysselsetting

Antall utførte timeverk i bygge- og anleggsvirk-
somheten falt med 4,6 prosent fra 1991 til 1992.
Antall sysselsatte lønnsmottakere gikk ned med 6,7
prosent. Ifølge Arbeidsdirektoratets månedsstatis-
tikk var det ved utgangen av september 10 419
registrerte ledige bygge- og anleggsarbeidere, en
økning på 219 fra samme tidspunkt i 1991. Utvik-
lingen i juli - september viser imidlertid at økningen

i ledigheten målt i forhold til samme tidspunkt året
før, har flatet ut.

Pris- og kostnadsutviklingen

SSBs prisindeks for nye eneboliger gikk ned med
0,1 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal 1992 etter en
oppgang på 1,9 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal.
Prisindeksen har nå holdt seg relativt konstant si-
den begynnelsen av 1991.

For bygge- og anleggsbransjen som helhet steg
prisindeksen for bruttoproduksjonen med 0,1 pro-
sent fra 1991 til 1992. Sesongjusterte tall antyder
at en svak prisvekst i første halvår 1992 ble snudd
til et svakt prisfall i andre halvår. Fra desember
1991 til desember 1992 steg byggekostnadsindek-
sen med 0,5 prosent for eneboliger og rekkehus av
tre, mens veksten var 0,7 prosent for boligblokk.
For byggebransjen er en nedgang i den gjennom-
snittlige timefortjenesten på 0,2 prosent en indika-
sjon på sviktende lønnsomhet i bransjen. Den ster-
ke økningen i åpnede konkurser som har funnet sted
de siste årene peker i samme retning. I løpet av de
tre første kvartalene i 1992 ble det åpnet konkurser
i 534 foretak i bygge- og anleggsvirksomheten.
Dette representerer en økning på 34 i forhold til
samme periode året før. Antall konkurser steg
sterkt i årene fra 1987 til 1989 og har siden variert
rundt et høyt nivå. Eksempelvis ble det i 1991 åpnet
konkurser i 665 foretak mot 243 i 1987.

Mens byggeprisene endret seg lite det siste året,
fortsatte prisene å falle i annenhåndsmarkedene.
Tilgjengelig boligprisstatistikk fra Norges Eien-
domsmeglerforbund/ECON antyder en nedgang i
prisene brukte boliger på om lag 7 prosent i fjor.
Gjennomsnittsprisen pr. kvadratmeter enebolig falt
med 4,3 prosent til om lag 4 900 kroner pr. kvadrat-
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meter i 3. tertial 1992. Kvadratmeterprisene på
delte boliger og leiligheter gikk over samme tids-
rom ned med henholdsvis 6,7 prosent og 10 prosent.
Videre viser denne statistikken at omsetningstiden
var relativt stabil, og varierte mellom 96 - 100 dager
for de enkelte bolgtyper. Dette er mer en dobbelt
så lang omsetningstid som i 1986.

Også for næringsbygg, d.v.s. forretnings- og
kontorbygg, tyder tilgjengelige opplysninger på at
det fortsatt var overskuddstilbud i 1992. Denne
ubalansen er imidlertid blitt skjevere geografisk
fordelt i løpet av de to siste årene. Dagens Nærings-
livs eiendomsindeks viser fortsatt betydelig prisfall
gjennom 1992 i Oslo. I landets øvrige store byer
har prisene vært tilnærmet stabile de siste to år.

Det er liten grunn til å vente noe markert opp-
sving i byggevirksomheten før prisene i bruktmar-
kedet er presset så høyt at kostnadsdekkende
på nye bygg gir konkurransedyktige brukerkostna-
der. Kvadratmeterprisforskjellen mellom nye og
brukte eneboliger varierer imidlertid betydelig
mellom geografiske områder. I Oslo og Bærum
regner OPAK med at nybyggprisene lå 30-50 pro-
sent høyere enn bruktprisene ved utgangen av fjor-
Aret. Til sammenligning viser SSBs prisstatistikk
for nye og brukte eneboliger at den tilsvarende
forskjellen i Stavanger, Bergen og Trondheim i
gjennomsnitt var vel 25 prosent i 2. kvartal i fjor.

Til tross for tendenser til nedgang i antall innvil-
gede Husbanklån de siste kvartalene, tilsier en sam-
menligning med igangsettingstallene at byggingen
av nye boliger de siste årene i hovedsak har vært
finansiert av Husbanken eller andre statsbanker.
De effektive bokostnadene knyttet til Husbankfi-
nansierte boliger er derfor i økende grad blitt den
relevante målestokken for beregningen av bokost-
nadene for nye boliger. I beregningen av de effek-
tive bokostnadene må man ta hensyn til Husban.-
kens rentesubsidiering. Utviklingen i rentesubsi-
dieringen bidrar dermed til å holde nybyggingen og
boligmassen oppe på et høyere nivå enn det som
ville blitt resultatet av en uendret utlånspolitikk i
Husbanken. Samtidig bidrar rentesubsidieringen
også til å redusere prisene på brukte boliger, siden
disse står i et konkurranseforhold til de nye bolige-
ne. Dermed har politikken også bidratt til å øke
forskjellen mellom prisen på brukte boliger og pri-
sen på nye boliger som ikke får nyte godt av Hus-
bankfinansiering.

Ordresituasjonen gir ingen indikasjon på en snar-
lig økning i boligbyggingen. Ved utgangen av 3.
kvartal 1992 la verdien av ordrereserven 31,4 pro-
sent lavere enn ved samme tidspunkt het før. Re-
serven falt også kraftig gjennom de tre første kvar-
talene av 1992.

Verdien av ordrereserven for driftsbygg lå ved
utgangen av 3. kvartal 3,8 prosent lavere enn på
samme tidspunkt året før. For driftsbygg er imid-

lertid inntrykket at ordrereserven har fluktuert rundt
et relativt konstant nivå f.o.m. 1. kvartal 1991.
Dette inntrykket bekreftes av ordretilgangstallene.

De sesongjusterte tallene for innkomne søknader.

(antall boliger) til Husbanken viser at søknadsmas-
sen varierte rundt en relativt konstant trend i fjor.
En oppgang gjennom 1991 forte likevel til at tallet
på innkomne søknader økte med 6,1 prosent fra
1991 til 1992. Antall innvilgede Husbanklån viste
en nedgang på 8,1 prosent fra 1991 til 1992. Seson-
gjusterte tall viser at denne nedgangen kan spores
tilbake til andre halvår i fjor. Gjennom fjoråret var
det tendens til vekst i innvilgningstallene.

Det var alt i alt særlig næringer der investerings-
beslutningene kan føres tilbake til politiske vedtak
som hadde vekst i investeringene i bygninger og
anlegg i fjor. Dette gjelder spesielt aktiviteten in-
nen offentlig forvaltning og samferdsel. I næringer
der investeringsbeslutningene i større grad er basert
på lønnsomhetsvurderinger, gikk investeringene
ned fra et lavt nivå. Det er grunn til å tro at dette
har sammenheng med at det for tiden er få prosjek-
ter som vurderes som lønnsomme. Dette kan for
det første skyldes at det på midten av 80-tallet ble
bygget opp en overkapasititet både når det gjelder
boliger og næringsbygg tuftet på overdrevent opti-
mistiske forventninger om fremtidig lønnsomhet.
For det andre er det for tiden dårlig lønnsomhet i
næringslivet og pessimistiske forventninger om
fremtidig utvikling. For det tredje setter kombina-
sjonen av høy rente, lav prisvekst og skjerpet effek-
tiv beskatning av kapitalinntekter større krav til
lønnsomhet ved investeringer enn tidligere. Okt
usikkerhet og dårlige finansieringsmuligheter kan
også ha fort til at lønnsomme investeringsprosjekter
er blitt utsatt.

Elektrisitetsforsyning

Produksjon og tilsig

I 1992 ble det produsert 117,6 TWh elektrisk kraft
i Norge, en økning på 6,6 TWh fra 1991. Totalt
innenlandsk kraftforbruk var 108,8 TWh i 1992,
bare ubetydelig høyere enn året før. Eksporten av
kraft gikk opp fra 6,0 TWh i 1991 til 10,1 TWh i
1992. I samme tidsrom ble importen redusert fra 3,2
TWh til 1,3 TWh. Eksportoverskuddet på kraft i
1992 økte dermed med 6 TWh til 8,8 TWh. Den
sterke volumaningen ble imidlertid motvirket av
en eksportprisnedgang på om lag 40 prosent, slik at
verdien av eksportoverskuddet bare økte fra 300
millioner kroner i 1991 til om lag 550 millioner
kroner i 1992.

Middels årsproduksjonskapasitet i det norske
vannkraftsystemet i 1992 var 108,1 TWh, om lag
uendret fra 1991. Den pågående utbyggingen av
Svartisen har blitt noe forsinket, og kapasitetsøk-



Kraftbalansen 1991 og 1992. TWh 

	1991	 1992

	

111,0	 117,6

	

3,2	1,3

	

6,0 	10,1

	

108,1 	108,8

	

62,9 	63,3

	

28,7 	27,7

	

6,3 	7,1

	

9,6	 10,0

	

0,7	 0,7

Kraftproduksjon
+Import
-Eksport
Innenlandsk forbruk
-Alminnelig forsyning
-Kraftintensiv industri
-Tilfeldig kraft
-Krafttap
-Pumpekraft

Gjennomsnittlige kraftpriser, inklusive el.avgift,
ekskl. mva. Øre pr. kWh    

1991	 1992

10,6	 6,8
29,6	 29,2
39,4	 39,1
12,2	 12,7
11,6	 5,0

Eksport
Innenlandsk bruk

Alminnelig forsyning
Kraftintensiv industri
Tilfeldig kraft *  

* Gjennomsnittlig pris på kraft omsatt over Sam-
kjøringens kraftbOrs.
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ningen fra denne utbyggingen vil ikke komme før i
2. halvår 1993. 1tillegg til utbyggingen av Svartisen
er det bare den pågående moderniseringen av Me-
råker kraftanlegg (0,3 TWh) som vil gi ny produk-
sjonskapasitet av betydning fram til 1995. De nye
rammebetingelsene i kraftmarkedet, samt høy pro-
duksjon og lave priser, har ført til tilnærmet stans i
utbyggingsaktiviteten.

Beregning av middels årsproduksjonskapasitet
foretas av NYE og baseres nå på observerte tilsig i
perioden 1930 til 1980. Samkjøringen har i 1992
gjennomført alternative beregninger av middels
årsproduksjonskapasitet med andre tilsigsperioder
som grunnlag. Dersom tiåret mellom 1980 og 1990
inkluderes i tilsigsgrunnlaget, vil beregnet middels
årsproduksjonskapasitet bli om lag 111 TWh. Vel-
ges tiåret mellom 1980 og 1990 som grunnlag alene
vil tallet for middels årsproduksjonskapasitet bli
122 TWh. Spennvidden i disse tallene illustrerer
usikkerheten knyttet til produksjonskapasiteten i
det norske vannkraftsystemet

Den kapasitet som NVE har anslått for 1992
(108,1 TWh) er 9,5 TWh lavere enn den faktiske
produksjonen i 1992. økningen i overskuddet av
kraft i det norske kraftmarkedet i 1992 skyldtes
først og fremst godt tilsig til vannkraftmagasinene.
Ved fjorårets begynnelse var total magasinbehold-
ning i det norske vannkraftsystemet på 56 TWh.
Dette tilsvarer en fyllingsgrad på om lag 71 prosent,
mens det normale ved årsskiftet er 67 prosent. Fram
til midten av oktober var flyttbart tilsig på om lag
110 TWh mot normalt 93,4 TWh. Beholdningssi-
tuasjonen var dermed blitt ytterligere forbedret. For
framtiden vil ikke Statkraft gi oppgaver over sin
magasinbeholdning. Dette betraktes av Statkraft
som en forretningshemmelighet Dermed vil det
ikke bli mulig å gi presis informasjon om magasin-
beholdning og flyttbart tilsig.

Forbruk av elektrisitet

Forbruket av fastkraft i alminnelig forsyning økte
med 0,4 TWh, til 63,3 TWh. Forbruksveksten ble

dempet av at gjennomsnittstemperaturen var høye-
re i 1992 enn i 1991. Det temperaturkorrigerte
innenlandske forbruket av fastkraft økte således
med 1,7 prosent fra 1991 til 1992. Til sammenlig-
ning var det nedgang i oljeforbruket til oppvarming
i den samme perioden. Salgstall for parafin og
fyringsolje 1 og 2 for perioden januar til november
1992 viser en nedgang på nesten 10 prosent fra
samme periode året før. Overgangen fra bruk av
olje til bruk av elektrisitet ser dermed ut til å for-
tsette. En medvirkende årsak til dette er lavere
priser på elektrisitet som følge av økt konkurranse
mellom kraftleverandører. Elektrisitetsforbruket i
kraftintensiv industri var 1 TWh lavere i 1992 enn
i 1991, noe som skyldes fortsatt lavkonjunktur i
denne bransjen. Forbruket av tilfeldig kraft økte
med 0,8 TWh eller 12 prosent fra 1991 til 1992.
Volumet av den innenlandske kortsiktige kraftom-
setningen er dermed økende. Som følge av økt
kraftomsetning økte krafttapene (overføringstap)
med 0,4 TWh fra 1991 til 1992.

Priser på elektrisitet

Konkurransen i kraftmarkedet ble skjerpet i 1992.
Energiloven som trådte i kraft 1. januar 1991, opp-
hevet de enkelte energiverkenes fortrinnsrett til le-
veranser i sine geografiske områder. Som følge av
dette har flere energiverk i 1992 intensivert sin
markedsføring overfor kunder i andre deler av lan-
det. I tillegg er det opprettet et titalls kraftmegler-
firmaer som bringer selger og kjøper sammen eller
kjøper kraft for videresalg. Så langt er det i hoved-
sak bedrifter og offentlige institusjoner med et visst
kjøpsvolum som har nydt godt av den økte konkur-
ransen. Etterhvert som gamle kontrakter løper ut,
står imidlertid også lokale fordelingsverk fritt til å
kjøpe kraft fra den produsent som har det gunstigste
tilbudet. Dette vil bidra til at også husholdningene
gradvis vil nyte godt av endringene i kraftmarkedet.
Riktignok kan husholdninger også handle i marke-
det på egen hånd, men de vil ikke kunne oppnå like
gode betingelser som et fordelingsverk.
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H,KgAvryE.RKp ,EsNATNnN - .
Et utvalg ledet av professor Asbjørn Rødseth la
høsten 1992 fram forslag til nye skatteregler for
kraftverk (NOU 1992:34 Skatt på kraftselskap).
Forslaget blir sendt ut på høring tidlig i 1993  og
Regjeringen tar sikte på ålegge fram en proposisjon
våren 1994.

Skatte- og avgiftssystemet i dag
Det samlede skatte- og avgiftssystemet for kraft-
verk består i dag av el-avgift, eiendomsskatt til
kommunen og skatt på inntekt og formue. I tillegg
kommer konsesjonsavgifter og ytelser i form av
konsesjonskraft mm.

Inntekts- og formuesskatt for private verk bereg-
nes etter bedriftsbeskatningens alminnelige regler,
mens offentlig eide verk prosentlignes etter takst.
Verk der det offentlige deltar som medeier, prosent-
lignes dersom hovedformålet med virkoinheten er 'A
drive alminnelig forsyning. Kotnmunale/interkom-

ringsvirksoml
inntekt. I utval
av skattesysten
skatte- o avgi:

munale verk som eies av skattekommunen(e), kan	 kets
fritas for kommuneskatt. Ved prosentligning betaler 	 m
kraftselskapet formuesskatt, uansett hvordan virk-
somheten er organisert. Om lag 84 pst. av kraftver-	 omtrei

Skatter og avgifter i elektrisitetssektoren utgjør	 lavere
et betydelig skatteproveny. I 1991 innbragte el-av-	 verket i
giften anslagsvis 3,4 mrd. kr., imitekts- og formu-	 Takserin
esskatten 1,4 mrd. kr. (prosentlignede verk) og ei-	eide verk
endomsskatten 813 mill. kr. Sett bort fra inntekts-	for taksert
og formuesskatt fra private verk, OiSOM1:41:g:!:t::: uavhengig
skatte- og avgiftsproveny i 1991 ca. 5.6 mrd. kr.
Konsesjonsavgiftene utgjorde om lag 333 mill. kr. S

Det eksisterende skattesystemet  for kraftverk har
en rekke svakheter. Skattleggingen avhenger av'

.•• •	 ligningen
• •• • 	 • •• •• • •• •

lønnsomheten i det enkelte kraftverk. Systemet  er	1v
derfor lite tilpasset en mer markedsbasert kraftom-	 flØ:
setning med friere prisdannelse og mer konkurranse
i markedet. Skattesystemet er også lite egnet til å 	ved den
fange opp grunnrenten i kraftproduksjonen. 	 mene sa

uheldige virkninger for lønnsomheten av	 fondet
rehabiliteringer. Etter de nåværende regler vil skat-	 ìsm
ten være størst når anlegget er nytt og gradvis avta	 stå ove
med anleggets alder. Større rehabiliteringer med- 	 ren regns
fØrer at anlegget skattemessig sett betraktes som	stabile sI
nytt, og innebærer økt skatt for kraftseiskapet, uav-	Det t:•••• .
hengig av om verkets produksjonsevne Øker. Tak-	 ministrative
seringsreglene bidrar på denne måten til at sam-	av krysse

noen tilfeller kan bli ulØnnsomme for kraftverks-
eieren. 	Grus

Utvalgets forslag
Utvalget foreslår en omlegging av inntektsskatte-
systemet og at formuesskatten for offentlig eide
kraftverk reduseres med om lag 70 pst. i forhold til
dagens nivå. Videre foreslår utvalget at det innføres
en gmnnrenteskatt på kraftproduksjon. Prosentlig- 	rentes
ningen av kraftlinjer foreslås erstattet av en avgift	eventuelle

•••••••••'•••,•.:•:,••••,••••••••,•:.••••:•••:
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Store deler av den norske kraftproduksjonen om-
settes på faste kontrakter, dels gjennom kontrakter
på mellomlang sikt til alminnelig forsyning, og dels
gjennom langsiktige kontrakter med den kraftinten-
sive industrien. Foreløpige anslag fra NYE viser at
prisen på elektrisitet til alminnelig forsyning var 0,3
Ore laver pr. kWh i 1992 enn i 1991.

På grunn av klausuler om indeksregulering av
prisene i de langsiktige kraftkontraktene med kraft-
intensiv industri har prisene i disse kontraktene økt
fra 1991 til 1992. Ordinær elektrisitetsavgift (4,15
Ore pr. kWh i 1992) er inkludert i de foreløpige
prisene i tabellen. Bedrifter innen ferrolegerings-,
aluminiums- og treforedlingsindustrien samt vekst-
husnæring og en rekke enkeltbedrifter har i 2. halv-
Ar 1992 betalt halv elektrisitetsavgift.

På grunn av større tilbud av tilfeldig kraft i 1992
enn i 1991 var prisen på tilfeldig kraft betydelig
lavere i 1992 enn i 1991. Mot slutten av 1992 fant
det sted en økning i prisen på kraft omsatt gjennom
Samkjøringen. Fra enkelte ble det hevdet at pris-
økningen skyldtes prissamarbeid og Prisdirekto-
ratet ble koblet inn. Påstandene om prissamarbeid
ble avvist av kraftprodusentene.

Kraftverkenes lonnsomhet

Prisnedgangen på 0,3 øre pr. kWh for alminnelig
forsyning representerer alene et inntektsbortfall for
kraftsektoren på nær 180 millioner kroner i forhold
til 1991. Om lag 150 millioner er imidlertid hentet
inn igjen gjennom økt omsetning til alminnelig
forsyning. Det må understrekes at de foreløpige
prisanslagene for 1991 og 1992 er usikre. Spesielt
kan anslaget for prisen til alminnelig forsyning i
1992 være for høyt. NHO har beregnet at lavere
elektrisitetspriser har spart bedriftene for utgifter i
størrelsesorden 500 millioner kroner i 1991 og
fOrste halvår 1992.

Endel fordelingsverk har rapportert dårlig lønn-
somhet i 1992. Dette gjelder spesielt verk som er
bundet til langsiktige kjøpskontrakter inngått før
energiloven kom. Ofte inneholder slike kontrakter
klausuler om betalingsplikt og indeksregulering av
prisene. Det medfører at fordelingsverkets kraft-
kjøpskostnad ikke kan reduseres. Med indeksregu-
lerte innkjøpspriser kan tvertimot kraftkjøpskost-
nadene for enkelte verk ha økt fra 1991 til 1992.
Konkurransen har ført til at fordelingsverk har mis-
tet kunder eller har måttet sette ned sine priser,
spesielt til større kunder. Eventuell overskuddskraft
har verkene måttet selge i spotmarkedet der prisene
i 1992 har vært lave. Mange verk med langsiktige
kjøpsavtaler har dermed fått likviditetsproblemer.
Etterhvert som kjøpskontraktene forfaller eller re-
forhandles vil disse problemene bli mindre.

Situasjonen er mer alvorlig for kraftprodusenter
som har dyre utbyggingsprosjekter bak seg. Før

energiloven trådte i kraft kunne høye kostnader
veltes over på de lokale kraftkjøpere. Dette er ikke
lenger mulig, og det kan ta lang tid før disse produ-
sentene oppnår en rimelig inntjening.

Fortsatt regulert marked

Krafteksport og kraftkontrakter til treforedling og
kraftintensiv industri er fortsatt regulert i Norge.
Stortinget har bestemt at inntil 5 TWh kan ekspor-
teres på inntil 5 års kontrakter. Denne eksporten
kommer i tillegg til den løpende kortsiktige utveks-
lingen av kraft mellom Statnett og kjøpere i Sveri-
ge/Danmark og i tillegg til den allerede avtalte
årlige eksport av 3,4 TWh fastkraft til Sverige/Dan-
mark i perioden 1995-99. Reguleringen av kon-
traktsperiode legger sterke begrensninger på norske
selgeres forhandlingsstyrke overfor utenlandske
kraftkjøpere. Regjeringen har imidlertid uttrykt at
eventuelle søknader om konsesjon for ytterligere
eksport vil bli velvillig behandlet. En åpning for
friere eksport av kraft vil påvirke prisdannelsen i
det norske kraftmarkedet, ved at selgere betrakter
eksport av kraft som et alternativ til innenlandsk
salg.

Utvikling av markeder for omsetning av kraft-
kontrakter

Samkjøringen kunngjorde 6. november i fjor en ny
ordning med omsetning av standardiserte ukeskon-
trakter for et halvt år framover i tid. Ordningen går
ut på at aktørene melder inn ønskede kjøp og salg
for hver uke i halvårsperioden med tilhørende pri-
ser. Statnett Marked vil formidle kontrakter og
sørge for markedsklarering. Også utenlandske ak-
tører kan delta i dette markedet. Et marked for
annenhåndsomsetning av slike standardkontrakter
vil komme i stand omkring 1. mai 1993. Dette
markedet vil øke fleksibiliteten i den norske kraf-
tomsetningen.

Primærnæringene
Bruttoproduksjonen i primærnæringene falt med
5,4 prosent fra 1991 til 1992. Den vesentligste
faktoren bak denne nedgangen var de dårlige av-
lingene i jordbruket som følge av tørken i de vik-
tigste jordbruksområdene. Nedgangen innenfor
planteproduksjon i jordbruket var på hele 20 pro-
sent i 1992, og dette kan anslås å ha redusert den
samlede BNP-veksten med 0,4 prosentpoeng i for-
hold til et år med normale avlinger. Også innenfor
fiske avtok produksjonen i 1992 som følge av fort-
satt redusert produksjon av oppdrettsfisk, mens tra-
disjonelt fiske i 1992 gav gode fangster. Nedgangen
i produksjonen av oppdrettsfisk de siste årene kan
se ut til å ha snudd i løpet av 1992, idet oppgangen



MARKEDSUTVIKLINGEN FOR PRIMÆR-
NÆRINGSVARER
Prosentvis endring fra året for»

Volum	 Pris
Mrd.kr 	

1992 1991 1992 1991 1992

Produksjon 40,8 -0,1 -5,3 1,2 0,8
Eksport ) 3,9 -0,4 13,4 -2,6 -0,2
Hjemmeleveranser 36,9 0,0 -7,0 1,5 1,0
Import 5,5 0,6 14,2 2,0 -7,2

Innenlandsk
anvendelse	 42,4 0,0 -4,6 1,6 -0,2

Lagerendring3) 	-0,4 -1,2 4,1	 ••	 ••
Innenlandsk
etterspørsel	 42,8	 1,2 -0,5 2,2 -2,2

1)I basisverdi.
2) Inneholder reeksport.
3) Vekstbidrag.
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i produksjonen i fiskesektoren i andre halvår fant
sted innenfor oppdrett. Okt eksport av oppdrettsfisk
var et viktig bidrag til produksjonsveksten. Det ser
ut til at produksjonsøkningen har funnet sted sam-
men med en betydelig lageroppbygging av fisk,
særlig i andre halvår ifjor. Lagertallene i det kvar-
talsvise nasjonalregnskapet er beheftet med særlig
usikkerhet. økningen i fiskeeksporten må ses i lys
av at markedsforholdene i utlandet har bedret seg
noe, og dette gjenspeiles i at eksportprisene ate
relativt betydelig de to siste kvartalene i 1992.
Prisnivået er imidlertid fortsatt moderat sammen-
lignet med nivået i årene 1990-91.

Bruttoinvesteringene i primærnæringene har hatt
en sammenhengende nedgangsperiode helt siden
begynnelsen av 1988, og de ser ennå ikke ut til å ha
nådd noe bunnpunkt. Nedgangen har funnet sted
både for maskin- og bygningsinvesteringene. Høyt
realrentenivå og svak innenlandsk etterspørsel har
rammet primærnæringene i likhet med andre sek-.
torer. Et spesielt forhold bak nedgangen i invester-
ingene er bortfall av investeringsetterspørsel etter
oppbyggingen av ny kapasitet i oppdrettssektoren.
Usikkerhet om den framtidige landbrukspolitikken
må videre antas å ha virket negativt inn på invester-
ingene i jordbruket.

Sysselsettingen i primærnæringene gikk ned
med nær 4000 personer i 1992, en noe svakere
nedgang enn året før. Nedgangen i timeverkene var
relativt sett noe mindre, vel 2 prosent. Størstedelen
av sysselsettingsreduksjonen i primærnæringene
fant sted i jordbruket, med vel vel 3000 personer.
Primærnæringene sto for 6 prosent av den samlede
sysselsettingen i 1992.

PRIMÆRNÆRINGENE. PRODUKSJON OG
FAKTORETTERSPØRSEL
Prosentvis endring fra året før

Volum	 Pris
Mrd.kr 	

1992 1991 1992 1991 1992

Bruttoproduksjon» 41,8 -0,2 -5,4 1,1 0,8
Vareinnsats	 24,0 2,2 -5,6 3,1 -0,1
Bruttoprodukt	 17,8 -3,1 -5,1 -1,5 2,1

Sysse1setting2) 	237,0 -4,3 -2,1	 ..
Bruttoinvesteringer 3,8 -11 7 -16,5 -0,8 3,8
- bygn. og anlegg 1,8 -7,6 -12,2 -2,9 0,2
- mask. og transport-

midler	 2,0 -15,1 -20,3	 1,1	 7,5

1) I markedsverdi.
2) Utførte timeverk (mill).

90 III 	 II. 	 1111 	 II

88.1	 89.1	 90.1	 91.1	 1992
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ettersp.	 lev.

PRISUTVIKLINGEN FOR VARER FRA
PRIMÆRNÆRINGENE
Sesongjustert. 1988 = 100
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VOLUMUTVIKLINGEN FOR VARER FRA
PRIMÆRNÆRINGENE
Sesongjustert og glattet. 1988 = 100
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PRODUKSJON OG INVESTERING I PRIMÆRNÆRINGENE
Ujustert. 1983=100

- Bruttoprodukt	 Bruttoinvesteringer

Utenriks sjøfart

Bruttoproduksjonen i utenriks sjøfart ble redusert i
verdi med 17,3 prosent fra 1991 til 1992. Regnet i
volum (aktivitetsnivå) falt produksjonen med 7,1
prosent, mens prisene regnet i norske kroner gikk
ned med 10,9 prosent. Den kraftige økningen i
aktiviteten i de senere årene har dermed snudd til
en reduksjon ( for årene 1988-1991 var det en
økning på 9,3 prosent i gjennomsnitt). Dette har
sammenheng med de store bruttoinvesteringene
(nettokjøp av skip) for næringen i årene 1988-
1991. I 1992 var det på den annen side negative
bruttoinvesteringer for utenriks sjøfart. Netto frakt-
inntekter (i løpende priser) i utenriks sjøfart etter
utenriksregnskapet (fraktinntekter i utlandet fra-
trukket utgifter i utlandet, hovedsakelig til vareinn-
sats) gikk ned med knapt 28 prosent til vel 16
milliarder kroner i 1992.

Den norske utenriksflåten ble redusert i 1992.
Etter oppgaver fra Norges Rederiforbund var den
ved siste årsskiftet på 50,5 millioner dødvekttonn
(dvt) mot 54,0 millioner dvt ett år tidligere. Tallet
på skip ble i løpet av fjoråret redusert fra 1516 til
1466. Av den norske utenriksflåten ved årsskiftet
1992/1993 var 354 skip på tilsammen 13,3 milli-
oner dvt registrert i utenlandske registre. Oppgaven
ovenfor omfatter også 70 skip på tilsammen 2,3
millioner dvt registrert i NIS som erutenlandsk eid..
De norske andelene av verdensflåten for forskjel-
lige typer skip varierer mellom 5 og 30 prosent.
Markedsverdien av den norske utenriksflåten pr.
3 1/1 2-1992 er anslått av Norges Rederiforbund til
om lag 15,4 milliarder dollar. Ved årsskiftet
1991/1992 var verdien av flåten anslått til 19,4
milliarder dollar. Foruten reduksjonen i flåtens
størrelse skyldes nedgangen sterkt reduserte priser
på skip (særlig for tankskip og store bulkskip).

Kontraktsmassen var ved siste årsskiftet på 4,2
millioner dvt til en verdi av 3,3 milliarder dollar.
Kontraherte skip ved norske verft ved siste årsskif-
tet var bare på 0,2 millioner clvt Mesteparten av de
kontraherte skipene vil bli levert i 1993.

Fraktmarkedene og inntjening i utenriks sj0-
fart

For en konjunkturfølsom næring som utenriks sjø-
fart førte stagnasjonen i verdensøkonomien i 1992
til et sterkt fall i fraktratene. Det gjennomsnittlige
fraktratenivået i 1992 er anslått rundt 7 prosent
lavere enn i 1991 (målt i dollar ). I sommermåned-
ene i fjor var fraktratene de laveste siden midten av
1980-årene. Ratene tok seg noe opp igjen i novem-
ber og desember 1992.

Størst fall i ratene i 1992 hadde oljetank- og
bulkskip. For oljetankskip var ratene i store deler
av året så dårlige at inntektene ikke engang dekket
driftsutgiftene (lønninger , drivstoff my.). Forvent-

UTENRIKS SJØFART. PRODUKSJON OG FAKTORETTERSPØRSEL
Prosentvis endring fra (samme periode) året før

Volum	 Pris
Mrd.kr        

1992	 1991 1992	 92.4	 1991	 1992	 92.4

Bruttoproduksjon	 44,0	 3,0	 -7,1	 -6,6	 7,0	 -10,9	 -5,4
Vareinnsats	 28,7	 3,8	 -8,7	 -8,5	 -0,5	 -2,8	 -6,7
Bruttoprodukt
	

15,3	 1,5	 -4,2	 -3,0	 21,1	 -23,4	 -3,1

Sysselsetting	 ••	 ••	 -0,1 2)	-1,1 2)	••
Bruttoinvesteringer
	

1,7	 -49,0	 -106,9	 -73,7
	

3,6	 ••	 ••

1) Utførte timeverk av lønnstakere og selvstendige.
2) Lønnskostnader pr. utførte timeverk.
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ninger om økte rater har ført til at de norske rede-
riene likevel ikke la skip i opplag i 1992.

Snaut halvparten av fraktinntektene i norsk uten-
riks sjøfart kommer fra andre typer skip enn olje-.
tankskip og bulkskip, som gass- og kjemikalietank-
skip, kjøle-og fryseskip, linjeskip , bilskip og pas-
sasjerskip. For mange av disse skipene ble fraktra-
tene redusert fra 1991 til 1992, men fallet var stort
sett mindre enn for oljetankskipene. For andre typer
skip, bl.a.bilskip, var inntjeningen fortsatt tilfreds-
stillende, og fraktene holdt seg godt oppe i forhold
til 1991.

Beskrivelsen ovenfor gjelder først og fremst
markedet for mer kortsiktige fraktavtaler (avtaler
for en reise eller transport for noen få måneder). En
del norske skip gikk imidlertid i 1992 på mer lang-
siktige avtaler (avtaler for ett eller flere år) sluttet i
1991 eller tidligere.

For årene 1990 og 1991 var overskuddet (netto
resultat etter skatt) og rentabiliteten av egenkapi-
talen tilfredsstillende for mange av selskapene i
utenriks sjøfart. For enkelte av de største sel-
skapene var overskuddet i 1991 større enn på
mange år.

Dette snudde seg drastisk i 1992. De lave frakt-
ratene førte til et sterkt fall i overskuddet eller til
underskudd i resultatregnskapet for de fleste seiska-
per i utenriks sjøfart i fjor. Den reelle egenkapitalen
har dessuten blitt sterkt redusert av de synkende
skipsprisene. Som følge av dette har flere selskaper
gått konkurs, andre har blitt tvunget til å selge ett
eller flere skip.

Norske skipsmeglerfirmaer regner nå stort sett
med at det gjennomsnittlige ratenivået blir høyere
i 1993 og 1994 enn i 1992. En antar da at verdens-
flåten vil holde seg noenlunde uendret, dvs. at le-
verte nybygde skip vil svare til opphogde eldre skip.

En forventet svak vekst i verdensøkonomien vil
fOre til noe økt behov for sjøveis transport av råolje,
bulkvarer og andre varer.

Privat tjenesteyting
Bruttoproduksjonen i privat tjenesteyting økte med
1,7 prosent i 1992. Veksten var særlig sterk innen-.
for samferdselssektoren, og det var også produk-
sjonsvekst innenfor øvrig privat tjenesteyting. I
sektoren bank og forsikring var det imidlertid ned-
gang i produksjonen. Veksten i de tjenesteytende
næringene må ses i sammenheng med oppgangen i
privat konsum.

Bunnpunktet i bruttoinvesteringene (utenom
boliginvesteringer) i privat tjenesteyting ble passert

BRUTTOPRODUKSJON I PRIVAT TJENESTEYTING,
FASTLANDS-NORGE
Sesongjustert og glattet. 1988 = 100

	• Vare-	 Bank,	 " Innenr.	 Annen

	

handel
	

forsikr. og	 samf. 	privat
forr. tj.yt.	 tj.yting

Kilde: SSB.

PRIVAT TJENESTEYTING FASTLANDS-NORGE, PRODUKSJON OG FAKTORETTERSPØRSEL
Sesongjustert. Prosentvis endring fra foregående perioden

Mrd.	 Volum	 Pris
kr2) 	

1992 1992 1.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. 1992 1.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv.

Bruttoproduksjon
	

410,1
	

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

151,5
	

3,7 -3,9	 3,6 -0,2	 3,3	 1,2	 0,5	 0,3 -0,4	 0,3
Bruttoprodukt
	

258,6
	

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

Bruttoinvesteringer
bygn. og anlegg
inask. og trsy.midler

Sysselsetting' )

28,5
11,1
17,3

1119

5,2 -8,7	 5,8	 4,6	 9,4	 0,9	 1,6 -1,9 -0,6	 0,2
1,9 -18,2 21,1	 6,4	 4,2	 0,1	 0,7	 0,5 -0,4	 0,0
8,2	 -2,1	 -3,0	 3,3 13,2	 1,3	 1,7 -2,8	 -0,7	 0,2
0,3	 ..	 ..	 2,8 4) 	..	 ••	 ••	 ••

1)Markedspriser.
2) Nivåtall i løpende priser.
3) Total sysselsetting i mill. timeverk.
4) Lønn pr. lønnstakertimeverk.
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PRISUTVIKLINGEN FOR PRIVAT TJENESTEYTING,
FASTLANDS-NORGE
Sesongjustert. 1988 = 100

Vare-	 Bank, -	 Innenr.	 Annen
handel
	

forsikr. og	 samf.	 privat
forr. tj.yt. 	 tj.yting

Kilde: SSB.

sent i 1991, og de vokste gjennom 1992. Det var
vekst i investeringene innenfor samferdsel, hotell-
og restaurantdrift og i varehandelen, mens invester-
ingene i forretningsbygg viste fortsatt nedgang. Det
skyldes at det fortsatt var store ubalanser i markedet
for forretningsbygg der nybyggingsprisene fortsatt
ligger betydelig høyere enn prisene på eldre bygg.
Investeringene i maskiner og transportmidler har
vært i oppgang helt siden 1989 og har utviklet seg
langt sterkere enn bygningsinvesteringene de siste
årene. Til tross for den fortsatt store nedgangen i
investeringene i forretningsbygg økte de samlede
bygningsinvesteringene for privat tjenesteyting,
noe som skyldtes sterk vekst i slike investeringer
innenfor samferdselssektoren.

Som følge av høyere produksjonsvekst i 1992,
Økte også sysselsettingen malt i utførte timeverk.

Antall sysselsatte i privat tjenesteyting utgjorde i
1992 vel 40 prosent av samlet sysselsetting, og
utviklingen i privat tjenesteyting er derfor av stor
betydning for utviklingen i den samlede sysselset-
tingen. Til tross for vekst i utførte timeverk gikk
imidlertid antall sysselsatte personer ned, bl.a. som
følge av de spesielle kalendermessige forholdene i
1992 med få bevegelige helligdager. Ut fra de fore-
liggende tallene har produktiviteten, målt som
bruttoproduksjon pr. timeverk, økt med om lag 1
1/2 prosent, noe mindre enn året før.

Faktorinntekt, lonnskostnader og drifts-
resultat
I nasjonalregnskapet blir det for landet som helhet
og for hver næring beregnet en faktorinntekt som
gir uttrykk for den inntekten som tilfaller arbeids-
kraft og kapital. Faktorinntekten beregnes som
nettonasjonalprodukt (nettoproduktet for hver
næring) fratrukket netto indirekte skatter (indirekte
skatter minus subsidier). Faktorinntekten deles opp
i lOnnskostnader og dnftsresultat. Lønnskostnad-

ene omfatter lønn (inklusive andre sosiale utgifter)
til lønnsmottakere samt arbeidsgiveravgift til folke-
trygden og andre trygdeordninger. Driftsresultatet
utgjør den beregnede inntekten fra produksjonsfak-
torene kapital og eierenes egen arbeidsinnsats.

De foreløpige nasjonalregnskapstallene for 1992
viser at bruttonasjonalproduktet økte med 13,6 mil-
harder kroner i løpende priser, mens faktorinntek-
ten økte med 11,7 milliarder kroner eller i overkant
av 2 prosent. •

For fastlands-Norge økte faktorinntekten i 1992
med 16 milliarder kroner eller ca. 3,5 prosent. For
oljenæringene er det anslått en økning i faktorinn-
tekten på rundt 2 prosent, mens det for utenriks

BRUTTONASJONALPRODUKT El. liER INNTEKTSART
Milliarder kroner

Endring fra 1991 til 1992

1991
	

1992	 Absolutt	 Prosent

Bruttonasjonalprodukt
	

686,7
	

699,8	 13,1	 1,9
Kapitalslit
	

100,9
	

101,8	 0,9	 0,9
Indirekte skatter netto
	

73,3
	

73,8	 0,5	 0,7
Faktorinntekt
	

512,5
	

524,2	 11,7	 2,3
Lønnskostnader
	

355,8
	

367,6	 11,8	 3,3
Driftsresultat
	

156,7
	

156,6	 -0,1	 -0,1

Fastlands-Norge
Bruttoprodukt
	

565,3
	

582,7	 17,4	 3,1
Faktorinntekt
	

441,0
	

457,0	 16,0	 3,6
Lønnskostnader
	

341,2
	

352,3	 11,1	 3,3
Driftsresultat
	

99,8
	

104,6	 4,8	 4,8
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sjøfart er anslått et kraftig fall i faktorinntekt på
snaue 40 prosent, grunnet sviktende rater og der-
med et sterkt redusert driftsresultat i næringen.
Lønnskostnader og driftsresultat for fastlands-
Norge økte med henholdsvis 3 og 5 prosent fra 1991
til 1992, ifølge foreløpige anslag. Lønnskostnadene
utgjorde 77 prosent av faktorinntekten for fast-

lands-Norge i 1992. Denne andelen ser ut til å ha
stabilisert seg rundt dette nivået.

Utviklingen i faktorinntekt og driftsresultat va-
rierer betydelig mellom næringer etter konkurran-
setype. Ifølge foreløpige tall sank faktorinntekten
for utekonkurrerende fastlandsnæringer med 21
prosent fra 1991 til 1992, noe som for en stor del
skyldes at eksportprisene fortsatte å synke. Lønns-
kostnadene for disse næringene var nær uforandret.

Veksten i faktori.nntekten for hjemmekonlcurre-
rende næringer er beregnet til ca. 6 prosent. Lønns-
kostnadene ate med snaue 3 prosent i disse nærin-
gene.

For skjermede næringer økte faktorinntekten
med i overkant av 4 prosent, mens lønnskostnadene
gikk opp med 3,5 prosent. Faktorinntekt og lønns-
kostnader i offentlig forvaltning økte med rundt 6
prosent fra 1991 til 1992. (Driftsresultat er per
definisjon lik null i offentlig forvaltning, og faktor-
inntekt er derfor lik lønnskostnader i denne sekto-
ren)

Usikkerheten som hefter ved foreløpige tall, kan
gi særlig store utslag i residualstørrelser som fak-
torinntekt og driftsresultat. Usikkerheten er størst
på detaljert nivå. Så kort tid etter årets utløp har en
derfor valgt å presentere inntektstall bare for noen
aggregerte grupper av næringer.
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ARBEIDSMARKEDET

Tall fra Statistisk sentralbyrås arbeidskraftunder-
søkelser AKU - kan tyde på at nedgangen i syssel-
settingen stoppet opp i 1992. På årsbasis gikk antall
sysselsatte ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall
ned med 0,2 prosent fra 1991 til 1992, etter en
reduksjon på 1,0 prosent året før. Fra 1987 til 1992
har antallet sysselsatte personer gått tilbake, med
anslagsvis 5 prosent.

Ifølge AKU var det i gjennomsnitt 126 000
arbeidssøkere uten arbeidsinntekt i 1992. Dette ut-
gjorde 5,9 prosent av arbeidsstyrken, og var en
økning på 10 000 personer fra året før. Tall fra
AKU og tall for registrerte ledige tyder på at
veksten i ledigheten har avtatt gjennom 1992. En
viktig årsak til dette har vært opptrappingen av
arbeidsmarkedestiltakene mot slutten av fjoråret.
Økningen i summen av registrerte ledige og per-
soner på arbeidsmarkedstiltak var således drøyt
20 000 personer gjennom 1992, om lag samme
vekst som året før.

Arbeidsstyrken økte med 4 000 personer fra
1991 til 1992, mens befolkningsutviklingen tilsier
en vekst på 15-20 000 personer. Dette antyder at en
stabilisering av sysselsettingen ikke er tilstrekkelig
til å unngå en ytterligere oppgang i ledigheten.

Sysselsettingen

Ifølge foreløpige anslag fra nasjonalregnskapet
gikk antall sysselsatte personer ned med 0,2 prosent
fra 1991 til 1992. Antall utførte timeverk økte
imidlertid med 0,4 prosent som en følge av at det i
1992 var tre flere virkedager enn i 1991, på grunn
av skuddår og bevegelige helligdager. Ifølge fore-
løpige tall fra nasjonalregnskapet var det i 1992 i
gjennomsnitt 2 028 000 sysselsatte personer.

BEFOLKNING I YRKESAKTIV ALDER
Tusen personer

Nivå Endring fra året før

	

1992	 1991	 1992

16-74 år i alt 	 3 116	 11	 11
25-54 år	 1 783	 26	 29
Arbeidsstyrken	 2 154	 -17	 5
Arbeidssokere	 126	 4	 10
Sysselsatte	 2 028	 -21	 -5
Normalårsverk	 1 748	 -22	 -8

Kilder: Arbeidssøkere er hentet fra AKU, sysselsatte
og normalårsverk er hentet fra Nasjonalregnskapet.

Plasseringene av undersøkelsesukene i sommer-
månedene i 1991 og 1992 i AKU har påvirket
anslaget på antall ferievikarer og dermed antallet
sysselsatte. Justerer man for disse (tekniske) forhol-
dene og normale sesongvariasjoner, viser AKU at
sysselsettingen falt gjennom Lhalvår av 1991, og
at det bare har vært mindre endringer siden dette.
Ifølge AKU var det i 4.kvartal 1992 sysselsatt
2 005 000 personer, og dette er 4 000 færre enn i
4.kvartal 1991.

Selv om totalt antall sysselsatte endret seg lite fra
1991 til 1992, er det store forskjeller mellom de
enkelte næringene. Innen jordbruk og bygge- og
anleggsvirksomhet er det fortsatt klar tilbakegang i
sysselsettingen. Nedgangen i industrien var på
0,8 prosent fra 1991 til 1992, og dette er en betyde-
lig svakere tilbakegang sammenlignet med perio-
den 1987-1991. Tall fra AKU viser et kraftig om-
slag for industrien i 3. og 4.kvartal, men dette
skyldes delvis tilfeldige utslag (se tekstboks om
kilder til avvik i arbeidsmarkedsstatistikken).

Innen privat tjenesteyting viser foreløpige
nasjonalregnskapstall at det fortsatt er tilbakegang
i transport og varehandel. Ifølge nasjonalregn-
skapet økte antallet sysselsatte i offentlig forvalt-
ning med 15 000 personer fra 1991 til 19924 om lag
samme vekst som i de to foregående årene. AKU
viser at veksten har kommet innen helse- og sosial-
sektoren. Trolig har en del helsetjenester blitt over-
ført til det som regnes som sosialsektoren i kom-
munene, blant annet HVPU-reformen trekker i den
retning. Den observerte vridningen fra helse- til
sosialtjenester i AKU kan i stor grad forklares med
disse forholdene.

ARBEIDSSTYRKE, SYSSELSETTING OG UTFØRTE UKE-
VERK I ALT IFLG. ARBEIDSICRAFTUNDERSOICELSEN
1987=100. Sesongjusterte og glattede månedstall



SYSSELSETTING ETTER NÆRING
Sysselsatte i 1000 personer. Vekstrater i prosent fra året før

Sysselsatte
personer Vekstrater fra 1991   

Nivå
	

Endring
	

Personer	 Normal-	 Timeverk
1992
	

fra 1991
	

årsverk

Ialt
	

2028	 -5	 -0,2	 -0,4	 0,4

Olje og utenriks sjøfart
Fastlands-Norge

Industri og bergverksdrift
Skjermet industri
Utekonkurrerende industri og bergverk
Hjemmekonkurrerende industri

Annen vareproduksjon
Primærnæringer
Elektrisitetsforsyning
Bygge-og anleggsvirksomhet

Tjenesteyting
Varehandel
Samferdsel
Annen tjenesteyting

Offentlig forvaltning
Stadig forvaltning
Kommunal forvaltning

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

-12	 -4,2	 -4,3	 -3,0
-4	 -3,0	 -3,2	 -2,1
0	 0,0	 0,0	 1,1

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

15	 2,6	 2,4	 2,9
1	 0,6	 0,5	 1,0

15	 3,3	 3,3	 3,7

52
1976
294

86
46

162
269
121
20

128
815
278
142
395
598
150
448
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KILDER TIL AVVIK I ARBEIDSMARKEDSS

Når AKU-ledighetendenne
registrerte ledighet
endring i typen
tiltakene i størr
hvor deltakerne
kvalifiseringstiltak
takene, og deltaker
uten arbeidsinntekt
rapporterer et bety
ungdom under 2
kontorene skulle tilt
er ifølge
arbeidsmarkedstilt

en registrerte
månedene ,

viktigste statistikk-kildene om  arbejdsmarkedet er
idsdirektoratets registerstatistikk og Statistisk

sentralbyrås arbeidskraftundersØkelser (AKU) og
nasjonalregnskap (NR). Spesielt er NR basert på AKU

annen tilgjengelig primærstatistikk om arbeids-
markedet, så som lønnsuthetalinger og arbeidstaker-
registeret. Fordi disse kildene innhenter primærinfor-
masjon på ulike måter, kan de på en del punkter gi
orskjellig bilde av tilstanden og utviklingen på

et of stort sett  goqoyer: nssooll .pos:i':4004got,04 ::::H.: .

t antall sysselsatte i henholdsvis NR og AKU. En
stematisk mvåforskjell skyldes i stor grad at uden-

er i utenriks sjøfart er utelatt i AKU, mens de
ommermed i NR. Det er større forskjeller mellom de

datakildene når det gjelder utførte timeverk/uke-
hoedotobleili .med.:400.0*410iw o.0::A,:•:

•..• • 
grunnlag

:•••• . •••• •: • • • • . 	
av

: ••••••.:••••••. •. 	
observasjoner

•.•::•: .	 • • : • •• ..•• ••• •	 .  . •• ••• .	 •. ••
r beregnet

etOkei§0.*0..:11.y0:1#4ng.t.,::4**s.o.* .jot::*onfor. :.

isse undersØkelsesukene fanges ikke opp av AKU
(i motsetning til NR). Ukeverkstallene fra AKU er 
derfor påvirket av tilfeldige svingninger i aktivitets-
nivå og arbeidstid i undersøkelsesuken. Når AKU
viser nedgang i utfØrte ukeverk fra 1991 til 1992,
;kyldes det i stor grad at AKU ikke har fanget opp
økningen i antall virkedager fra 199 1 til 1992.

•rmalt har AKU-ledigheten vært høyere enn den
strerteledigheten fordi ikke alle arbeidssøkere har

•istrert seg ved arbeidskontorene. Forrige  gang
teten var høy, i 1983, vardenne forskjellen liten.

intervjuobjekt
to samme kvartal

hr intervjuet
pulje, og ved å se
viss grad kontrollere for
av 1992 kom det inn en n
på industrisysselsettinger
forklarer den sterke vek
2.halvår av 1992. Imidlei
i industrisysselsettingen
det er derfor

ang i in	 sse
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EN BEGREPËR I ARBEIDSMARKED A

an

er det

sew 0,0404 en..	 ubliseres.
rotO:age:

likevel
runni:414tilfeldigheter.pg*y*IgSkje.v4et..Pi.:

9. (NOS
Personer som utførte inntektsgivende

:arbeid av MiriSt.00.tir*S. ::ykrighet i iindersokelseSuken,.
personer slikt arbeid., -men som p4
grunn av sykdom, permisjon, ferie  etc. *kg iilfort0
slikt arbeid i uridetsøkelSetikeii. og vernepliktige.

.n arbeidsinntekt: Personer som
ktsgivende:arbeid - nteiii.vtreSysseJ. 7

.sesu en..
'n: Summen av sysselsatte og arbeids-

inn
Andelen av en befolkningsgruppe

arbejdsstyrken. Brukt uspesifisert
en av alle personer fra 16 til 74 fir som

Ire ora
Arbeidsdirektoratet bygger
1:saner som .er:registrtrt

ontorene ...,
erSoiler:Som.soker

idskönioreoeog::$0.m
:: ..§(*....SOlçts:::..:WorVidt: - en

helt	
-•

arbeidsløse:
en.innte,.

$0* på arbeidsmarkedstiltak:regnes:::. -

eiMei: .

Sysselsatte i ordinære personrettede
*oiked#0.	 t$0.0:Of som er sysselsatt
:4

arbeids-
markedsmyndighetene på arbeidsmarkedstiltak
om attføring og bedriftsrettede tiltak	 som går

obeiookoon,uten arbeidsinntekt,
skattepliktig lønn i en virksomhet.

	 Registrerte arbeidssØkere uten ordinært arbeid:
seniralbyråbrukerher summen av registrerte

helt  arbeidslØse og sysselsatte
arbeidsmarkedstiltak. Summen brukes mye i

offentlig debatt som et mål på "bruttoledighet", men
inkluderer da ofte antall personer på attføring,
lite påvirket av	 :tt,a$

Nasjonalregns

Arbeidskraftre ns
annen tilgjen eli 	 stikk	 arbei smar
som statisti over nnsu	 er o ar
registeret,

No rmaleirsver	 no	 sver
som antall helti	 rsoner
ansatte omregn
vekt. Denne definisjonen	an
verkstallet i et normalårsv i

for heltidstilsa

ti
verk vil således vanere

annet s
ai	 arbeiclstidsbestemm
mengde ove sar

ds- og deltidsansatte
Sysselsatte erso

ennornsni
aret, og lig ernsysselsettingsbe

mine definisjo

rosen
Inner

over neie are
til vær

Arbeidsstyrken

Etter tre år med nedgang i arbeidsstyrken, var det
en svak oppgang i arbeidstilbudet fra 1991 til 1992.
Ifølge AKU var det i 1992 i gjennomsnitt 2 130 000
personer i arbeidsstyrken, en økning på 4 000
personer fra året før. Samtidig var det en viss øk-
ning i antall personer i yrkesaktiv alder, slik at
yrkesprosenten bare endret seg ubetydelig fra 1991
til 1992.

Befolkningsutviklingen påvirker arbeidsstyrken
gjennom endringer i antallet personer i yrkesaktiv
alder og endringer i aldersstrukturen. Med de store
variasjonene som det har vært i fødslene i dette
århundret, får endringer i aldersstrukturen stor
betydning. For tiden er de små fødselskullene fra
1930- og 1970-tallet i ferd med å fylle opp de eldste

og yngste aldersgruppene i den yrkesaktive del av
befolkningen. Disse gruppene har forholdsvis lav
yrkesdeltaking på grunn av stort innslag av pen-
sjonister og elever og studenter. Aldersgruppene
med høy yrkesaktivitet blir derimot mer og mer
dominert av de relativt store fødselskullene fra
årene 1945-1970. Som en følge av denne vrid-
ningen i befolkningens alderssammensetning gir
befolkningsutviklingen under forutsetning av ufor-
andrede yrkesprosenter et bidrag til arbeidsstyrken
som er klart sterkere enn veksten i antallet personer
skulle tilsi. Med konstante yrkesprosenter etter
kjønn og alder, ville arbeidsstyrken ha økt med
15-20 000 personer fra 1991 til 1992.

Når arbeidsstyrken faktisk økte med bare 4 000
personer ifølge AKU, skyldes dette at de fleste
aldersgruppene for begge kjønn det siste året har



YRKESPROSENTER E i 1ER KJØNN OG ALDER

Endring
Nivå
1992	 1991-	 1988-

1992	 1992

I alt
Ungdom 16-19 år
Ungdom 20-24 år
Menn 25-54 år
Menn 55-74 år
Kvinner 25-54 år
Kvinner 55-74 år

68,4
38,1
69,6
91,1
44,6
79,1
31,2

-0,1	 -2,7
-1,6	 -15,2
-1,0	 -8,4
-0,4	 -2,4
-0,6	 -6,6
0,0	 -0,6

-0,4	 -1,4

Kilde: AKU
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hatt en svak tilbakegang i yrkesprosenten. Dette er
en fortsettelse av en tendens de siste fire årene. Det
er i første rekke ungdom og eldre menn som har hatt
størst tilbakegang i yrkesdeltakingen i denne perio-
den. Når eldre kvinner i mindre grad har hatt til-
bakegang i yrkesdeltakingen, kan det skyldes at det
foregår et generasjonsskifte hvor de kvinnene som
overtar disse aldersgruppene har en vesentlig sterk-
ere tilknytning til arbeidsmarkedet enn sine for-
gjengere.

Ledigheten
Arbeidsledigheten målt ved AKU økte klart fra.
1991 til 1992 og nådde et nytt toppnivå i etterkrigs-
tiden. I gjennomsnitt var det 126 000 arbeidssøkere
uten arbeidsinntekt i 1992, og dette utgjorde 5,9
prosent av arbeidsstyrken, en økning på 10 000
personer fra 1991. Gjennom 1992 stoppet veksten
i ledigheten opp, trolig som en følge av at arbeids-
markedstiltakene ble trappet opp mot slutten av

ARBEIDSLEDIGHET OG LEDIGE PLASSER
Tusen personer

Endring
	Jan.	 fra jan.
	1993	 1992

Registrerte ledige	 129,1
	

8,3
herav permitterte	 14,3

	
1,4

Innskrenket arbeidstid 	 7,6
	

0,6
	Personrettede arbeidsmarkedstiltak 59,0

	
12,1

Tilgang ledige plasser	 19,7
	

2,6
Beholdning ledige plasser	 7,5

	
2,8

Kilde: Arbeidsdirektoratet.

året. I 4.1cvartal 1992 lå AKU-ledigheten 3 000
personer høyere enn i 4.kvartal 1991.

Den registrerte ledigheten ved arbeidskontorene
varierer en god del på grunn av de store sving-
ningene i arbeidsmarkedstiltakene. Når man korri-
gerer for dette, har den registrerte ledigheten i stor
grad utviklet seg på samme måte som AKU-ledig-
heten. I 1992 var det i gjennomsnitt 114 400 regi-
strerte helt ledige. Ved utgangen av januar i år var
det sesongjustert registrert 118 000 helt ledige, og
dette er 8 000 flere enn samme måned året før.

Langtidsledighet brukes mye som et mål på om-
fanget av personer som har alvorlige problemer i
forhold til arbeidsmarkedet. Dette vil omfatte
personer som over lengre tid har vært arbeidssøkere
uten å få arbeid. I Arbeidsdirektoratets statistikk vil
alle arbeidssøkere som har avsluttet et arbeidsmar-
kedstiltak, få nullstilt den tiden de har vært arbeids-
søkere. I tillegg er langtidsledige prioritert i forhold
til sysselsettingstiltak, og de vil da ikke bli klassifi-
sert som arbeidssøkere uten arbeidsinntekt i AKU.
Begge de offisielle statistikkene vil trolig under-
vurdere omfanget av antall personer som over
lengre tid mangler fast tilknytning til arbeidsmar-
kedet.

I 1992 var det i gjennomsnitt over året ifølge
AKU 45 000 arbeidssøkere uten arbeidsinntekt
som hadde vært arbeidsledige i et halvt år eller mer,
som regnes som grensen for langtidsledighet. Dette

REGISTRERTE LEDIGE OG PERSONER I ORDINÆRE
PERSONRETTEDE ARBEIDSMARKEDSTILTAK, ETTER
FYLKE, I PROSENT AV ARBEIDSSTYRKEN.
GJENNOMSNITT 1992

Østfold
Akershus

Oslo
Hedmark
Oppland

Buskerud
Vestfold

Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder

Rogaland
Hordaland
Sogn & Fj.

Møre & Ro.
Sor-Trønd.

Nord-Trond.
Nordland

Troms
Finnmark

Norge

0	 2	 4	 6	 8	 10	 12
Registrerte ledige El Ordinære tiltak
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ARBEIDSLEDIGE, 1000 PERSONER
Sesongjusterte månedstall

195 	

••
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81.1	 82.1	 83.1	 84.1	 85.1	 86.1	 87.1	 88.1	 89.1	 90.1	 91.1	 92.1	 93.1

180-
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150-

135-
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90-

75-

60-

45-

30-

15- 

Arbeidssøkere uten
arbeidsinntekt,
(AKU), glattet 

Arbeidsløse reg. av - Reg. arbeidsløse og
Arbeidsdirektoratet 	 personer på arbeids-

markedstiltak
Kilde: SSB. 

utgjorde om lag 41 prosent av gjennomsnittlig
antall arbeidssøkere uten arbeidsinntekt i samme
periode (med kjent søketid). Omfanget av langtids-
ledigheten har i den forstand økt svakt fra 1991 til
1992. Som tidligere nevnt, bør man være forsiktig
med å tolke dette som at problemene med langtids-
ledigheten er under kontroll. Avgang fra arbeids-
styrken og en økning i tiltakene kan være for-
klaringen.

De regionale forskjellene i registrert ledighet har
endret seg lite de senere årene. Med unntak av Sogn
og Fjordane utgjør den registrerte ledigheten
mellom 4 og 6,5 prosent av arbeidsstyrken i alle
fylkene. Årsaken til de relativt små forskjellene i
registrert ledighet er en "skjev" fordeling av
arbeidsmarkedstiltakene, og dette kommer tydelig
fram når man ser på summen av registrerte ledige
og personer sysselsatt på ordinære personrettede
arbeidsmarkedstiltak. Da skiller Nord-Norge seg ut
med klart høyest ledighet, og målt på denne måten
har både Nordland og Finnmark en ledighet over 10
prosent. Når Oslo kommer ut med høy registrert
ledighet, skyldes dette at relativt få personer går på
tiltak i denne kommunen. Fra 1991 til 1992 har
ledigheten økt noe i alle fylker unntatt Finnmark.
Veksten har gjennomgående vært forholdsvis sterk
i Østlandsområdet og forholdsvis svak i Nord-
Norge.

Arbeidstakere som er helt permittert, regnes med
blant de registrerte helt ledige, og i 1992 omfattet
dette i gjennomsnitt 8 800 personer, 1 100 færre
enn året før. Innskrenket arbeidstid omfattet 6 200
personer, 2 000 flere enn året før. Omfanget av
permitteringer og innskrenket arbeidstid har der-
med endret seg lite fra 1991 til 1992. Nivået for
årene 1991-1992 ligger imidlertid betydelig lavere
enn for årene 1989-1990. Dette har trolig sammen-
heng med Lov om lønnsplikt iverksatt 1.oktober
1990, som har gjort det dyrere for bedriftene å
benytte disse to ordningene.

Justert for normale sesongvariasjoner har til-
gangen på ledige plasser holdt seg rundt 20 000 i
måneden siden slutten av 1989. Beholdningen av
ledige plasser har sesongjustert ligget rundt et nivå
i underkant av 7 000 siden slutten av 1988. Dette er
bare halvparten av nivået i 1987.

Arbeidsmarkedstiltakene
I 1992 var i gjennomsnitt 48 600 personer sysselsatt
ved ordinære personrettede arbeidsmarkedstiltak.
Dette er 3 600 flere enn i 1991, og økningen skyldes
en opptrapping av tiltakene mot slutten av 1992.
Nivået på tiltakene har de siste tre-fire årene ligget
vesentlig over nivået under forrige periode med høy
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ledighet. I 1985 var 24 000 personer sysselsatt på
ordinære personrettede arbeidsmarkedstiltak.

Blant arbeidsmarkedstiltakene er kvalifiserings-
tiltak den klart viktigste gruppen med snaut 70
prosent av alle tiltakene i 1992. I alt 8 800 ungdom
under 20 år var sysselsatt ved ordinære person-
rettede arbeidsmarkedstiltak. Dette var om lag
3 600 flere personer enn antall registrerte ledige i
samme aldersgruppe i 1992.

Summen av registrerte ledige og personer på
arbeidsmarkedstiltak viste sesongjustert fortsatt
klar vekst ved utgangen av 1992. Dette kan indikere
at problemene på arbeidsmarkedet fortsatt er
Økende, til tross for utflatingen i sysselsettingen og
i de tradisjonelle ledighetsmålene. Ved utgangen av
januar 1993 var 188 100 personer enten registrert
ledige eller sysselsatt på ordinære personrettede
arbeidsmarkedstiltak. Dette utgjorde drOyt 8,5 pro-
sent av arbeidsstyrken, og var 20 400 flere personer
enn ved utgangen av januar 1992.

ARBEIDSMARKEDSTILTAK
Tusen personer

... _ ..	 ... .	 . _ .	 . ..	 .... .
Endring

1992 fra 1991

Personrettede arbeids-
markedstiltak i alt	 48,6	 3,6

Off. sysselsettingstiltak 	 1-0,5	 0,8
Herav arbeid for trygd	 7,1	 -1,3

Lønnstilskudd til wilgivere 	 4,2	 0,3
Kvalifiseringstiltak	 33,8	 2,5

Arbeidsmarkedskurs	 20,5	 1,8
Praksisplasser	 13,3	 0,7

Andre tiltak	 0,1	 0,0

Herav ungdom under 20 år	 8,8	 -0,3
......	 .. ..	 ... .	 ..... ..	 ....

Kilde: Arbeidsdirektoratet.
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LØNNS- OG PRISUTVIKLINGEN

Lønnsutviklingen

Ifølge de foreløpige nasjonalregnskapstallene steg
lønn pr. normalårsverk med 3,6 prosent ifjor. I
fastlands-Norge var veksten 3,5 prosent. Under
lønns- og prisstoppen i 1979 var lønnsveksten pr.
normalårsverk 3,4 prosent, men har ellers ikke
vært lavere i de siste tredve årene. Lønnsoverhenget
inn i 1992 for økonomien som helhet ble av Det
tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjøre-
ne anslått til 1,9 prosent mot 2,6 prosent året før.
Overhenget utgjør dermed mer enn halvparten av
den totale lønnsveksten i 1992. Lønn pr. timeverk
steg med 2,7 prosent fra 1991 til 1992 både i øko-
nomien som helhet og i fastlands-sektorene. I indu-
strien økte timelønningene, slik disse beregnes i
nasjonalregnskapet, med rekordlave 2,2 prosent.

Det store avviket mellom vekstanslagene for
henholdsvis lønn pr. normalårsverk og lønn pr.
timeverk, skyldes i hovedsak at det i 1992 for de
fleste grupper var tre arbeidsdager mer enn i året
før. Sykefraværet i industrien ble klart redusert i

LØNN ETTER NÆRING
Prosentvis vekst fra året før

Pr.
normal-	 Pr.
å'rsverkl 	timeverk

1991 1992 1991 1992

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

Fastlands-Norge	 5,0	 3,5	 5,1 • 2,7

Primærnæringer	 5,7	 3,0	 5,7	 2,0
Oljeutvinning og
rørtransport
	

5,8	 4,3	 5,4	 3,2
Industri og bergverk
	

5,0	 3,4	 4,5	 2,2
Skjermet industri
	

5,5	 2,9	 5,1	 1,7
Utekonk.industri
	

6,4	 3,3	 5,6 	2,3
Hjemmekonk.industri 4,3 	 3,7	 3,9 	2,6
Bygg og anlegg
	

3,8	 3,2	 4,1 	2 , 0
Varehandel
	

5,5	 3,8	 5,6 	2,7
Innenriks samferdsel
	

5,6	 4,4	 5,7 	3 , 2
Hotell og rest.	 6,0	 4,5	 6,2 	3 ,4
Finansiell tj.yting	 5,6	 3,2	 5,7 	2,2
Forr.messig tj.yting	 5,5	 4,1	 5,6 	3,1
Offentlig forv.	 4,9	 3,4	 5,2 	2,8
Stat
	

4,8	 4,0	 5,0 	3,1
Kommune
	

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

1) Summen av antall heltidsansatte og antall deltids-
ansatte omregnet til heltid.

1992 og bidro dermed også til at antall utførte
timeverk pr. normalårsverk Økte.

Holder man utenriks sjøfart utenfor, var veksten
i lønn pr. normalårsverk i 1992 forholdsvis jevnt
fordelt mellom de ulike produksjonssektorene; med
hotell- og restaurantvirksomhet på topp med 4,5
prosents vekst, og med lavest lønnsvekst i skjermet
industri med 2,9 prosent.

Fjorårets lønnsoppgjør i LO/NHO-området
resulterte i sentrale tillegg på 1,20 kroner pr. time
for grupper uten lokal forhandlingsrett der års-
lønnen i gjennomsnitt var mindre enn kr 185 000,
og 60 øre pr. time i områder med lokal for-
handlingsrett og hvor gjennomsnittlig årslønn var
under kr. 157 000. For flertallet - om lag 80 prosent
- av arbeidstakerne i LO/NHO-området, ble det
dermed ikke gitt sentrale tillegg i 1992. Det
tekniske beregningsutvalget har beregnet at tillegg-
ene gitt ved tariffoppgjøret, medregnet bransjevise
tillegg, bidro med 0,4 prosent poeng av årslønn-
sveksten i 1992. Lønnsoverhenget inn i 1992 for
LO/NHO-området ble av Beregningsutvalget ans-
lått til 1,4 prosent. De bankansatte flid( ikke sentrale
tillegg i fjor, men hadde et overheng inn i 1992 på
1,4 prosent. I forsikringsbransjen er overhenget inn
i 1992 anslått til 1,7 prosent. I tillegg ble det gitt et
sentralt tillegg på 0,8 prosent fra 1. mai. I varehan-
delen ble det gitt et generelt tillegg tilsvarende 120
Øre pr. time i tillegg til visse tekniske endringer
innenfor en ramme på 30 øre pr. time. Overhenget
inn i 1992 for denne næringen ble anslått til 1,5
prosent.

Lønnsoppgjøret for staten endte uten sentrale
tillegg i 1992, noe som må ses i sammenheng med
et overheng på 3,6 prosent fra 1991. Avtalen inne-
holdt også lokale forhandlinger med en ramme ph
0,1 prosent fra 1. oktober og ytterligere forhand-
linger om 0,3 prosent fra 1. januar 1993. I kom-
munesektoren ble lønnsoverhenget inn i 1992
anslått til 0,9 prosent. Resultatet fra kommuneopp-
gjøret innebar tillegg tilsvarende en gjennomsnitt-
lig årslønnsvekst på 2 3/4 prosent når tidligere
avtalte lokale tillegg for 1992 er tatt med. Arbeids-
konflikter førte til tvungen lønnsnemnd for de LO-
organiserte i kommunene og hjelpepleierne. For
den førstnevnte gruppen innebar kjennelsen fra
Rikslønnsnemnda at de fikk de samme tilleggene
som andre kommuneansatte, men fra et senere tids-
punkt. For hjelpepleierene førte derimot Rikslønn-
snemndas kjennelse til et betydelig bedre resultat,
og årslønnsveksten for denne gruppen ble anslått til
4,5 prosent.

Statistisk sentralbyrås lønnsindeks for arbeidere
i industrien viser at den gjennomsnittlige time-
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fortjenesten for alle voksne arbeidere økte med 2,9
prosent fra 3. kvartal 1991 til 3. kvartal 1992. Vek-
sten fra samme kvartal året før har falt gjennom hele
1992, fra 4,2 i 4. kvartal 1991 til 3,7 i 1. kvartal 1992
og videre ned til 3,4 i 2. kvartal. Utviklingen var om
lag den samme for kvinner og menn.

Timefortjenesten for arbeidere i privat bygge- og
anleggsvirksomhet økte i 3. kvartal i 1992 med 3,5
prosent fra samme kvartal året før. De fire siste
kvartalene har veksten for hele næringen ligget
stabilt rundt 3,4-3,5, men med store forskjeller in-
nenfor enkeltbransjene. I byggevirksomheten sank
veksten i timefortjenesten på 12 månedersbasis
markert gjennom 1992, med en vekst på 2,0 i 1.
kvartal, 0,9 i 2. kvartal og en nedgang i 3. kvartal
på 0,2 prosent. I anleggsvirksomheten hvor endrin-
ger i akkord- og bonusutbetalinger fører til store
svingninger i gjennomsnittlig timefortjeneste, var
den tilsvarende veksten i 4. kvartal i 1991 på hele
12,0 prosent. Deretter sank veksten på 12-måne-
dersbasis til 3,3 i 1. kvartal 1992 og videre til 1,3 i
2. kvartal, før veksten i 3. kvartal tok seg opp til
5,0 prosent.

Lønnsoverhenget inn i 1993 for økonomien som
helhet er av Det tekniske beregningsutvalget anslått
til knappe 1 prosent. Oppgjøret til våren er et mel-
lomoppgjør, hvor det i utgangspunktet ikke er ven-

tet store tillegg. Den økte prisveksten som følger av
omleggingen av avgifts- og valutakurspolitikken,
må antas ålede til at lønnsveksten i 1993 skyter noe
mer fart enn tidligere anslått. Antall "normale" ar-
beidsdager endres forøvrig ikke fra 1992 til 1993,
slik at vi unngår effekten av slike elementer i år.

Prisutviklingen

Konsumprisindeksen steg med 2,3 prosent i
gjennomsnitt fra 1991 til 1992. Dette er den klart
laveste prisveksten siden 1960. Moderat vekst i
lønnskostnadene og en meget lav prisvekst på
importerte forbruksvarer er viktige faktorer bak den
lave pristigningstakten. Den underliggende tenden-
sen i prisveksten var meget lav rundt årskiftet 1991-
92, men tok seg noe opp i sommerhalvåret  for den
igjen ble redusert mot slutten av fjoråret. Nasjonal-
regnskapets deflator for privat konsum ate med
2,5 prosent i 1992. Avviket frakonsumprisindeksen
skyldes forskjeller i vektene for de ulike konsum-
gruppene. I deflatoren inngår blant annet prisutvik-
lingen for nordmenns konsum i utlandet, en kon-
sumgruppe som ikke fanges opp i konsumprisin-
deksen. Krone-flyten 10. desember i fjor, som
umiddelbart førte til en depresiering av kronekur-
sen på nær 5 prosent, raldc ikke å virke inn på
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konsumprisindeksen pr. 15. desember i fjor. Om-
leggingen av valuta-. og avgiftspolitikken får imid-
lertid betydelige konsekvenser for vurderingen av
prisutviklingen fremover og peker i retning av en
klart høyere prisstigningstakt i år enn i fjor.

Vekst i husleiene og avgiftsøkninger på bensin,
tobakk og alkohol var de viktigste elementene som
trakk prisveksten opp i 1992. En betydelig vekst i
egenandelene ved legehjelp og fysikalsk behand-
ling, som er indikatorer for prisutviklingen for hel-
sepleie, bidro også. Indeksene for husleie økte med
3,7 prosent, bensin med 8,0, drikkevarer og tobakk
med 9,1 og helsepleie med 6,0. Konsumgruppen
møbler og husholdningsartikler hadde den laveste
prisøkningen med bare 0,4 prosent, men også mat-
varer steg lite i pris. Prisveksten for importerte
konsumvarer var i 1992 på 1,8 prosent. Denne lave
prisveksten kan delvis føres tilbake til lav interna-
sjonal prisvekst og en appresiering av den norske
kronen overfor et veid gjennomsnitt av valutaene
til våre viktigste handelspartnere fra 1991 til 1992.

Beslutningen om å la kronen flyte innebærer at
vurderingen av prisutviklingen for 1993 er tilført et
nytt element av usikkerhet. Depresieringen av kro-
nen som vi har sett til nå, trekker i retning av høyere
innenlandsk prisvekst i år enn i fjor. Den generelle
momsøkningen på 2 prosentpoeng, økte elektrisi-
tetsavgifter til alminnelig forsyning, reduksjonen i
arbeidsgiveravgiften på 2,4 prosentpoeng, bortfall
av kosmetikkavgiften samt gjeninnføring av endel
matvaresubsidier er de viktigste elementene i om-
leggingen av avgiftspolitikken. Avgiftsendringene
virker i forskjellige retninger, men vil samlet klart
trekke i retning av høyere prisvekst. Forutsatt en
reduksjon av kronens internasjonale verdi på 2 pro-
sent fra 1992 til 1993, vil virkningen på konsump-
risindeksen av depresieringen av kronen og omleg-
gingen av avgiftspolitikken kunne anslås til i størr-

KONSUMPRISVEKSTEN I PROSENT FRA SAMME
MÅNED ÅRET FOR

Kilde: SSB.

elsesorden 1 til 2 prosent i 1993. Med utgangspunkt
i dette og et prisoverheng inn i 1993 på 0,7 prosent
kan veksten i konsumprisindeksen anslås til 3 1/2 -
4 prosent i år.

Det har de siste to årene vært en klar nedgang i
konsumprisveksten hos våre viktigste handels-
partnere. Fra en prisvekst på om lag 6 prosent på
12- månedersbasis høsten 1990, har veksttakten falt
betydelig og var i november 1992 nede på 2,5
prosent. I gjennomsnitt steg konsumprisene hos
handelspartnerne med 3,1 prosent fra 1991 til 1992
ifølge forløpige anslag. Utviklingen i retning av
lavere konsumprisvekst har gjort seg gjeldende i de
fleste av landene, men mest markert har utviklingen
vært for Sverige, Storbritannia og Canada. På grunn
av depresieringen av valutaen vil spesielt Sverige,
men også Finland kunne oppleve en Idar økning i
prisstigningen i 1993.
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Inntekter
Utbetalt lønn
Arbeidsgiveravgift til folketrygden
Driftsresultat
Renteinntekter
Stønader fra det offentlige
Stønader fra utlandet
Andre inntekter

Utgifter
Direkte skatter og trygdepremier
Arbeidsgiveravgift til folketrygden
Andre direkte skatter og trygdepremie

Renteutgifter
Andre utgifter

628,0
312,9
54,6
61,8
40,9

151,2
2,6
4,1

244,9
176,6
54,6

121,9
58,8

9,5

	

612,8	 1,5

	

305,3	 0,9

	

53,3	 0,8

	

60,3	 1,6

	

39,9	 -3,7

	

147,5	 4,8

	

2,5	 4,1

	

4,0	 -5,8

2,5
0,7
0,1
0,3

-0,4
1,9
0,0

-0,1

1,8
0,6

-0,1
0,7
1,3

-0,2

	239,0	 -2,6

	

172,3	 -1,3

	

53,3	 0,8

	

119,0	 -2,2

	

57,4	 -7,7

	

9,3	 7,2
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HUSHOLDNINGENE

Disponibel realinntekt: Sterk vekst fra 1991
til 1992.

Ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall gikk hus-
holdningenes disponible inntekter opp med i under-
kant av 7 prosent fra 1991 til 1992 i løpende priser.
Med en vekst i nasjonalregnskapets deflator for
privat konsum på 2,5 prosent, innebærer dette en
vekst i husholdningenes disponible realinntekter på
4,3 prosent. Dette etterfølger en realinntektsvekst i
hvert av de to foregårende årene på i overkant av
2 prosent.

Stønadene fra det offentlige økte reelt med i
underkant av 5 prosent fra 1991 til 1992. Som i
1991 var stønadene den enkeltposten som ga det
største bidraget (1,9 prosentpoeng) til veksten i
husholdningenes disponible realinntekter. Den
sterke veksten i de offentlige overføringene gjen-
nom de siste årene henger dels sammen med en
økning i tilleggspensjonene under folketrygden og
dels med en konjunkturbestemt økning i utbetal-
ingene av arbeidsledighetstrygd. Utbetalingene av

uføretrygd, som i flere år har hatt sterk vekst, økte
i 1992 betydelig mindre enn de offentlige over-
føringene totalt sett.

Husholdningenes lønnsinntekter gikk opp med
i underkant av 1 prosent reelt fra 1991 til 1992. Bak
denne utviklingen lå en vekst i gjennomsnittlig
timelønn på om lag 2,7 prosent og en oppgang i
antall utførte timeverk på om lag 0,4 prosent. Ut-
viklingen i husholdningenes lønnsinntekter ga et
bidrag på 0,7 prosentpoeng til veksten i disponibel
realinntekt fra 1991 til 1992.

Husholdningene har de siste to årene hatt positi-
ve nettofinansinvesteringer. Dette har bidratt til
reduksjon i husholdningenes nettogjeld og nedgang
i renteutgiftene regnet netto. Utviklingen i netto-
renteutgiftene ga et bidrag til veksten i disponibel
realinntekt på noe under 1 prosentpoeng fra 1991
til 1992.

Skattetelettelsen som fant sted i sammenheng
med skattereformen, førte til at husholdningenes
innbetaling av direkte skatt utenom arbeidsgiver-
avgift til folketrygden reelt gikk ned med 2,2 pro-

HUSHOLDNINGENES INNTEKTER OG UTGIFTER°
Milliarder honer

Faste	 Realvekst
Løpende priser	 1991-priser	 1991-1992

Bidrag dl vekst
i realdisponibel

inntekt

Prosentpoeng1991	 1992	 1992	 Prosent

Disponibel inntekt
	

358,4
	

383,1
	

373,8	 4,3
Privat konsum
	

348,7
	

362,6
	

353,7	 1,5
Sparing
	

9,7
	

20,6
Sparerate
	

2,7
	

5,4

1) På grunn av avrundingsfeil summerer ikke underkomponentene seg nøyaktig opp til totaltallene.
2) Anslagene for direkte skatter og trygdepremier i 1991 er forandret i forhold til tidligere publiserte tall.
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sent fra 1991 til 1992. Dette ga et bidrag til veksten
i husholdningenes disponible realinntekter på 0,7
prosent.

Utviklingen i husholdningssektorens nærings-
inntekter bidro også til veksten i disponibel realinn-
tekt. Ifølge foreløpige anslag vil husholdningenes
inntekter fra næringsvirksomhet reelt sett gå opp
med 1,6 prosent fra 1991 til 1992.

Privat konsum og sparing:
Spareraten 5 prosent i 1992?

Foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregn-
skapet antyder en vekst i privat konsum på 1,5
prosent fra 1991 til 1992, mot en nedgang på 0,3
prosent året før. Denne konsumveksten sammen
med realinntektsveksten på over 4 prosent førte til
at husholdningenes sparerate (sparing i prosent av
disponibel inntekt) gikk opp fra om lag 2,7 prosent-
poeng i 1991 til 5,4 prosentpoeng i 1992. Hushold-
ningenes reelle lånekostnader økte også i 1992, og
dette bidro til en ytterligere nedgang i bolig-
investeringene. Bruttoinvesteringene i primær-
næringene fortsatte også å falle i 1992. Det ser
dermed ut til at husholdningenes samlede brutto-
realinvesteringer også i fjor var mindre enn kapital-
slitet. Dette innebærer at husholdningenes finans-
investering (regnet fra realsiden av økonomien) var
større enn den samlede sparingen.

Nye tall fra Statistisk sentralbyrås Kreditt-
markedsstatistikk og Norges Bank gjør det nå mulig
å gi en mer komplett beskrivelse av utviklingen i
husholdningenes fordringer og gjeld enn tidligere.
De fordrings- og gjeldspostene en nå har anslag for,
indikerer at husholdningenes nettofordringsrate

Korrigert

Den korrigerte spareraten fremkommer4y:p
omdefinere 4ifigum- og inntektsb

konvensjoneneforhold til	 Nasjonalregn-
skapet.
spareraten anslåes tjenestekonsumet
goder og dette erstatter kjøpene av disse
godene når samlet konsum beregnes.•••

Tjenestekonsumet
lik summen av verdiforringelsen
kastningen på beholdningen av slike goder.
Realavkastningen, som også regnes som  inn-
ekt for hushoidningene, er konvensjonelt

lik 2,5 prosent. Dette er i :pros:st000de,
med metoden for å anslå konsum oi inntekt
boligkapitalen i nasjonalregnskapet.
for beregning av verdiforringelsen til varige
forbruksgoder7u
artikkel i Økonomiske analyser nr. 7/1989.

(dvs. nettofinansforrnuen som andel av disponibel
inntekt) har gått opp fra om lag 15 prosent fra
bunnåret 1987 til vel 20 prosent i år. De nye tallene
representerer en nivåheving i forhold til tidligere
tall som dekket færre gjelds- og fordringsposter.
Reduksjonen i nettofordringsraten midt på 1980-
tallet må ses i sammenheng med den sterke kon-
sumveksten som fulgte i kjølvannet av dereguler-
ingen av kredittmarkedene. Siden 1988 har hus-
holdningene hvert år foretatt en betydelig netto-
finansinvestering. Nettofordringsraten er imidler-
tid ennå ikke tilbake til nivået på om lag 40 prosent
som en hadde i første halvdel av 1980- årene.

Det råder stor usikkerhet med hensyn til hvilket
nivå husholdningenes spare- og nettofordringsrate
vil legge seg på. En sterk oppgang i realrenta etter
skatt har isolert sett bidratt til å gjøre det mer
lønnsomt å spare for de husholdninger som er i
nettogjeldsposisjon. Hvor mye av formuen som

- Privat	 •	 Varekonsum	 Tjeneste-
kons. i alt
	

konsum

Kilde: SSB.

SPARERATER FOR HUSHOLDNINGENE

Ordinær sparerate 	  Korrigert sparerate

PRIVAT KONSUM
Sesongjustert. 1988 = 100
110
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plasseres i hhv. finanskapital og realkapital av-
henger blant annet av de relative avkastningsratene
på disse plasseringsformene. På grunn av ned-
gangen i prisstigningstakten og endringer i skatte-
systemet har avkastningen på finanskapital økt
relativt til avkastningen på realkapital de siste
årene. Dette har trukket nettofinasinvesteringene
opp. Et annet forhold som trolig har virket i samme
retning, er usikkerheten knyttet til situasjonen på
arbeidsmarkedet.

Varekonsumet: Svak vekst i kjøpet av varige
konsumgoder

Foreløpige nasjonalregnskapstall viser at vare-
konsumet gikk opp med 0,9 prosent fra 1991 til
1992 etter en nedgang på 0,6 prosent året før. Bak
veksten fra 1991 til 1992 lå en oppgang i konsumet
av ikke-varige konsumgoder på 1 prosent og i
kjøpet av varige konsumgoder på 0,5 prosent.
Varekonsumberegningene bygger på informasjon
om detaljhandelen til og med november 1992, mens
omsetningsvolumet for desember er anslått ved en
teknisk framskrivning. En mulig framskynding av
varekjøp til desember 1992 på grunn av økningen i

merverdiavgiften fra 1. januar i år gjør at utvik-
lingen i varekonsumet mot slutten av året således
må tolkes med spesiell forsiktighet.

Ifølge konvensjonene i nasjonalregnskapet blir
de varige konsumgoder utenom bolig regnet som
konsum i den perioden de blir kjøpt. Kjøpet av
varige konsumgoder ligger fortsatt på et svært lavt

88.1	 89.1	 90.1	 91.1	 92.1	 93.1

REGISTRERTE NYE PERSONBILER

1000 stk. Sesongjustert.
10 	

VARE- OG TJENESTEKONSUMET
Privat konsum av varer og tjenester i 1992. Andel av totalt privat konsum i prosent.
Volum- og prisendring fra foregående år i prosent.

Volumendr.	 Prisendr.
Andel

1991	 092	 1991	 1992

Matvarer
Drikkevarer og tobakk
Klær og skotøy
Elektrisitet
Brensel
Driftsutgifter egne transportmidler
Kjøp av egne transportmidler
MObler og elektriske artikler
Varige fritidsvarer
Andre fritidsvarer
Andre husholdningsvarer
Andre varer

18,5
7,1
7,1
5,0
0,8
5,0
2,8
3 , 9
1 5
4 ,2
1 5
3,8

0,7
0,7
2,2
4,2
0,1

-3,5
-18,5

-0,6
4,8

-6,3
2,6
1,7

	4,9 	1,8	 1,3
	-4,6 	7,1	 9,0
	-3,8 	2,5	 1,6
	0,7 	1,8	 -1,1
	5,1 	17,1	 -4,7
	1,9 	9,8	 4,0
	6,9 	1,9	 2,3
	-2,0 	1,8	 0,4
	-3,6 	1,5	 1,0

	

-2,3	 5,1	 3,1

	

0,3	 2,2	 0,6

	

4,0	 2,2	 0,9

Varer i alt	 61,2	 -0,6	 0,9	 3,5	 2,1

Bolig	 13,2
Hotell- og restaurant utgifter 	 4,4
Diverse transporttjenester 	 3,4
Annen bruk av offentlige transporttjenester 1,3
Helsepleie
	

5,1
Skolegang og kulturelle aktiviteter

	
2,7

Diverse husholdningstjenester
	

1,0
Diverse andre tjenester
	

4,3

	1,0 	 0,5	 4,7	 3,1
	2,2 	0,0	 4,8	 4,1
	10,4 	4,9	 -7,0	 -0,3
	0,8 	0,9	 5,4	 2,3
	4,3 	2,2	 5,3	 5,7
	3,5 	1,9	 3,3	 2,6

-6,6 	-2,2	 4,1	 1,1
	3,1 	2,6	 3,9	 2,6

Tjenester i alt 35,4

100,0

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

Totalt privat konsum -0,3 	1,5	 3,7	 2,5
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PRIVAT KONSUM
Sesongjustert. Prosentvis endring fra foregående periode         

	Mrd.	 Volum	 Pris
	kr. 	

1992 1) 1992 1.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. 1992 1.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv.               

Varer
- varige forbruksgoder
- andre varer
Tjenester
- bolig
- andre tjenester
Spesifisert konsum
+ Nordmenns konsum i utlandet
- Utlendingers konsum i Norge

	222,0	 0,9 -0,1	 0,8 -0,5

	

29,8	 0,5 -0,4 -1,2	 3,8

	

192,2	 1,0	 0,0	 1,2	 -1,1

	

128,4	 1,4 -1,2	 2,1	 0,3

	

47,9	 0,5	 0,2	 0,2	 0,0

	

80,5	 2,0 -2,0	 3,3	 0,4

	

350,4	 1,1	 -0,5	 1,3	 -0,2
25,2 10,3	 -1,9	 0,7	 -2,2

	

13,1	 7,1 -14,9	 15,6 12,6

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

	

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

	

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

	

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

	

0,0	 3,1	 0,7	 0,5	 0,9	 0,9

	

0,9	 3,0	 1,0	 0,7	 1,3	 0,3

	

0,5	 2,5	 0,5	 0,8	 0,6	 0,4

	

13,4	 2,9	 1,1	 -0,1	 0,2	 2,9

	

-7,5	 3,4	 0,7	 1,4	 0,9	 0,3 

Privat konsum	 362,6	 1,5 -0,1	 0,8 -0,8
	

1,7	 2,5	 0,5	 0,7	 0,5	 0,7
- tendens2)	 ..	 0,2	 0,4	 0,3

	
0,3	 ••	 0,5	 0,7	 0,5	 0,6 

1) Nivåtall i løpende priser.
2) Endring i sesongjustert og glattet rate.     

nivå s ammenlign et med situasjonen før den kraftige
konsumoppgangen fant sted midt på 1980-tallet.
Den beskjedne veksten som tross alt fant sted i
kjøpet av varige konsumgoder fra 1991 til 1992
skyldtes økningen i anskaffelsene av personlige
transportmidler. For de to øvrige gruppene, møbler
og elektriske artikler og varige fritidsvarer, var det
nedgang i kjøpene fra 1991 til 1992. Tall fra Veg-
direktoratet viser at antall førstegangsregistrerte
personbiler gikk opp med om lag 6500 til i overkant
av 61500 i 1992. Dette var en vekst på i underkant
av 12 prosent regnet fra 1991. Registreringstallene
for desember 1992 og januar 1993 tyder på fortsatt
vekst i 1993.

I likhet med boliginvesteringene har den svake
utviklingen i kjøpet av varige goder de siste årene
sammenheng med den sterke Økningen i realrenten
etter skatt. I tillegg har trolig nedgangen i bolig-
investeringene i seg selv bidratt til til å dempe denne
delen av varekonsumet, siden en del kjøp av varige
konsumgoder utenom bolig er nært knyttet til selve
boligetableringen.

Blant ikke-varige forbruksgoder viste de fore-
løpige nasjonalregnskapstallene en oppgang i mat-
varekonsumet på nesten 5 prosent fra 1991 til 1992,
etter en oppgang på bare 0,7 prosent året før. En
relativt svak vekst i matvareprisene sammenlignet
med prisveksten for privat konsum totalt sett gjen-
nom flere år kan ligge bak den sterke veksten i
matvarekonsumet i 1992.

Også for konsumgruppene driftsutgifter til egne
transportmidler er det registrert klar vekst i 1992.
Dette henger blant annet sammen med en betydelig
vekst i kjøpet av reservedeler som følge av at den
gjennomsnittlige alderen for bilparken stadig har
blitt høyere. Elektrisitets- og brenselsforbruket økte

samlet sett med 1,3 prosent fra 1991 til 1992.
Vekstraten må ses i sammenheng med at gjennom-
snittstemperaturen for 1992 var høyere enn for
1991.

For gruppene klær- og skotøy og drikkevarer og
tobakk var det betydelig konsumnedgang fra 1991
til 1992. Nedgangen i kjøpene av klær og skotøy må
ses i lys av en oppgang fra 1989 til 1991 på over 13
prosent. En del av nedgangen i det registrerte for-
bruket av drikkevarer og tobakk motsvares trolig ay.

økte kjøp i Sverige, særlig etter de svenske avgifts-
lettelsene på alkoholvarer. Slike kjøp er i statis-
tikken en del av konsumgruppen nordmenns kon-
sum i utlandet.

Tjenester: Svak vekst i konsumet av bong-
tjenester

Foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregn-
skapet viser at tjenestekonsumet gikk opp med 1,4
prosent fra 1991 til 1992 etter en vekst på 2,7
prosent fra 1990 til 1991. Bak denne utviklingen lå
en oppgang i boligkonsumet på 0,5 prosent og en
vekst i konsumet av andre tjenester enn bolig-
tjenester på om lag 2 prosent.

Konsumet av boligtjenester beregnes i nasjonal-
regnskapet med utgangspunkt i størrelsen på bolig-
kapitalen. Som følge av nedgang gjennom flere år
i boliginvesteringene, var det en svært liten netto-
tilvekst av boligkapital fra 1991 til 1992. Den svake
veksten i boligkonsumet, som i 1992 utgjorde 13,2
prosent av privat konsumet, bidrar i betydelig grad
til å dempe veksten i privat konsum totalt sett.

Blant andre tjenester enn boligtjenester var det
vekst for alle undergruppene bortsett fra for diverse
husholdningstjenester. Sterkest vekst hadde kon-
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Kilde: SSB.

sumgruppen diverse transporttjenester som gikk
opp med nesten 5 prosent fra 1991 til 1992. Denne
gruppen omfatter blant annet forbruket av tele-
tjenester, som de senere årene hatt en svært sterk
vekst på grunn av et utvidet tjenestetilbud og av a
tellerskrittssatene flere gangen har blitt satt ned.

På grunn av betydelige vanskeligheter knyttet til
fordelingen av tjenesteproduksjonen på vareinnsats

og konsum må volumutviklingen for disse konsum-
kategoriene tolkes med stor forsiktighet.

Ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall gikk
nordmenns konsum i utlandet og utlendingers kon-
sum i Norge opp med henholdvis 10,3 og 7,1 pro-
sent fra 1991 til 1992. Den betydelige årsveksten
fra 1991 til 1992 for disse to konsumgruppene må
ses i lys av den avtakende internasjonale reise-
aktiviteten i forste kvartal 1991 som følge av Gulf-
krigen. Den sterke veksten i nordmenns konsum i
utlandet fra 1991 til 1992 har også sammenheng
med en økning i grensehandelen som følge av både
innenlandske og svenske avgiftsendringer på
alkoholvarer. Opplysninger fra Luftfartsverket vi-
ser at antall selskapsreiser foretatt med charterfly
gikk opp med 27,0 prosent fra de elleve forste
månedene av 1991 til tilsvarende periode i 1992.
Nivået i de elleve forste månedene i fjor lå imidler-
tid fortsatt 5,7 prosent under nivået for tilsvarende
periode i 1990. Tall fra SSBs overnattingsstatistikk
viser at antall overnattinger foretatt av utlendinger
gikk opp med 9 prosent fra 1991 til 1992.

Endringer i reelle lånekostnader

De reelle kostnader ved å ha lb avhenger av tre
forhold; den nominelle rentesatsen, skattebehand-
linen av gjeldsrenter og prisstigningen. Når lane-
kostnadene har økt gjennom mesteparten av perio-

NOMINELL RENTE, REALRENTE OG REALRENTE ETTER SKATT FOR LØNNSTAKERE
PÅ ULIKE INNTEKTSNIVÅER. Prosent 

Nominell rente - - Realrente Realrente etter skatt for
utvalgte inntektsnivåer  
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den 1980 - 1992, skyldes det endringer i alle tre
forholdene; bevegelser i nominell rentesats, endrin-
ger i inflasjonstakten og redusert fradragsrett for
renter ved inntektsbeskatningen.

De nominelle renteutgiftene er fradragsberetti-
get ved beregning av låntakers nettoinntekt ved
inntektsbeskatningen. Gjennom perioden 1987 -
1991 ble margingskatten for inntekter over 150 000
(1992-)kroner gradvis satt ned. Dette førte til at
skattefordelen av gjeldsrentefradrag ble redusert
for svært mange inntektstakere. I perioder med
prisstigning vil realverdien av lånet bli redusert.
Den reduksjonen av gjelden som skjer i løpet av et
år og som skyldes prisstigningen, kan regnes som
en reduksjon i kostnadene ved å ha lånet. Realren-
ten framkommer når den nominelle renten korrige-
res for denne reduksjonen i lånets realverdi.

I beregningene er de nominelle rentesatsene satt
lik gjennomsnittet av de kvartalsvise observasjone-
ne av de private bankenes utlånsrenter inklusive
gebyrer, slik disse framkommer i Norges Banks
rentestatistikk. Rentesatsen for 1992 er et anslag
basert på utviklingen fram til og med 2.kvartal. Fra

og med 1988 er nullstilte lån holdt utenfor ved
beregning av gjennomsnittsrenter.

I tabellen er inntektene holdt konst ant i realverdi
og oppgitt i 1992-priser. Ved beregning av realrente
er prisstigningen regnet fra desember til desember
for å få samme periodisering som ved beregningen
av skattereduksjonen.

Figuren viser at nominell rente økte fram til
1983, holdt seg om lag uendret fra 1983 til 1985,
for så å vokse noe sterkere til 1987. Etter 1988 har
nominell rente gradvis avtatt. Realrenten var nega-
tiv i begynnelsen av 80-årene, men økte kraftig
fram til 1988. Fra 1988 til 1990 gikk realrenten ned
med nær 1 prosentpoeng, men økte igjen med 1,7
prosentpoeng fra 1990 til 1992.

Gjennom perioden 1980 til 1991 beveget real-
renten etter skatt seg stort sett etter samme mønster
som realrente før skatt for alle inntektsnivåer i
tabellen. Nivået til realrenten etter skatt varierer
imidlertid med inntektsnivået, for eksempel var
realrenten for skattytere med høye inntekter negativ
helt fram til 1987, mens den for lave inntekter
enkelte år var oppe i over 4-5 prosent. Realrenten

REELLE LÅNEKOSTNADER

Nominell rente, prisvekst og realrente.

År
	

1988	 1989
	

1990
	

1991
	

1992
	

1993*

Nominell rente
	

16,9	 15,3
	

14,8
	

14,5
	

14,2
	

13,2
Prisvekst gj. året
	

5,6	 4,2
	

4,4
	

2,9
	

2,2
	

4,0
Realrente før skatt
	

10,7	 10,7
	

10,0
	

11,3
	

11,7
	

8,8

Marginalskatteprosent for renteutgifter.
Lønnstakere i klasse 1 med standardfradrag

År	 1988
	

1989	 1990	 1991	 1992	 1993*

Inntekt 1992 kroner
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000

	25,0	 26,6	 26,0	 26,5	 28,0	 28,0

	

25,0	 26,6	 26,0	 26,5	 28,0	 28,0

	

35,0	 36,6	 36,0	 34,0	 28,0	 28,0

	

45,0	 45,6	 43,0	 40,5	 28,0	 28,0

	

48,0	 45,6	 43,0	 40,5	 28,0	 28,0

	

48,0	 45,6	 43,0	 40,5	 28,0	 28,0

Realrente etter skatt      

År	 1988
	

1989	 1990	 1991	 1992	 1993*

Inntekt 1992 kroner
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000

	6,7	 6,7	 6,3	 7,5	 7,9	 5,3

	

6,7	 6,7	 6,3	 7,5	 7,9	 5,3

	

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

	

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

	

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

	

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

*Anslag  
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etter skatt økte særlig sterkt fra 1986 til 1988 for
skattytere på alle inntektsnivåer. Det skyldes både
at nominell rente økte, og at prisstigningstakten falt.
For de høyeste inntektsgruppene har også skatte-
omleggingen bidratt noe til økningen i realrente
etter skatt.

Skattereformen innebærer at fra 1992 vil alle
personer stå overfor samme marginalskatt parente-
utgifter, uavhengig av inntektens størrelse. Real-
rente etter skatt vil dermed også bli lik for alle
inntektstakere. Det er særlig for inntektsnivåer over
200 000 at verdien av gjeldsrentefradraget er blitt

redusert. For disse inntektsnivåene medførte skatte-
reformen og den reduserte prisstigningen en økning
i realrente etter skatt på 2,3 prosentpoeng fra 1991
til 1992.

Det er også laget beregninger for 1993 basert på
en anslått prisstigning gjennom året på 4 prosent-
poeng og en nedgang i det nominelle rentenivået på
1 prosentpoeng. Siden marginalskatt på rente-
utgifter ikke endres fra 1992 til 1993 innebærer
forutsetningene at realrenten etter skatt vil være 2,6
prosentpoeng lavere i 1993.
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UTENRIKSØKONOMI

Foreløpige anslag for utenriksregnskapet viser et
overskudd på driftsbalansen på 22,1 mrd. kroner for
1992, en reduksjon i driftsoverskuddet på 10,3 mrd.
kroner i forhold til 1991. Nedgangen skriver seg fra
en reduksjon i overskuddet på vare- og tjenesteba-
lansen på 5,9 mrd. kroner, samt en økning i under-
skuddet på rente- og stønadsbalansen på 4,4 mrd.
kroner. Det må understrekes at usikkerheten om-
kring de foreløpige tallene for 1992 er større enn
normalt på grunn av omlegging av statistikken.

Overskuddet på vare- og tjenestebalansen gikk
ned i alle de tre første kvartalene av 1992, sammen-
lignet med de samme periodene året før. En relativt
sterk økning av eksportoverskuddet i 4. kvartal,
som først og fremst gjaldt varegruppene skip og
oljeplattformer mv. og tradisjonelle varer, kunne
bare delvis kompensere for dette. Fjorårets redu-
serte overskudd på vare- og tjenestebalansen kan
fOrst og fremst forklares med en forverring av vårt
bytteforhold overfor utlandet på 6,7 prosent fra
1991 til 1992. Bytteforholdet er definert ved forhol-
det mellom prisindeksene for henholdsvis totaleks-
porten og totalimporten. En relativt sterk økning i
det totale eksportvolumet har bare delvis motvirket
dette.

Eksportprisene på råolje og naturgass gikk ned
med hele 8,5 prosent fra 1991 til 1992. Samtidig
ate eksporten av råolje betydelig i 1992, slik at
verdien av olje- og gasseksporten viste en liten

økning. Prisnedgang i eksportmarkedene for metal-
ler, treforedlingsprodukter, raffinerte oljeprodukter
og kjemiske rivarer har gitt store utslag på eksport-
verdien av tradisjonelle varer. Også andre viktige
eksportvarer som fisk, trevarer og kjemiske og mi-
neralske produkter hadde betydelige prisfall. Til
tross for relativt høy volumvekst, sank derfor ver-
dien av tradisjonell vareeksport med 3,1 mrd. kro-
ner i 1992.

Også for eksport av tjenester var det prisnedgang
fra 1991 til 1992. Nedgangen km for en stor del
tilskrives fallet i fraktratene for skipsfart gjennom
de tre forste kvartalene i fjor. På årsbasis var ned-
gangen på 11,2 prosent, til tross for en bedring av
ratene fra 3. til 4. kvartal. Også fraktvolumet fra
skipsfarten ble redusert betydelig i fjor. Når verdien
av den totale tjenesteeksporten gikk såpass lite ned,
skyldes det en markant volumoppgang i posten
andre tjenester, som først og fremst kan tilskrives
en omlegging til bruttoføring av forsikringstjenes-
ter i utenriksregnskapet fra og med januar 1992.
Anslagene for 1992 kan derfor ikke sammenlignes
med tidligere års tall. Holder vi forsikringstjen-
estene utenfor, gikk eksportverdien av tjenester
kraftig ned. Dette bidro til en nedgang i vår totale
eksport utenom forsikringstjenester på 12,3 mrd.
kroner fra 1991 til 1992.

Den sterke økningen i verdien av tjenesteimpor-
ten, skriver seg på tilsvarende måte for en stor del

DRIFTSBALANSEN
Milliarder kroner 

Verdi	 Endring fra 1991 til 1992 

1991	 1992 92.1	 92.2	 92.3	 92.4	 Verdi Volum	 Pris
N 	 .......	 NM. NUNN NM

Eksport	 308,6	 304,0	 76,8
	Skip og oljeplattf. mv.» 14,2	 12,2	 5,5

Råolje og naturgass	 96,7	 98,4	 23,6
Tradisjonelle varer	 112,3	 109,2	 27,4
Tjenester	 85,4	 84,2	 20,4

Import	 249,1
Skip og oljeplattf. mv.» 18,1
Råolje	 1,6
Tradisjonelle varer	 150,5
Tjenester	 79,0

	Vare- og tjenestebalansen 59,5	 53,6	 16,6	 9,8	 12,7
	Rente- og stønadsbalansen -27,1	 -31,5	 -11,7	 -9,6	 -2,6

Driftsbalansen	 32,4	 22,1	 5,0	 0,2	 10,1

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

	250,4
	

60,2

	

10,1
	

1,5

	

0,9
	

0,2

	

154,0
	

39,0

	

85,4
	

19,5

	

75,9
	

74,3

	

2,4
	

1,8

	

25,0
	

23,8

	

27,5
	

26,2

	

20,9
	

22,6

	

66,1
	

61,6

	

4,8
	

2,0

	

0,3
	

0,3

	

37,9
	

37,1

	

23,1
	

22,2

	

77,0	 -4,6
	

18,4	 -23,0

	

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

	

26,0
	

1,7
	

10,9	 -9,1

	

28,1	 -3,1
	

4,7	 -7,8

	

20,4	 -1,2
	

3,5	 -4,7

	

62,5
	

1,3
	

2,6	 -1,3

	

1,8	 -8,0	 -8,6
	

0,6

	

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

	

40,1
	

3,5
	

6,0	 -2,5

	

20,5
	

6,4
	

5,8
	

0,6

	

14,5	 -5,9	 • • 	 • •

	-7,5 	 -4,4	 • • 	 • •

	7,0 	 -10,3	 • • 	 • •
MM.



10

-	

N ` Vr	‘"\:11 'I ` \INII , 	 \\
, 	

,.. 	
\". 	 t: \I 'I. ,,,,\ \, \\*, k. t

\.F 	 % \ 	

, 

\ ` kNN k: \\	 'i* °
% 	 k, 	 . ,

	\ 	 :- '"ANN 	,,k k\\\ 	 k\\

- 10-

-20

-30

-40

-50 	
1972	 1974	 1976	 1978	 1980	 1982 '84	 1986	 1988	 1990	 1919	 92

EKSPORT OG IMPORT
Prosentvis endring fra 1991 til 1992

Verdi Volum Pris

Eksport	 -1,5
Skip og oljeplattformer mv.1) -14,4
Råolje og naturgass	 1,8
Tradisjonelle varer	 -2,8
Tjenester	 -1,4

Import	 0,5
Skip og oljeplattformer mv.1)
Råolje	 -43,3
Tradisjonelle varer	 2,3
Tjenester	 8,1

6,1 -7,2
-5,1 -9,8
11,2 -8,5
4,2
4.1 -5,3

1,0 -0,5
-47,7 6,4
-39,0 -7,1

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

1) Inkl. moduler og direkte eksport/import av varer
ved oljevirksomheten.
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DRIFTSBALANSE OG FORDRINGER PÅ UTLANDET SOM ANDEL AV BNP

- Driftsbalanse/BNP EM Netto ford./BNP

fra overgangen til ny statistikkføring. Omleggingen
skal imidlertid i prinsippet ikke påvirke tjeneste-
balansen, dvs. differansen mellom eksporten og
importen, og dermed heller ikke den totale vare- og
tjenestebalansen. Holder vi forsikringstjenestene
utenom, gikk verdien av den totale importen ned
med 6,9 mrd. kroner fra 1991 til 1992. Dette skriver
seg først og fremst fra volumreduksjoner. Det var
særlig volumnedgangen i importen av skip og olje-

plattformer mv., som var på hele 47,7 prosent, som
slo sterkt ut. Okt importvolum av tradisjonelle varer
motvirket bare delvis dette.

Rente- og stønadsbalansen viser nettooverfOrin-
gene av stønader, renter og aksjeutbytte mv. fra
utlandet. Underskuddet på dette regnskapet økte
med 4,4 mrd. kroner i 1992 i forhold til året for. Den
viktigste forklaringen på dette er en økning av netto
aksjeutbytte til utlandet på 5,7 mrd. kroner, som for
en stor del skyldes at oljeselskapene i begynnelsen
av fjoråret utbetalte aksjeutbytte til utlandet av
overskudd som har weft tilbakeholdt fra tidligere
års drift. Dette ble delvis motvirket av en nedgang
i Norges netto rentebetalinger til utlandet fra 1991
til 1992. De reduserte rentebetalingene henger blant
annet sammen med at Norges utenlandsgjeld har
gått ned.

Foreløpige beregninger viser at Norges netto-
gjeld overfor utlandet ved utgangen av 1992 var på
52,4 mrd. kroner, en nedgang på 17,1 mrd. kroner
fra året før. For å komme fram til et anslag på
nettogjelden ved siste årsskifte, er overskuddet på
driftsbalansen korrigert for omvurderinger av for-
dringer og gjeld som følge av valutakursendringer
fra slutten av 1991 til slutten av 1992. Mesteparten
av Norges utenlandsgjeld er notert i amerikanske
dollar, slik at kursutvildingen for dollar er avgjØ-
rende for omvurderingene. En markert økning i
dollarkursen mot slutten av fjoråret forte til at kur-
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sen lå høyere ved utgangen av 1992 enn ett år
tidligere. Blant annet bidro Norges overgang til
flytende valutakurs i desember til dette. Norges
utenlandsgjeld ved utgangen av fjoråret utgjorde
7,5 prosent av bruttonasjonalproduktet. I 1991 var
den tilsvarende gjeldsandelen 10,1 prosent, og den
har vært synkende siden 1988.

Disponibel inntekt og sparing for Norge
Mens bruttonasjonalproduktet er et uttrykk for den
samlede verdiskapningen i et land i løpet av et år,
viser disponibel inntekt for Norge hva landet har til
disposisjon til konsum og sparing. Disponibel inn-
tekt er definert som bruttonasjonalproduktet i lø -

pende
-

 priser fratrukket kapitalslit og nettooverf0-
ringer til utlandet (renter, aksjeutbytte og stønader).

Beregningene for 1992 viser at disponibel inn-
tekt for Norge var 566,5 milliarder kroner, 1,4
prosent høyere enn året før. Deflatert med nasjonal-
regnskapets prisindeks for netto innenlandsk bruk
av varer og tjenester, dvs. en prisindeks for konsum
og nettorealinvesteringer, ble disponibel inntekt re-
dusert med 1,5 prosent fra 1991 til 1992, mot en
vekst på 0,8 prosent året før. Veksten i disponibel
realinntekt for Norge i årene 1989, 1990 og 1991
var på langt nær sterk nok til å oppveie den kraftige
nedgangen i irene 1986 til 1988, som særlig skyld-
tes oljeprisfallet. Nedgangen fra 1991 brakte dis-
ponibel realinntekt for Norge ned på et nivå som er
5,7% prosent lavere enn nivået i 1985.

Endring i disponibel realinntekt kan dekompone-
res i bidrag fra henholdsvis produksjonsvekst, end-
ring i rente- og stønadsbalansen og endring  i bytte-
forholdet overfor utlandet (forholdet mellom eks-
port- og importpriser).

Okt produksjon bidro isolert sett til en vekst i
disponible realinntekt på 3,5 prosent fra 1991 til
1992. Nasjonalregnskapstallene tyder på at produk-
sjonsoppgangen i utvinning og rortransport av olje

DISPONIBEL REALINNTEKT FOR NORGE
Prosentvis endring fra året for.

.....

	1991	 1992
.....

Disponibel realinntekt for Norge	 0,8	 -1,5

Bidrag fra
Produksjonsvekst i

oljevirksomhet	 2,0	 2,3
Produksjonsveskt ellers 	 0,1	 1,2

Endring i bytteforholdet 	 -1,2	 -4,4

Endring i rente og stonads-
balansen	 -0,1	 -0,6

SPARERATEN FOR NORGE
Sparing i prosent av disponibel inntekt for Norge
25 	

20.

15'

10.

5 .

0 	 1111 	 1111 	 1111 	 111111111 	 111I 	
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og gass alene Økte realinntekten med 2,3 prosent,
mens vekst i produksjonen i øvrige næringer bidro
med 1,2 prosentpoeng til veksten i Norges disponi-
ble realinntekt.

Utviklingen i bytteforholdet trakk disponibel re-
alinntekt ned med 4,4 prosent i 1992. Forverringen
i bytteforholdet fra 1991 til 1992 skyldtes dels
nedgang i eksportprisene, særlig på råolje og me-
taller, delvis en generell prisoppgang på vareimpor-
ten.

En svekkelse av rente- og stønadsbalansen over-
for utlandet i 1992 reduserte isolert sett disponibel
realinntekt med 0,5 prosent. Forverringen forklares
av oppgang i aksjeutbytte og stonader til utlandet.

Sparing er defmert som disponibel inntekt fra-
trukket privat og offentlig konsum. Sparingen for
landet som helhet er samtidig lik summen av netto
realinvestering og netto finansinvestering. Netto
realinvesteringene er lik aningen i produksjonska-
pitalen, mens netto finansinvesteringene er lik
overskuddet på driftsbalansen som igjen er lik a-
ningen av netto fordringer på utlandet som følge av
transaksjoner. Det er ikke tatt hensyn til omvurde-
ring av f.eks. petroleumsreservene, andre naturres-
surser eller utenlandsgjelden ved beregning av spa-
ringen.

I folge denne definisjonen ble sparingen for Nor-
ge, redusert med 1,3 milliarder kroner fra 1991 til
1992. Husholdningssektorens sparing ate derimot
med 9,6 niilliareder kroner. Bide real investering
og finansinvestering ble redusert i 1992.  Spann-
gens sammensetning endret seg ved at realinveste-
ringene ate sin andel av totale sparing fra 48% i
1991 til 55% i 1992.

Spareraten for Norge, definert som sparing i
prosent av disponibel inntekt, er beregnet til 8,7
prosent i 1992, rundt 2,5 prosentpoeng lavere enn
året før.
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Utsiktene for 1993 og 1994

Anslag for den makroøkonomiske utviklingen i år
og til neste år er som vanlig gjort ved hjelp av SSBs
makroøkonometriske kvartalsmodel KVARTS.
Ifølge beregningene vil høy vekst i oljesektorens
investeringer i 1993 avløses av en tilsvarende sterk
nedgang i 1994. Etterspørselsveksten i fastl ands-
Norge i 1993 blir moderat, men tar seg i likhet med
etterspørselen fra utlandet opp i 1994. I tråd med
dette øker aktiviteten i fastlands-Norge både i inne-
værende og neste år. Arbeidsledigheten vil likevel
bli liggende om lag på samme nivå som i 1992
ifølge beregningene. Som følge av momsøkning og
redusert kronekurs blir prisstigningen markert høy-
ere i 1993 enn i 1992. Moderat innenlandsk kost-
nadsvekst og en lav prisvekst på verdensmarkedet
for de fleste varer, bidrar likevel til at prisveksten i
1993 ikke blir høyere enn 3,6 prosent. I 1994 vender
en tilbake til en nominell utvikling på linje med
fjorårets.

Valuta og rente

Beregningene er basert på en antagelse om at indu-
striens effektive kronekurs i beregningsperioden
forblir om lag uendret fra gjennomsnittet i januar.
Dette innebærer et fall i kronens internasjonale
verdi på knappe 2 prosent fra 1992 til 1993. Rente-
reduksjoner i Tyskland og dermed i resten av ECU-
området gjennom 1993 er antatt å føre til en styr-
king av dollaren i forhold til ECU. Sammen med en
prisvekst i Norge som er på linje med handelspart-
nernes, medvirker dette til at pengemarkedsrenten
i Norge faller ned mot rente-nivået i utlandet i løpet
av inneværende An Det internasjonale rentenivået
forutsettes å gå ytterligere ned og den norske penge-
markedsrenten reduseres tilsvarende.

tungindustrien i Ost-Europa, kommer i tillegg til
usikkerheten knyttet til prognosene for den økono-
miske utviklingen hos våre handelspartnere.

Råoljeprisen er forutsatt å gå ned fra 19 1/2 dollar
pr. fat i gjennomsnitt i 1992 til 18 dollar i 1993, og
så øke svakt til 18 1/4 dollar pr fat i 1994. Med våre
valutakursforutsetninger innebærer dette 128 kro-
ner pr. fat. i 1993, økende til 134 i 1994. Den
internasjonale prisveksten er videre forutsatt å hol-
de seg forholdsvis lav i 1993 for de fleste varer, men
øke noe utover i 1994 etterhvert som konjunkturene
internasjonalt tar seg opp. Prisen på råvarer som
metaller er i tråd med et normalt konjunkturforlOp,
forutsatt å ta seg noe opp gjennom 1993, og øke
markert i 1994.

Prisveksten for tradisjonelle importvarer øker i
beregningen fra -1,6 i 1992 til 3,5 i 1993 og 5,7 i
1994. Omslaget i importprisutviklingen har i stor
grad sammenheng med valutakursutviklingen.
Kronekursen styrket seg overfor handelspartnere-
nes valutaer med 1,3 prosent i 1992, men antas å bli
svekket med nær 2 prosent inneværende år. For
1994 er det lagt til grunn uendret valutakurs. Utover
en viss økning i den internasjonale prisstigningen,
kan den sterke importprisveksten til neste år tilskri-
ves økningen i metallprisene og forsinkete reaksjo-
ner av depresieringen av kronen.

Oljesektoren

De påløpte oljeinvesteringene er antatt å øke med
nær 19 prosent i 1993, for deretter å falle markert
etterhvert somflere av de store investeringsprosjek-
tene avsluttes. Produksjonen av olje og gass oker i
beregningen moderat i 1993, men far i 1994 en
betydelig vekst.

Oppsving i markedsveksten internasjonalt
først i 1994

Beregningen bygger på en noe lavere markedsvekst
(importvekst hos våre viktigste handelspartnere) i
1993 enn i 1992. I tråd med prognosene for viktige
handelspartnere som er gitt foran, antas imidlertid
markedsveksten å ta seg opp i 1994. Valutauroen i
fjor høst resulterte i utsikter til en sterk svekkelse
av den innenlandske etterspørselen i flere viktige
land for norsk eksport. Dette har bidratt til å skyve
det internasjonale oppsvinget for norske eksport-
markeder ytterligere ut i tid. Uvisshet om utfallet av
GATT- og EOS-forhandlingene samt utviklingen i

Økonomisk politikk

Beregningene tar utgangspunkt i den vedtatte sal-
deringen av statsbudsjettet for 1993, men legger til
grunn en svakt høyere kommunalt konsum. I 1994
har vi forutsatt en moderat vekst i offentlig konsum
og uendrede reelle skattesatser.

Forbigående Økt prisvekst i 1993

Beregningene viser en vekst i konsumprisindeksen
på 3,6 prosent i år. Momsøkningen fra 20 til 22
prosent, slår isolert ut i en økt prisvekst på om lag
1,2 prosent i inneværende An En antatt økning i
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UTVIKLINGEN I NOEN ØKONOMISKE HOVEDSTØRRELSER
Prosentvis endring fra året før der ikke annet framgår

19931992

Regnskap

Privat konsum
Offentlig konsum
Bruttoinv. i fast realkapital2)
- fastlands-Norge

Eksport
- råolje og naturgass
- tradisjonelle varer

Import
- tradisjonelle varer

Bruttonasjonalprodukt
- fastlands-Norge

Utførte timeverk lønnstakere
AKU-ledighetsprosent

Lønn pr. timeverk
Konsumpri.sindeksen

Importpris trad. varer
Eksportpris trad. varer

Driftsbalansen (nivå) mrd. kroner	 22,1

MEMO:
Etterspørsel fra fastlands-Norge3)
Påløpte investeringer i oljesektoren4) 	17,1

1,3

Råoljepris (nivå) i kroner
	

121

1994

SSB

2,6
2,3

-5,9
4,3

5,8
8,2
3,9

2,9
2,1

3,0
1,9

0,3
6,1

3,5
2,3

4,8
8,5

47,1

2,8
-16,4

134

1,5
2,7
5,6

-1,4

6,1
11,2
4,2

1,0
4,0

2,9
1,3

0,6
5,9

2,7
2,3

-1,6
-6,7

SSB

1,8
2,5

17,8
3,4

2,3
4,6
0,7

0,8
0,7
4,0

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

2,9	 1,0
2,4	 1,5

0,5	 0
6,0

3,2
5,6

24,8

3,0
3,6

2 1/4
2 3/4

2
2

20,3

2,2
18,4	 16
128	 127

1)FD: Anslag ifølge Finansdepartementet, Salderingsproposisjon 1993 som ble offentliggjort 4/12-92, altså 6 da-
ger for krone-bindingen til ECU ble suspendert.
2)0mfatter oljeplattformer, som i nasjonalregnskapet blir regnet som investert på det tidspunktet disse blir plas-
sert på feltene. Vekstraten kan derfor endres mye fra år til år.
3)Privat konsum + offentlig konsum + bruttoinvesteringer i fastlands-Norge.

importprisveksten i 1993, bidrar også til høyere
prisstigning i 1993. Nedsettelsen av arbeidsgiver-
avgiften med 2,4 prosentpoeng og gjeninnføring av
forbrukersubsidier på noen jordbruksvarer trekker
i motsatt retning.

Til neste år vil konsumprisveksten falle ned til
2,3 prosent. Høy produktivitetsvekst, forsinkede
effekter av arbeidsgiveravgiftsnedsettelsen og for-
holdsvis lav importprisvekst på konsumrelaterte
varer er faktorer bak den lave prisveksten i 1994.

Lavere reallønn i 1993, men Økning i 1994

Med en forholdsvis klar økning i prisstigningen i
1993, ligger det ifølge beregningene an til en øk-
ning i timelønnsveksten i år. Veksten er imidlertid
ikke stor nok til å kunne hindre en viss reallønns-

nedgang i 1993. Forholdsvis sterk produktivitets-
vekst kombinert med en økning i konsumprisvek-
sten i 1993, fører til høyere timelønnsvekst i 1994
og dermed en klar reallønnsvekst neste år.

Moderat vekst i fastlands-Norges etterspørsel

Beregningen viser et visst oppsving i investetinge-
ne i fastlands-Norge i 1993, og oppgangen fortset-
ter i 1994. I overenstemmelse med resultatene fra
SSBs investeringsundersøkelse fra 4. kvartal i fjor,
er veksten i industriinvesteringene fra 1992 til 1993
anslått til knapt 11 prosent. Investeringene innenfor
privat tjenesteyting ser ut til å kunne øke både i år
og til neste år, mens investeringene i offentlig sek-
tor er antatt å bli redusert i 1993, for så å øke noe
neste år. Boliginvesteringene når i beregningen



I/

o

-2
89.1	 90.1	 91.1	 92.1

- Konsumprisvekst 	
93.1	 94.1

Timelønnsvekst
totalt

1111111 	 111

12

10

8

6

4

2

KONSUM OG INVESTERINGER
1990=100. Sesongjusterte volumindekser

115 	

110"

105 •

95-

BRUTTONASJONALPRODUKT
1990=100. Sesongjusterte volumindekser

112 	

110-

108 -

104-

106 -

102-

100-

98 -

96 -

10

-2

-8
1975	 1978

-4

o

6

4

8

2

6-

1981 1984	 1987

I
1• • i 	 iI, I

 '
+./ 

1990	 1993

50

45

40

35

30

25

20

15

ØKONOMISK UTSYN
	 99

PRIS- OG LØNNSVEKST
Sesongjustert og regnet fra foregående kvartal, årlig rate

EKSPORT OG IMPORT AV TRADISJONELLE VARER
1990=100. Sesongjusterte volumindekser

110

105-

100"

95 -

90-

85 -

80	 i 	 111111ITI -111.11111.111 	

89.1	 90.1	 91.1	 92.1	 93.1	 94.1

- Eksport 	  Import

89.1	 90.1	 91.1	 92.1	 93.1	 94.1
- Privat konsum 	 Bruttoinvesteringer

i fastlands-Norge

94 111111111111r1IIIIIIIIII

89.1	 90.1	 91.1	 92.1	 93.1	 94.1

- I alt	 ----- Fastlands-Norge

SPARERATE, NETTOFORDRINGSRATE OG
REALRENTE ETTER SKATT 1975-1994

Sparerate   Realrente etter skatt
- - Husholdningenes nettofordringer i prosent av

disponibel inntekt (høyre akse).

Kilde: SSB og Norges Bank.

ARBEIDSLEDIGHETSPROSENTEN (AKU)
Sesongjustert

4.611 -111mturituvitmluu
89.1	 90.1	 91.1	 92.1	 93.1	 94.1



100	 ØKONOMISKE ANALYSER

bunnen i første halvår i år, men veksten gjennom
resten av 1993 blir for svak til å kunne hindre en
nedgang på årsbasis. Lavere realrente og fortsatt
inntektsøkning for husholdningene fører til vekst i
boliginvesteringene i 1994.

I tråd med inntektsveksten og realrenteutviklin-
gen, viser beregningen en vekst i privat forbruk på
1,8 prosent i år og 2,6 prosent i 1994. Husholdning-
enes sparerate øker svakt fra 1992 til 1993 og holder
seg omlag uendret i 1994. Som en følge av relativt
høy sparing og et lavt nivå på realinvesteringene
fortsetter husholdningene å øke sine nettofordrin-
ger som andel av disponibel inntekt. Denne andelen
- nettofordringsraten - øker i fremskrivningene fra
vel 20 prosent i 1992 i 1992 til noe over 30 prosent
i 1994. Dette er imidlertid fortsatt klart lavere enn
nivået fram til 1985.

Svak vekst i tradisjonell vareeksport i 1993, okt
vekst i 1994

Etterspørselen fra utlandet rettet mot norske pro-
dukter er anslått å utvikle seg forholdsvis svakt i
1993. Dette bidrar til en lav vekst i eksporten av
tradisjonelle varer i 1993. Holdes energirelaterte
varer utenom, blir eksportveksten i 1993 for denne
varegruppen ifølge beregningene 1,3 prosent, mot
2,5 prosent i fjor. I 1994 bidrar høyere markeds-
vekst til at tradisjonell vareeksport øker med nær 4
prosent. Eksporten i alt øker med 2,2 prosent i 1993
og med hele 5,8 prosent i 1994 som følge av fortsatt
sterk økning i eksporten av råolje og naturgass.

Moderat vekst i BNP både i 1993 og 1994

Ifølge beregningene vil investeringene i oljesektor-
en i inneværende år være en hoveddrivkraft bak
produksjonsveksten i fastlands-Norge. Produk-
sjonsveksten innenfor den off-shore rettede indu-
strien er derfor meget høy også i 1993. Investerings-
oppgang i fastlands-Okonomien fører til vekst i
produksjonen i bygge- og anleggsvirksomheten i
1993. Utekonkurrerende industri får som følge av
den lave markedsveksten en meget svak produk-
sjonsutvikling i år, men produksjonen skyter fart til
neste år i tråd med forbedrede markedsutsikter.
Ifølge beregningene blir produksjonsveksten i fast-
landsøkonomien under ett på 2,4 prosent i 1993. På
grunn av sterkere vekst i petroleumsproduksjonen,
er vekstanslaget for økonomien som helhet noe
høyere.

I 1994 slår den kraftige nedgangen i oljesektor-
ens investeringer ut i et fall i samlet industriproduk-
sjon til tross for klar vekst i utekonkurrerende indu-
stri. Produksjonen innenfor næringslivet forøvrig
ventes gjennomgående å øke noe sterkere enn i
1993. Samlet reduseres likevel produksjonsveksten
i fastlands-sektorene fra 1993 til 1994. Olje- og

gassproduksjonen forutsettes imidlertid å vokse
kraftig i 1994, slik at BNP-veksten totalt holder seg
uforandret fra 1993 til 1994.

Økende overskudd i utenriks Økonomien

Foreløpige tall viser et overskudd på driftsbalansen
på 22 mrd. kroner i 1992. Til tross for sterk import-
vekst, økt importprisvekst og lav eksportvekst øker
overskuddet på driftsbalansen fra 1992 til 1993.
Det skyldes at underskuddet på rente- og stønads-
balansen reduseres i 1993, dels som følge av lavere
betalinger av aksjeutbytte fra oljesektoren og dels
som følge av redusert utenlandsgjeld og lavere in-
ternasjonale rentesatser. I 1994 gir oppgang i olje-
produksjon, nedgang i oljeinvesteringene og en
bedring i bytteforholdet overfor utlandet en vesent-
lig økning av driftsoverskuddet. En betydelig øk-
ningen i råoljeprisen i norske kroner bidrar vesent-
lig til bedringen i bytteforholdet. En reduksjon av
oljeprisen i norske kroner med 10 prosent i 1994 i
forhold til vårt anslag, vil ha redusere driftsover-
skuddet fra 47 til 36 mrd. kroner i 1994.

Små endringer i arbeidsledigheten i 1993 og
1994

Med fortsatt moderat vekst i norsk økonomi, vil
situasjonen på arbeidsmarkedet ikke endre seg ve-
sentlig i 1993 og 1994 i forhold til 1992. Mot slutten
av beregningsperioden kan ledigheten gå svakt ned
hvis våre forutsetninger om markedsvekst i utlandet
slår til. Det kan nå se ut til at nedgangen i arbeids-
tilbudet som har pågått siden 1988 har stoppet opp
og at tilbudet vil øke noe i tiden framover. Bereg-
ningene peker mot en vekst i arbeidstilbudet i 1993
på knappe 10 000 personer, som imidlertid er lavere
enn de underliggende demografiske faktorene iso-
lert sett tilsier (15-20 000 personer). I 1994 derimot
er veksten i arbeidstilbudet i tråd med utviklingen i
yrkesbefolkningen.

Hvordan traff SSBs prognoser for 1992?

I tabellen nedenfor er det vist hvordan SSBs prog-
noser for 1992 har endret seg over tid og etterhvert
faset seg inn mot regnskapstallene presentert i den-
ne utgaven av økonomiske analyser. Som det
framgår av tabellen er det små avvik mellom de
foreløpige regnskapstallene og prognosene som ble
avgitt sommeren 1992 (0A5-92 og 0A6-92). Slik
var det også for prognosene for 1991 som ble omtalt
i forrige års Utsyn. Går vi to år tilbake (0A1-91),
var vi gjennomgående for optimistiske med hensyn
til den internasjonale økonomiske utvikling i våre
prognoser. Det viser seg i form av overvurdert
eksportvekst særlig for tradisjonelle varer. Dette
medførte at våre prognoser generelt ble for optimis-
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tiske. Veksten i privat konsum og fastl ands-Norges
bruttoinvesteringer ble for høyt anslått, mens vi
undervurderte påløpte oljeinvesteringer og offent-
lig konsum- og investeringsvekst. Dette siste er
ikke så overraskende ettersom den økonomiske
politikken har blitt lagt om i mer ekspansiv retning
etterhvert som den økonomiske utviklingen ble
svakere enn de fleste forventet. Dette har ført til at
våre anslag på BNP-veksten for fastlandsøkonomi-
en og ikke minst for totalt BNP, har truffet godt.

Anslagene for lønns- og prisveksten har også ligget
for høyt. Det skyldes to forhold. For det første var
prognosene lenge basert på en internasjonal opp-
gang som ville ha ført til økt prisvekst internasjo-
nalt. For det andre har som nevnt anslagene for den
realøkonomiske utviklingen også weft for optimis-
tiske noe som har gjort at vi har undervurdert ar-
beidsledigheten og dermed overvurdert lønns- og
prisveksten.

SSBs ulike prognoser for 1992. Vekstrater i prosent.

0A1-91 1) 0A6-91 0A9-91 0A1-92 0A5-92 0A6-92 0A9-92 0A1-932)

Privat konsum
Off. konsum
Br.inv. fastl.
Eksport
-Trad.varer.

Import
-Trad. varer

BNP
BNP fastl.
Timeverk lønnstak.
AKU-ledighet (nivå)
Timelønn
Konsumpriser
Driftsbal. (mrd.kr.).

	2,5	 3,7	 3,0	 2,5

	

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

	

4,1	 4,5	 1,8	 1,9

	

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

	

7,4	 4,7	 2,1	 2,9

	

6,6	 3,4	 3,8	 2,7

	

7,0	 6,2	 3,6	 3,2

	

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

	

2,8	 2,9	 1,5	 1,6

	

0,6	 0,2	 0,2	 -0,3

	

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

	

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

	

4,3	 4,0	 3,2	 3,2

	

11,0	 47,5	 30,3	 25,3

	

1,8	 1,5

	

3,0	 2,7

	

-2,4	 -1,4

	

6,7	 6,1

	

3,4	 4,2

	

3,2	 1,0

	

4,5	 4,0

	

2,3	 2,9

	

0,6	 1,3

	

0,3	 0,6

	

6,0	 5,9

	

3,5	 2,7

	

2,3	 2,3

	

19,6	 22,1

	1,7
	

2,1

	

2,9
	

2,8
-3,7	 -2,3

	

2,6
	

6,5

	

1,9
	

3,3

	

1,9
	

4,0

	

2,2
	

1,4

	

2,6
	

2,9

	

1,4
	

1,8
-0,3
	

0,1

	

5,9
	

6,2

	

3,4
	

3,6

	

2,4
	

2,5

	

20,0
	

13,0

1) Økonomiske analyser nr. 1-1991.
2) Foreløpige regnskapstall for 1992.
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Befolkning

Ved utgangen av 1992 var det i Norge omtrent 4
298 000 innbyggere, mens det året før vu 4 274
000. Denne tilveksten på 24 000, eller 0,6 prosent
er relativt sterk sett i forhold til perioden 1980-
1990. Den skyldes at det samtidig har vært stor
naturlig tilvekst og høy nettoinnvandring fra utlan-
det. Den naturlige tilveksten i 1992 var om lag 15
000 (60 000 fødte minus 45 000 døde). Tallet på
fødte var nesten 1 000 lavere enn året før, mens
tallet på døde var likt. Innvandringsoverskuddet
ate noe, og ser ifølge foreløpige tall ut til å bli 9
500. Det var tallet på innflyttinger som steg. Det
synes som om det i 1992 igjen blir en liten nettout-
flytting fra Nord-Norge, mens det i 1991 for første
gang på 20 år var et lite overskudd av innflyttere.

Fruktbarhet

Etter en oppgang i antall fødte på 20 prosent siden
1983, sank fødselstallet med om lag 1 000 fra 199 1
til 1992. Noe av oppgangen tidligere (7 prosentpo-
eng) skyldtes at det ble flere kvinner i fødedyktig
alder, mens om lag 13 prosentpoeng skyldtes øket
fødselshyppighet, særlig blant kvinner mellom 26
og 35 år. Utviklingen siden 1990 km være tegn på
at den fruktbarhetsoppgangen vi har hat fra 1983,
nå er over.

Samlet fruktbarhetstall i 1992 (det gjennom-
snittlige barnetall en kvinne vil ha ved slutten av
sin fødedyktige periode om hun gjennomlever hele
denne perioden med de aldersspesifikke fødsels-
sannsynligheter fra 1992) var om lag 1,88, mot
1,66 på det laveste (1983). Denne oppgangen blir
av og til tatt som uttrykk for at den såkalte kohort-
fruktbarheten (det barnetallet  en kvinne faktisk har
ved slutten av sin fødedyktige periode) er økende,
dvs. at dagens kvinner skulle se ut til å få flere barn
enn det deres noe eldre medsøstre fikk. Flere for-
hold taler for at dette ikke er riktig. Oppgangen i
antall fødte skyldes primært  at en del årskull utsatte
første fødsel, og at det derfor har vært et stort
etterslep å ta igjen. Tendensen til å utsette første
fødsel synes nå å være svakere, og mye av det
etterslepet som var der, er hentet inn. Kohortfrukt-
barheten har vært synkende for kullene født etter
midten av 1930-tallet, men utviklingen de siste
årene kan tyde på at denne nedgangen er i ferd med

stoppe opp. SSBs Familie- og yrkesundersøkelse
1988 har målt bl. a. holdninger og forventninger til
framtidige fødsler hos et utvalg kvinner og menn.
Utviklingen i disse holdningene siden 1977 kan

også tyde på at den langsiktige fruktbarhetsned-
gangen er i ferd med å flate ut.

Etter at nedgangen i fruktbarheten stoppet opp,
og det i flere land til og med var èn oppgang på
slutten av 1980-tallet, synes det de siste par årene
igjen å være synkende fruktbarhet også i resten av
Norden og i mye av Vest-Europa. De nordiske
landene med Sverige i spissen hadde fruktbarhets-
oppgang på 1980-tallet. Sverige har fortsatt (1992)
et samlet fruktbarhetstall på over 2,1, men også her
har fruktbarheten vært synkende et par år. I de
fleste land som har hatt oppgang, blir økningen
forklart med endringer i fodslenes plassering i livs-
løpet, og ikke med en permanent økning i barnetal-
let pr. kvinne. Lavest er fruktbarheten nå i Italia og
Spania (1,3 barn pr. kvinne) og i Hellas og Portugal
(1,4).

Familie og samliv

Tallet på inngåtte ekteskap har variert noe fra år til
annet etter at den langsiktige nedgangen stoppet
tidlig på 1980-tallet. Det er blitt langt flere ugifte
personer i gifteferdig alder, slik at uendret gifter-
må1shyppighet ville gitt økning i det Adige antall
inngåtte ekteskap. Det ble imidlertid inngått 2 000
færre ekteskap i 1991 enn i 1990. Giftermålshyp-
pigheten er nå svært mye lavere enn for 10-20 år
siden i alle vanlige ekteskapsaldre, og tenåringsek-
teskap er nesten borte. Nedgangen i ekteskapstallet
henger sammen med at flere og flere velger å leve
i samboerforhold uten å inngå formelt ekteskap.
Familie- og yrkesundersøkelsen viser at 18 prosent
av kvinnene mellom 19 og 42 år levde i samboer-
forhold i 1988, mot bare 5 prosent 11 år tidligere.
En undersøkelse fra 1992 tyder på at økningen har
fortsatt.

En stadig økende andel av fødslene skjer utenfor
ekteskap (41 prosent i 1991). Tre firedeler er barn
*it av samboende foreldre som ikke er gifte, mens
om lag en firedel er bun født av enslige modre.

Det årlige antall skilsmisser viser en stabil stig-
ning, og var i 1991 over 10 000. Dersom skilsmis-
sehyppigheten fra 1991 holder seg, vil 45 prosent
av ekteskapene som inngås nå, oppløses på lang
sikt, mens det med hyppighetene i 1980 lå an til 30
prosent. Samboerforhold oppløses langt hyppigere
enn ekteskap.

Endringene i samlivs- og fruktbarhetsmønsteret
har lenge vært slik at den gjennomsnittlige famili-
estørrelse har vært synkende. I 1991 var det 2,18
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personer pr. familie, mer enn 10 prosent lavere enn
i 1980.

Dødelighet

Tallet på døde viser en langsiktig og lite dramatisk
Økning. Både i 1991 og 1992 døde 45 000 i Norge,
om lag 4 000 flere enn i 1980. Denne økningen
skyldes utelukkende at det er blitt langt flere gamle.
Forventet levealder ved fødselen var i 1991 74,0 år
for menn og 80,1 år for kvinner, de høyeste noen
gang i Norge, og for begge kjønn 2,5 ar høyere enn
for 20 år siden. Etter noen år med liten bedring i
levealderen, har den de siste fem årene Okt relativt
mye, og utviklingen er igjen på linje med resten av
de vestlige industrilandene.

Spedbarnsdødeligheten var på 1980-tallet
høyere enn i våre naboland, men tallene for 1991
viser at vi er kommet nesten ned på deres nivå.
Dette har særlig sammenheng med en nedgang i
krybbedød i Norge etter 1989.

Innenlandsk flytting

Etter en viss økning utover på 1980-tallet, har det
fra 1988 vært en klar nedgang i antall flyttinger
mellom kommunene. Den registrerte mobiliteten,
var lavere i 1991 enn noen gang siden registrerin-
gene startet på slutten av 1940-tallet. Fra 1990 til
1991 var det nedgang i mobiliteten for alle alders-
grupper, mest for barn og unge voksne. Den bety-
delige forskjellen som det var tidligere mellom
menns og kvinners mobilitet, er nå nesten forsvun-

net. Rett etter krigen hadde kvinner 25 prosent
høyere mobilitet enn menn.

I 1991 var nettoutflyttingen fra Nord-Norge til
resten av landet noe lavere enn året for, og med
unntak av 1989, lavere enn på 20 år. Vestlandet
(Rogaland holdt utenfor) hadde i 1991 fortsatt sterk
nettoutflytting, særlig fra Møre og Romsdal. Til-
flyttingen til Oslo/Akershus var større enn på svært
lenge, og i 1991 skjedde all nettoinnflytting til
Oslo. Resten av Østlandet hadde svakere innen-
landsk flytting enn på lenge. Nesten alle fylker
hadde i 1991 til dels betydelig nettoinnflytting fra
utlandet, slik at det alt i alt bare var noen få fylker
som hadde utflyttingsoverskudd.

Så langt tallene fra 1992 kan bedømmes, synes
summen av flyttingene innen landet og til og fra
utlandet å føre til sterkere vekst i Agder/Rogaland,
og til en viss svekking av flyttebalansen i Trønde-
lag og Nord-Norge i forhold til 1991. Oslos sterke
vekst fortsetter.

Flytting til og fra utlandet

Variasjonen i befolkningstilveksten de siste årene
har særlig hatt sammenheng med endringer i flyt-
tingene til og fra utlandet. For statsborgere i Norge
og andre vest-europeiske land, har flyttingene sam-
menheng med arbeidsmarkedet hos oss og i nabo-
landene, mens det for øvrige lands statsborgere er
politiske forhold i hjemlandet, og hvordan vår inn-
vandringspolitikk praktiseres som er avgjørende.
I 1989 var det nettoutflytting fra landet for første
gang på 20 år, fordi mange flyttet utenlands (særlig

ÅRLIG ENDRING I FOLKETALLET I NOEN ALDERSGRUPPER.
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til Sverige) for å få arbeid. Problemene på det
svenske arbeidsmarkedet har fra 1990 ført til at
færre norske har fått innpass der, og at mange har
returnert. Vi hadde i alt et moderat innvandrings-
overskudd i 1990 (1 700), og stort i 1991 (8 000)
og 1992 (9 500). Siden 1989 er det særlig antall
utvandringer som har gått ned, innvandringene har
variert mindre. Innvandringsoverskuddet fra land i
den tredje verden er halvert fra 1988 til 1991.

Innvandringsoverskuddet i 1991 skyldtes at det
fortsatt er nettoinnflytting av norske statsborgere
fra Sverige, mens det er en begrenset nettoutflyt-
ting av nordmenn til resten av verden. For forste
gang på 15 år var det i 1991 en samlet nettoinn-
vandring av norske statsborgere. Vi har et over-
skudd i utvekslingen av vest-europeiske statsbor-
gere, etter at det var en viss nettoutflytting i begyn-
nelsen av den norske lavkonjunkturen (1988-
1990). Vi har i fem år hatt nettoinnvandring på vel
1 000 personer årlig fra land i tidligere Ost-Europa.
I 1991 kom halvparten fra land i det tidligere
Jugoslavia. Etter tallet på asylsøkere å dømme, vil
dette tallet være betydelig storre i 1992. Flytte-
strømmene fra land i den tredje verden er lite
forandret de siste årene, etter at en innstramning av
asylsøkerpolitikken forte til en nedgang i innflyt-
tingen herfra på slutten av 1980-tallet. Fortsatt
utgjør imidlertid personer fra land i den tredje
verden det største innflyttingsoverskuddet.

Aldersstruktur

Hovedtrekkene i landets aldersstruktur forandrer
seg langsomt. I tabell 1 er de siste års endringstall
vist for noen aldersgrupper, sammen med fram-
skrivinger for 1992, 1993 og 1994. Vi ser at frukt-
barhetsoppgangen har gitt en økning i antallet små
bam, og at denne vil fortsette i noen år. I de
skolepliktige aldrene har det vært en jevn nedgang,
men antall barn i grunnskolealder vil øke fra 1993.
Elevgrunnlaget for den videregående skolen avtar
fortsatt.

De fleste yrkesaktive er i alderen 20-66 år. I
denne gruppen var tilveksten om lag 24 000 i 1992,
men svært ujevnt fordelt. Det var en økning i de
yngre aldre (+ 9 000 i aldersgruppen 20-39 år), en
sterk økning (+ 21 000) i aldersgruppen 40-54 år
og nedgang på 6 000 blant de eldste (55-66 år).
Utsiktene for de nærmeste arene er at tilveksten i
den midtre aldersgruppen vil holde seg, mens både
nedgangen for de eldste og økningen blant de yngs-
te avtar.

Antallet i pensjonsalderen (67 år og over) vokste
med omtrent 2 000 i 1992. 1993 blir det siste Aret
på lenge hvor denne gruppen vokser. Antall perso-
ner over 66 år vil synke fram mot fir 2010, men så
vil en ny og kraftig oppgang sette inn. Det var
nedgang i antall yngre pensjonister allerede i 1992,
mens det fortsatt vil være økning i antall personer
80 år og over i mer enn ti år til.
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Økonomisk-politisk kalender 1992
27. Regjeringen foreslår å omdanne Postspareban-
ken til Norges Postbank innen utgangen av 1992.
B anken får en egenkapital på 2.175 millioner kro-
ner.

Januar
1. Renten i Lånekassen for de første 11 årene av
tilbakebetalingsperioden settes ned med 1 prosent-
poeng.

8. Norges Bank setter opp renten på bankenes folio-
innskudd fra 8,5 prosent til 10 prosent

17. Stortinget vedtar endringer i folketrygden som
reduserer de fremtidige utbetalingene av tilleggs-
pensjoner.

Februar
1. To ukers vedlikeholdsstans innledes på Oseberg
A og B.

4. Stortinget vedtar å bygge metanolfabrildc for
videreforedling av gass fra Heidrun-feltet på Tjeld-
bergodden. Anleggsarbeidet starter i 1993 og pro-
duksjonstart beregnes til 1996. Kostnadene er be-
regnet til 2,4 milliarder kroner.

7. Prisrådet vedtar enstemmig at Orkla må selge
sine aksjeandeler i Freia innen utgangen av 1992.
Prisrådet har i sin avgjørelse lagt vekt på fusjonen
mellom Orkla og Nora og at det ikke kan ventes
betydelig internasjonal konkurranse på dette mar-
kedet.

12. Raufoss inngår kontrakt med SAAB om leve-
ring av styreoppheng til biler til en verdi av ca. 500
millioner kroner. Kontrakten vil gi Raufoss 25-30
nye arbeidsplasser.

18. Dyno inngår kontrakt med Mercedes Benz om,
levering av bensintanker til en verdi av 1,5 milliar-
der kroner over 7-8 år.

28. Stortinget vedtar nytt system for beskatning av
oljeselskapene. Det nye systemet innebærer en sær-
skatt på 50 prosent i tillegg til den vanlige selskaps-
skatten på 28 prosent. Fradrag fra særskatten (pro-
duksjonsgodtgjørelsen) tidligere knyttet til produk-
sjon, knyttes nå til investeringer (friinntekt). Pro-
duksjonsavgiften fjernes for alle gassfelt.

Mars

17. Odelstinget vedtar endringer i loven om folke-
trygd slik at arbeidsledige kan få stønad i inntil 93
uker (tidl. 80 uker).

27. Norges Bank varsler at renten på bankenes
folioinnskudd i Norges Bank senkes med 1 prosent
til 9 prosent med virkning fra 9. april i år.

30. Den norske bank sier opp 350 ansatte.

31. Bergen Børs legges ned. Den ble startet i 1813
og var Norges eldste børs.

April

10. Finansdepartementet vedtar forskrifter for bo-
ligspareordning for ungdom (BSU) med skattefra-
drag. Ordningen kan nyttes av ungdom inntil fylte
34 år. Ordningen er begrenset oppad til kr. 10.000
pr. år uten minimums krav til innskudd.

27. LO og NHO kommer fram til enighet om ny
tariffavtale i privat sektor. Avtalen innebærer rett
til avtalefestet pensjon fra fylte 64 år. Det blir gitt
tillegg på 60 øre eller 1,20 kroner pr. time til en del
lavlønnede grupper avhengig av gjennomsnittslønn
og lokal forhandlingsrett.

27. 410 000 offentlige ansatte i Tyskland går til
streik. Streiken blir avblåst etter 11 dager.

30. Forretningsbankenes sikringsfond ettergir pre-
feransekapital på kr. 1.829 millioner i Fokus Bank.
Beløpet tilsvarer bankens udekkede underskudd i
1991.

Mai

5. Bankenes arbeidsgiverforbund og Norske bank-
funksjonærers forbund blir enige om ny lønnsavtale
for perioden mai 1992 til mai 1994. Det blir ikke
gitt generelle tillegg i inneværende år.

8. I tilknytning til framleggingen av Revidert nasjo-
nalbudsjett foreslår Regeringen tiltak for å styrke
sysselsettingen ved sterkere satsing på helsetjenes-
ter, arbeidsmarkedstiltak og utdanning. Det fore-
slås endringer i avgiftsopplegget, bl.a. å legge om
el-avgiften fra en avgift på forbruk til en avgift på
produksjon av kraft. Underskuddet på statsbudsjet-
tet anslås nå til 39,5 mrd. kroner. Oppjusteringen av
antatt underskudd skyldes i stor grad nedjustert
anslag på oljeprisen.

18. Stortinget vedtar å bygge ut oljefeltet Troll Vest
med Norsk Hydro og Statoil som operatør. Utbyg-
gingen er totalt beregnet å koste 14,3 mrd. 1991-
kroner.
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18. Stortinget vedtar utbyggingen av Frigg-satelit-
ten Frøy. Elf er operatør for feltet. Utbyggingskost-
nadene er beregnet til 3,8 mrd. 1991-kroner.

25. LO-forbundene i kommunene (LOK) tar ut
27 000 medlemmer i Bergen, Drammen, Pors-
grunn, Trondheim og Tromsø i streik etter brudd i
lønnsforhandlingene med Kommunenes Sentral-
forbund (KS). De kommuneansatte i AF og YS
kommer fram til enighet med KS.

27. Lønnsoppgjøret i staten avsluttes uten at det gis
generelle tillegg.

29. Fergestreiken iverksatt av Det norske maski-
nistforbund, avblåses etter to dager, etter at kom-
munalministeren gir partene beskjed om at Regje-
ringen vil foreslå tvungen lønnsnemd.

29. Streiken iverksatt av Norsk Rutebilarbeiderfor-
bund, avblåses etter fire uker, ved at partene går til
frivillig voldgift.

Juni

2. Danmark sier i en folkeavstemming nei til å gå
inn i en EF-union basert på Maastricht-avtalen.

4. Jordbruksoppgjøret vedtas i Stortinget. Regje-
ringens forslag om en økonomisk ramme for opp-
gjøret på 110 millioner kroner (inntekstvirkningen
for bøndene) beholdes. Denne inntektsveksten
framkommer først og fremst som en følge av forut-
setninger om økt produktivitet i omsetningsleddet,
samt en reduksjon i satsen i innbetalingen til folke-
trygden for selvstendige næringsdrivende.

6. Statoil tildeler Smedvig Drilling kontrakt på bo-
retjenester på Statfjord-feltet til en verdi av 1,1
milliarder kroner. Avtalen gjelder for alle tre platt-
formene på feltet og skal i første omgang vare i fem
år.

11. Aker blir tildelt kontrakten på Troll Landanlegg
sammen med amerikanske Kellogg. Kontrakten er
norgeshistoriens største og har en verdi på omkring
4 milliarder kroner. Troll Landanlegg skal bygges
på Kollsnes i Øygarden utenfor Bergen og blir
ilandføringsanlegg for gass fra Troll-feltet.

15. Arbeiderpartiet og mellompartiene blir enige
om det reviderte statsbudsjettet for 1992. Budsjett-
forliket innebærer omdisponeringer på Regjering-
ens opprinnelige forslag på tilsammen 250 millio
ner kroner. Som en del av denne rammen blir fel-

-

lesskatten i Finnmark senket fra 7 til 5 prosent.
Forøvrig får Regjeringen gjennom sine viktigste
avgiftsforslag, med unntak av sjokolade- og mine-
ralvannsavgiften, som ikke blir økt.

15. Regjeringen vedtar tvungen lønnsnemd for par-
tene i kommunestreiken. De streikende LO-ansatte
i kommunene går tilbake til arbeidet neste dag.

19. I en folkeavstemming sier Irland ja til den
foreslåtte EF-unionen.

22. Aker Stord blir tildelt kontrakten med bygging
av dekket til Troll-plattformen til en samlet verdi
på 1,5 milliarder kroner.

29. Regjeringen tillater fangst av et begrenset antall
vågehval.

Juli

1. Finansdepartementet gir Gjensidige Forsikring
konsesjon til å overta alle aksjene i forsikringssel-
skapet Forenede. Overtakelsen kan skje ved at
Gjensidige kjøper alle Forenede-aksjene til det dan-
ske selskapet Codan. Et samlet Gjensidige-Forene-
de vil få markedsandeler på rundt 27 prosent innen
skadeforsikring, 39 prosent innenfor området pen-
sjonsforsikring og 42 prosent av gruppelivspolise-
ne.

1. Finansdepartementet forlenger fristen for UM
Storebrand til å eie inntil 28 prosent aksjene i det
svenske forsikringsselskapet Skandia, til 1. juli
1993. Kursen på UNI Storebrands aksjer på Oslo
Børs faller samme dag med 15 prosent.

2. Arbeidstakere på et antall flytende plattformer i
Nordsjøen tilknyttet NOPEF og OFS tas ut i streik.
Arbeidsgiverne svarer umiddelbart med lockout for
de resterende arbeidstakerne innenfor dette tariff-
området. Tilsammen berører konflikten 20 plattfor-
mer og nær 2000 arbeidstakere. I første omgang er
det leteaktiviteten i Nordsjøen som vil bli rammet.
Streiken avblåses etter 6 dager etter at partene blant
annet er blitt enige om en opptrappingsplan for
lønningene for arbeidstakere på flyttbare plattfor-
mer til nivået på de faste installasjonene.

4. Hjelpepleierne i alle landets kommuner, med
unntak av Oslo, tas ut i streik. Etter 5 timer vedtar
Regjeringen tvungen lønnsnemd, begrunnet med at
liv og helse vil komme i fare som en følge av
konflikten.

4. ABB-Vetco Gray har fått kontrakt av Norsk
Hydro for levering av undervannsdelen til Troll
fase 2 (oljeutvinning). Samlet verdi på kontrakten
er ca. 400 mill. kroner.

7. Det amerikanske handelsdepartementet vedtar
dumpingavgift på magnesium produsert i Norsk
Hydros anlegg i Canada. Avgiften blir på 52,9 og
21,6 prosent for hhv. ren og legert magnesium.
Hydro får derimot medhold i sin avvisning av dum-
ping- og subsidieanklagene rettet mot magnesium
produsert i Norge.

11. Bedriften Kaldnes de Grot får leveranse på bro
mellom stigerørsplattforrn og Sleipner A-platt-
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formen. Oppdraget har en verdi på 60 mill. kroner,
og sikrer 300 ansatte arbeid ut april 1993.

16. Bundesbank beslutter å øke den tyske diskon-
toen med 3/4 prosentpoeng - til 8,75 prosent. Lom-
bardrenten, som er den tyske sentralbankrenten på
korte lån til bankene, forblir derimot uendret.

23. Aker Norcem inngår avtale om levering av
sement til gassrørledningen Europipe. Kontrakten
har en verdi på 60 mill. kroner.

26. Jan Erik Landgangen går av som konsernsjef i
UNI Storebrand. Styret i forsikringsselskapet stiller
også sine plasser til disposisjon. Bakgrunnen for
disse endringene i UNI Storebrands ledelse er det
betydelige aksjeoppkjøpet og det mislykkede for-
søket på å overta kontrollen med svenske Skandia.
I løpet av det siste året har UNI Storebrand-aksjen
falt med 70 prosent på Oslo Børs.

August

10. Representantskapet i UNI Storebrand utpeker
advokat Anders Eckhoff til ny styreformann i for-
sikringsselskapet. Styrets første oppgave blir å få til
en kapitalutvidelse i selskapet.

18. DnB legger fram regnskap for første halvår som
viser et underskudd etter tapsavskrivninger på 1,2
milliarder kroner. I løpet av de neste par dagene
faller kursen på DnB -aksjer med rundt 40 prosent,
til 3,25.

24. Etter en uke med betydelig kursfall og vanske-
ligheter med å skaffe tilveie ny kapital, blir UNI
Storebrand aksjer suspendert fra Oslo Børs.

26. UNI Storebrand settes under offentlig admini-
strasjon etter at alle forsøk på løsning av selskapets
likviditetskrise har mislykkes. Det opprettes et nytt
selskap - NYE UNI Storebrand A/S, som overtar
alle aktiva i det gamle selskapet, inklusive skade-,
livsforsikrings- og reassuransevirksomheten. Det
nye holdingsselskapet blir eid 100 prosent av "gam-
le" UNI Storebrand, som også blir sittende igjen
med en gjeld på 3,6 milliarder kroner.

26. Det offentlig oppnevnte Sysselsettingsutvalget
leverer utredningen "En nasjonal strategi for økt
sysselsetting i 1990-årene". Rapporten beskriver og
drøfter mulige utviklingsbaner for norsk økonomi.
For å motvirke arbeidsledighetsproblemet skisserer
utvalget en politikk der en på 1990-tallet kombine-
rer lave nominelle lønnstillegg med økt satsning på
offentlig sysselsetting, blant annet i kommunene.

27. Etter en periode med uro i det svenske penge-
markedet og betydelig valutautgang, hever den
svenske sentralbanken dagslånsrenten til bankene
fra 13 til 16 prosent.

31. Investa A/S innfører betalingsstopp på en kort-
siktig gjeld på 2,8 miiliarder kroner, og det åpnes
gjeldsforhandlinger med kreditorene.

September

3. Norwegian Contractors, som er et datterselskap
av Aker-konsernet, legger fram anslag på regnskap
som viser et underskudd på400 millioner kroner for
hele året 1992. Det store underskuddet skyldes i
hovedsak overskridelser på bygging av plattform til
Heidrun-feltet.

4. Gro Harlem Brundtland skifter ut seks medlem-
mer av regjeringen, og foretar omplassering av et
par av de øvrige statsrådene.

7. Norges Bank hever dagslånsrenten for lån til
private banker fra 10 til 11 prosent. Kreditrenten,
som er renten på bankenes innskudd i Norges Bank,
økes til samme nivå.

8. Den svenske sentralbanken hever dagslånsrenten
med 8 prosentenheter til 24 prosent. Renteøkningen
etterfølger sterk valutautgang de siste dagene som
en følge av forventninger om devaluering av sven-
ske kroner. Dette presset forsterkes etter at den
finske regjeringen samme dag vedtar at finske mark
skal flyte fritt. Dagen etter (9/9) heves den svenske
sentralbankrenten til 75 prosent.

13. Den tyske Bundesbank setter ned den tyske
diskontoen med 0,5 prosentpoeng - til 9,0 prosent,
og Lombard-renten (utlåndsrente til private banker)
senkes med 0,25 prosent. Samtidig foretas en jus-
tering av kursene innenfor ERM-samarbeidet, ved
at italienske lire skrives ned med 7 prosent. For
Norge innebærer dette en effektiv nedskriving av
kroner på 0,5 prosent.

16. Etter sterk uro på det europeiske valutamarkedet
og massive salg av utsatte valutaer som italienske
lire og engelske pund, blir EF-landene enige om at
lire og pund skal frikoples fra ERM og "flyte fritt".
I tillegg blir spanske pesetas skrevet ned med 5
prosent. Begivenhetene ses i sammenheng med
usikkerhet omkring resultatet av den forestående
franske avstemmingen om Maastricht-avtalen.

16. Spekulasjonene mot svenske kroner tiltar igjen
i styrke, og den svenske sentralbanken svarer med
å heve dagslånsrenten til hele 500 prosent. De store
bankene følger neste dag opp dette signalet med å
sette opp renten på dag-til-dag utlån til 550 prosent.

16. Det varsles at Kværner (sammen med det fran-
ske selskapet Doris Engineering) får oppdraget
med å bygge betongfundamentene til Heidrun-
plattformen. Oppdraget gir arbeid til 600-700 per-
soner i Bergens-regionen.
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18. Konsernsjef Helge Kvamme i Gjensidige For-
sikring utevnes til styreformann i Statoil.

20. Regjeringspartiene i Sverige blir enige med
Socialdemokratene om en innstrammingspakke på
40 milliarder kroner. Tiltakene innebærer isolert
sett en reduksjon i budsjettunderskuddet neste år på
28 milliarder kroner, men får først full effekt i 1997.
3/4 av beløpet på 40 milliarder er innsparinger på
utgiftssiden.

20. Frankrike sier i en folkeavstemming ja til
Maastricht-avtalen. Med bakgrunn i det knappe
flertallet (51 prosent), regnes det nå som svært
sannsynlig at Maastricht-avtalen vil bli revidert på
enkelte punkter.

21. NSB presenterer Norsk Jernbaneplan 1994-
1997. Fram til år 2005 ønsker NSB å investere for
40 milliarder kroner. Statsbanene ønsker å finansie-
re deler av disse prosjektene i det private markedet.
23. Den norske delen av firmaet ABB (Asea Brown
Boyer° får en kontrakt på 1,5 milliarder kroner på
levering av elektronisk utstyr til vannkraftutbyg-
ging i Cincinatti, USA.

24. Gassforhandlingsutvalget innleder forhandlin-
ger om leveranser på mellom 1,5 og 2 milliarder
kubikkmeter gass årlig til to nye britiske kjøpere -
Alliance Gas og United Gas. Disse leveransene
kommer i tillegg til nye leveranser til British Gas
og National Power (hhv. 5 og 2,2 milliarder kubikk-
meter gass årlig) som det stadig forhandles om. I
1991 utgjorde den totale eksporten av gass til Stor-
britannia rundt 6,5 milliarder kubikkmeter.

28. Det amerikanske selskapet Philip Moris ønsker
å kjøpe alle aksjene i Freia Marabou, til en samlet
verdi av 8,8 milliarder kroner. Styret i Freia Mar-
abou anbefaler aksjonærene å godta tilbudet. Salget
krever konsesjon fra myndighetene.

29. Block Watne får en kontrakt på levering av 140
boliger til Tyskland, til en samlet verdi på 225
millioner kroner.

30. Den svenske regjeringen og opposisjonen blir
enige om nye finanspolitiske tiltak. Arbeidsgiver-
avgiften senkes med 4 prosentpoeng, og to ferieda-
ger inndras. Den varslede senkningen av momsen
fra og med 1. januar 1993 legges påis, samtidig som
momssatsen for matvarer Økes fra 18 til 21 prosent.

Oktober
6. Regjeringen legger frem forslag til statsbudsjett
for 1993. Budsjettforslaget er gjort opp med et
underskudd fOr lånetransaksjoner på 49,2 milliar-
der kroner. Underskuddet for hele statsforvaltnin-
gen, korrigert for kapitalinnskudd i forretningsdrif-

ten, er 23,2 milliarder kroner - en nedgang på 2,8
milliarder kroner fra 1992.

8. Stortinget vedtar utbygging av Gardemoen som
ny hovedflyplass.

12. Norsk Hydro selger sin andel på 44 prosent av
aksjene i Freia til Philip Moris. Samtidig aksepterer
Hydro salg av aksjer på vegne av svenske Procordia
og finske Paulig. Samlet er det dermed aksepert salg
av tilsammen 55 prosent av aksjene i Freia Marabou
A/S til det amerikanske selskapet.

13. Oljeselskapet Conoco gir Haugesund Meka-
niske Verksted kontrakt på levering av prosessmo-
dul til Heidrun-feltet i Nordsjøen. Oppdraget har en
samlet verdi på 750 millioner kroner.

13. Rikslønnsnemnda avgir kjennelse i oppgjøret
for hjelpepleierne, som innebærer at laveste lønns-
rammekode blir ett lønnstrinn høyere uansett ansi-
ennitet. Begynnerlønningene økes fra 128905 kro-
ner til 133391, mens topplønnen justeres opp med
om lag 7000 kroner til 160800 kroner. Samtidig
skal topplønnen nås etter 8 år, mot tidligere 16 år.

16. Stortinget ratifiserer EOS-avtalen.

17. Det amerikanske handelsdepartementet senker
utjevningstollsatsen på magnesium produsert i
Norsk Hydros anlegg i Canada (se 7. jar) fra 21,6
til 7,6 prosent. Bakgrunnen for tiltaket er at Hydro
Magnesium har reforhandlet sin kraftavtale med
Hydro Quebec. Den amerikanske straffetollen på
ren magnesium produsert i Hydros anlegg i Canada
på 31,3 prosent opprettholdes imidlertid.

21. Elkem beslutter å redusere produksjonen med
50 000 tonn, fordelt på ferrosilisiumsverkene i Sal-
ten og Bjølvefossen ((24000 tonn) og ferrokrom-
verket i Rana (26000 tonn). Bakgrunnen for til-
takene er lave priser på eksportmarkedet som følge
av fortsatt stort tilbud fra Ost-Europa og Kina.

23. Regjeringen legger frem Stortingsproposisjon
nr. 8/92 "Landbruk i utvikling". Meldingen signa-
liserer kutt i overføringene til jordbruket, ytterligere
reduksjon av kornprisene og en videreforing av
politikken hvor mer av støtten gis uavhengig av
produksjonsnivå.

26. Norges Bank senker renten på bankenes inn-
skudd i sentralbanken - den såkalte kreditrenten -
fra 11 til 10 prosent.

26. En handelsdomstol i USA vedtar i en kjennelse
at straffetollen på 26 prosent på salg av norsk laks
til USA skal oppheves. Dommen er ikke endelig,
men innebærer at spørsmålet om straffetoll på norsk
laks igjen blir tatt opp til vurdering i den amerikan-
ske handelskommisjonen.
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27. Generalforsamlingen i Forenede forsikring
opphever stemmerettsbegrensningen som sier at
ingen eier kan stemme for mer enn 5 prosent av
aksjene. Med en eierandel i Forenede-gruppen på
82 prosent kontrolleres dermed Forenede av forsik-
ringsselskapet Gjensidige (jfr. også 1. juli). I tillegg
har Gjensidige opsjon på kjøp av danske Codans
gjenværende eierandel på 10 prosent av aksjene i
Forenede.

27. Elkem vedtar full stans i produksjonen ved
bedriften Sauda Smelteverk A/S i fire uker fra 20.
november, og de 380 ansatte blir permittert i samme
periode. Årsaken til produksjonsstansen er det sva-
ke markedet for ferromangan.

30. Etter nedgang i rentenivået i flere store europe-
iske land senker Norges Bank dagslånsrenten til
private banker med 1/2 prosentpoeng, til 10,5 pro-
sent. Samtidig reduseres kreditrenten til 9,5 pro-
sent.

November

5. USA varsler innføring av straffetoll på 200 pro-
sent på en del landbruksprodukter fra EF, i første
rekke hvitvin. Begrunnelsen for tiltakene er EFs
subsidiepolitikk overfor landbruket. De annonserte
straffetiltakene vil bli iverksatt 5. desember 1992,
og vil totalt sett ramme eksport fra EF til USA
svarende til 300 mill. US dollar.

6. Gro Harlem Brundtland meddeler landsmøtet i
Arbeiderpartiet at hun går av som leder i partiet.
Landsmøtet velger senere Torbjørn Jagland som ny
leder i Arbeiderpartiet.

8. Landsmøtet i Arbeiderpartiet vedtar en anbefa-
ling om at Norge skal søke om medlemskap i EF.

9. Norges B ank setter sentralbankrentene ned ytter-
ligere 1/2 prosentpoeng; dagslånsrenten til private
banker til 10 prosent, og kreditrenten til 9 prosent.

11. Myndighetene i den tyske delstaten Nieder-
sachsen godkjenner reguleringsplanene for Europi-
pe-prosjektet, som skal bringe gass fra Troll-feltet
til Tyskland. Prosjektet har mott motstand fra mil-
jøvernhold fordi rørledningene legges gjennom
våtmarksområder.

16. Kraftverksbeskatningsutvalget overleverer sin
rapport til regjeringen. Utvalget foreslår en todelt
beskatningsmodell for kraftverk. Utgangspunktet
er en overskuddsskatt som om lag tilsvarer skattleg-
gingen av aksjeselskaper, dvs. en skatt på 28 pro-
sent på regnskapsmessig overskudd. Det andre ho-
vedelementet består i at skatteinnbetalingen til
kommunen fra et kraftverk fortsatt skal baseres på
takstverdien av kraftselskapet. Avvik mellom be-

talte skatter fra kraftverket og kommunens skatte-
inntekter skal utjevnes via skattefordelingsfondet.

18. Eierne på Troll-feltet vedtar å ilandføre olje fra
Troll til Mongstad-raffineriet. Flertallet besto av
Statoil, Shell og Conoco. De andre oljeselskapene
som er deleiere i Trollfeltet, Hydro, Saga, Elf og
Total ønsket primært at oljen skulle føres iland til
oljeterminalen i Sture i Øygarden.

19.Etter en ny runde med sterke spekulasjoner mot
svenske kroner i valutamarkedet og renteoppgang,
vedtar den svenske Riksbanken å la kronen flyte
fritt. Kursen på svenske kroner faller ganske umid-
delbart med 10 prosent. Tidligere på dagen hadde
den svenske regjeringen annonsert en ny tiltakspak-
ke, hvor det viktigste elementet er en ny reduksjon
i arbeidsgiveravgiften på 7 prosentpoeng.

I Norge fører den svenske devalueringen til sterk
renteoppgang. Norges Bank vedtar samme dag å
begrense bankenes adgang til å ta opp dagslån i
sentralbanken.

20. Som en konsekvens av den nye valutauroen og
press mot norske kroner vedtar Norges Bank å øke
dagslånsrenten til bankene fra 10 til 17 prosent.

20. Forhandlere fra USA og EF blir enige om vilkår
for handel med landbruksprodukter og faren for en
handelskrig ser dermed foreløpig ut til å være over.

22. Spanske pesetas og portugisiske escudos skri-
ves ned med 6 prosent innenfor den europeiske
valutamekanismen (ERM).

23. En gruppe norske kraftselskaper forhandler om
leveranser av 4 TWh til Tyskland til priser på over
20 øre pr. kWh.

23. Norges Bank setter opp dagslånsrenten fra 17
til 25 prosent. Samtidig utvides bankenes adgang til
lån med fast rente i sentralbanken (F-lån), for ålette
presset på bankenes likviditet.

23. DIsTI3 beslutter å sette opp innskuddsrenten og
renten på lån til næringslivet med inntil 2 prosent-
poeng. Andre banker følger etter i løpet av de neste
dagene.

23. Statens banksikringsfond presenterer en ny av-
tale med DNB, Fokus og Kredittkassen som blant
annet innebærer at de tre bankene tilføres ytterlige-
re 4 milliarder i statlig egenkapital. Staten gir også
en egenkapitalgaranti på 800 millioner kroner. Spa-
rebanken nord tilføres et ansvarlig lån på 300 mil-
lioner kroner.

25. Statsminister Gro Harlem Brundtland overleve-
rer en søknad om norsk medlemskap i EF i London.
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25. USAs handelsdepartement rapporterer en uven-
tet sterk vekst i BNP fra 2. til 3. kvartal i år på 3,9
prosent sesongjustert årlig rate.

27. OPEC-landene blir enige om å redusere sin
oljeproduksjon til 24,58 millioner fat pr. dag, og
Ecuador går ut av organisasjonen.

30. Norges bank setter dagslånsrenten ned fra 25 til
17 prosent.

Desember

3. Regjeringen legger frem en finanspolitisk tiltaks-
pakke. De viktigste elementene er en heving av den
generelle momssatsen fra 20 til 22 prosent, en senk-
ning av arbeidsgiveravgiften med 2,4 prosentenhe-
ter, en økning av toppskatten med 0,7 prosentpoeng
og en økning i støtten til konkurranseutsatte nærin-
ger, deriblant treforedling og verkstedsindustri.
AMS-ordningen gjeninnføres fra og med 1992,
med et skattefradrag på 15 prosent av et beløp på
5000 kroner i skatteklasse I, og det dobbelte i klasse
II. I tillegg foreslås å ta bort Kristi Himmelfartsdag
som offisiell fridag.

3. Norges Bank setter ned D-lånsrenten fra 17 til 16
prosent.

6. Sveits sier i en folkeavstemming nei til EOS-av-
talen. Dette innebærer at det må foretas en del
tekniske justeringer i avtaleteksten, og iverksettel-
sen av avtalen vil bli utsatt utover 1. januar 1993.

10. Etter nytt press mot norske kroner i valutamar-
kedet, vedtar Norges Bank å la kronen flyte fritt,
inntil videre for en periode på 30 dager. Kursen på
norske kroner faller samme dag med vel 5 prosent
i forhold til ecu. Samtidig settes dagslånsrenten til
bankene ned fra 16 til 11 prosent.

13. EF-toppmøtet i Edinburgh oppnår enighet på en
rekke sentrale punkter for organisasjonen. Det ved-
tatte EF-budsjettet innebæreren økning på 25 pro-
sent (i faste priser) fra 1992 til 1999. Det skal bl.a.
bygges opp et ekstra fond for inntektsoverføringer
til landene med lavest inntekt (Spania, Portugal,

Irland og Hellas). I forbindelse med drøftingen av
Maastricht-avtalen, ble Danmark unntatt fra for-
pliktelsen om felles pengeenhet og forsvar i EF-
regi. Dette åpner veien for at en ny folkeavstem-
ming om Maastricht-avtalen kan bli avholdt i Dan-
mark, kanskje allerede i april 1993. EF-møtet ved-
tok også at forhandlingene om EF-medlemskap for
Østerrike, Sverige og Finland skal starte opp
1.j anuar 1993, mens tilsvarende forhandlinger med
Norge vil kunne starte noe opp senere.

14. Arbeiderpartiets og mellompartienes fraksjoner
i Stortingets Finanskomite blir enige om finans-
politiske tiltak i salderingen av statsbudsjettet for
1993. Som foreslått av regjeringen (se 3/12), økes
momsen med 2 prosentpoeng, og arbeidsgiverav-
giften reduseres med 2,4 prosentpoeng. El-avgiften
fjernes helt for treforedling, kraftkrevende industri
og veksthusnæringen, mens avgiften reduseres til
2,3 øre pr. kWh for annen industri. Til gjengjeld
innføres en generell produksjonsavgift på 1,2 øre
pr. kWh. Kompromisset med Senterpartiet og Kris-
telig folkeparti innebærer lovfestet momskompen-
s asj on for kjøtt, melk og melkeprodukter, slik at den
effektive momssatsen for disse varene blir på rundt
15 prosent. Regjeringen forplikter seg også til å
vurdere innføring av gradert moms på et senere
tidspunkt.

16. Kværner Egersund blir tildelt oppdraget med
bygging av en boremodul til Heidrun-feltet. Opp-
draget har en kostnadsramme på 400 millioner kro-
ner.

30. De nordiske landene beslutter å utvide avtalen
om kortsiktige valutalån. Den nye avtalen, som trer
i kraft 1. januar 1993, gir sentralbankene i Sverige,
Danmark, Finland og Norge mulighet til valuta-
støtte på tilsammen 2 milliarder ecu. Hver enkelt av
sentralbankene har på den annen side forpliktet seg
til å yte inntil i milliard ecu i valutalån. For Sedla-
bank på Island er det tilsvarende enighet om rett til
200 millioner ecu i samlet støtte fra de øvrige
nordiske sentralbankene, mens den selv har forplik-
tet seg til å yte inntil 100 millioner ecu i valutalån.
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Tabell - og diagramvedlegg

Innhold	 Side

A. NASJONALREGNSKAP FOR NORGE 1)
Tabell A 1	 Bruttoproduksjon, vareinnsats og bruttonasjonalprodukt.

	

Løpende priser. Mill. kr     1*
Tabell A2 (1.1): Bruttonasjonalprodukt etter anvendelse. Løpende priser. Mill. kr 	  2*

	

Tabell A3 (1.2): Bruttonasjonalprodukt etter anvendelse. Faste 1990-priser. Mill. kr     3*
Tabell A4 (1.5): Bruttonasjonalprodukt etter næring. Faste 1990-priser. Mill. kr	 4*

	

Tabell A5 (1.6): Produksjon og inntekt. Løpende priser. Mill. kr   5*

	

Tabell A6 (1.12): Utenriksregnskap. Sammendrag. Mill. kr     6*
Tabell A7 (4.1): Bruttonasjonalprodukt etter anvendelse. Volum- og

prisendringer i prosent  	 7*
Tabell A8 (4.2): Bruttonasjonalprodukt etter næring. Volumendringer i prosent 	  8*
Tabell A9 (4.3): Privat konsum. Volum- og prisendringer i prosent	 9*
Tabell A10 (4.5): Bruttoinvestering i fast kapital etter art og næring. Volum- og

	

prisendringer i prosent     10*

	

Tabell All (4.6): Eksport av varer og tjenester. Volum- og prisendringer i prosent    11*

	

Tabell A l2 (4.7): Import av varer og tjenester. Volum- og prisendringer i prosent     12*
Tabell A 13 (5.2): Bruttoproduksjon etter næring. Faste 1990-priser. Mill. kr 	  13*

	

Tabell A 14 (5.4): Vareinnsats etter næring. Faste 1990-priser. Mill. kr     14*
Tabell Al5 (6.1): Privat konsum. Løpende priser. Mill. kr 	  15*
Tabell A16 (6.2): Privat konsum. Faste 1990-priser. Mill. kr 	  16*
Tabell A17 (6.9): Bruttoinvestering i fast kapital etter art og næring. Løpende priser. Mill. kr 17*
Tabell A18 (6.10): Bruttoinvestering i fast kapital etter art og næring.

	Faste 1990-priser. Mill. kr     18*

	

Tabell A 19 (6.13): Eksport av varer og tjenester. Løpende priser. Mill. kr     19*
Tabell A20 (6.14): Eksport av varer og tjenester. Faste 1990-priser. Mill. kr 	  20*

	

Tabell A21 (6.15): Import av varer og tjenester. Løpende priser. Mill. kr     21*
Tabell A22 (6.16): Import av varer og tjenester. Faste 1990-priser. Mill.kr   	 22*
Tabell A23	 Sysselsetting etter næring. Lønnstakere og selvstendige 	  23*
Tabell A24	 Lønnsvekst etter næring. Lønnstakere. Prosentvis økning fra året før    24*

B. KONJUNKTURINDIKATORER FOR NORGE
Tabell Bl:	 Olje- og gassproduksjon     23*
Tabell B2:	 Produksjonsindeksen etter næring og anvendelse 	  23*
Tabell B3:	 Industriproduksjon - produksjonsindeksen    	 23*
Tabell B4:	 Ordretilgang - industri     24*
Tabell BS:	 Ordrereserver - industri     24*
Tabell B6:	 Påløpte investeringskostnader for oljeutvinning     25*
Tabell B7:	 Industriinvesteringer i verdi - investeringsundersøkelsen 	  25*
Tabell B8:	 Boligbygging    	 25*
Tabell B9:	 Detaljomsetningsvolum - sesongjustert indeks 	  26*
Tabell B10:	 Detaljomsetningsvolum mv. - endring fra foregående år    26*
Tabell B11:	 Arbeidsmarkedet - arbeidskraftundersøkelsen    26*
Tabell B12:	 Arbeidsmarkedet - arbeidskontorenes registreringer 	  26*
Tabell B13:	 Timefortjeneste     27*
Tabell B14:	 Konsumprisindeksen     27*
Tabell B15:	 Engrospriser     27*
Tabell B16:	 Utenrikshandel - verditall  	 28*
Tabell B17:	 Utenrikshandel - indekser     28*

1) Tallene i parentes gir henvisning til tabellene i NOS NASJONALREGNSKAPSSTATISTIKK 1988
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Diagrammer
Olje- og gassproduksjon      29*
Produksjonsindeksen   29*
Ordreindeksen - industri     30*
Byggearealstatistikk og boliglån, nye boliger   31*
Ordreindeksen - bygge- og anleggsvirksomhet     31*
Arbeidsledighet og sysselsetting 	  32*
Antatte og utførte investeringer i industrien 	  32*
Detaljomsetning mv   32*
Lønninger      32*
Konsum- og engrospriser      33*
Nominell rente på tre-måneders plasseringer 	  33*
Utenrikshandel 	  33*

C. NASJONALREGNSKAPSTALL FOR UTVALGTE OECD-LAND
Tabell Cl:	 Bruttonasjonalprodukt    	 34*
Tabell C2:	 Privat konsum     34*
Tabell C3:	 Offentlig konsum     34*
Tabell C4:	 Bruttoinvesteringer i fast realkapital    	 34*
Tabell C5:	 Eksport av varer og tjenester     35*
Tabell C6:	 Import av varer og tjenster     35*
Tabell C7:	 Privat konsum 	  35*
Tabell C8:	 Arbeidsledighet 	  35*

D. KONJUNKTURINDIKATORER FOR UTLANDET
Tabell Dl: 	Sverige 	  36*
Tabell D2:	 Danmark 	  36*
Tabell D3:	 Storbritannia     36*
Tabell D4:	 Tyskland (vest)   36*
Tabell DS:	 Frankrike     37*
Tabell D6:	 USA     37*
Tabell D7:	 Japan  	 37*



1*

NASJONALREGNSKAP FOR NORGE

Tabell Al Bruttoproduksjon, vareinnsats og bruttonasjonalprodukt. Løpende priser. Mill. kr 1)

1991	 1992	 91.1	 91.2	 91.3	 91.4	 92.1	 92.2	 923	 92.44

	

Bruttoproduksjon  	 1317111 1345328 320321 329753 324219 342819 325595 336905 330949 351879

	Fastlands-Norge 	  1127499 1160325 273606 281665 277761 294468 279988 290557 286188 303593

Vareinnsats  	 630379 645524 151935 159842 152212 166391 156797 163408 155148 170171

	

Fastlands-Norge  	 562211 577660 135397 143015 134550 149249 139474 146315 138649 153222

Bruttonasjonalprodukt 	 686732 699804 168386 169912 172007 176428 168798 173497 175801 181707

	

Fastlands-Norge  	 565288 582665 138209 138651 143211 145219 140514 144242 147539 150370

1) Uoverenssternmelsene i tabellene skyldes maskinell avrunding. a) Anslag tildels basert på framskrivninger.

REVISJONER AV DE KVARTALSVISE NASJONALREGNSKAPSTALLENE

De kvartalsvise nasjonalregnskapstallene kan bli endret for hvert nytt kvartal som beregnes og publiseres. Dette skyldes

hovedsakelig:

i) Ny informasjon.

Det tas løpende inn ny informasjon om alle kvartalene i inneværende år. Særlig gjelder dette siste kvartal hvor datagrunnlaget

er ufullstendig, og beregningene derfor i større grad er basen på anslag.

ii) Skifte av basisår.

I det kvartalsvise nasjonalregnskapet skiftes basisåret en gang om året.

iii) Avstemming mot årlig nasjonalregnskap.

Det kvartalsvise nasjonalregnskapet avstemmes mot de årlige nasjonalregnskapene etterhvert som disse foreligger og

publiseres. Denne avstemmingen medfører revisjoner av både sum fire kvartaler og kvartalsmønsteret.

iv) Metodeforbedringer.

Det arbeides kontinuerlig med å forbedre metodene som benyttes i beregningsopplegget.
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NASJONALREGNSKAP FOR NORGE

Tabell A2 (1.1) Bruttonasjonalprodukt etter anvendelse. Løpende priser. Mill. kr 1)

1991	 1992	 91.1	 91.2	 91.3	 91.4	 92.1	 92.2,	 92.3	 92.44

Bruttonasjonalprodukt 	 686730 699802 168385 169911 172006 176427 168798 173496 175801 181707

Innenlandsk bruk av

varer og tjenester  	 627272 646191 151154 153575 155978 166564 152162 163715 163113 167201

Konsum 	 496005 517149 116465 121074 123979 134488 121851 128803 127962 138533

Privat konsum  	 348722 362578	 82383	 84073	 87440	 94826	 85000	 89193	 89671	 98714

Spesifisert innen-

landsk konsum  	 338302 350423	 80343	 82020	 84461	 91478	 82364	 86477	 86924	 94658

Konsum i utlandet,

netto  	 10420	 12155	 2040	 2053	 2979	 3348	 2637	 2716	 2746	 4056

Offentlig konsum 	 147283 154571	 34081	 37001	 36539	 39662	 36850	 39610	 38291	 39819

Statlig konsum  	 58375	 60444	 12566	 14995	 14109	 16704	 13565	 16049	 14816	 16014

Sivilt  	 36167	 38458	 8444	 9337	 9384	 9001	 9597	 10509	 9622	 8729

Forsvar  	 22208	 21986	 4122	 5658	 4726	 7703	 3968	 5540	 5194	 7285

Kommunalt konsum • • • •	 88908	 94127	 21515	 22006	 22429	 22958	 23286	 23561	 23475	 23805

Bruttoinvestering  	 131267 129042	 34690	 32501	 32000	 32076	 30311	 34912	 35151	 28668

Bruttoinvestering i

fast kapital  	 126344 135888	 27869	 32724	 29924	 35827	 23373	 48039	 29644	 34832

Næringsvirksomhet  	 102032 110270	 22737	 27664	 24079	 27553	 18055	 41569	 24055	 26592

Oljevirksomhet  	 28671	 41966	 3786	 11203	 7677	 6004	 4374	 24439	 6473	 6679

Annen nærings-

virksomhet  	 73362	 68304	 18951	 16460	 16402	 21549	 13680	 17130	 17582	 19912

Offentlig forvaltning • • .  	 24312	 25618	 5132	 5060	 5845	 8274	 5318	 6470	 5589	 8240

Statlig  	 11357	 11924	 2163	 2084	 2603	 4507	 2175	 3353	 2179	 4217

Kommunal  	 12955	 13694	 2969	 2976	 3242	 3767	 3143	 3117	 3411	 4023

Lagerendring  	 4922	 -6846	 6820	 -223	 2075	 -3750	 6938 -13127	 5507	 -6164

Oljeplattformer

under arbeid  	 11705	 5792	 3825	 1293	 2383	 4204	 4957	 -8456	 4511	 4780

Annen lagerendring og

statistiske avvik  	 -6783	 -12638	 2995	 -1516	 -308	 -7954	 1981	 -4671	 995	 -10944

Eksport  	 308605 303990	 73506	 80078	 77205	 77816	 76849	 75873	 74271	 76997

Råolje og naturgass  	 96704	 98439	 24065	 24317	 22621	 25701	 23619	 25017	 23771	 26033
Eksport ellers  	 211901 205551	 49441	 55761	 54584	 52115	 53230	 50856	 50500	 50965

-Import  	 249147 250379	 56275	 63742	 61177	 67953	 60213	 66092	 61583	 62492

1) Uoverensstemmelsene i tabellene skyldes maskinell avrunding.a) Anslag tildels basert på framskrivninger.
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Tabell A3 (1.2) Bruttonasjonalprodukt etter anvendelse. Faste 1990-priser. Mill. kr 1)

1991	 1992	 91.1	 91.2	 913	 91.4	 92.1	 92.2	 923	 92.44

Bruttonasjonalprodukt 	 673975 693522 165490 166036 168681 173769 170414 171414 173573 178122

Innenlandsk bruk av

varer og tjenester  	 609703 612747 148818 149419 150521 160945 145552 155015 154105 158075

Konsum 	 478774 487625 113780 117149 119077 128768 116128 121359 120206 129931

Privat konsum  	 336396 341345	 80409	 81165	 83962	 90862	 80923	 83906	 84091	 92424

Spesifisert innen-

landsk konsum  	 326988 330599	 78465	 79363	 81338	 87821	 78563	 81500	 81648	 88889

Konsum i utlandet,

netto  	 9408	 10745	 1943	 1801	 2623	 3040	 2360	 2406	 2444	 3535

Offentlig konsum 	 142378 146280	 33371	 35985	 35115	 37906	 35204	 37453	 36115	 37507

Statlig konsum  	 56694	 57569	 12422	 14620	 13581	 16071	 13085	 15262	 14057	 15165

Sivilt  	 34983	 36518	 8321	 9074	 8995	 8592	 9274	 9924	 9101	 8220

Forsvar  	 21712	 21051	 4101	 5546	 4586	 7479	 3811	 5337	 4957	 6946

Kommunalt konsum • • • • 	 85683	 88710	 20949	 21365	 21535	 21835	 22119	 22192	 22058	 22342

Bruttoinvestering  	 130929 125123	 35038	 32270	 31445	 32177	 29425	 33656	 33899	 28143

Bruttoinvestering i

fast kapital  	 125885 132888	 28148	 32637	 29318	 35782	 22877	 46507	 29172	 34331

Næringsvirksomhet  	 101067 106761	 22890	 27464	 23358	 27354	 17439	 39909	 23468	 25945

Oljevirksomhet  	 27210	 40416	 3700	 10710	 6943	 5858	 4236	 23403	 6290	 6487

Annen nærings-

virksomhet  	 73856	 66345	 19190	 16755	 16415	 21497	 13203	 16506	 17178	 19458

Offentlig forvaltning . • .  	 24819	 26127	 5258	 5173	 5960	 8428	 5439	 6598	 5704	 8386

Statlig  	 11599	 12174	 2215	 2131	 2660	 4592	 2226	 3424	 2223	 4301

Kommunal  	 13220	 13954	 3042	 3042	 3300	 3836	 3213	 3175	 3481	 4086

Lagerendring  	 5044	 -7766	 6890	 -368	 2127	 -3605	 6547 -12851	 4727	 -6188

Oljeplattformer

under arbeid  	 11521	 5717	 3884	 1272	 2310	 4056	 4846	 -8114	 4377	 4607

Annen lagerendring og

statistiske avvik  	 -6478	 -13482	 3006	 -1639	 -183	 -7661	 1701	 -4737	 349	 -10795

Eksport  	 311099 330068	 73888	 80026	 77571	 79615	 84362	 81922	 81326	 82458

Råolje og naturgass  	 103578 115224	 25372	 26279	 24483	 27444	 28896	 28399	 28362	 29567

Eksport ellers  	 207520 214844	 48516	 53746	 53088	 52171	 55466	 53523	 52963	 52891

-Import  	 246826 249292	 57216	 63409	 59411	 66791	 59500	 65524	 61858	 62410

1) Uoverensstemmelsene i tabellene skyldes maskinell avrunding.a) Anslag tildels basert på framskrivninger.
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Tabell A4 (1.5) Bruttonasjonalprodukt etter næring. Faste 1990-priser. Mill. kr 1)

1991	 1992	 91.1	 91.2	 91.3	 91.4	 92.1	 92.2,	 92.3	 92.4a)

Bruttonasjonalprodukt 	 673978 693525

Næringsvirksomhet  	 525619 540406
Primærnæringer  	 18699	 17747

Jordbruk 	 11002	 10053
Skogbruk  	 3693	 3779
Fiske og fangst,
fiskeoppdrett  	 4003	 3914

Oljevirksomhet  	 106776 119966
Råolje og naturgass . • •	 97942	 110119
Rørtransport  	 8834	 9847

Industri og bergverks-
drift  	 91466	 92732

Bergverksdrift  	 1748	 1762
Industri  	 89718	 90969
Skjermet industri  	 27233	 27059
Utekonkurrerende
industri  	 18654	 18535
Hjemmekonkun-erende
industri  	 43830	 45376

Elektrisitetsforsyning • .	 23287	 24872
Bygge- og anleggs-
virksomhet  	 26652	 26021
Varehandel  	 64464	 65531
Utenriks sjøfart og
oljeboring  	 18756	 17940

Utenriks sjøfart  	 17160	 16442
Oljeboring  	 1597	 1498

Samferdsel  	 41454	 40258
Boligtjenester  	 32415	 32576
Finansiell tjeneste-
yting  	 27360	 26847
Armen nærings-
virksomhet  	 74290	 75917

Hotell- og
restaurantdrift  	 8958	 9013
Forretningsmessig
tjenesteyting og
utleievirksomhet  	 32195	 32651
Tjenesteyting ellers	 33137	 34253

Offentlig forvaltning  	 107313	 110880
Statlig forvaltning  	 32006	 32823

Sivilt  	 23721	 24808
Forsvar  	 8285	 8015

Kommunal forvaltning . .	 75307	 78057

Korreksjonsposter  	 41046	 42239
Påløpt merverdi- og
investeringsavgift 	 58074	 58913
Avgiftskorreksjoner  	 7277	 7191
Frie banktjenester  	 -24305	 -23865

MEMO:
Fastlands-Norge  	 548445 555618

Skjermede næringer . .	 476516 482252
Utekonkurrerende
næringer  	 20402	 20297
Hjemmekonlcurrerende
næringer  	 51527	 53069

	26444
	

27143
	

26606
	

27120
	

27533

	

7772
	

8385
	

7787
	

8061
	

• 7990

	

5746
	

6220
	

5802
	

5952
	

6110

	

2025
	

2165
	

1985
	

2109
	

1881

	

18672
	

18758
	

18819
	

19059
	

19543

	

9071	 9801	 10135	 12039	 9328

	

13577
	

13981
	

14344
	

16172
	

13622

	

1616
	

1842
	

1900
	

1919
	

1686

	

-6123	 -6023	 -6108	 -6052	 -5980

133986 134666 139198 140595 135744
114798 116018 123293 122407 116118

	

5250	 5220	 4855	 5076	 5191

	

13938	 13428	 11050	 13112	 14434

	28340	 27402	 27604

	

8803	 8078	 7951

	

6680	 6090	 5928

	

2123	 1988	 2023

	

19537	 19324	 19653

	

10237	 10212	 12462

	

14411
	

14531	 16349

	

1921
	

1676	 1908

	

-6094 , 	-5995	 -5796

137706 139599 142570
119358 123021 123755

	

5159	 4864	 5083

	

13190	 11713	 13732

1) Uoverensstemmelsene i tabellene skyldes maskinell avrunding. a) Anslag tildels basert pi framskrivninger.
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Tabell AS (1.6) Produksjon og inntekt. Løpende priser. Mill. kr 1)

1991	 1992	 91.1	 91.2	 913	 91.4	 92.1	 92.2	 92.3	 92.44

Bruttonasjonalprodukt 	 686730 699802 168385 169911 172006 176427 168798 173496 175801 181707

-Renter, aksjeutbytte

m.v. til utlandet,

netto  	 17504	 20412	 8825	 3719	 1951	 3009	 9806	 7315	 795	 2496

Bruttonasjonalinntekt  	 669226 679390 159560 166192 170055 173418 158992 166181 175006 179211

-Kapitalslit  	 100864 101772	 24996	 25139	 25286	 25443	 25384	 25348	 25352	 25687

Nasjonalinntekt  	 568362 577617 134565 141053 144769 147975 133607 140833 149654 153523

-Stønader til

utlandet, netto  	 9553	 11083	 1501	 1781	 1770	 4501	 1875	 2317	 1843	 5048

Disponibel inntekt for

Norge  	 558809 566534 133064 139272 142999 143474 131732 138516 147811 148475

-Konsum i alt  	 496005 517149 116465 121074 123979 134488 121851 128803 127962 138533

Sparing  	 62803	 49385	 16599	 18198	 19020	 8986	 9882	 9713	 19848	 9942

Disponibel realinntekt

for Norge)  	541369 533445 130791 135038 137380 13 .8160 125398 130206 138478 139363

1) Uoverensstemmelsene i tabellene skyldes maskinell avrunding. 2) Deflatert med prisindeks (1990=100) for innenlandsk anvendelse ekskl.

kapitalslit. a) Anslag tildels basert på framskrivninger.
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Tabell A6 (1.12) Utenriksregnskapet. Sammendrag. Mill. kr.')

1991	 19922)3) 91.1	 91.2	 91.3	 91.4	 92.1	 92.2	 92.3	 92•4a)

Driftsregnskap

Eksport  	 308607	 303991	 73507	 80078	 77206	 77817	 76854	 75869	 74274	 76997
Varer 	 223237	 219782	 54546	 58045	 53559	 57087	 56496	 54967	 51704	 56618
Tjenester  	 85370	 84209	 18961	 22033	 23647	 20730	 20358	 20902	 22570	 20379

Import  	 249148	 250379	 56275	 63742	 61177	 67954	 60212	 66092	 61583	 62492
Varer  	 170153	 164980	 39710	 44804	 38691	 46947	 40692	 42964	 39347	 41976
Tjenester  	 78995	 85399	 16565	 18938	 22486	 21006	 19520	 23128.	 22236	 20516

Eksportoverskudd  	 59459	 53611	 17232	 16336	 16028	 9863	 16642	 9777	 12688	 14506

Renter og stønader
Fra utlandet  	 25894	 24123	 6771	 6208	 6813	 6102	 6208	 6426	 5505	 5983

Renter  	 20758	 18899	 5832	 5039	 5107	 4780	 5049	 5164	 4397	 4289
Aksjeutbytte mv.  	 2740	 2668	 498	 577	 1092	 574	 598	 677	 468	 925
Stønader 	 2396	 2556	 441	 593	 614	 748	 561	 586	 640	 769

Til utlandet  	 52951	 55618	 17097	 11708	 10534	 13611	 17889	 16058	 8143	 13527
Renter  	 31624	 26962	 9020	 7225	 7500	 7879	 8050	 7963	 4945	 6004
Aksjeutbytte mv.  	 9378	 15017	 6135	 2110	 650	 484	 7403	 5193	 715	 1706
Stønader 	 11949	 13639	 1942	 2374	 2384	 5249	 2436	 2903	 2483	 5817

Rente- og
stønadsoverskudd  	 -27057	 -31495	 -10327	 -5500	 -3721	 -7509	 -11682	 -9632	 -2638	 -7544

Overskudd på drifts-
regnskapet 	 32403	 22116	 6906	 10836	 12308	 2354	 4961	 145	 10050	 6962

Netto endringer i ford-
ringer og gjeld ikke for-
årsaket av transaksjoner
mv.  	 -4921	 -5000	 -5021 -12874	 5290	 7683	 -3568	 5174	 5568 -12174

Tildelte spesielle
trekkrettigheter i IMF . • • . 	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Netto omvurderinger av
fordringer og gjeld
pga. v alutakursend-
ringer  	 -7729	 .•	 -5726	 -13254	 4670	 6582	 -3746	 5012	 5026	 ••

Norges Banks fordrin-
ger på utlandet  	 4216	 .•	 2193	 4516	 -1041	 -1452	 1816	 -1629	 -1010	 ••
Andre bankinnskudd og
kortsiktig lånegjeld . . . . 	 -5131	 ••	 -3239	 -6276	 2014	 2370	 -1706	 1732	 1567	 ••
Langsiktig lånegjeld . . .	 -10181	 -8820	 -20063	 7419	 11283	 -7922	 8921	 8719	 ••
Lån til utlandet  	 3366	 ••	 4140	 8568	 -3723	 -5619	 4067	 -4013	 -4251	 ••
Fordringer og gjeld
ellers 	 ..

Andre omvurderinger . . .  	 280 	 ••	 706	 38Y	 626	 no i :	 17:i	 16.1	 542	 ••

Nedgang i Norges netto-
gjeld 	 27482	 17116	 1885	 -2038	 17598	 10037	 1392	 5319	 15618	 -5212

Kapitalregnskap

Netto inngang, langsik-
tige kapitaltransak-
sjoner  	 3581	 ••	 4122	 -561	 -1147	 1167	 6399	 7565	 874	 ••
Netto inngang, kjente
kortsiktige kapitaltran-
saksjoner  	 -34872	 ••	 -2969	 -8923	 -17083	 -5898	 -8110	 -9446	 -2808	 •.
Netto inngang, andre
kortsiktige kapitaltran-
saksjoner og statistiske
avvik  	 -1112	 ••	 -8058	 -1352	 5922	 2377	 -3250	 1736	 -8116	 ••

Netto kapitaltransak-
sjoner i alt  	 -32403	 -22116	 -6906	 -10836	 -12308	 -2354	 -4961	 -145	 -10050	 -6962

Netto endringer i fordr-
inger og gjeld forår-
saket av valutakursend-
ringer mv  	 4921	 5000	 5021	 12874	 -5290	 -7683	 3569	 -5173	 -5568	 12174

Oppgang i Norges netto-
gjeld 	 -27482	 -17116	 -1885	 2038	 -17598	 -10037	 -1392	 -5319 -15618	 5212

1) Uoverenstemmelsene i tabellene skyldes maskinell avrunding. 2) Utenriksregnskapet er under omlegging på grunn av endringar i Norges
Banks valutastatistikk. Omleggingen betyr at en for enkelte poster i regnskapet fra og med 1. kvartal 1992 ikke har full sammenlikabarhet med
tall for tidligere perioder. 3) For senere reviderte tall for 1., 2. og 3. kvartal, se utenriksregnskapet for januar-november 1992, Ukens statistikk
nr. 5 1993.
a) Anslag tildels basert på framskrivninger.

••
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Tabell A7 (4.1) Bruttonasjonalprodukt etter anvendelse. Volum- og prisendringer i prosent

1992	 92.1	 92.2	 92.3	 92.4w	 1992	 92.1	 92.2	 923	 92.44

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

	

periode året for	 periode året for

Bruttonasjonalprodukt 	 2.9	 3.0	 3.2	 2.9	 2.5	 -1.0	 -2.7	 -1.1	 -0.7	 0.5

Innenlandsk bruk av

varer og tjenester  	 0.5	 -2.2	 3.7	 2.4	 -1.8	 2.5	 2.9	 2.8	 2.1	 2.2

Konsum 	 1.8	 2.1	 3.6	 0.9	 0.9	 2.4	 2.5	 2.7	 2.2	 2.1

Privat konsum  	 1.5	 0.6	 3.4	 0.2	 1.7	 2.5	 2.5	 2.6	 2.4	 2.3

Spesifisert innen-

landsk konsum  	 1.1	 0.1	 2.7	 0.4	 1.2	 2.5	 2.4	 2.7	 2.5	 2.2

Konsum i utlandet,

netto  	 14.2	 21.5	 33.6	 -6.8	 163	 2.1	 6.4	 -0.9	 -1.0	 4.2

Offentlig konsum 	 2.7	 5.5	 4.1	 2.8	 -1.1	 2.1	 2.5	 2.9	 1.9	 1.5

Statlig konsum  	 1.5	 5.3	 4.4	 3.5	 -5.6	 2.0	 2.5	 2.5	 1.4	 1.6

Sivilt  	 4.4	 11.5	 9.4	 1.2	 -4.3	 1.9	 2.0	 2.9	 1.4	 1.4

Forsvar  	 -3.0	 -7.1	 -3.8	 8.1	 -7.1	 2.1	 3.6	 1.8	 1.7	 1.8

Kommunalt konsum • • • •	 3.5	 5.6	 3.9	 2.4	 23	 2.3	 2.5	 3.1	 2.2	 13

Bruttoinvestering  	 -4.4	 -16.0	 43	 7.8	 -12.5	 2.9	 4.0	 3.0	 1.9	 2.2

Bruttoinvestering i

fast kapital  	 5.6	 -18.7	 42.5	 -0.5	 -4.1	 1.9	 3.2	 3.0	 -0.4	 13

Næringsvirksomhet  	 5.6	 -23.8	 453	 0.5	 -5.2	 23	 4.2	 3.4	 -0.6	 1.8

Oljevirksomhet  	 48.5	 14.5	 118.5	 -9.4	 10.7	 -1.5	 0.9	 -0.2,	 -6.9	 0.5

Annen nærings-

virksomhet  	 -10.2	 -31.2	 -1.5	 4.6	 -9.5	 3.6	 4.9	 5.6	 2.4	 2.1

Offentlig forvaltning • . .  	 53	 3.4	 27.6	 -4.3	 -0.5	 0.1	 0.2	 0.2	 -0.1	 0.1

Statlig  	 5.0	 0.5	 60.6	 -16.4	 -6.3	 0.0	 0.1	 0.1	 0.1	 -0.1

Kommunal  	 5.5	 5.6	 4.4	 5.5	 6.5	 0.1	 0.2	 0.4	 -0.2	 03

	

Lagerendring••	 ••	 .•	 ••	 ••	 ••	 ••	 ••	 ••	 ••

Oljeplattformer

under arbeid  	 ..	 .•	 ••	 ••	 ••	 ••	 ••	 ••	 ••	 ••

Annen lagerendring og

statistiske avvik  	 ••	 ••	 .•	 ••	 ••	 ••	 ••	 ••	 .•	 ••

Eksport  	 6.1	 14.2	 2.4	 4.8	 3.6	 -7.2	 -8.4	 -7.4	 -8.2	 -4.5

Råolje og naturgass  	 11.2	 13.9	 8.1	 15.8	 7.7	 -8.5	 -13.8	 -4.8	 -9.3	 -6.0

Eksport ellers  	 3.5	 143	 -0.4	 -0.2	 1.4	 -6.3	 -5.8	 -8.4	 -7.3	 -3.5

-Import  	 1.0	 4.0	 33	 4.1	 -6.6	 -0.5	 2.9	 03	 -3.3	 -1.6

a) Anslag tildels basert på framskrivninger.
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Tabell A8 (4.2) Bruttonasjonalprodukt etter næring. Volumendringer i prosent

1992	 92.1	 92.2	 92.3	 92.40

Bruttonasjonalprodukt 
	

2.9	 3.0	 3.2	 2.9	 2.5

Næringsvirksomhet  	 2.8	 2.8	 2.9	 3.0	 2.6
Primærnæringer  	 -5.1	 8.5	 5.1	 -19.1	 123

Jordbruk  	 -8.6	 42.0	 -56.2	 -22.3	 9.9
Skogbruk  	 2.3	 -6.1	 2.2	 21.8	 13.5
Fiske og fangst,
fiskeoppdrett  	 -2.2	 -5.4	 -12.2	 -3.8	 17.7

Oljevirksomhet  	 12.4	 12.7	 9.6	 18.6	 9.2
Råolje og naturgass . . .  	 12.4 •	 12.8	 9.7	 18.4	 9.4
Rørtransport  	 11.5	 11.3	 8.3	 20.6	 6.9

Industri og bergverks-
drift  	 1.4	 2.8	 -0.9	 2.8	 1.1

Bergverksdrift  	 0.8	 6.9	 -2.6	 0.8	 -1.2
Industri  	 1.4	 2.7	 -0.9	 2.9	 1.1
Skjermet industri  	 -0.6	 0.6	 -0.3	 -1.0	 -1.8
Utekonkun-erende
industri  	 -0.6	 -1.8	 -1.0	 0.1	 0.2
Hjemmekonkurrerende
industri  	 3.5	 5.9	 -1.1	 6.6	 3.2

Elektrisitetsforsyning . . .  	 6.8	 -7.2	 2.5	 19.6	 18.8
Bygge- og anleggs-
virksomhet  	 -2.4	 -5.7	 3.8	 -5.3	 -2.2
Varehandel  	 1.7	 1.4	 2.9	 1.8	 0.7
Utenriks sjøfart og
oljeboring  	 -4.4	 -4.7	 -4.8	 -2.6	 -5.4

Utenriks sjøfart  	 -4.2	 -4.4	 -5.2	 -4.0	 -3.0
Oljeboring  	 -6.2	 -7.6	 0.1	 12.7	 -29.8

Samferdsel  	 -2.9	 -1.1	 2.4	 -4.0	 -9.6
Boligtjenester  	 0.5	 0.6	 03 	0.4	 0.4
Finansiell tjeneste-
yting  	 -1.9	 -2.5	 -0.2	 -1.3	 -3.5
Annen nærings-
virksomhet  	 2.2	 1.9	 2.2	 2.4	 2.3

Hotell- og
restaurantdrift  	 0.6	 -1.3	 2.0	 1.3	 -0.0
Forretningsmessig
tjenesteyting og
utleievirksomhet  	 1.4	 1.6	 0.5	 1.7	 1.8
Tjenesteyting ellers . . .  	 3.4	 3.1	 3.8	 3.4	 3.2

Offentlig forvaltning  	 33	 4.1	 4.4	 3.0	 1.8
Statlig forvaltning  	 2.6	 2.8	 5.0	 3.7	 -1.4

Sivilt  	 4.6	 6.3	 7.4	 5.0	 -0.4
Forsvar  	 -3.3	 -7.1	 -1.9	 0.1	 -4.1

Kommunal forvaltning . .  	 3.7	 4.7	 4.2	 2.7	 3.1

Korreksjonsposter  	 2.9	 2.8	 4.5	 0.8	 33
Påløpt merverdi- og
investeringsavgift  	 1.4	 0.3	 3.1	 1.3	 1.1
Avgiftskorreksjoner  	 -1.2	 43	 4.3	 -11.8	 -0.6
Frie banktjenester . . . • .  	 -1.8	 -2.3	 1.2	 -1.9	 -4.2

MEMO:
Fastlands-Norge  	 13	 1.3	 2.3	 0.3	 1.4

Skjermede næringer . . .  	 1.2	 1.1	 2.9	 -0.2	 1.1
Utekonkurrerende
næringer  	 -0.5	 -1.1	 -1.2	 0.2	 0.1
Hjemmekonlcurrerende
næringer  	 3.0	 3.6	 -1.8	 6.0	 4.7

a) Anslag tildels basert på framskrivninger.
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Tabell A9 (4.3) Privat konsum. Volum- og prisendringer i prosent

1992	 92.1	 92.2	 92.3	 92.4	 1992	 92.1	 92.2	 923	 92.44

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

	periode året for	 periode året for

Privat konsum  
	

1.5	 0.6	 3.4	 0.2	 1.7	 2.5	 2.5	 2.6	 2.4	 23

Spesifisert innen-

landsk konsum  	 1.1	 0.1	 2.7	 0.4	 1.2	 2.5	 2.4	 2.7	 2.5	 2.2

Matvarer  	 4.9	 1.7	 9.1	 43	 4.6	 13	 2.8	 2.5	 0.5	 -0.4

Drikkevarer og

tobakk  	 -4.6	 -5.7	 73	 -11.8	 -7.7	 9.0	 7.9	 8.1	 9.8	 10.0

Klær og skotOy  	 -3.8	 0.5	 -7.4	 -4.6	 -3.3	 1.6	 13	 2.2	 1.9	 1.1

Bolig, lys og bren-

sel  	 0.7	 -0.9	 -0.2	 1.2	 2.9	 1.7	 13	 1.8	 2.1	 1.6

MObler og hushold-

ningsartikler  	 -1.5	 -0.2	 -2.6	 0.8	 -3.6	 0.5	 0.4	 0.5	 03	 0.9

Helsepleie  	 2.2	 3.1	 3.5	 0.9	 1.2	 5.7	 4.0	 4.1	 7.5	 7.4

Transport, post- og

teletjenester  	 3.8	 1.5	 6.1	 3.1	 4.2	 2.1	 2.1	 1.9	 1.9	 2.5

Fritidssysler og ut-

danning  	 -1.2	 -0.8	 -2.5	 -2.8	 1.0	 2.6	 2.9	 2.7	 2.6	 2.2

Andre varer og tje-

nester  	 2.1	 0.6	 3.6	 2.0	 2.2	 2.6	 2.2	 2.7	 2.9	 2.5

Korreksjonsposter  	 14.2	 21.5	 33.6	 -6.8	 163	 2.1	 6.4	 -0.9	 -1.0	 4.2

Nordmenns konsum i

utlandet  	 10.3	 14.5	 14.7	 5.1	 103	 2.9	 5.0	 2.0	 1.5	 4.0

Utlendingers konsum

i Norge  	 7.1	 7.2	 2.9	 12.5	 2.5	 3.4	 3.2	 3.6	 3.4	 3.4

a) Anslag tildels basert på framskrivninger.
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Tabell A10 (4.5) Bruttoinvestering i fast kapital etter art og næring. Volum- og yrisendringer i prosent 

1992	 92.1	 92.2	 92.3	 92.4a) 	1992	 92.1	 92.2	 92.3	 92.4a)

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

Bruttoinvestering i fast
kapital  	 5.6	 -18.7	 42.5	 -0.5	 -4.1	 1.9	 3.2	 3.0	 -0.4	 1.3

Beboelseshus, drifts-
bygg og andre &ille . . .	 -4.1	 -9.4	 1.0	 -6.1	 -2.3	 0.1	 -1.0	 0.4	 0.0	 0.8
Aktiverte utgifter ti
oljeboring og olje-
leting, olje- og gass-
rørledning  	 2.9	 58.7	 -3.0	 -6.7	 -5.1	 -3.3	 -2.3	 -2.4	 -7.7	 0.6
Skip og båter  	 -98.1	 -143.5	 -337.9	 -138.8	 -69.2	 2175.0	 -30.2	 55.1	 847.8	 65.5
Fly, biler mv. og
rullende materiell  	 10.9	 20.6	 5.0	 .	 3.1	 143	 1.4	 5.5	 2.6	 1.1	 -2.5
Oljeborerigger og
-skip, oljeutvinnings-
plattformer mv.  	 129.4	 -66.2	 250.9	 -25.6	 15.5	 1.3	 7.3	 2.5	 -7.4	 0.4
Maskiner, redskap og
inventar ellers  	 3.9	 -3.5	 3.8	 14.2	 1.4	 0.7	 5.9	 0.1	 -1.2	 -0.9

Næringsvirksomhet  	 5.6	 -23.8	 453	 0.5	 -5.2	 23	 4.2	 3.4	 -0.6	 1.8
Primærnæringer  	 -16.5	 -1.1	 -20.8	 -23.0	 -12.8	 3.8	 3.5	 3.0	 5.9	 2.9

Jordbruk  	 -18.2	 -20.0	 -17.9	 -16.1	 -19.7	 0.2	 3.2	 0.2	 -0.7	 -0.7
Skogbruk  	 -19.2	 -3.4	 -27.0	 -20.9	 -7.7	 0.9	 3.2	 0.6	 0.2	 0.8
Fiske og fangst,
fiskeoppdrett  	 -6.5	 79.7	 -28.3	 -58.0	 20.8	 20.6	 4.5	 19.4	 77.2	 16.9

Oljevirksomhet  	 48.5	 14.5	 118.5	 -9.4	 10.7	 -1.5	 0.9	 -0.2	 -6.9	 0.5
Råolje og naturgass . . .  	 64.6	 13.2	 156.3	 4.1	 12.1	 -0.7	 0.9	 0.6	 -6.5	 0.5
Rørtransport  	 -25.8	 150.3	 -17.5	 -37.8	 -20.2	 -4.7	 -2.3	 -2.4	 -7.7	 0.6

Industri og bergverks-
drift  	 -10.0	 -15.3	 -19.0	 0.3	 -6.5	 0.7	 3.5	 0.6	 -0.6	 -0.2

Bergverksdrift  	 -19.1	 8.2	 -27.7	 -41.1	 -4.4	 0.6	 3.9	 0.8	 -1.1	 -0.9
Industri  	 -9.8	 -15.7	 -18.8	 13	 -6.6	 0.7	 3.5	 0.6	 -0.5	 -0.1
Skjermet industri  	 14.5	 7.9	 20.1	 52.7	 -8.2	 0.2	 3.1	 0.1	 -1.1	 -0.5
Utekonkurrerende
industri  	 -24.2	 -29.0	 -40.8	 -18.0	 -5.7	 1.1	 2.8	 0.8	 -0.0	 0.9
Hjemmekonkurrerende
industri  	 -8.7	 -14.7	 -12.3	 -2.5	 -6.1	 0.5	 4.3	 03	 -0.9	 -0.9

Elektrisitetsforsyning . . .  	 10.5	 12.1	 12.2	 313	 -5.0	 0.7	 2.9	 0.7	 0.0	 0.1
Bygge- og anleggs-
virksomhet  	 -0.2	 -2.1	 7.5	 -5.5	 -0.2	 0.5	 3.5	 0.5	 -0.6	 -0.7
Varehandel  	 12.2	 19.6	 93	 14.5	 6.8	 0.7	 53	 13	 -0.3	 -2.9
Utenriks sjøfart og
oljeboring  	 -103.5	 148.8	 -235.9	 -124.9	 -75.9 -1159.8	 -27.7	 70.8	 537.6	 70.2

Utenriks sjøfart  	 -106.9	 -150.3	 -2193	 -121.6	 -73.7	 -630.2	 -26.7	 82.1	 745.9	 71.7
Oljeboring  	 -34.1	 93.0	 409.2	 -143.5	 -95.7	 -7.5	 36.6	 -1.3	 -1.6	 -17.6

Samferdsel  	 12.2	 -2.3	 9.3	 14.8	 23.8	 1.2	 43	 13	 0.3	 -0.4
Boligtjenester  	 -18.4	 -22.2	 -20.9	 -14.9	 -15.0	 0.0	 -1.0	 0.4	 0.0	 0.8
Finansiell tjeneste-
yting  	 0.5	 0.1	 1.9	 0.9	 -0.8	 0.4	 2.2	 0.1	 -0.4	 -0.5
Annen nærings-
virksomhet  	 -6.6	 -13.9	 -5.7	 -4.3	 -1.7	 0.4	 0.7	 0.7	 -0.2	 0.5

Hotell- og
restaurantdrift  	 9.6	 21.2	 8.1	 7.4	 3.6	 0.6	 5.9	 0.8'	 -0.8	 -2.8
Utleie av forret-
ningsbygg  	 -14.3	 -25.0	 -13.1	 -11.1	 -6.1	 -0.2	 -2.0	 0.5	 -0.1	 1.2
Vannforsyning  	 1.3	 1.3	 13	 1.5	 1.0	 0.1	 -0.7	 0.4	 -0.0	 0.7
Tjenesteyting ellers . . .	 9.9	 12.4	 9.0	 10.0	 8.3	 0.9	 6.0	 03	 -1.1	 -1.4

Offentlig forvaltning  	 5.3	 3.4	 27.6	 -4.3	 -0.5	 0.1	 0.2	 0.2	 -0.1	 0.1
Statlig  	 5.0	 0.5	 60.6	 -16.4	 -6.3	 0.0	 0.1	 0.1	 0.1	 -0.1
Kommunal  	 5.5	 5.6	 4.4	 5.5	 6.5	 0.1	 0.2	 0.4	 -0.2	 0.3

MEMO:
Fastlands-Norge  	 -1.4	 -5.5	 0.4	 -0.5	 -0.6	 0.7	 1.9	 0.7	 0.2	 0.1

Skjermede næringer . . .  	 1.1	 -3.8	 6.2	 2.1	 -0.0	 0.5	 1.7	 0.6	 0.0	 -0.0
Utekonkurrerende
næringer  	 -24.0	 -27.5	 -40.2	 -19.1	 -5.6	 1.1	 2.9	 0.8	 -0.1	 0.9
Hjemmekonkurrerende
næringer  	 -9.3	 -5.5	 -16.0	 -10.7	 -4.0	 2.7	 4.2	 2.4	 3.6	 1.1

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

1992»	 92.1	 92.2	 92.3	 92.44 	1992»	 92.1	 92.2	 92.3	 92.44

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

	

periode Aret fOr	 periode året for

Eksport i alt  	 6.1	 14.2	 2.4	 4.8	 3.6	 -7.2	 -8.4	 -7.4	 -8.2	 -4.5

Varer  	 6.8	 15.6	 1.7	 5.5	 4.8	 -7.8	 -10.4	 -6.9	 -8.5	 -5.3
Råolje og naturgass
fra Nordsjøen  	 11.2	 13.9	 8.1	 15.8	 7.7	 -8.5	 -13.8	 -4.8	 -9.3	 -6.0
Skip, nybygde  	 22.5	 145.9	 7.5	 -53.3	 36.4	 1.2	 3.9	 1.9	 -0.1	 0.1
Skip, eldre  	 -19.7	 302.7	 -37.7	 -46.6	 -63.9	 -21.4	 -13.9	 -35.3	 -29.0	 -22.1
Oljeplattformer og
moduler, nybygde  	 49.4	 420.1	 84.3	 -98.2	 -93.7	 0.4	 3.8	 2.5	 -0.1	 0.1
Oljeplattformer,

	eldre ••	 ••	 ••	 ••	 ••	 ••	 .•	 ••	 ••	 ••
Direkte eksport ved
oljevirksomhet  	 62.2	 336.4	 78.7	 19.8	 13.9	 -2.5	 0.4	 -1.1	 -7.0	 0.1
Andre varer  	 4.2	 4.4	 -0.3	 5.8	 7.1	 -6.7	 -8.4	 -6.8	 -6.8	 -4.8

Produkter fra
jordbruk, skog-
bruk og fiske  	 13.6	 20.3	 46.4	 6.6	 -10.6	 0.1	 -8.5	 -6.2	 8.6	 8.3
Bergverksprodukter • • • 	 1.7	 -12.5	 5.4	 -0.5	 19.6	 23	 4.7	 -3.2	 3.9	 3.6
Industriprodukter . . • • . 	 3.6	 4.4	 -2.4	 53	 7.5	 -7.0	 -8.5	 -6.6	 -7.5	 -5.3
Nærings- og
nytelsesmidler 	 0.2	 -2.4	 -9.0	 11.4	 2.1	 -4.0	 -1.9	 -2.8	 -5.6	 -5.4
Grafiske pro-
dukter  	 -6.2	 -3.9	 6.6	 -8.2	 -16.8	 4.0	 4.4	 4.9	 3.9	 3.4
Treforedlings-
produkter  	 -4.7	 -6.4	 -4.4	 -6.7	 -1.3	 -8.1	 -6.4	 -7.8	 -8.9	 -9.2
Kjemiske rivarer  	 1.0	 -4.2	 -3.0	 13.8	 -1.1	 -8.7	 -8.4	 -9.7	 -14.5	 -0.9
Raffmerte olje-
produkter  	 19.0	 4.8	 -3.9	 -0.1	 123.6	 -14.7	 -24.1	 -9.3	 -11.3	 -12.3
Metaller  	 3.3	 8.9	 -0.4	 3.1	 1.6	 -9.8	 -12.4	 -10.0	 -10.1	 -6.4
Tekstil- og
bekledningsvarer  	 -3.4	 2.3	 -0.6	 -9.8	 -5.3	 2.0	 62	 -1.6	 4.5	 -0.4
Trevarer, møbler
og innredninger . . • • .	 7.5	 15.9	 7.5	 10.3	 -1.7	 -4.0	 -5.1	 -4.9	 -7.0	 0.2
Kjemiske og
mineralske pro-
dukter  	 5.3	 14.4	 13	 7.6	 -1.1	 -4.8	 -10.7	 -7.0	 -2.4	 1.2
Andre verksted-
produkter  	 3.0	 5.4	 -2.6	 9.0	 13	 -3.0	 -0.6	 -2.3	 -4.4	 -5.0

Elektrisk kraft  	 64.2	 -52.6	 15.7	 277.8	 231.9	 -43.2	 -15.1	 -36.9'	 -51.9	 -54.1
Tjenester  	 4.1	 9.8	 4.2	 3.1	 0.0	 -5.3	 -2.2	 -9.0	 -7.4	 -1.7

Brutto frakter ved
skipsfart  	 -8.0	 -3.9	 -7.9	 -12.7	 -7.6	 -11.2	 -6.0	 -16.8	 -15.4	 -5.6
Brutto inntekter ved
oljeboring  	 38.6	 56.5	 27.7	 67.5	 10.3	 -4.5	 -7.1	 -4.4	 -12.3	 5.7
Direkte eksport ved
annen oljevirksomhet. . . . 	 16.5	 11.0	 163	 38.8	 5.1	 -1.4	 3.0	 -2.6	 -10.3	 3.0
Eksport av rør-
tjenester  	 5.2	 2.6	 -0.8	 383	 -8.5	 -8.8	 3.3	 -13.0	 -30.6	 6.3
Utlendingers konsum
i Norge  	 7.1	 7.2	 2.9	 12.5	 2.5	 3.4	 3.2	 3.6	 3.4	 3.4
Andre tjenester  	 31.1	 49.4	 36.6	 28.4	 15.1	 2.1	 3.0	 2.6	 1.9	 1.4

1) Utenriksregnskapet er under omlegging på grunn av endringer i Norges Banks valutastatistikk. Omleggingen betyr at tallene for enkelte
poster fra og med 1. kvartal 1992 ikke er helt sammenlignbare med tallene for tidligere perioder. a) Anslag tildels basert på framskrivninger.
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Tabell Al2 (4.7) Import av varer og tjenester. Volum- og prisendringer i prosent

19920 	92.1	 92.2	 92.3	 92.44 	1992»	 92.1	 92.2	 92.3	 92.44

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

Import i alt  	 1.0	 4.0	 3.3	 4.1	 -6.6	 -0.5	 2.9	 0.3	 -3.3	 -1.6

Varer  	 -1.8	 -0.8	 -2.9	 6.1	 -8.2	 -1.2	 3.3	 -1.2	 -4.2	 -2.6
Skip, nybygde og
eldre  	 -54.2	 -65.5	 8.0	 -37.9	 -75.3	 10.2	 0.4	 3.8	 19.1	 21.7
Oljeplattformer og
moduler, nybygde og
eldre  	 -85.4	 -84.2	 -80.7	 -85.9	 -94.4	 2.4	 42.2	 -0.8	 -17.7	 -18.2
Direkte import ved
oljevirksomhet  	 4.9	 8.2	 26.1	 -35.7	 70.9	 -5.0	 3.0	 -2.6	 -10.3	 3.0
Andre varer  	 3.5	 6.2	 -2.3	 10.9	 0.5	 -1.6	 3.5	 -1.7,	 -4.3	 -3.5
Produkter fra
jordbruk, skogbruk
og fiske  	 14.2	 13.7	 7.4	 25.5	 11.8	 -72	 -2.7	 -3.8	 -13.7	 -9.0
Råolje  	 -39.0	 -39.6	 -47.5	 713	 -73.1	 -7.1	 -2.7	 -9.5	 5.9	 -8.5
Bergverksprodukter . . .  	 -2.1	 -5.0	 -4.5	 -3.5	 4.9	 1.1	 3.7	 4.2	 5.5	 -8.7
Industriprodukter  	 3.9	 6.4	 -1.7	 10.7	 1.4	 -1.4	 3.7	 -1.8	 -4.1	 -3.2

Nærings- og
nytelsesmidler  	 3.9	 8.6	 -3.8	 4.7	 6.9	 -0.5	 1.2	 1.0	 -0.7	 -3.1
Grafiske pro-
dukter  	 -1.0	 103	 -7.1	 1.7	 -8.1	 1.7	 -4.3	 5.8	 -0.8	 6.8
Treforedlings-
produkter  	 4.5	 4.7	 -2.8	 1.8	 14.5	 -3.8	 -2.0	 -2.6	 -4.6	 -6.0
Kjemiske rivarer  	 1.5	 -7.8	 6.5	 1.6	 6.9	 -8.4	 -1.3	 -11.5	 -9.4	 -11.6
Raffinerte olje-
produkter  	 -3.6	 -23.7	 -12.7	 -8.3	 32.1	 -15.4	 -24.0	 1.6	 -15.6	 -19.2
Metaller  	 7.5	 12.6	 11.1	 7.4	 -1.0	 -9.2	 -1.6	 -9.4	 -12.1	 -13.2
Tekstil- og be-
kledningsvarer  	 8.9	 93	 -3.1	 * 11.1	 17.1	 • -2.0	 23	 -2.5	 -5.4	 -2.8
Trevarer  	 5.7	 11.4	 -1.3	 6.3	 6.4	 -2.6	 -2.3	 -1.5	 -4.3	 -2.4
Kjemiske og
mineralske pro-
dukter  	 2.5	 12.1	 -7.6	 7.9	 -0.3	 0.4	 2.6	 3.0	 -5.2	 1.1
Andre verksted-
produkter  	 4.7	 -0.1	 1.0	 17.8	 2.1	 1.1	 9.7	 -1.1	 -1.1	 -23
Transportmidler
mv. uten til-
svarende norsk
produksjon  	 -4.3	 40.7	 -14.6	 20.5	 -30.7	 2.8	 6.1	 -0.0	 13	 4.7

Elektrisk kraft  	 -63.8	 451.5	 114.8	 -88.5	 -94.8	 5.2	 12.3	 19.0	 -20.7	 -34.5
Tjenester  	 7.4	 16.2	 183	 0.5	 -2.6	 0.7	 1.4	 3.2	 -1.6	 03

Brutto utgifter ved
skipsfart  	 -8.0	 -2.0	 -6.7	 -15.1	 -7.8	 -3.4	 -3.3	 4.7	 -6.9	 -7.8
Brutto utgifter ved
oljeboring  	 1.8	 -2.5	 -20.5	 11.1	 28.8	 -2.0	 3.0	 -2.6	 -103	 3.0
Direkte import ved
annen oljevirksomhet . . . 	 5.8	 53	 55.4	 -23.5	 -27.1	 -4.7	 0.5	 -3.8	 -11.6	 2.1
Nordmenns konsum
i utlandet  	 10.1	 14.2	 13.8	 53	 10.0	 2.9	 5.0	 2.0	 1.5	 4.0
Andre tjenester  	 28.4	 53.2	 51.7	 29.9	 -4.7	 3.5	 4.2	 3.7	 33	 3.7

1) Utenriksregnskapet er under omlegging på grunn av endringer i Norges Banks valutastatistikk. Omleggingen betyr at tallene for enkelte
poster fra og med 1. kvartal 1992 ikke er helt sammenlignbare med tallene for tidligere perioder. a) Anslag tildels basert på framskrivninger.
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Tabell A13 (5.2) Bruttoproduksjon etter næring. Faste 1990-priser. Mill. kr 1)

1991	 1992	 91.1	 91.2	 91.3	 91.4	 92.1	 92.2	 92.3	 92.44

Bruttoproduksjon 	  1291998 1325416 316293 323128 316447 336130 324040 330846 326236 344295

Næringsvirksomhet 	
Primærnæringer 	

Jordbruk 	
Skogbruk 	
Fiske og fangst,
fiskeoppdrett 	

Oljevirksomhet 	
Råolje og naturgass . • •
Rørtransport  

Industri og bergverks-
drift 	

Bergverksdrift 	
Industri 	
Skjermet industri 	
Utekonkurrerende
industri 	
Hjemmekonkurrerende
industri 	

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

Utenriks sjøfart 	
Oljeboring 	

Samferdsel 	
Boligtjenester 	
Finansiell tjeneste-
yting 	
Annen nærings-
virksomhet 	

Hotell- og
restaurantdrift 	
Forretningsmessig
tjenesteyting og
utleievirksomhet 	
Tjenesteyting ellers . .

1063417 1091846 262928 266668 260120 273701
43361	 41022	 9205	 10033	 15964	 8158
27400	 25220	 4111	 5752	 12658	 4879

4301	 4401	 1930	 1124	 295	 951

11661	 11401	 3164	 3157	 3011	 2328
137903 154950	 34511	 34411	 32049	 36932
127764 143649	 31945	 31869	 29753	 34196

10139	 11301	 2566	 2542	 2296	 2735

322800 332444	 81627	 84268	 74194	 82711
4349	 4386	 1023	 1157	 1062	 1107

318451 328058	 80604	 83110	 73132	 81605
98615	 98515	 23847	 26426	 23184	 25159

53115	 49353	 13294	 13401	 13570	 12850
49697	 46146	 12421	 12545	 12727	 12004

3418	 3207	 873	 856	 843	 846
74604	 77443	 17358	 18726	 18707	 19813
42054	 42263	 10484	 10506	 10524	 10540

41679	 40899	 10516	 10431	 10397	 10336

118166 120578	 28801	 29448	 30623	 29294

18877	 18994	 4179	 4652	 5876	 4171

268438 272263 268650 282496
9094
	

9438
	

13810	 8681
4289
	

5517
	

10553	 4860
1812
	

1149
	

360	 1080

2992
	

2772
	

2896	 2741
38892
	

37727
	

38004	 40328
36036
	

34974
	

35234	 37405
2856
	

2752
	

2770	 2923

84311	 84263	 77946	 85923
1094	 1128	 1071	 1094

83218	 83135	 76876	 84829
24175	 26026	 23263	 25053

	

12799	 12527	 12219	 11808

	

11993	 11670	 11269	 11214

	

806	 857	 950	 594

	

17898	 20121	 19236	 20188

	

10552	 10562'	 10570	 10579

	

10256	 10411	 10259	 9973

	

29295	 30050	 31317	 29917

	

4125	 4747	 5952	 4169

80344	 82125	 21111	 20576	 18749	 19908	 20685	 20674	 19529	 21236

139491 147418	 35646	 36109	 31199	 36537	 38358	 36435	 34084	 38540
48233	 51515	 15349	 11439	 9083	 12362	 14244	 11729	 10862	 14680

77694	 75852	 17862	 18430	 19437	 21965	 16848	 19123	 18398	 21483
103810 105528	 23921	 25576	 25573	 28740	 24249	 26313	 26029	 28938

53772	 54532	 13463	 13463	 13399	 13447	 13672	 13535	 13631	 13694
45516	 47052	 11160	 11333	 11348	 11676	 11497	 11767	 11735	 12053

	Offentlig forvaltning 	

	

Statlig forvaltning 	
Sivilt 	
Forsvar 	

Kommunal forvaltning . .

163230 167466	 38171	 40637	 40084	 44338	 40294	 42252
62712	 63053	 13483	 15748	 14957	 18525	 14308	 16414
39429	 40968	 9186	 9986	 9896	 10361	 10251	 10739
23284	 22086	 4297	 5762	 5060	 8164	 4057	 5676

100517 104413	 24688	 24889	 25127	 25813	 25986	 25838

41379	 43541
15501	 16830
10285	 9693
5217	 7137

25878	 26711

Korreksjonsposter 	
Påløpt merverdi- og
investeringsavgift 	
Avgiftskorreksjoner 	

MEMO:
Fastlands-Norge 	

Skjermede næringer . 	
Utekonkurrerende
næringer 	
Hjernmekonkurrerende
næringer 	

65351	 66104	 15194	 15824	 16243	 18091	 15308	 16331	 16207	 18258

58074	 58913	 13577	 13981	 14344	 16172	 13622	 14411	 14531 • 16349
7277	 7191	 1616	 1842	 1900	 1919	 1686	 1921	 1676	 1908

1100981 1121113 268488 275316 270828 286349 272348 280592 276014 292159
860835 871383 205613 213193 216511 225517 207407 218433 218074 227469

84694	 86511	 22134	 21733	 19811	 21015	 21779	 21802	 20600	 22330

155452 163220	 40740	 40390	 34505	 39816	 43162	 40356	 37340	 42361

1) Uoverensstemmelsene i tabellene skyldes maskinell avrunding. a) Anslag tildels basert på framskrivninger.



139091
4592
2929

134

1529
8334
7982
352

134884
4834
2613

256

1965
8779
8411
368

139425
7653,
5671

162

1821
8518
8163
354

8273
7823

451
10307
2416

3551

10763

2192

8241
7812

430
8085
2419

3524

10769

2168

17218
10464
4409
6055
6754

12760
6317
4141
2176
6443

13912
7611
4058
3553
6301
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Tabell A14 (5.4) Vareinnsats etter næring. Faste 1990-priser. Mill. kr 1)

1991	 1992	 91.1	 91.2	 91.3	 91.4	 92.1	 92.2	 92.3	 92.4°

Vareinnsats  
	

618020 631892 150802 157092 147766 162361 153625 159431 152663 166172

Næringsvirksomhet 	
Primærnæringer 	

Jordbruk 	
Skogbruk 	
Fiske og fangst,
fiskeoppdrett 	

Oljevirksomhet 	
Råolje og naturgass . • • •
Rørtransport  

Industri og bergverks-
drift 	

Bergverksdrift 	
Industri 	
Skjermet industri 	
Utekonkurrerende
industri 	
Hjemmekonkurrerende
industri 	

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

Utenriks sjøfart 	
Oljeboring 	

Samferdsel 	
Boligtjenester 	
Finansiell tjeneste-
yting 	
Armen nærings-
virksomhet 	

Hotell- og
restaurantdrift 	
Forretningsmessig
tjenesteyting og
utleievirksomhet 	
Tjenesteyting ellers	 • •

Offentlig forvaltning 	
Statlig forvaltning 	

Sivilt 	
Forsvar 	

Kommunal forvaltning . .

Korreksjonsposter 	
Frie banktjenester 	

537798 551441 132952 137575 128180

	

24662	 23275	 5281	 8335	 6454

	

16398	 15166	 2930	 6103	 4435

	

607	 622	 273	 159	 42

	

7657	 7487	 2078	 2073	 1977

	

31126	 34984	 7787	 7766	 7240

	

29822	 33529	 7456	 7439	 6945

	

1305	 1454	 330	 327	 295

	

231334	 239712	 58559	 60535	 53101
	

59139

	

2602	 2624	 612	 692	 635
	

662

	

228733	 237089	 57947	 59843	 52466
	

58477

	

71382	 71457	 17223	 19292	 16709
	

18159

	

61690	 63590	 16272	 15821	 14321	 15277

	

95661	 102042	 24452	 24731	 21437	 25041

	

24945	 26643	 7938	 5916	 4698	 6393

	

34358	 31413	 8514	 8676	 8896

	

32537	 29704	 8048	 8220	 8446

	

1821	 1709	 465	 456	 449

	

33150	 37185	 7432	 7621	 7790

	

9639	 9687	 2403	 2408	 2412

	

14320	 14052	 3613	 3584	 3572

	

43876	 44661	 10624	 10933	 11555

	

9920	 9981	 2196	 2445	 3088

55917	 56586	 11727	 13493	 13478
30707	 30230	 5711	 7362	 7169
15708	 16160	 3439	 3765	 4094
14999	 14071	 2272	 3597	 3075
25210	 26356	 6016	 6131	 6308

132691 144440

	

6118	 4670

	

4165	 2717

	

51	 152

1902	 1800
8580	 9107
8224	 8731
356	 376

	

60608	 60742	 56260	 62102

	

654	 675	 640	 654

	

59954	 60067	 55620	 61448

	

17513	 18914	 16850	 18179

	

15933	 15969	 15095	 16593

	

26507	 25184	 23674	 26676

	

7367	 6066	 5618	 7592

8028	 7668	 7476
7571	 7161	 7160

457	 506	 316
8754	 8753	 11592
2421	 2423	 2425

3577	 3525	 3426

11130	 11794	 10968

2495	 3127	 2191

13977	 15937
7423	 8879
4195	 3766
3229	 5113
6554	 7058

51042	 49832	 11735	 12108	 12769	 14430	 11068	 12563	 12087	 14114
39346	 39997	 9067 • 9694	 9693	 10893	 9191	 9973	 9865	 10968

21577	 21882	 5402	 5402	 5376	 5396	 5486	 5431	 5469	 5495
12379	 12799	 3026	 3086	 3091	 3175	 3115	 3204	 3198	 3282

24305	 23865	 6123	 6023	 6108	 6052	 5980	 6094	 5995	 5796
24305	 23865	 6123	 6023	 6108	 6052	 5980	 6094	 5995	 5796

MEMO:
Fastlands-Norge 	

Skjermede næringer 	 • • •

Utekonkurrerende
næringer 	
Hjemmekonkurrerende
næringer 	

552536 565495 134502 140650 131630

	

384319 389131	 90815	 97175	 93219

64291	 66214	 16884	 16513	 14956

	

103925 110150	 26803	 26962	 23456

145754
103110

15939

26704

136605 142886 136415 149589
91289	 99076	 95052 103714

16588	 16643	 15736	 17247

28728	 27167	 25627	 28628

1) Uoverensstemmelsene i tabellene skyldes maskinell avrunding. a) Anslag tildels basert på framskrivninger.
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Tabell Al5 (5.4) Privat konsum. Løpende priser. Mill. kr 1)

1991	 1992	 91.1	 91.2	 91.3	 91.4	 92.1	 92.2	 923	 92.41*

Privat konsum  	 348723	 362579	 82384	 84073	 87440	 94826	 85000	 89193	 89671	 98715

Spesifisert innen-

landsk konsum  	 338303	 350424	 80343	 82020	 84461	 91478	 82364	 86477	 86925	 94658

Matvarer  	 63327	 67304	 14831	 15343	 15826	 17327	 15496	 17154	 16589	 18065

Drikkevarer og

tobakk  	 24761	 25733	 5361	 6039	 6286	 7075	 5456	 7002	 6088	 7186

Klær og skotøy  	 26333	 25742	 5574 • 6380	 6235	 8144	 5675	 6038	 6062	 7966

Bolig, lys og bren-

sel  	 67191	 68814	 18173	 16047	 15177	 17793	 18234	 16304	 15674	 18602

Møbler og hushold-

ningsartikler  	 23644	 23413	 5437	 5408	 5761	 7037	 5446	 5293	 5829	 6846

Helsepleie  	 16980	 18344	 4278	 4145	 4129	 4428	 4586	 4467	 4480	 4811

Transport, post- og

teletjenester  	 42897	 45466	 10028	 10949	 11093	 10828	 10398	 11838	 11657	 11574

Fritidssysler og ut-

donning  	 30076	 30468	 6896	 7318	 7660	 8202	 7036	 7327	 7645	 8460

Andre varer og tje-

nester  	 43092	 45140	 9763	 10391	 12294	 10644	 10038	 11054	 12900	 11147

Korreksjonsposter  	 10420	 12155	 2040	 2053	 2979	 3348	 2637	 2716	 2746	 4056

Nordmenns konsum i

utlandet  	 22219	 25226	 3930	 5039	 7427	 5823	 4728	 5898	 7921	 6679

Utlendingers konsum

i Norge  	 -11799	 -13071	 -1890	 -2986	 -4448	 -2475	 -2092	 -3181	 -5175	 -2623

1) Uoverensstemmelsene i tabellene skyldes maskinell avrunding.a) Anslag tildels basert på framskrivninger.
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Tabell A16 (6.2) Privat konsum. Faste 1990-priser, Mill. kr 1)

1991	 1992	 91.1	 91.2	 91.3	 91.4	 92.1	 92.2	 92.3	 92.4')

Priv at konsum  	 336398	 341346	 80409	 81165	 83962	 90862	 80923	 83906	 84092	 92424

Spesifisert innen-

landsk konsum  	 326989	 330600	 78466	 79364	 81339	 87822	 78563	 81501	 81648	 88889

Matvarer  	 62181	 65253	 14753	 15167	 15372	 16890	 15001	 16542	 16038	 17672

Drikkevarer og

tobakk  	 23128	 22055	 5030	 5646	 5866	 6586	 4742	 6058	 5173	 6081

Klær og skotøy  	 25695	 24730	 5633	 6169	 6189	 7704	 5660	 5712	 5906	 7452

Bolig, lys og bren-

sel  	 64381	 64858	 17548	 15354	 14499	 16979	 17389	 15331	 14669	 17470

Møbler og hushold-

ningsartikler  	 23126	 22777	 5339	 5288	 5627	 6873	 5328	 5149	 5674	 6625

Helsepleie  	 16124	 16473	 4092	 3948	 3909	 4174	 4219	 4086	 3945	 4223

Transport, post- og

teletjenester  	 41843	 43422	 9868	 10678	 10742	 10556	 10017	 11326	 11076	 11002

Fritidssysler og ut-

danning 	• 	28962	 28604	 6697	 7056	 7356	 7853	 6643	 6878	 7153	 7929

Andre varer og tje-

nester  	 41549	 42430	 9506	 10056	 11778	 10208	 9564	 10419	 12013	 10434

Korreksjonsposter  	 9408	 10745	 1943	 1801	 2623	 3040	 2360	 2406	 2444	 3535

Nordmenns konsum i

utlandet  	 20687	 22828	 3779	 4670	 6852	 5387	 4329	 5357	 7202	 5940

Utlendingers konsum

i Norge  	 -11279	 -12083	 -1836	 -2869	 -4228	 -2347	 -1968	 -2951	 -4759	 -2404

1) Uoverensstemmelsene i tabellene skyldes maskinell avrunding. .a.) Anslag tildels basert på framskrivninger.
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Tabell A17 (6.9) Bruttoinvestering i fast kapital etter art og næring. Løpende priser. Mill. kr 1)

1991	 1992	 91.1	 91.2	 91.3	 91.4	 92.1	 92.2	 92.3	 92.4e

Bruttoinvestering i fast
kapital  	 126344 135888	 27869	 32724	 29924	 35827	 23373	 48039	 29644	 34832

Beboelseshus, drifts-
bygg og andre an1egg2) 	56269	 54043	 13015	 • 13487	 14006	 15761	 11681	 13684	 13160	 15517
Aktiverte utgifter til
oljeboring og olje-
leting, olje- og gass-
rørledning  	 17858	 17756	 2152	 5766	 5647	 4292	 3338	 5454	 4866	 4097
Skip og båter  	 5095	 2246	 3267	 -368	 -182	 2378	 -992	 1357	 670	 1212
Fly, biler mv. og
rullende materiell 	 9526	 10711	 2099	 2206	 2258	 2962	 2671	 2376	 2353	 3310
Oljeborerigger og
-skip, oljeutvinnings-
plattformer mv.  	 9243	 21482	 1247	 5116	 1490	 1389	 453	 18391	 1027	 1611
Maskiner, redskap og
inventar ellers  	 28353	 29650	 6087	 6517	 6705	 9044	 6222	 6776	 7568	 9085

Næringsvirksomhet  	 102033 110270	 22737	 27664	 24079	 27553	 18055	 41569	 24055	 26592
Primærnæringer  	 4385	 3803	 691	 1408	 1266	 1020	 708	 1148	 1032	 915

Jordbruk 	 3236	 2653	 527	 992	 937	 779	 435	 816	 781	 621
Skogbruk  	 467	 381	 41	 194	 136	 96	 41	 143	 108	 89
Fiske og fangst,
fiskeoppdrett  	 683	 769	 124	 221	 193	 145	 232	 189	 143	 204

Oljevirksomhet  	 28671	 41966	 3786	 11203	 7677	 6004	 4374	 24439	 6473	 6679
Råolje og naturgass . . .  	 23385	 38229	 3751	 8699	 5177	 5757	 4289	 22422	 5037	 6481
Rørtransport  	 5286	 3737	 35	 2504	 2500	 247	 86	 2017	 1436	 198

Industri og bergverks-
drift  	 15488	 14030	 3286	 4079	 3837	 4286	 2881	 3321	 3828	 3999

Bergverksdrift  	 306	 249	 55	 90	 85	 76	 62	 66	 49	 72
Industri  	 15182	 13781	 3231	 3989	 3752	 4211	 2819	 3256	 3779	 3928
Skjermet industri  	 3524	 4040	 714	 817	 742	 1251	 794	 983	 1120	 1143
Utekonkurrerende
industri  	 6307	 4833	 1346	 1823	 1705	 1433	 984	 1087	 1399	 1364
Hjenunekonkurrerende
industri  	 5351	 4908	 1171	 1349	 1305	 1527	 1041	 1186	 1260	 1421

Elektrisitetsforsyning . • • 	 6094	 6777	 1028	 1346	 1470	 2250	 1186	 1521	 1930	 2140
Bygge- og anleggs-
virksomhet  	 2187	 2194	 483	 509	 572	 623	 489	 551,	 537	 617
Varehandel  	 4750	 5368	 1069	 1213	 1144	 1323	 1347	 1343	 1307	 1372
Utenriks sjøfart og
oljeboring  	 4846	 1822	 3188	 -551	 -382	 2592	 -1124	 1278	 606	 1061

Utenriks sjøfart  	 4621	 1685	 3171	 -562	 -317	 2329	 -1167	 1222	 578	 1052
Oljeboring  	 225	 137	 17	 11	 -66	 263	 44	 56	 28	 9

Samferdsel  	 11561	 13130	 2756	 2523	 2638	 3643	 2809	 2793	 3038	 4491
Boligtjenester  	 13696	 11179	 3754	 3411	 3282	 3248	 2891	 2711	 2793	 2785
Finansiell tjeneste-
yting  	 4025	 4061	 1000	 1004	 1010	 1011	 1022	 1024	 1015	 999
Annen nærings-
virksomhet  	 6330	 5939	 1696	 1517	 1565	 1552	 1470	 1440	 1496	 1534

Hotell- og
restaurantdrift  	 199	 219	 41	 51	 60	 48	 53	 55	 64	 48
Utleie av forret-
ningsbygg  	 4008	 3428	 1149	 934	 969	 956	 844	 815	 860	 908
Vannforsyning  	 645	 654	 159	 161	 159	 166	 160	 164	 162	 169
Tjenesteyting ellers . . .  	 1478	 1638	 346	 371	 377	 383	 413	 406	 410	 409

Offentlig forvaltning  	 24312	 25618	 5132	 5061	 5845	 8274	 5318	 6470	 5589	 8240
Statlig  	 11357	 11924	 2163	 2084	 2603	 4507	 2175	 3353	 2179	 4217
Kommunal  	 12955	 13694	 2969	 2976	 3242	 3767	 3143	 3117	 3411	 4023

MEMO:
Fastlands-Norge  	 92827	 92100	 20895	 22072	 22629	 27231	 20122	 22322	 22565	 27091

Skjermede næringer • ▪ • ▪ 79713	 80960	 18158	 18394	 19206	 23955	 17762	 19651	 19606	 23941
Utekonkurrerende
næringer  	 6613	 5082	 1402	 1913	 1790	 1508	 1046	 1153	 1448	 1436
Hjemmekonkurrerende
næringer  	 6501	 6058	 1335	 1764	 1634	 1768	 1314	 1518	 1511	 1715

1) Uoverensstemmelsene i tabellene skyldes maskinell avrunding. 2) Inkl. endring i husdyrbestand. a) Anslag tildels basert på framskrivninger.
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Tabell A18 (6.10) Bruttoinvestering i fast kapital etter art og næring. Faste 1990-priser. Mill. kr 1)

1991	 1992	 91.1	 91.2	 91.3	 91.4	 92.1	 92.2	 92.3	 92.44

Bruttoinvestering i fast
kapital  	 125885 132888	 28148	 32637	 29318	 35782	 22877	 46507	 29172	 34331

Beboelseshus, drifts-
bygg og andre an1egg2) 	57931	 55574	 13355	 13890	 14396	 16291	 12105	 14033	 13523	 15914
Aktiverte utgifter til
oljeboring og olje-
leting, olje- og gass-
rørledning  	 16633	 17109	 2029	 5362	 5053	 4189	 3220	 5199	 4715	 3975
Skip og båter  	 4931	 96	 3190	 -278	 -288	 2308	 -1389	 662	 112	 711
Fly, biler mv. og
rullende materiell 	 9330	 10350	 2092	 2188	 2227	 2823	 2522	 2298	 2296	 3234
Oljeborerigger og
-skip, oljeutvinnings-
plattformer mv.  	 8975	 20588	 1279	 5020	 1338	 1338	 433	 17614	 996	 1546
Maskiner, redskap og
inventar ellers  	 28085	 29172	 6204	 6455	 6593	 8833	 5987	 6701	 7531	 8952

Næringsvirksomhet  	 101067 106761	 22890	 27465	 23358	 27354	 17439	 39909	 23468	 25945
Primærnæringer  	 4421	 3693	 707	 1423	 1277	 1013	 700	 1127	 982	 883

Jordbruk 	 3256	 2664	 538	 1001	 944	 773	 431	 821	 791	 621
Skogbruk  	 477	 386	 42	 200	 139	 97	 40	 146	 110	 90
Fiske og fangst,
fiskeoppdrett  	 688	 643	 127	 223	 194	 143	 229	 160	 82	 173

Oljevirksomhet  	 27210	 40416	 3700	 10710	 6943	 5858	 4236	 23403	 6290	 6487
Råolje og naturgass . . . 	

▪ 	

22370	 36827	 3667	 8381	 4706	 5617	 4153	 21480	 4899	 6295
Rørtransport  	 4840	 3589	 33	 2329	 2237	 241	 83	 1923,	 1391	 192

Industri og bergverks-
drift  	 15578	 14018	 3354	 4109	 3846	 4269	 2842	 3327	 3859	 3990

Bergverksdrift  	 307	 249	 57	 91	 85	 75	 61	 66	 50	 72
Industri  	 15271	 13769	 3297	 4019	 3761	 4194	 2781	 3261	 3809	 3918
Skjermet industri  	 3530	 4040	 727	 819	 740	 1243	 785	 984	 1131	 1141
Utekonkurrerende
industri  	 6392	 4846	 1376	 1852	 1723	 1441	 978	 1096	 1414	 1359
Hjemmekonkurrerende
industri  	 5350	 4883	 1194	 1348	 1298	 1510	 1018	 1182	 1265	 1418

Elektrisitetsforsyning . . . 	

▪ 	

6157	 6802	 1052	 1364	 1481	 2261	 1179	 1530	 1944	 2149
Bygge- og anleggs-
virksomhet  	 2195	 2190	 492	 512	 571	 620	 482	 550	 540	 618
Varehandel  	 4725	 5304	 1083	 1210	 1138	 1294	 1295	 1323	 1304	 1382
Utenriks sjøfart og
oljeboring  	 4678	 -166	 3115	 -458	 -499	 2520	 -1519	 623	 124	 606

Utenriks sjøfart  	 4464	 -307	 3096	 -470	 -424	 2262	 -1556	 562	 92	 595
Oljeboring  	 214	 141	 19	 12	 -75	 258	 37	 61	 33	 11

Samferdsel  	 11470	 12872	 2775	 2518	 2616	 3560	 2712	 2751	 3003	 4406
Boligtjenester  	 14093	 11497	 3851	 3512	 3373	 3357	 2995	 2779	 2869	 2855
Finansiell tjeneste-
yting  	 4021	 4043	 1009	 1002	 1006	 1004	 1009	 1022	 1016	 996
Annen nærings-
virksomhet  	 6519	 6091	 1752	 1563	 1606	 1598	 1508	 1474	 1537	 1572

Hotell- og
restaurantdrift  	 198	 217	 42	 50	 59	 47	 51	 54	 63	 49
Utleie av forret-
ningsbygg  	 4190	 3589	 1194	 979	 1011	 1006	 895	 850	 899	 945
Vannforsyning  	 663	 672	 163	 165	 164	 171	 165	 168	 166	 173
Tjenesteyting ellers . . .  	 1468	 1613	 353	 369	 372	 374	 397	 402	 409	 405

Offentlig forvaltning  	 24819	 26127	 5258	 5173	 5960	 8428	 5439	 6598	 5704	 8386
Statlig  	 11599	 12174	 2215	 2131	 2660	 4592	 2226	 3424	 2223	 4301
Kommunal  	 13220	 13954	 3042	 3042	 3300	 3836	 3213	 3175	 3481	 4086

MEMO:
Fastlands-Norge  	 93998	 92638	 21333	 22386	 22874	 27405	 20161	 22482	 22758	 27238

Skjermede næringer .

▪ 	

80784	 81632	 18537	 18673	 19435	 24139	 17835	 19833	 19838	 24127
Utekonkurrerende
næringer  	 6699	 5094	 1433	 1942	 1808	 1516	 1039	 1161	 1464	 1430
Hjemmekonkurrerende
næringer  	 6515	 5911	 1363	 1771	 1630	 1750	 1287	 1488	 1456	 1680

1) Uoverensstemmelsene i tabellene skyldes maskinell avrunding. 2) Inld. endring i husdyrbestand. a) Anslag tildels basert på framskrivninger.
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Tabell A19 (6.13) Eksport av varer og tjenester. Løpende priser. Mill. kr

1991	 19922) 	91.1	 91.2	 91.3	 91.4	 92.1	 92.2	 92.3	 92.46)

Eksport i alt  	 308607 303992	 73506	 80079	 77205	 77816	 76850	 75873	 74271	 76998

Varer  	 223236 219783	 54546	 58046	 53558	 57087	 56491	 54972	 51701	 56619
Råolje og naturgass
fra Nordsjøen 	 96704	 98439	 24065	 24317	 22621	 25701	 23619	 25017	 23771	 26033
Skip, nybygde  	 5310	 6583	 1107	 1081	 1881	 1242	 2827	 1184	 876	 1696
Skip, eldre  	 8473	 5349	 748	 2996	 2203	 2526	 2595	 1209	 834	 710
Oljeplattformer og
moduler, nybygde 	 32	 48	 8	 1	 16	 6	 46	 2	 0	 0
Oljeplattformer,
eldre  	 266	 0	 0	 0	 266	 0	 0	 0'	 0	 0
Direkte eksport ved
oljevirksomhet  	 109	 173	 12	 19	 39	 41	 51	 33	 43	 46
Andre varer  	 112342 109191	 28606	 29632	 26533	 27571	 27353	 27528	 26177	 28133

Produkter fra
jordbruk, skog-
bruk og fiske  	 4797	 5453	 1096	 1101	 1142	 1458	 1207	 1512	 1321	 1412
Bergverksprodukter . .  	 2137	 2227	 563	 563	 565	 446	 515	 575	 584	 553
Industriprodukter . . . .  	 104772 100917	 26763	 27717	 24725	 25567	 25557	 25257	 24088	 26015

Nærings- og
nytelsesmidler  	 13671	 13155	 3116	 3536	 3055	 3963	 2984	 3130	 3213	 3827
Grafiske pro-
dukter 	 327	 319	 79	 74	 78	 96	 79	 82	 75	 82
Treforedlings-
produkter  	 9144	 8009	 2404	 2259	 2298	 2183	 2106	 1993	 1953	 1958
Kjemiske råvarer • • .  	 9853	 9089	 2553 • 2741	 2363	 2196	 2239	 2401	 2298	 2151
Raffinerte olje-
produkter  	 9752	 9904	 3041	 2764	 2478	 1468	 2422	 2409	 2195	 2879
Metaller  	 24063	 22408	 6035	 6388	 5845	 5795	 5756	 5726	 5418	 5507
Tekstil- og
bekledningsvarer . . . .	 1756	 1730	 414	 442	 410	 490	 450	 432	 386	 462
Trevarer, møbler
og innredninger . . . . . 	 3204	 3306	 772	 833	 737	 861	 850	 852	 757	 848
Kjemiske og
mineralske pro-
dukter 	 10947	 10971	 2825	 2855	 2514	 2752	 2886	 2689	 2642	 2754
Andre verksted-
produkter  	 22056	 22026	 5522	 5824	 4946	 5763	 5784	 5543	 5152	 5548

Elektrisk kraft  	 636	 593	 184	 251	 101	 101	 74	 183	 183	 153
Tjenester  	 85370	 84209	 18961	 22033	 23647	 20730	 20358	 20902	 22570	 20379

Brutto frakter ved
skipsfart  	 50774	 41444	 12132	 13564	 13387	 11691	 10967	 10386	 9892	 10199
Brutto inntekter ved
oljeboring  	 1150	 1522	 277	 258	 289	 326	 402	 315	 425	 380
Direkte eksport ved
armen oljevirksomhet . . . 	 975	 1120	 251	 246	 223	 256	 287	 278	 278	 277
Eksport av rør-
tjenester  	 1611	 1546	 369	 442	 396	 405	 391	 381	 380	 394
Utlendingers konsum
i Norge  	 11799	 13071	 1890	 2986	 4448	 2475	 2092	 3181	 5175	 2623
Andre tjenester 	 19060	 25506	 4042	 4539	 4903	 5577	 6219	 6361	 6420	 6506

1) Uoverensstemmelsene i tabellene skyldes masldnell avrunding. 2) Utenriksregnskapet er under omlegging på grunn av endringer i Norges
Banks valutastatistikk. Omleggingen betyr at tallene for enkelte poster fra og med 1. kvartal 1992 ikke er helt sammenlignbare med tallene
for tidligere perioder. Dette gjelder spesielt posten "andre tjenester". a) Anslag tildels basert på framskrivninger. '
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Tabell A20 (6.14) Eksport av varer og tjenester. Faste 1990-priser. Mill. kr 1)

1991	 19922) 	91.1	 91.2	 913	 91.4	 92.1	 92.2	 923	92.4e

Eksport i alt  	 311101 330070	 73889	 80026	 77571	 79615	 84363	 81922	 81326	 82459

Vuer  	 230636 .246275	 55378	 59953	 55764	 59542	 64043	 61001	 58850	 62381
Råolje og naturgass
fra Nordsjøen  	 103578 115224	 25372	 26279	 24483	 27444	 28896	 28399	 28362	 29567
Skip, nybygde  	 5199	 6367	 1116	 1059	 1828	 1196	 2744	 1138	 853	 1632
Skip, eldre  	 8659	 6957	 728	 2873	 2356	 2701	 2933	 1791	 1257	 976
Oljeplattformer og
moduler, nybygde 	 32	 47	 9	 1	 16	 6	 45	 2	 0	 0
Oljeplattformer,
eldre  	 267	 0	 0	 0	 267	 0	 0	 0	 0	 0
Direkte eksport ved
oljevirksomhet  	 103	 167	 11	 17	 35	 39	 49	 31	 42	 45
Andre varer  	 112799 117514	 28141	 29723	 26780	 28155	 29376	 29640	 28335	 30162

Produkter fra
jordbruk, skog-
bruk og fiske  	 4962	 5639	 1079	 1153	 1225	 1505	 1299	 1688	 1306	 1346
Bergverksprodukter • • •	 2160	 2196	 598	 542	 589	 431	 523	 571	 586	 515
Industriprodukter . . • • .	 105313 109082	 26351	 27883	 24912	 26167	 27501	 27213	 26240	 28128
Nærings- og
nytelsesmidler 	 12857	 12888	 2977	 3351	 2869	 3660	 2904	 3050	 3196	 3737
Grafiske pro-
dukter  	 310	 291	 77	 71	 73	 89	 74	 76	 67	 74
Treforedlings-
produkter  	 9472	 9025	 2471	 2317	 2369	 2316	 2313	 2216	 2210	 2286
Kjemiske rivarer 	 9893	 9996	 2527	 2700	 2303	 2363	 2420	 2620	 2620	 2336
Raffinerte olje-
produkter  	 9817	 11687	 2800	 2945	 2574	 1499	 2936	 2830	 2570	 3352
Metaller  	 26084	 26933	 6458	 6727	 6270	 6630	 7033	 6701	 6466	 6733
Tekstil- og
bekledningsvarer  	 1739	 1680	 426	 428	 411	 474	 435	 425	 371	 449
Trevarer, !nobler
og innredninger • • • • 	 3164	 3402	 737	 820	 721 • 	887	 • 854	 882	 795	 872
Kjemiske og
mineralske pro-
dukter  	 10718	 11285	 2535	 2791	 2582	 2810	 2899	 2828	 2779	 2779
Andre verksted-
produkter  	 21258	 21895	 5345	 5733	 4741	 5439	 5632	 5586	 5166	 5510

Elektrisk }craft  	 364	 597	 113	 145	 54	 52	 53	 168	 203	 173
Tjenester  	 80464	 83795	 18511	 20073	 21807	 20073	 20320	 20922	 22476 • 20077

Brutto frakter ved
skipsfart  	 47462	 43645	 11848	 11982	 12170	 11462	 11391	 11032	 10628	 10593
Brutto inntekter ved
oljeboring  	 1027	 1423	 233	 224	 252	 319	 364	 286	 421	 351
Direkte eksport ved
annen oljevirksomhet. • • • 	 902	 1050	 247	 224	 187	 244	 275	 260	 259	 257
Eksport av ror-
tjenester  	 1343	 1413	 366	 348	 249	 381	 375	 345	 344	 349
Utlendingers konsum
i Norge  	 11279	 12083	 1836	 2869	 4228	 2347	 1968	 2951	 4759	 2404
Andre tjenester  	 18450	 24181	 3981	 4427	 4721	 5321	 5946	 6047	 6064	 6123

1) Uoverensstemmelsene i tabellene skyldes maskinell avrunding. 2) Utenriksregnskapet er under omlegging på grunn av endringer i Norges
Banks valutastatistikk. Omleggingen betyr at tallene for enkelte poster fra og med 1. kvartal 1992 ikke er helt sammenlignbare med tallene
for tidligere perioder. Dette gjelder spesielt posten "andre tjenester" a) Anslag tildels basert på framskrivninger.
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Tabell A21 (6.15) Import av varer og tjenester. Løpende priser. Mill. kr 1)

1991	 19922) 	91.1	 91.2	 91.3	 91.4	 92.1	 92.2	 92.3	 92.44

Import i alt  	 249147 250380	 56275	 63742	 61177	 67954	 60213	 66092	 61583	 62492

Varer  	 170153 164981	 39710	 44804	 38691	 46947	 40693	 42964	 39347	 41976
Skip, nybygde og
eldre  	 10834	 5464	 3191	 1780	 1369	 4494	 1104	 1996	 1013	 1351
Oljeplattformer og
moduler, nybygde og
eldre  	 3107	 463	 626	 1170	 540	 771	 141	 224	 63	 35
Direkte import ved
oljevirksomhet  	 4169	 4156	 256	 2074	 1617	 222	 286	 2548	 932	 391
Andre varer  	 152042 154897	 35637	 39781	 35164	 41460	 39162	 38197	 37340	 40198
Produkter fra
jordbruk, skogbruk
og fiske  	 5184	 5494	 1388	 1356	 1166	 1274	 1535	 1401	 1263	 1295
Råolje  	 1555	 881	 285	 695	 154	 420	 168	 330	 280	 104
Bergverksprodukter . . .  	 2464	 2439	 594	 646	 628	 597	 585	 642	 640	 572
Industriprodukter  	 142482 145947	 33359	 37064	 33101	 38957	 36806	 35774	 35147	 38221

Nærings- og
nytelsesmidler 	 7063	 7299	 1542	 1861	 1784	 1875	 1694	 1806	 1856	 1942
Grafiske pro-
dukter  	 2225	 2240	 530	 497	 596	 603	 559	 488	 601	 592
Treforedlings-
produkter  	 4705	 4731	 1186	 1204	 1111	 1204	 1216	 1141	 1079	 1295
Kjemiske råvarer 	 7894	 7338	 2072	 2022	 1902	 1898	 1886	 1906	 1751	 1795
Raffinerte olje-
produkter  	 2803	 2286	 770	 619	 744	 671	 446	 548	 576	 716
Metaller  	 13187	 12870	 2971	 3657	 3058	 3501	 3291	 3679	 2887	 3011
Tekstil- og be-
kledningsvarer  	 13312	 14203	 3368	 2882	 3715	 3346	 3766	 2725	 3903	 3809
Trevarer  	 4727	 4865	 1150	 1161	 1063	 1354	 1251	 1128	 1081	 1405
Kjemiske og
mineralske pro-
dukter  	 28581	 29420	 6467	 7412	 6774 • 7927	 7440 • 7055	 6931	 7994
Andre verksted-
produkter  	 48493	 51352	 11612	 12753	 10792	 13336	 12731	 12739'	 12573	 13309
Transportmidler
mv. uten til-
svarende norsk
produksjon  	 9491	 9342	 1691	 2996	 1563	 3241	 2525	 2558	 1908	 2351

Elektrisk kraft  	 356	 136	 11	 20	 114	 212	 68	 50	 10 •	 7
Tjenester  	 78995	 85399	 16565	 18938	 22486	 21006	 19520	 23128	 22236	 20516

Brutto utgifter ved
skipsfart  	 28270	 25134	 7139	 6746	 7439	 6946	 6762	 6590	 5878	 5904
Brutto utgifter ved
oljeboring  	 1337	 1335	 335	 395	 343	 264	 336	 306	 342	 350
Direkte import ved
annen oljevirksomhet . .  	 6916	 6974	 885	 2287	 2477	 1268	 937	 3419	 1675	 943
Nordmenns konsum
i utlandet  	 22920	 25968	 4067	 5217	 7587	 6049	 4880	 6060	 8109	 6919
Andre tjenester  	 19550	 25988	 4139	 4292	 4641	 6479	 6604	 6753	 6231	 6400

1) Uoverensstemmelsene i tabellene skyldes maskinell avrunding. 2) Utenriksregnskapet er under omlegging på grunn av endringer i Norges
Banks valutastatistikk. Omleggingen betyr at tallene for enkelte poster fra og med 1. kvartal 1992 ikke er helt sammenlignbare med tallene
for tidligere perioder. Dette gjelder spesielt posten "andre tjenester". a) Anslag tildels basert pi framskrivninger.
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Tabell A22 (6.16) Import av varer og tjenester. Faste 1990-priser. Mill. kr 1)

1991	 19922 	91.1	 91.2	 91.3	 91.4	 92.1	 92.2	 92.3	 92.4e

Import i alt  	 246827 249293	 57216	 63409	 59411	 66791	 59500	 65524	 61858	 62411

Varer  	 170555 167400	 40987	 44771	 38141	 46656	 40648	 43466	 40477	 42808
Skip, nybygde og
eldre  	 10881	 4982	 3086	 1758	 1416	 4622	 1063	 1898	 879	 1142
Oljeplattformer og
moduler, nybygde og
eldre  	 3280	 477	 738	 1270	 518	 754	 117	 245	 73	 42
Direkte import ved
oljevirksomhet  	 3707	 3887	 253	 1889	 1353	 212	 274	 2382	 869	 362
Andre varer  	 152687 158053	 36910	 39854	 34855	 41068	 39194	 38941	 38655	 41262
Produkter fra
jordbruk, skogbruk
og fiske  	 5083	 5803	 1387	 1321	 1109	 1267	 1576	 1419	 1392	 1416
Råolje  	 1703	 1039	 342	 755	 189	 417	 206	 396	 324	 112
Bergverksprodukter . .  	 2531	 2477	 623	 648	 660	 600	 592	 618	 637	 630
Industriprodukter  	 142998 148599	 34547	 37110	 32775	 38567	 36757	 36461	 36289	 39092
Nærings- og
nytelsesmidler 	 6886	 7152	 1519	 1820	 1756	 1790	 1650	 1750	 1839	 1913
Grafiske pro-
dukter  	 2182	 2159	 510	 474	 571	 628	 562	 440	 581	 577
Treforedlings-
produkter  	 4690	 4903	 1201	 • 1218	 1097	 1175	 1257	 1184	 1116	 1345
Kjemiske rivarer 	 8413	 8539	 2320	 2007	 2031	 2056	 2139	 2137	 2064	 2198
Raffinerte olje-
produkter  	 2986	 2879	 759	 731	 778	 718	 579	 638	 714	 949
Metaller  	 14066	 15118	 3449	 3756	 3205	 3657	 3884	 4171	 3441	 3621
Tekstil- og be-
kledningsvarer  	 13280	 14465	 3459	 2978	 3607	 3236	 3782	 2886	 4007	 3789
Trevarer  	 4790	 5064	 1149	 1159	 1100	 1383	 1280	 1144	 1169	 1471
Kjemiske og
mineralske pro-
dukter  	 27854	 28552	 6315	 7306	 6397	 7835	 7082	 6752	 6904	 7814
Andre verksted-
produkter  	 48658	 50967	 12188	 12729	 10747	 12994	 12181	 12854	 12663	 13270
Transportmidler
mv. uten til-
svarende norsk
produksjon  	 9194	 8802	 1679	 2933	 1485	 3097	 2362	 2504	 1791	 2145

Elektrisk kraft  	 372	 135	 11	 22	 122	 217	 63	 46	 14	 11
Tjenester  	 76272	 81893	 16229	 18638	 21270	 20135	 18852	 22058	 21381	 19603

Brutto utgifter ved
skipsfart  	 28600	 26310	 7054	 7200	 7461	 6884	 6910	 6720	 6333	 6347
Brutto utgifter ved
oljeboring  	 1229	 1252	 330	 360	 287	 252	 322	 286	 319	 325
Direkte import ved
annen oljevirksomhet . .  	 6233	 6597	 845	 2066	 2097	 1225	 890	 3210	 1604	 893
Nordmenns konsum
i utlandet  	 21341	 23499	 3911	 4835	 6999	 5596	 4468	 5504	 7373	 6153
Andre tjenester  	 18869	 24234	 4088	 4177	 4426	 6178	 6262	 6337	 5751	 5885

1) Uoverensstemmelsene i tabellene skyldes maskinell avrunding. 2) Utenriksregnskapet er under omlegging på plum av endringer i Norges
Banks valutastatistikk. Omleggingen betyr at tallene for enkelte poster fra og med 1. kvartal 1992 ikke er helt sammenlignbare med tallene
for tidligere perioder. Dette gjelder spesielt posten "andre tjenester" a) Anslag tildels basert på framskrivninger.
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Tabell A23. Sysselsetting etter næring. Lønnstakere og selvstendige

	Sysselsatte personer (1000) Sysselsatte årsverk (1000)	 Utførte timeverk (Mill.)
1991	 1992	 vekst	 1991	 1992 vekst	 1991	 1992 vekst

Alle næringer 	  2032.6 2027.7	 -0.2	 1755.6 1747.6	 -0.4	 2862.4 2873.2	 0.4

Næringsvirksomhet  	 1450.1 1429.8 • -1.4 	 1279.6 1260.0	 -1.5	 2141.3 -2131.2	 -0.5
Primærnæringer  	 124.9	 121.1	 -3.1	 105.6 102.2	 -3.2	 242.0 236.8	 -2.1

Jordbruk  	 99.0	 95.9	 -3.2	 81.1	 78.5	 -3.2	 198.7 194.2	 -2.2
Skogbruk  	 7.0	 6.8	 -2.9	 6.6	 6.4	 -3.7	 11.2	 11.0	 -1.6
Fiske og fangst, fiskeoppdrett  	 18.9	 18.4	 -2.5	 17.9	 17.4	 -2.6	 32.0	 31.5	 -1.5

Oljevirksomhet  	 14.6	 15.0	 2.5	 14.2	 14.6	 2.5	 24.1	 25.0	 3.8
Råolje og naturgass  	 14.4	 14.8	 2.8	 14.0	 14.4	 2.8	 23.8	 24.7	 3.9
Rørtransport  	 0.2	 0.2	 -15.0	 0.2	 0.2 -20.0	 03	 03	 -6.7

Industri og bergverksdrift  	 296.3	 294.0	 -0.8	 275.4 272.4	 -1.1	 448.2 448.4	 0.0
Bergverksdrift  	 6.1	 5.8	 -4.0	 6.0	 5.8	 -3.7	 9.5	 9.4	 -1.6
Industri  	 290.2 288.2	 -0.7	 269.4 266.6	 -1.0	 438.7 439.0	 0.0

Skjermet industri  	 86.3	 86.1	 -0.2	 75.2	 75.1	 -0.2	 122.8 124.1	 1.1
Utekonkurrerende industri  	 41.4	 39.9	 -3.5	 40.0	 38.6	 -3.5	 64.3	 62.7	 -2.5
Hjemmekonkurrerende industri • • .  	 162.6	 162.0	 -0.3	 154.2 153.0	 -0.8	 251.6 252.3	 0.3

Elektrisitetsforsyning  	 19.5	 19.5	 0.0	 18.8	 18.8	 0.1	 28.4	 28.7	 1.2
Bygge-og anleggsvirksomhet  	 136.1	 128.1	 -5.9	 129.3 121.7	 -5.8	 213.1 203.3	 -4.6
Varehandel  	 280.8	 277.8	 -1.1	 233.8 231.2	 -1.1	 382.0 382.1	 0.0
Utenriks sjøfart og oljeboring  	 37.6	 37.0	 -1.5	 37.4	 36.8	 -1.4	 68.0	 67.8	 -0.3

Utenriks sjøfart  	 34.4	 33.9	 -1.4	 34.2	 33.7	 -1.3	 63.0	 62.8	 -0.3
Oljeboring  	 3.2	 3.1	 -1.9	 3.2	 3.1	 -2.5	 5.0	 5.0	 0.4

Samferdsel ellers  	 145.5	 142.4	 -2.1	 130.9 128.1	 -2.1	 213.6 211.7	 -0.9
Boligtjenester  	 1.4	 1.3	 -7.2	 1.3	 1.1	 -15.4	 2.0	 1.8	 -8.0
Finansiell tjenesteyting  	 58.2	 56.0	 -3.8	 54.2	 52.1	 -3.8	 83.6	 81.2	 -2.9
Annen næringsvirksomhet  	 335.0 337.6	 0.8	 278.8 280.7	 0.7	 436.3 444.3	 1.8

Hotell- og restaurantdrift  	 55.1	 55.0	 -0.1	 43.8	 43.8	 -0.1	 69.9	 70.5	 0.8
Forretningsmessig tjenesteyting og
utleievirksomhet 	 93.2	 93.5	 03	 85.1	 85.3	 0.2	 135.6 '137.5	 1.4
Tjenesteyting ellers  	 186.8	 189.1	 1.2	 149.9 151.7	 1.2	 230.8 236.3	 2.4

Offentlig forvaltning  	 582.5	 597.9	 2.6	 476.0 487.7	 2.4	 721.1 742.0	 2.9
Statlig forvaltning  	 148.9	 149.8	 0.6	 140.5 141.2	 0.5	 223.7 226.0	 1.0

Sivilt  	 93.9	 97.3	 3.6	 86.3	 89.5	 3.7	 128.6 134.3	 4.4
Forsvar  	 55.0	 52.5	 -4.5	 54.2	 51.7	 -4.6	 95.1	 91.7	 -3.6

Kommunal forvaltning  	 433.6 448.1	 33	 335.5 346.5	 3.3	 497.4 516.0	 3.7

MEMO. 	
Fastlands-Norge  	 1980.4 1975.7	 -0.2	 1704.0 1696.2	 -0.4	 2770.3 2780.4	 0.4

Skjermede næringer  	 1744.4 1742.6	 -0.1	 1479.3 1475.1	 -0.3	 2401.7 2413.5	 0.5
Utekonkurrerende næringer  	 47.5	 45.8	 -3.6	 46.0	 44.4	 -3.5	 73.8	 72.0	 -2.4

Hjemmekonkurrerende næringer  	 188.4 187.2	 -0.6	 178.8 176.7	 -1.2	 294.8 294.8	 0.0
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Tabell A24. Lønnsvekst etter næring. Lønnstakere. Prosentvis endring fra året for.

Lønn pr	 Lønn pr	 Lønnskostnad
normal-	 utførte	 pr utførte
årsverk	 timeverk	 timeverk

Alle næringer  	 3.6	 2.7	 2.7

Næringsvirksomhet  	 3.6	 2.4	 2.5
Primærnæringer  	 3.0	 2.0	 1.8

Jordbruk  	 3.5	 2.0	 2.2
Skogbruk  	 3.5	 2.6	 2.7
Fiske og fangst, fiskeoppdrett  	 3.5	 2.3	 23

Oljevirksomhet 	 43	 3.2	 3.2
Råolje og naturgass  	 4.3	 3.2	 3.1
Rørtransport  	 3.5	 3.4	 3.4

Industri og bergverksdrift  	 3.4	 2.2	 2.2
Bergverksdrift  	 33	 1.9	 1.9
Industri  	 3.4	 2.2	 2.2

Skjermet industri  	 2.9	 1.7	 1.7
Utekonlcurrerende industri  	 33	 23	 23
Hjemmekonkurrerende industri  	 3.7	 2.6	 2.6

Elektrisitetsforsyning  	 3.5	 2.2	 23
Bygge-og anleggsvirksomhet  	 3.2	 2.0	 2.0
Varehandel  	 3.8	 2.7	 2.7
Utenriks sjøfart og oljeboring  	 0.5	 -0.6	 -0.6

Utenriks sjøfart  	 -0.0	 -1.0	 -1.1
Oljeboring  	 3.1	 1.9	 1.8

Samferdsel  	 4.4	 3.2	 3.2
Boligtjenester  	 3.5	 2.4	 2.4
Finansiell tjenesteyting  	 3.2	 2.2	 23
Annen næringsvirksomhet  	 3.8	 2.7	 2.6

Hotell- og restaurantdrift  	 4.5	 3.4	 3.4
Forretningsmessig tjenesteyting
og utleievirksomhet  	 4.1	 3.1 •	 3.1
Tjenesteyting ellers  	 3.5	 23	 2.2

Offentlig forvaltning  	 3.4	 2.8	 2.7
Statlig forvaltning  	 4.0	 3.1	 3.1

Sivilt  	 3.9	 3.1	 3.0
Forsvar  	 4.0	 3.0	 3.1

Kommunal forvaltning  	 3.2	 2.7	 2.7

MEMO:
Fastlands-Norge 	

Skjermede næringer 	
Utekonkurrerende næringer 	
Hjerrunekonkurrerende næringer 	

3.5	 2.7	 2.7

3.6	 2.7	 2.7

33	 23	 2.2

3.8	 2.7	 2.7
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TABELL Bl: OLJE- OG GASSPRODUKSJON
Produksjon av råolje i millioner tonn og naturgass i milliarder standard
kubikkmeter. Tallene for årene viser gjennomsnittlig månedsproduksjon.

1988 1989 1990 1991 1992 	 1992 	
Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.

Råolje 	 4.7 6.2 	 6.8 7.8 8.9 9.0 8.7 8.5 	 9.3 9.2 	 9.7
Naturgass 	 2.5 2.6 2.3 2.3 2.3 2.1 2.3 2.2 2.4 2.3 2.4

TABELL B2: PRODUKSJONSINDEKS ETTER NÆRING OG ANVENDELSE
Sesongjusterte indekser. 1990=100.
Arsindeksene er et gjennomsnitt av månedsindeksene for året.

1987 1988 1989 1990 1991 	 1992 	
Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov.

Produksjon etter næring:
Oljeutv., bergv.dr., ind. og kraft
Oljeutv. og bergverksdrift
Industri
Kraftforsyning

Produksjon etter konkurransetype:
Skjermet industri
Utekonk. industri og bergv.
Hjemmekonkurrerende i alt
Hjemmekonk. konsumvareind.
Hjemmekonk. inv.vareind.

87 	 90 	 98 100 102 110 111 111 108 109 109
68 	 75 	 95 100 111 125 125 129 124 124 123
101 100 100 100 	 98 102 100 102 100 	 99 100
86 	 90 	 98 100 	 91 	 98 	 95 	 99 	 99 101 	 97

101 101 102 100 102 105 102 101 100 100 102
90 	 94 	 97 100 	 98 	 99 	 93 	 99 	 99 	 95 	 97
106 102 100 100 	 97 100 102 103 101 100 101
106 	 99 	 97 100 	 97 	 96 	 97 	 95 	 96 	 94 	 95
106 102 101 100 	 97 101 103 105 100 101 101

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

1989 1990 1991 1992   
Mai 	 Juni Juli Aug. Sep. Okt.

Industri ialt
Næringsmidler, drikkev. og tobakk
Tekstilvarer, bekledn.v., lær mv.
Trevarer
Treforedling
Grafisk produksjon og forlagsv.
Kjemiske prod., mineraloljep. mv.
Mineralske produkter
Jern, stål og ferrolegeringer
Ikke-jernholdige metaller
Metallvarer
Maskiner
Elektriske apparater og materiell
Transportmidler
Tekn. og vitensk. instr. mv.
Industriproduksjon ellers

	0.2	 0.1 	 -1.6 	 1.1 	 1.3 	 1.1 	 2.2

	

1.0 	 -1.9 	 3.2 	 1.5 	 2.1 	 1.4 	 0.7

	

-12.0 	 1.3 	 -0.5 	 -2.0 -3.3 -5.5 -4.3
-3.9 	 -4.8 	 -7.7 	 -2.5 -1.4 	 -2.2 	 0.6
6.5 -1.2 -1.1 -7.1 -5.2 -5.3 -1.2

	

0.3 	 -1.0 	 0.3 	 0.2 	 1.3 	 -0.3 	 -0.6

	

3.9 	 6.6 	 -5.0 	 -0.9 -0.3 	 -0.7 	 1.5

	

-9.5 	 -2.8 	 -12.0 	 4.5 	 8.6 	 6.9 	 9.1
-2.6 	 -1.4 	 -5.2 	 6.4 -2.6 -3.3 -3.0

	

3.4 	 1.1 	 0.8 	 1.8 	 0.2 	 -0.8 	 -3.3

	

-2.2 	 -1.3 	 -1.6 	 1.2 	 3.3 	 3.3 	 3.1

	

0.0 	 0.1 	 -2.8 	 8.4 	 11.3 	 11.6 	 14.1

	

2.1 	 -0.3 	 -5.9 	 3.3 	 1.7 	 4.3 	 7.6

	

2.1 	 2.4 	 3.8 	 -0.6 	 0.7 	 1.5 	 2.3

	

2.1 	 6.9 	 4.9 	 -0.4 	 0.9 	 0.1 	 2.0
-5.4 	 3.8 	 4.5 	 -6.7 -1.3 	 0.5 	 5.6

2.5 2.6
0.2 1.8

-2.3 -3.5
-0.3 -0.5
3.0 0.3

-0.8 -0.8
-2.4 -1.2
7.9 8.6
3.2 1.9

-2.1 -0.2
2.4 2.8

13.1 12.6
6.2 3.1
1.4 0.3
1.0 1.0
3.1 -2.5

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

1988 	 1989 	 1990 	 1991 --1990 	 1991 	 1992 	
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 227 231 230 244 234 248 274 246 249 206 247 229 228
For eksport 251 273 259 247 260 259 272 251 270 197 283 254 252
Fra hjemmemarkedet 193 172 190 239 200 242 267 235 226 228 187 189 199

Produksjon av metaller:
Ordretilgang i alt 350 394 318 287 320 305 261 303 292 291 264 273 272
For eksport 380 436 353 321 352 340 287 342 330 326 293 306 303
Fra hjemmemarkedet 250 253 204 171 212 184 175 173 168 169 172 161 168

Produksjon av verkstedprodukter ekskl.
transportmidler og oljerigger mv.:
Ordretilgang i alt 	 220 	 215 224 212 233 226 198 231 186 234 208 247 193
For eksport 284 338 339 331 347 328 314 352 313 346 314 348 340
Fra hjemmemarkedet 194 164 177 164 193 179 164 170 141 181 179 195 141

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

1988 	 1989 	 1990 	 1991 --1990 	 1991 	 1992
3.kv 4.kv 	 1.kv 2.kv 3.kv 	 4.kv 	 1.kv 2.kv

Produksjon av kjemiske råvarer:

3.kv

Ordrereserver i alt 189 187 165 176 153 177 207 168 177 154 166 140 138
For eksport 183 194 175 174 180 183 200 151 173 173 189 152 155
Fra hjemmemarkedet 197 179 153 179 120 170 217 188 181 131 138 126 117

Produksjon av metaller:
Ordrereserver i alt 212 283 249 242 244 234 248 260 239 220 223 222 201
For eksport 251 334 292 286 287 275 292 307 283 260 266 262 238
Fra hjemmemarkedet 109 150 138 128 133 127 133 137 124 117 113 116 103

Produksjon av verkstedprodukter ekskl.
transportmidler og oljerigger mv.:
Ordrereserver i alt 	 255 	 253 246 257 251 245 252 258 254 264 275 290 285
For eksport 363 443 466 427 477 425 421 435 422 432 445 458 454
Fra hjemmemarkedet 209 172 152 184 154 168 180 182 182 192 202 218 212
-----------------------------------------------------------------------------------------
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TABELL B6: PALOPTE INVESTERINGSKOSTNADER FOR OLJEUTVINNING
Løpende priser, mill. kroner. Tallene for årene viser gjennomsnitt av
kvartalene.

1988 	 1989 	 1990 	 1991 	 --1990 	 1991 	 1992 	
3.kv 4.kv 	 1.kv 2.kv 3.kv 4.kv 1.kv 2.kv 3.kv

Leting:
I alt 1040 1251 	 1285 2034 	 1285 	 1548 	 1540 2046 1947 2604 	 1840 2065 1732
Undersøkelsesboringer 645 864 	 904 	 1326 	 939 	 1044 	 1008 1277 	 1318 	 1702 	 1257 1343 1240
Generelle undersøkelser 134 114 	 93 	 256 	 112 	 116 	 132 263 	 287 	 343 	 192 406 227
Felt eval. og - undersøk 115 103 	 129 	 212 	 108 	 226 	 55 282 	 166 	 346 	 19 103 102
Adm. og andre kostnader 147 171 	 159 	 241 	 127 	 162 	 345 224 	 177 	 217 	 372 225 163

Feltutbygging:
I alt 4921 5665 4878 	 5566 4535 5166 4862 4615 	 5771 	 7016 6431 6172 7882
Varer 2014 2436 3141 3023 3249 3947 3010 2596 3002 3483 3647 3136 3624
Tjenester 2594 2952 	 1390 2251 	 885 	 834 	 1697 1766 2400 3142 2378 2574 3722
Produksjonsboring 313 277 	 347 	 292 	 401 	 385 	 156 253 	 368 	 390 	 406 462 536

Felt i drift:
I alt 934 803 	 994 	 1274 	 903 	 1305 	 1019 1398 	 1364 	 1313 	 1337 1309 1183
Varer 177 85 	 203 	 201 	 161 	 366 	 114 157 	 222 	 309 	 187 196 157
Tjenester 209 120 	 188 	 256 	 193 	 255 	 253 325 	 232 	 213 	 214 199 188
Produks jonsboring 548 598 	 603 	 817 	 548 	 684 	 652 916 	 910 	 791 	 937 914 839

TABELL B7: 	 INDUSTRIINVESTERINGER I VERDI - INVESTERINGSUNDERSØKELSEN
Antatte og utførte industriinvesteringer. 	 Mill.kr. 	 Sesongjustert.
Tallene for årene viser gjennomsnittet av kvartalstallene for det samme Aret.

1990 1991 	 1992 	 1991 	 1992 	
1.kv 	 2.kv 	 3.kv 4.kv 	 1.kv 	 2.kv 3.kv 4.kv

Utførte 2589 2620 	 .. 	 2860 	 2776 	 2552 2292 	 2610 	 2314 2636
Antatte 2964 3102 	 2701 	 3006 	 3172 	 3212 3018 	 2626 	 2839 2957 2384

TABELL B8: BOLIGBYGGING
Antall boliger i 1000. 	 Sesongjustert. 	 1). 	 Tallene for årene
viser gjennomsnittet av månedstallene for det samme Aret.

1990 	 1991 	 1992 	 1992 	
Juli Aug. 	 Sep. 	 Okt. Nov. Des.

Boliger satt igang 1.8 	 1.4 	 1.2 	 1.1 1.4 	 1.1 	 1.0 1.1 1.0
Boliger under arbeid 25.2 	 19.0 	 15.4 	 15.3 15.2 	 14.8 	 14.6 14.5 14.3
Boliger fullført 2.2 	 1.7 	 1.4 	 1.3 1.6 	 1.5 	 1.2 1.2 1.3

1) Seriene er sesongjustert uavhengig av hverandre.
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TABELL B9: DETALJOMSETNINGSVOLUM
Sesongjustert indeks.1) 1990=100. Tallene for årene viser gjennomsnittet av
månedstallene for det samme året.

1987 1988 1989 1990 1991 	 1992 	
Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov.

Omsetning ialt 	 110 100 	 98 100 	 98 100 105 	 96 103 104 	 96

1) Basert på en foreløpig beregning av sesongfaktorene, spesielt for
desember 1988

TABELL B10: DETALJOMSETNINGSVOLUM MV.
Endring i prosent fra foregående år og fra samme periode året før i et
tremåneders glidende gjennomsnitt. 1)

1990 1991 1992 	 1992 	
Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.

Omsetning i alt
	

1.8 -1.9 	 2.6 	 2.5 	 1.8 	 1.4

Detaljomsetning etter næring:
Nærings- og nytelsesmidler 	 1.3 	 0.4 	 . . 	 5.1 	 3.4 	 3.2 	 2.8 	 .. 	 ..
Bekledning og tekstilvarer 	 13.4 	 5.3 	 . . -4.9 -3.4 -1.1 -3.7 	 .. 	 ..
Møbler og innbo 	 2.6 	 0.7 	 . . 	 1.2 	 4.4 	 1.3 -1.8 	 .. 	 ..
Jern, farge, glass, stent. og sport -4.5 	 1.6 	 . . -9.9 -10.4 -10.7 -11.9 	 .. 	 ..
Ur, opt., musikk, gull og sølv 	 17.5 	 2.3 	 . . 	 0.9 	 3.3 	 1.0 -0.9 	 .. 	 ..
Motorkjøretøyer og bensin 	 -2.4 -10.0 	 . . 	 5.0 	 5.1 	 4.1 	 5.3 	 .. 	 ..

Reg. nye personbiler 	 11.9 -13.4 11.8 12.5 12.6 	 5.8 	 5.8 11.4 13.4

1)Tallet i kolonnene for månedene viser endring i prosent fra samme periode
året for for summen av omsetningsvolumet for den aktuelle måneden,
måneden før og måneden etter.

TABELL Bll: ARBEIDSMARKEDET - ARBEIDSKRAFTUNDERSOKELSEN
Tallet på arbeidssøkere uten arbeidsinntekt og tallet på sysselsatte.
1000 personer. 	 2)

1989 1990 1991 1992 1990 -------1991 	 1992 	
4.kv 1.kv 2.kv 3.kv 4.kv 1.kv 2.kv 3.kv 4.kv

Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt:
Kvinner 	 45 	 46 	 48 	 50 	 41 	 48 46 52 46 	 48 	 50 	 57 43
Menn 	 61 	 66 	 68 	 76 	 55 	 72 64 70 66 	 84 	 76 	 74 71
Totalt 	 106 	 112 	 116 	 126 	 97 	 120 110 123 112 	 132 	 126 	 131 115

Tallet på sysselsatte 1) 	 2049 2030 2010 2004 2023 1988 1997 2046 2009 1980 1996 2035 2005

1)F.o.m. 	 1986 inkluderes også familiemedarbeidere med ukentlig arbeidstid
under 10 timer.
2)0mlegging av AKU f.o.m. 	 2.kvartal 1988.

TABELL B12: ARBEIDSMARKEDET - ARBEIDSKONTORENES REGISTRERINGER
Tallet på registrerte arbeidsløse og ledige plasser. Arbeidsloshetsprosenten.

1990 	 1991 	 1992 	 1992/93 	
Aug. Sep. Okt. 	 Nov. 	 Des. Jan.

Sesongjusterte tall:
Registrerte arbeidsløse 	 1000 pers. 	 92.8 100.8 114.4 112.5 111.5 112.2 	 112.5 	 118.7 117.8

Ujusterte tall:
Registrerte arbeidsløse 	 1000 pers. 	 92.7 	 100.7 	 114.4 122.4 105.4 103.0 	 104.9 	 117.4 129.1
Herav: 	 Permitterte 	 1000 pers. 	 15.8 	 9.9 	 8.8 5.2 5.9 7.3 	 9.2 	 12.1 14.3
Ledige plasser 	 1000 pers. 	 6.6 	 6.5 	 6.4 5.5 5.9 5.0 	 5.0 	 3.8 7.5
Arbeidsloshetsprosenten 1) 	 4.3 	 4.7 	 5.4 5.8 5.0 4.8 	 4.9 	 5.5 6.1
Arb.løse/led.plasser 	 14.6 	 16.9 	 19.4 22.4 18.0 20.8 	 20.9 	 30.6 17.2

1)Registrerte ledige i prosent av arbeidsstyrken ifølge AKU.
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TABELL B13: TIMEFORTJENESTE
Gjennomsnittlig timefortjeneste i industri og i bygge- og anleggsvirksomhet.
Kroner.

1989 1990 1991 1990 	 1991 	 1992 	
4.kv 1.kv 2.kv 3.kv 4.kv 1.kv 2.kv 3.kv

Industri, kvinner 	 76.4 81.7 86.6 84.6 84.4 86.5 87.3 88.3 87.7 88.8 89.7
Industri, menn 	 89.5 94.6 99.5 96.9 97.3 99.9 100.0 100.8 100.9 103.3 102.9
Bygge- og anl., menn
	

100.9 101.4 107.0 102.3 104.0 107.0 107.7 109.4 107.7 110.6 111.4

TABELL B14: KONSUMPRISINDEKSEN
Endring i prosent fra foregående år og fra samme måned ett år tidligere.

1990 1991 1992 	
Juli Aug.

1992 	
Sep. 	 Okt. Nov. Des.

Ialt 4.1 3.4 2.3 2.5 2.3 2.0 2.2 2.2 2.2
Varer og tjenester etter konsumgruppe:
Matvarer ialt 3.2 1.7 1.4 1.2 0.2 -0.2 -0.0 -0.4 -1.0
Drikkevarer og tobakk 7.0 7.1 9.1 10.4 10.4 10.1 10.2 10.2 10.0
Klær og skotøy 2.1 1.8 1.7 2.4 2.4 0.7 1.0 1.3 1.1
Bolig, 	 lys og brensel 6.4 4.5 2.3 2.4 2.4 2.3 2.4 2.3 2.6
Møbler og husholdningsartikler 2.6 2.2 0.4 0.2 -0.0 -0.2 0.6 0.8 0.8
Helsepleie 8.5 6.9 6.0 7.6 7.0 7.4 7.3 7.2 7.0
Reiser og transport 2.9 3.0 2.0 2.0 2.2 2.1 2.4 2.6 2.9
Fritidssysler og utdanning 4.6 4.4 3.3 3.5 3.5 3.0 3.0 2.9 2.8
Andre varer og tjenester 3.3 3.4 2.2 2.8 2.6 2.5 2.6 2.7 2.6

Varer og tjenester etter leveringssektor:
Jordbruksvarer 4.8 1.5 1.3 0.7. -0.5 -1.1 -1.0 -1.2 -1.8
Andre norskproduserte konsumvarer 5.3 5.3 2.5 2.7 2.7 2.5 3.0 3.0 3.2
Importerte konsumvarer 1.7 2.0 1.8 2.2 1.9 1.2 1.1 1.2 1.1
Husleie 6.5 4.9 3.7 3.5 3.5 3.7 3.7 3.7 3.8
Andre tjenester 3.7 2.4 2.3 2.7 2.7 2.4 2.7 2.7 2.6

TABELL B15: ENGROSPRISER
Endring i prosent fra foregående år og fra samme periode ett år tidligere.

1990 1991 1992 	
Juli Aug.

1992 	
Sep. 	 Okt. Nov. Des.

Ialt 3.7 2.5 0.1 -0.1 -0.4 -0.6 -0.4 -0.4 0.1
Matvarer og levende dyr 4.5 4.4 1.1 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.8 -0.6
Drikkevarer og tobakk 4.9 4.9 6.5 6.6 7.1 7.2 7.2 7.1 7.0
Råvarer, 	 ikke spis., 	 u. 	 brenselst. -0.2 -1.0 -3.1 -3.0 -3.9 -4.7 -2.8 -4.2 -3.2
Brenselstoffer, 	 -olje og el.kraft 10.2 1. -3.5 -3.0 -4.3 -4.5 -4.7 -4.0 -2.0
Dyre- og plantefett, 	 voks 1.9 3.1 5.4 3.6 4.3 4.7 3.4 2.9 2.2
Kjemikalier -1.4 1.8 0.2 -0.2 -0.8 0.2 0.4 1.0 1.2
Bearbeidde varer etter materiale 1.5 1.1 0.1 0.3 0.3 -0.3 0.0 0.1 0.3
Maskiner og transportmidler 2.6 2.6 1.4 1.3 1.2 1.3 1.7 1.9 2.4
Forskjellige ferdigvarer 2.6 3.6 2.0 2.1 1.7 1.6 1.6 1.7 1.5
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TABELL B16: UTENRIKSHANDEL - VERDITALL
Verditall for tradisjonell vareeksport og vareimport iflg. handels-
statistikken. Milliarder kroner. Sesongjustert. Tallene for årene
viser gjennomsnittet av månedstallene for det samme året.

1988 1989 1990 1991 1992 	 1992 	
Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.

Eksport 1)
	

7.8 8.9 9.5 9.2 	 9.0 8.9 9.3 9.0 	 9.2 9.1 8.5
Import 2)
	

11.5 11.5 12.8 12.9 12.9 12.6 13.2 13.4 12:4 12.4 13.1
Import 3)
	

11.4 11.4 12.7 12.7 12.8 12.5 13.1 13.4 12.5 12.4 13.1

1)Uten skip, oljeplattformer, råolje og naturgass.
2)Uten skip og oljeplattformer.
3)Uten skip, oljeplattformer og råolje.

TABELL B17: UTENRIKSHANDEL - INDEKSER
Volum- og prisindekser for tradisjonell vareeksport og vareimport iflg.
handelsstatistikken. 1988=100. Arene viser gjennomsnittet av kvartals-
tallene for det samme året.

1989 1990 1991 1992
4.kv
1990 	 1991 	 1992 	

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

Sesongjusterte tall:
Eksportvolum 1) 110 121 120 126 123 125 120 117 118 126 125 126 126
Importvolum 2) 95 106 108 110 108 106 110 104 112 109 106 116 110

Ujusterte tall:
Eksportpriser 1) 106 102 100 93 107 102 101 101 98 93 93 93 94
Importpriser 2) 106 107 105 103 108 102 104 107 107 104 103 101 102

1)Uten skip, oljeplattformer, råolje og naturgass.
2)Uten skip og oljeplattformer.

MERKNAD TIL TABELL B2.
2)For tilbakegående år er produksjonsindeksen etter anvendelse avstemt
mot de endelige, årlige nasjonalregnskapene, der verdien av skip og
oljeplattformer først regnes som investert når skipet er ferdigbygd
eller plattformer er slept ut på feltet. I byggeperioden regnes produk-
sjonen som levert til lager av varer under arbeid og ikke investeringer,
noe som vil gi store variasjoner i indeksen mellom de berørte årene.



Hjemmekonkurrerende
konsumvareindustri

Skjermet industri
og kraftforsyning

31*
KONJUNKTURINDIKATORER FOR NORGE

•• •

130,

120,

110,

100,

90,

80,

70,

60
88.1	 89.1	 90.1	 91.1	 92..1

PRODUKSJONSINDEKS
Utvinning av råolje og naturgass.
Sesongjustert. 1990=100
140 	

PRODUKSJONSINDEKS
Sesongjustert. 1990=100
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98

97

96

95

Industri i alt

PRODUKSJONSINDEKS ETTER KONKURRANSETYPE
Bergverksdrift, industri og kraftforsyning.

1990=100

102

100 I

•90.1	
91 .1 92.1

Sesongjustert.
108 	

106-Ik

104

I.

Hjemmekonkurrerende 	  Utekonkurrerende
investeringsvareind.	 industri og bergv.

PRODUKSJONSINDEKS
Oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning.
Sesongjustert. 1990=100
115
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95,

90 •1

85 	
88.1	 89.1	 90.1	 91.1	 92.1

OLJE- OG GASSPRODUKSJON
Råolje (mill. tonn) og naturgass (mrd. S m3). Ujusterte tall
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Råolje   Naturgass

PRODUKSJONSINDEKS ETTER KONKURRANSETYPE
Bergverksdrift, industri og kraftforsyning.
Sesongjustert. 1990=100
115

88.1	 89.1	 90.1	 91.1	 92.2



I alt Fra hjemme- - - - Fra utlandet
markedet

- I alt Fra hjemme- - - - Fra utlandet
markedet

- - - Kjemiske
rivarer

Tekstilvarer	 Klær og
skoty

- Tekstilvarer 	  Klær og
skoty

- - - Kjemiske
råvarer
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ORDRETILGANG.
Metaller
Sesongjustert verdiindeks. 1976=100
500	

150	 fill 	 Ill

I alt Fra hjemme- - - - Fra utlandet
markedet

I alt Fra hjemme- - - - Fra utlandet
markedet

87.1	 88.1	 89.1	 90.1	 91.1	 92.1

ORDRETILGANG
Verkstedprodukter uten transportmidler og oljeplattformer mv.
Sesongjustert verdiindeks. 1976=100
450 	

.1111111
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ORDRETILGANG
Tekstilvarer, klær og skoty og kjemiske rivarer.
Sesongjustert verdiindeks. 1976=100
300 	

250-

20° -

150 -

100

50 -	 •
87.1	 88.1-	 -89.1 90.1	 91.1	 92.1

. •---.1".••• • t•.soms•.0
• 1•111V•V • W

ORDRERESERVER
Metaller
Ujustert verdiindeks. 1976=100
400 	
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ORDRERESERVER
Verkstedprodukter uten transportmidler og oljeplattformer mv.
Ujustert verdiindeks. 1976=100
500 	

ORDRERESERVER
Tekstilvarer, klær og skoty og kjemiske råvarer
Ujustert verdiindeks. 1976=100
275 	

225-

175-

125 -

75 -
••• -

II 	 I 	25	 1
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BYGG SATT IGANG
Antall boliger i tusen. Sesongjustert
3.2

BYGG UNDER ARBEID
Sesongjustert
60 	
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Boliger antall i 1000	 - • - Andre bygg, bruksareal
i 100 000 kvm.1)

1) Utenom jordbr., skogbr. og fiske. Over 30 kvm bruksareal

BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
Ordretilgang. Verdiindeks . Sesongjustert. 1. kv. 1992=100
180	

160-

140.

12Cr

100.

80"

60"

BOLIGLÄN NYE BOLIGER
Antall oppforingslin fra Husbanken i 1000.
Sesongjustert
10

- Innkomne ----• Bevilgede/
soknader	 tilviste lån

89.1 90.1

BYGG SATT IGANG
Bruksareal i tusen kvm. Sesongjustert.
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500",
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I. •
300 -*

200-0

100 -%

0
88.1

Boliger	 '" " Andre bygg 1)

1) Utenom jordbruk, skogbruk og fiske. Over 30 kvm.
bruksareal.

BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
Ordrereserve. Verdiindeks. Sesongjustert. 1.kv. 1992=100
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ANTATTE OG UTFØRTE INVESTERINGER I INDUSTRI
Sesongjusterte verditall. Milliarder kroner pr. kvartal.
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- Utførte

1) Anslag gitt i samme kvartal.

R91.11	 R92.1.

Antatte 1)

- Arbeids-
styrke

Kilde: SSB.

Sysselsatte - Ukeverk
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89.188.187.1

REGISTRERTE NYE PERSONBILER
1000 stk. Sesongjustert.
10

88.1	 89.1	 90.1	 91.1	 92.1	 93.1

•••
O

- Industri,
menn

Industri, • • • Bygge- og
kvinner	 anl.v., menn

LØNNINGER
Gjennomsnittlig timefortjeneste i industri og bygge- og
anleggsvirksomhet, prosentvis endring fra ett år før.
12

10

8

6

4

2

-2
88.1	 89.1 91.1 92.190.1
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ARBEIDSLEDIGE, 1000 PERSONER
Sesongjusterte månedstall
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- Arb.søkere 	  Arbeidsløse - Reg.arb.løse
u. arb.innt.	 reg. av Arb.-	 og personer på
(AKU),	 direktoratet	 arb.m.tiltak
glattet

Kilde: SSB.

ARBEIDSSTYRKE, SYSSELSETTING OG UTFØRTE UKE-
VERK I ALT IFLG. ARBEIDSKRAFTUNDERSØKELSEN
1987=100. Sesongjusterte og glattede månedstall

DETALJOMSETNING
Sesongjustert volumindeks. 1990=100

130 	

120-

110-

100 -

90 -

80 11111111 III	 II III III	 II III	 II III	 Ill III III II 111

88.1	 89.1	 90.1	 91.1	 92.1



35*
KONJUNKTURINDIKATORER FOR NORGE

-1 liv vo it tv iv do II iiuiuiuuutui1iE1uui iv

1988 1991	 19921989	 1990

INNENLANDSKE PRISER
Prosent endring fra ett år tidligere
9

7

5

3

1

Konsumprisindeksen 	 Engrosprisindeksen

NOMINELL RENTE PA TRE-MÅNEDERS PLASSERINGER
Prosent
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Eurokronemarkedet • • • • • Kurvrente/ECU

UTENRIKSHANDEL MED TRADISJONELLE VARER
Prisindekser (enhetspriser). 1988=100

104.	 *41

102-

100-

98-

96 -

94 -

9 2 1 .
88.1 89.1	 90.1	 91.1	 92A

Eksport u. skip, 	  Import u. skip,
plattf., olje og gass	 plattformer og råolje
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Iflg. konsumprisindeks —Pe-- Iflg. engrosprisindeks

1) Konsumprisindeksen for varer omsatt gjennom detalj-
handelen og engrosprisindeksen for varer til konsum.

UTENRIKSHANDEL MED TRADISJONELLE VARER
Sesongjusterte verditall. Milliarder kroner.
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Eksport u. skip,	 Import u. skip
plattf. og råolje	 og plattformer

UTENRIKSHANDEL MED TRADISJONELLE VARER
Sesongjustert volumindeks. 1988=100
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Eksport u. skip, --- Import u. skip,
pl.f., olje og gass	 plattf. og råolje

PRISSTIGNING FOR KONSUMVARER 1)
Prosent endring fra ett år tidligere.

8 	
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TABELL Cl : BRUTTONASJONALPRODUKT
Prosentvis volumendring fra foregående år.

1992	 1993	 1994
1987	 1988	 1989	 1990	 1991 anslag prognose prognose

Danmark 	 0,3	 1,2	 0,8	 1,7	 1,2	 1,2	 2,1	 2,4
Frankrike 	 2,3	 4,5	 4,1	 2,2	 1,2	 1,9	 1,6	 2,8
Italia.....................................• ..... ••••••••••	 3,1	 4,1	 2,9	 2,2	 1,4	 1,2	 0,8	 1,7
Japan  	 4,1	 6,2	 4,7	 5,2	 4,4	 1,8	 2,3	 3,1
USA3,1	 3,9	 2,5	 0,8	 -1,2	 1,8	 2,4	 3,1
Storbritannia........................... ...... . ..... . 	 4,8	 4,4	 2,1	 0,5	-2 ,2	 -1,0	 1,3	 2,4
Sverige 	 2,8	 2,3	 2,3	 0,4	 -1 ,4	 -1,2	 -1,4	 1,3
Tyskland i)........... 	 .... ...... ... ......... ...... 	 1,3	 3,6	 3,3	 4,8	3 ,7	 1,4	 1,2	 2,9

Norge
	

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

Kilde: Regnskapstall for Norge: Statistisk sentralbyrå. Forøvrig OECD.
Samlet Tyskland fra 1992.

TABELL C2: PRIVAT KONSUM
Prosentvis volumendring fra foregående år.

1992	 1993	 1994
1987	 1988	 1989	 1990	 1991 anslag prognose prognose

Danmark	 -1,5	 -1,0	 -0,4	 0,4	 2,3	 1,8	 2,1	 2,7
Frankrike	 2,9	 3,3	 3,3	 2,9	 1,5	 1,6	 1,9	 2,6
Italia.  	 4,2	 4,2	 3,5	 2,8	 2,8	 2,0	 0,5	 1,3
Japan.	 4,2	 5,2	 4,3	 4,2	 2,7	 2,1	 2,2	 3,2
USA.....

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

Storbritannia................ ..... .... ...... ... ..... . 	 5,5	 7,4	 3,3	 0,7	 -2,1	 -0,3	 0,7	 1,6
Sverige__ ....... .................................... 	 4,6	 2,5	 1,4	 -0,2	 1,2	 -2,2	 -2,4	 -0,1
Tyskland l) 3,3	 2,5	 3,0	 5,3	 3,6	 1,4	 1,2	 2,2

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

Kilde: Regnskapstall for Norge: Statistisk sentralbyrå. Forøvrig OECD.
Samlet Tyskland fra 1992.

TABELL C3: OFFENTLIG KONSUM
Prosentvis volumendring fra foregående år.

1992	 1993	 1994
1987	 1988	 1989	 1990	 1991 anslag prognose prognose

Danmark  	 2,5	 0,9	 -0,3	 -1,0	 -1,2	 0,8	 0,5	 0,2
Frankrike 	 2,8	 3,4	 0,3	 1,9	 2,9	 2,1	 1,9	 2,0
Italia.  	 3,4	 2,8	 0,8	 1,3	 1,7	 0,9	 -0,1	 0,6
Japan	 0,4	 2,2	 2,0	 1,9	 3,4	 1,9	 2,7	 2,9
USA..... ........ ....... ...... ...........................	 3,0	 0,6	 2,0	 2,8	 1,2	 -0,5	 -0,8	 -1,0
Storbritannia 	 1,2	 0,6	 0,9	 3,2	 2,8	 0,8	 1,4	 1,5
Sverige 	 1,0	 0,6	 1,9	 2,1	 1,0	 -0,1	 -0,7	 -0,4
Tyskland° 	1,5	 2,2	 -1,7	 2,4	 0,5	 3,0	 0,6	 1,2

Norge... ..................... ........... ....... .........	 4,0	 0,5	 2,6	 2,0	 2,3	 2,7	 1,0	 1,5

Kilde: Regnskapstall for Norge: Statistisk sentralbyrå. Fowl/rig OECD.
Samlet Tyskland fra 1992.

TABELL C4: BRUTTOINVESTERINGER I FAST REALKAPITAL
Prosentvis volumendring fra foregående år.

	

1992	 1993	 1994

	

1987	 1988	 1989	 1990	 1991 anslag prognose prognose

Danmark.... ..... ... ...... ................ ........ .... 	 -3,8	 -6,6	 -0,6	 -0,5	 -3,2	 -5,9	 2,5	 5,2
Frankrike 	 4,8	 9,6	 7,0	 2,9	 -1,2	 -1,1	 -0,2	 3,1
Italia. 	 5,0	 6,9	 4,3	 3,3	 0,9	 0,1	 0,0	 3,4
Japan  	 9,6	 11,9	 9,3	 9,5	 3,4	 -0,2	 2,6	 2,7
USA° 	 -0,5	 4,2	 0,1	 -2,8	 -8,5	 4,8	 7,0	 10,0
Storbritannia ........................................ 9,6•••• ........ ••••••••••••••••	 9,6	 14,2	 7,2	 -3,1	 -9,9	 -3,0	 -0,6	 2,0

	

Sverige7,6	 6,0	 11,6	 -0,9	 -7,3	 -7,1	 -8,0	 -0,6
Tyskland2)	 ......... ................ ......... ...	 2,1	 4,6	 6,5	 8,7	 6,5	 3,2	 1,0	 4,7

Norge	 -2,1	 1,6	 -3,9	 -26,6	 1,0	 5,6	 11,6	 6,0

Kilde: Regnskapstall for Norge: Statistisk sentralbyrå. Forøvrig OECD.
Private bruttoinvesteringer. 2 Samlet Tyskland fra 1992.
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TABELL C5: EKSPORT AV VARER OG TJENESTER
Prosentvis volumendring fra foregående år.

1992	 1993	 1994
1987	 1988	 1989	 1990	 1991 anslag prognose prognose

Danmark  	 5,1	 7,8	 5,0	 8,0	 6,0	 3,9	 4,0	 4,2
Frankrike 	 3,1	 8,1	 10,2	 5,5	 3,6	 5,9	 3,9	 5,8
Italia 	 4,7	 5,4	 8,8	 7,8	 -0,8	 4,8	 6,1	 5,9
Japan	 0,1	 7,0	 9,0	 7,3	 5,2	 4,0	 3,1	 5,5
USA	 10,5	 15,8	 11,9	 8,1	 5,8	 5,1	 5,1	 7,4
Storbritannia 	 5,6	 -0,1	 3,8	 4,9	 0,3	 3,2	 5,8	 6,9
Sverige.	 3,9	 3,0	 3,0	 1,5	 -2,8	 1,1	 3,6	 5,8
Tysk1and 1)...... ......... ........... ............. ..••••	 0,5	 5,6	 11,9	 11,7	 12,7	 -1,0	 3,1	 4,6

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

Kilde: Regnskapstall for Norge: Statistisk sentralbyrå. Forøvrig OECD.
Samlet Tyskland fra 1992.

TABELL C6: IMPORT AV VARER OG TJENESTER
Prosentvis volumendring fra foregående  fir.

1992	 1993	 1994
1987	 1988	 1989	 1990	 1991 anslag prognose prognose

Danmark	 -2,0	 1,5	 4,4	 2,1	 3,9	 2,1	 4,0	 5,2
Frankrike 	 7,7	 8,6	 8,2	 6,5	 2,9	 2,1	 3,7	 5,2
Italia 	 9,1	 6,8	 7,6	 7,9	 2,9	 6,8	 3,5	 4,5
Japan	 7,8	 18,7	 17,6	 8,6	 -4,6	 0	 3,0	 5,7
USA 	 4,6	 3,7	 3,8	 3,0	 -0,1	 8,4	 5,9	 7,3
Storbritannia	 7,8	 12,2	 7,4	 1,0	 -3,1	 6,2	 4,0	 5,4
Sverige.	 7,2	 4,7	 7,1	 1,5	 -6,3	 -1,7	 0,6	 3,4
1ysk1and)1  	3,9	 5,6	 8,8	 12,4	 12,1	 2,4	 2,8	 4,1
Norge  	 -7,3	 -1,7	 0,9	 2,3	 1,3	 1,0	 2,6	 3,4

Kilde: Regnskapstall for Norge: Statistisk sentralbyrå. Forøvrig OECD.
Samlet Tyskland fra 1992.

TABELL C7: PRIVAT KONSUM
Prosentvis prisendring fra foregående år.

1992	 1993	 1994
1987	 1988	 1989	 1990	 1991 anslag prognose prognose

Danmark	 4,6	 4,0	 5,0	 2,1	 2,4	 2,1	 1,6	 1,8
Frankrike	 3,2	 2,7	 3,5	 3,0	 3,1	 2,9	 2,4	 2,2
Italia	 5,3	 5,7	 6,3	 6,2	 6,7	 5,4	 6,0	 5,3
Japan	 0,2	 -0,1	 1,8	 2,6	 2,6	 2,1	 1,5	 1,7
USA	 4,2	 4,2	 4,9	 5,2	 4,3	 3,0	 2,5	 2,3
Storbritannia	 4,3	 5,1	 5,9	 5,3	 7,2	 5,4	 5,2	 4,2
Sverige.	 5,3	 6,0	 6,9	 9,7	 10,2	 2,4	 3,6	 2,2
Tyskland°	 0,6	 1,3	 3,1	 2,7	 3,6	 4,8	 4,1	 3,0

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

Kilde:Regnskapstall for Norge: Statistisk sentralbyrå. Forøvrig OECD.
i Samlet Tyskland fra 1992.

TABELL C8: ARBEIDSLEDIGHET
I prosent av den totale arbeidsstyrken l .

1992	 1993	 1994
1987	 1988	 1989	 1990	 1991 anslag prognose prognose

Danmark 	 8,0	 8,6	 9,3	 9,5	 10,4	 11,0	 11,0	 10,6
Frankrike . ..... .... 	 .... ..... ....... ......... ......	 10,5	 10,0	 9,4	 9,0	 9,6	 10,3	 10,8	 10,8
Italia.	 11,0	 10,9	 10,3	 9,9	 11,0	 11,3	 11,4
Japan  	 2,8	 2,5	 2,3	 2,1	 2,1	 2,2	 2,3	 2,4
USA2 	6,1	 5,4	 5,2	 5,4	 6,6	 7,4	 7,3	 6,9
Storbritannia	 10,3	 8,6	 7,1	 6,8	 8,7	 10,1	 10,8	 10,5
Sverige.	 1,9	 1,6	 1,4	 1,5	 2,7	 5,0	 6,5	 6,8
Tyskland2) 3) 	6,2	 6,2	 5,5	 4,9	 4,3	 7,6	 8,3	 8,1

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

Kilde:Historiske tall for Norge: AKU-tall fra Statistisk sentralbxrå. Forøvrig OECD.
1	 3Alle land unntatt Danmark folger ILO-definisjon av ledighet. Unntatt militære styrker. Samlet Tyskland fra 1992.
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TABELL Dl: SVERIGE            

1990 1991	 1992 	 1992	
Juli Aug. Sept.	 Okt.	 Nov.	 Des.

Sesongjusterte tall:
Total industriproduksjon 1985=100	 105	 97	 ••	 98	 97	 95	 93	 ••	 ••

Arbeidsloshetsprosent	 1,5	 2,7	 ••	 5,3	 5,8	 5,2	 5,2	 5,4	 • •

Ujusterte tall:
Ordretilgang 1 	1985=100	 135	 126	 ••	 79	 114	 120	 122 • 	 ••
Konsumpriser	 1985=100	 135,1 147,8 151,1 150,4 150,4 152,6 152,9 152,2 152,8

i Verdi av tilgang på nye ordrer til industrien.

TABELL D2. DANMARK

1990 1991	 1992	 1992 	
Juli Aug. Sept.	 Okt.	 Nov.	 Des.

Sesongjusterte tall:
Salgsvolum, industrien	 1985=100	 109	 112	 ••	 123	 116	 116	 111- ••
Detaljomsetningsvolum	 1985=100	 100	 102	 100	 100	 101	 101	 102	 100	 102
Arbeidsloshetsprosent	 9,5	 10,4	 ••	 11,2	 11,3	 11,3	 11,3	 ••

Ujusterte tall:
Ordretilgang l

Konsumprisindeks
1985=100	 123	 129
1985=100	 121,2 124,1

••	 86	 114	 138	 120	 ••
••	 126,7	 126,8	 127,3	 127,2 127,5

• •

••

i	 -Tilgang på nye ordrer i investeringsvareindustrien.

TABELL D3: STORBRITANNIA

1989	 1990	 1991 	 1992 -------------------
Juni	 Juli Aug. Sept.	 Okt.	 Nov.

Sesongjusterte tall:
Industriproduksjon	 1985=100	 119,1	 118,7	 112,4	 111,7	 111,7	 111,3	 111,1	 111,4	 ••
Ordretilgang 1 	1985=100	 123	 112	 99	 100	 103	 99	 80	 108	 ••
Detaljomsetningsvolum	 1985=100	 119,8	 120,4	 119,5	 120,3	 119,9	 121,0	 121,2	 121,4	 121,3
Arbeidsloshetsprosent	 6,3	 5,8	 8,1	 9,6	 9,8	 9,9	 10,1	 10,1	 10,3

Ujusterte tall:
Konsumprisindeks	 1985=100	 121,9	 133,4	 141,3	 147,7	 147,4	 147,5	 148,1	 148,5	 148,3

Volumet av tilgangen på nye ordrer til verstedindustrien fra innenlandske kunder.

TABELL D4: TYSKLAND (VEST)

1990 1991	 1992	 1992
Juli Aug. Sept.	 Okt.	 Nov.	 Des.

Sesongjusterte tall:
Total industriproduksjon 1985=100	 117	 121
Ordretilgang l 	1985=100	 133	 138
Detaljomsetningsvolum	 1985=100	 124	 131
Arbeidsløshetsprosent	 7,2	 6,3
Konsumpriser	 1985=100	 107,0 110,7

••

••

••

••
115,1

	

119	 118

	

128	 127

	

127	 126

	

6,7	 6,8

	

115,2	 115,5

	

118	 116	 ••	 ••

	

132	 122	 118	 ••

	

128	 127	 ••	 ••

	

6,8	 7,0	 7,1	 ••

	

115,9	 116,4	 116,9	 117,1

Volumet av tilgangen på nye ordrer til investeringsvareindustrien fra innenlandske kunder.



2 Verdien av tilgangen på nye ordrer til maskinindustrien fra innenlandske kunder.
Industriproduksjon og gruvedrift.
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TABELL D5: FRANKRIKE

1989 1990 1991  	 1992 	
Juni	 Juli Aug. Sept.	 Okt.	 Nov.

Sesongjusterte tall:
Total industriproduksjon 1985=100 	 111	 113	 113	 113	 113	 113	 113	 114	 ••
Arbeidsloshetsprosent	 9,6	 9,0	 9,4	 10,3	 10,3	 10,2	 10,3	 10,4	 10,5

Ujusterte tall:
Konsumpriser 1985=100	 112,5	 116,3	 119,9 123,3 123,6 123,7 123,7 124.1 124.1    

TABELL D6: USA

1989	 1990	 1991   1992 -------------- ------- ---
Juni	 Juli Aug. Sept.	 Okt. Nov.

Sesongjusterte tall:
Total industriproduksjon 1985=100 	 114,6 115,6 113,4 114,9 115,9 115,6 115,3 115,8 116,2
Ordretilgang l 	Mrd. dollar	 124,8 123,1	 117,1	 123,2 119,9 119,4 119,8 125,3 123,0
Detaljomsetningsvolum2 Mrd. dollar	 123,2 123,5 121,4 124,2 125,5 125,4 125,9 127,0	 ••
Arbeidsloshetsprosent 	 5,3	 5,5	 6,7	 7,8	 7,7	 7,6	 7,5	 7,4	 7,2
Konsumprisindeks	 1985=100	 115,3 121,6 126,7 130,4 130,6 131,0 131,3 131,8 132,1

Verdi av tilgang på nye ordrer på varige varer.
2 I 1982-priser.

TABELL D7: JAPAN

1989	 1990	 1991	 --------------- ----- -1992 ----- --------------
Juni	 Juli Aug. Sept.	 Okt.	 Nov.

Sesongjusterte tall:
Industriproduksjon l 	1985=100	 120,1 125,6 128,2 121,6 122,1	 117,1 123,0 119,7
Ordretilgang2 	Mrd. yen	 1468	 1627	 1682 1509 1491	 1595 1849	 ••
Arbeidsloshetsprosent	 2,3	 2,1	 2,1	 2,1	 2,2	 2,2	 2,2	 2,3	 2,3
Konsumpriser	 1985=100	 103,5 107,0 110,5 112,7 112,3 112,6 112,6 112,1 112,5
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Terje Skjerpen og Anders Rygh Swensen:
ESTIMERING AV DYNAMISKE UTGIFTSSYS-
TEMER MED FEILJUSTERINGSMEKAN-
ISMER
Rapporter 92/28, 1992. Sidetall 60.
ISBN 82-537-3792-0

I de senere år har det vært arbeidet en del med den
dynamiske utformingen til strukturelle relasjoner i SSBs
makroøkonomiske modeller MODAG og KVARTS.
Flere av disse enkelterelasjonene er estimert ved bruk av
feiljusteringsmodeller, som er karakterisert ved en eks-
plisitt dekomponering i ledd som tar vare på henholdsvis
langtids- og korttidseffekter. Denne rapporten viser
hvordan denne type dekomponering kan videreføres til
ligningssystemer der venstresidevariablene oppfyller en
oppsummeringsbetingelse. Metoden er illustrert ved em-
piriske eksempler på årsdata der en ser på konsumut-
giftssystemer med to og tre konsumkategorier. Langtids-
løsningen er basert på en parametisering som faller sam-
men med den statiske AIDS-modellen. Den statiske
AIDS-modellen tilhører klassen av fleksible funksjons-
former. Modellen kan oppfattes som en førsteordens
tilnærmelse til en generell sammenheng mellom
budsjettandeler og logaritmen til inntekt og priser.

To hovedkonklusjoner kan trekkes fra den empiriske
analysen. De statiske modellvariantene blir klart forkas-
tet mot de mer generelle dynamiske spesifikasjonene.
For mange av de generelle dynamiske spesifikasjonene
blir imidlertid langtidsløsningene lite realistiske og van-
skelige å forene med økonomisk teori.

Charlotte Koren og Tom Kornstad:
TYPEHUSHOLDSMODELLEN ODIN
Rapporter 92/29, 1992. Sidetall 34.
ISBN 82 -53 7-3 79 7-1

ODIN er en PC-basert lovmodell for beregning av tryg-
der, skatter og disponible inntekter for typehushold.
Modellen er en videreutvikling av SSBs typehusholds-
modeller Mf° og KFS, som i en årrekke har vært brukt
ved utarbeidelsen av de årlige trygde- og skatteoppleg-
gene og til skatteanalyser.

Denne rapporten presenterer ODIN. Dette er gjort ved
hjelp av en rekke regeneeksempler som viser omfanget
av ulike problemstillinger som kan belyses ved hjelp av
modellen. Eksemplene belyser samtidig utviklingen i
trygde- og skattesystemet i perioden 1980-1991. Når det
gjelder brukerveiledning og den mer tekniske dokumen-
tasjon av programmet, vises det til et eget dokumenta-
sjonsnotat.

Modellen er utviklet av Charlotte Koren og Tom
Komstad, mens programmet er skrevet av Svanhild
Gundersen og Kari Rørstad.

Karl Ove Aarbu:
AVSKRIVNINGSREGLER OG LEIEPRISER
FOR KAPITAL 1981-1992
Rapporter 92/30, 1992. Sidetall 50.
ISBN 82-537-3807-2

En viktig side ved beskatning av realkapital er reglene
for avskrivninger. Regelendringer i avskrivningssyste-
met vil endre avkastningskravet på realinvesteringer,
noe som har realøkonomisk betydning. Formålet med
denne rapporten er å beskrive avskrivningssystemets
oppbygging og regelendringer i perioden 1981 til 1992.
Resultater fra denne beskrivende analysen vil bli brukt

til å kartlegge utviklingen i leieprisene på noen utvalgte
driftsmidler. Avslutningsvis diskuteres det hvordan av-
skrivninger kan medføre opparbeidelse av skattekredit-
ter og hvordan slike skattekreditter kan påvirke investe-
ringsbeslumingene.

Anne Brendemoen:
FAKTORETTERSPØRSEL I TRANSPORTPRO-
DUSERENDE SEKTORER
Rapporter 93/2, 1993. Sidetall 49.
ISBN 82-537-3814-5

I tidligere versjoner av SSBs makroøkonomiske model-
ler MSG og MODAG er innenriks samferdsel blitt be-
handlet som én vare, produsert i én sektor. I framskriv-
finger av utslipp til luft og analyser av miljøpolitisk
virkemiddelbruk er dette utilfredsstillende. For en del
forurensningskomponenter er samferdselssektoren den
enkeltsektor som har de største utslippene. Sektoren er
satt sammen av undersektorer med svært ulik forurens-
ningsgrad og ulik produksjonsteknologi. En aggregert
behandling av innenriks samferdsel forutsetter at de
enkelte undersektorer utvikler seg parallelt for at ut-
slippsframskrivninger og analyser av virkemiddelbruk
skal bli gode. Dette er neppe tilfellet, og i den nye
MSG-modellen er innenriks samferdsel delt opp i fem
produksjonssektorer. Disse er Veitransport, Lufttrans-
port, Jernbane og sporveistransport, Post, telekommuni-
kasjoner og tjenester i tilknytning til transport og lagring,
samt Innenriks sjøtransport. I denne rapporten presente-
res estimeringen av produksjonsteknologien i de fire
første av disse transportsektorene.

Arbeidet viser at modellspesifikasjoner med faktor-
spesifikk teknisk endring og ikke-homotetisitet føyer de
historiske dataene adskillig bedre enn enklere modeller.
I sektorene Veitransport, Jernbane- og sporveistransport
samt Lufttransport er det dessuten betydelige stordifts-
fordeler i produksjonen.

Audun LangOrgen:
EN ØKONOMETRISK ANALYSE AV LØNNS-
DANNELSE I NORGE
Rapporter 93/5, 1993. Sidetall 48.
ISBN 82-537-3819-6

Denne rapporten presenterer resultater fra arbeidet med
lønnsrelasjoner i tilknytning til Statistisk sentralbyrås
makroøkonomiske modell for norsk økonomi -
KVARTS. På kvartalstall for perioden 1966-1990 er det
estimert lønnsrelasjoner fra tre sektorer: Industri, skjer-
met privat sektor og offentlig sektor.

Lønningene i de tre sektorene er modellert ved hjelp
av feiljusteringsmodeller. Et karakteristisk trekk ved
disse modellene er at det korrigeres for forrige periodes
avvik fra en likevektssammenheng i økonomien. I den
modellerte likevektssammenhengen for industrien inn-
går lønn, produktpris, produktivitet, arbeidsgiveravgift,
alternativlønn og arbeidsledighet. I privat skjermet sek-
tor er langtidsløsningen en sammenheng mellom lønn.,
alternativlønn og ledighet. I offentlig sektor er langtids-
løsningen en sammenheng mellom lønn, alternativlønn,
konsumprisindeks, inntektsskatt og ledighet. Ledighets-
trygdens kompensasjonsgrad er implisitt tatt hensyn til i
alle relasjonene, via definisjon av alternativ inntekt.
Industriens produktpris måles ved hjelp av en brutto
faktorinntektdeflator. Rapporten inneholder rekursive
estimeringer og resultater fra testing av lønnsrelasjon-
ene. Det er også gjort ulike virkningsberegninger etter
imp1ementerin2 av lønnsrelasionene i KV ARTS



Forskningstavdelingen i SSB ble opprettet i 1950. Avdelingen har
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