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Forord

Økonomisk utsyn over året 1976 er lagt opp etter samme retningslinjer
som året før. «English Summary» vil også i år bli publisert som særtrykk
og sendt til de utenlandske abonnentene på Økonomisk utsyn.

Publikasjonen er redigert av konsulent Halvard Lesteberg. Avsnittet om
fiske og selfangst er skrevet av Fiskeridirektoratet og avsnittet om arbeids-
markedet av Arbeidsdirektoratet. De andre avsnitt er skrevet av funksjo-
nærer i Byrået.

Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 21. januar 1977.

Odd Aukrust

Olav B erkholt.

Preface

Economic Survey 1976 mainly follows the same outline as for the pre-
vious year. «English Summary» will once more be sent separately and with-
out charge to all foreign subscribers to Economic Survey.

The publication has been edited by Mr. Halvard Lesteberg. The chapter
on fisheries and sealing has been prepared by the Directorate of Fisheries
and the chapter on the labour market by the Labour Directorate, while the
other chapters have been prepared by the staff of the Central Bureau of
Statistics.

Central Bureau of Statistics, Oslo, 21 January 1977.

Odd Aukrust

Olav Bjerkholt.
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Verdensøkonomien.

Verdensøkonomien

De fleste vestlige industriland passerte kon-
junkturbunnen i løpet av 1975 etter å ha vært
gjennom den kraftigste nedgangsperioden siden
2. verdenskrig. I Sambandsstatene og Japan
kom omslaget oppover våren 1975, i Vest-
Europa noe seinere. Vinteren 1975/76 var kon-
junkturbildet i alle de større landene preget
av den nye oppgangen, men veksttakten va-
rierte betydelig fra land til land. I den første
fasen av oppgangen kom vekstimpulsene ho-
vedsakelig fra et oppsving i konsumetterspør-
selen og øking i det offentliges egen etterspørsel
etter varer og tjenester, godt stimulert av en
ekspansiv budsjettpolitikk. Et omslag i lagerin-
vesteringene var også av stor betydning i flere
land. Etterspørselen etter investeringer i fast
realkapital ble derimot hengende etter, og tro-
lig mer etter enn hva som har vært vanlig tid-
ligere. Dette kan ha sammenheng med at gra-
den av kapasitetsutnytting i næringslivet lå på
et atskillig lavere nivå ved innledningen til
denne konjunkturoppgangen enn ved tidligere
omslag oppover i etterkrigstiden. Blant de større
vestlige industrilandene var det så seint som
1976 bare i Sambandsstatene og Vest-Tyskland
at investeringene bidrog til å forsterke opp-
gangstendensene. Den økonomiske oppgangen
forte til et oppsving i det internasjonale
varebytte, og utenlandsetterspørselen var en
viktig drivkraft bak produksjonsveksten i en
rekke land.

Men utover sommeren og høsten 1976 viste
konjunkturoppgangen svekket veksttempo i
flere land. Virkningen av de etterspørselssti-
mulerende tiltakene fra 1975 begynte å ebbe ut,
og da investeringslysten mange steder fremdeles
ikke hadde vist avgjørende tegn til å ta seg
opp, ble produksjonsveksten gradvis svakere.
I flere land ble også den økonomiske politikken
strammet til utover i 2. halvår 1976. Bud-
sjettpolitikken var ikke så ekspansiv som tid-
ligere, og en del land gjennomførte til dels
drastiske diskontohevinger. Sterk innenlandsk

prisstigning og høye underskott på vareba-
lansen medvirket til en slik omlegging av den
økonomiske politikken.

Arbeidsløsheten var høy i alle de større vest-
lige industrilandene i 1976. Tallet på arbeids-
lose viste heller ingen klar tendens til å falle
trass i den økonomiske oppgangen. I Storbritan-
nia var arbeidsløsheten stigende gjennom det
meste av året.

På valutamarkedet skjedde det en rekke
større endringer i løpet av 1976. Kursen på
pund og lire fortsatte å falle, regnet i SDR,
mens sentralkursen på valutaene innenfor det
vest-europeiske valutasamarbeidet, «slangen»,
økte gjennom året. Frankrike forlot i midten
av mars «slangen» og lot franc-en flyte i forhold
til andre valutaer. Regnet i SDR falt franc-en
betydelig fram til høsten. Innenfor «slangen»
ble det i midten av oktober foretatt kurs-
endringer. Sentralkursen for vest-tyske mark
ble satt opp med 2 prosent i forhold til
belgiske francs og nederlandske gylden, 3 pro-
sent i forhold til norske og svenske kroner og
6 prosent i forhold til danske kroner.

Prisstigningen holdt seg om lag uendret eller
gikk noe ned i de fleste vestlige industriland i
1976, men var fortsatt svært sterk. Etter opp-
gaver fra OECD var konsumprisene for hele
området sett under ett nesten 10 prosent høyer e
ved inngangen til 1976 enn ett år tidligero. I
september var den tilsvarende raten noe lavere,
8,3 prosent. Stigningstakten var imidlertid svært
forskjellig fra land til land. Prisstigningen var
sterkest i Italia og Storbritannia, der konsum-
prisene steg med henholdsvis 17,4 og 14,3 prosent
fra september 1975 til september 1976. Av de
store vestlige industriland fulgte deretter Japan
og Frankrike (begge 9,7 prosent). Svakest var
prisstigningen i Vest-Tyskland (4,0 prosent)
og Sambandsstatene (5,5 prosent). I Norge
økte konsumprisindeksen med 8,2 prosent fra
september 1975 til september 1976.

Verdens industriproduksjon (unntatt pro-
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K I LDE : BEREGNET PÅ GRUNNLAG AV OECD MAIN INDICATORS
1) SESONGKORRJGERT I

Fig. 1.

duksjonen i land med sentraldirigert planøko-
nomi i fast-Europa og Asia) sank med vel
6 prosent fra 1974 til 1975, mot en øking i
underkant av 1 prosent fra 1973 til 1974. Pro
duksjonssvikten i 1975 var et resultat av kraf-

-

tig nedgang i de vestlige industriland, mens ut-
viklingslandene derimot økte sin produksjon. I
land med sentraldirigert planøkonomi i Øst-
Europa steg produksjonen i 1974 og 1975 med
henholdsvis 10 prosent og vel 9 prosent fra
året før. Veksten i disse landene fortsatte utover
i 1976. Da produksjonen også i de fleste større
vestlige industriland gjennomgående viste opp-
gang, etter at bunnpunktet var blitt passert i
løpet av 1975, steg verdens samlede industri-
produksjon etter alt å dømme betydelig fra,
1975 til 1976. I OECD-området var produk-
sjonen om lag 6 prosent høyere i 1. halvår 1976
enn i foregående halvår etter sesongkorrigerte
oppgaver.

I Vest-Europa sett under ett var industri-
produksjonen om lag 7 prosent lavere i 1975

enn i 1974. Etter sesongkorrigerte oppgaver var
produksjonen stort sett i nedgang gjennom hele
1974 og fram til høsten 1975, da bunnpunktet
ble passert. I slutten av 1975 og utover i 1976
var produksjonen i markert oppgang, og i 1.
halvår 1976 var den 5 prosent høyere enn i
foregående halvår. Seinere oppgaver tyder på at
veksten ble noe dempet utover sensommeren og
høsten. Fra sommeren 1975 til sommeren 1976
steg industriproduksjonen i Vest-Europa med
om lag 8 prosent, og den var da noe lavere enn
under forrige konjunkturtopp, 1. halvår 1974.
Den sesongkorrigerte kvartalsindeksen som
OECD beregner for de europeiske medlems-
landene under ett, har hatt følgende forløp siden
1974 (Produksjonen i 1970 = 100):

	

1974: 1. kvartal 	  119
2. kvartal  	 119
3. kvartal 	  118

	

4, kvartal	   114
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Fig. 2.

	1975: 1. kvartal 	  111
2. kvartal 	  108
3. kvartal 	  107

	

4. kvartal 	  111

	

1976: 1. kvartal 	  113
2. kvartal 	  114
3. kvartal 	  116

Bruttonasjonalproduktet (total vare- og tje-
nesteproduksjon) i OECD-området (Nord-Ame-
rika, Vest-Europa, Japan, Australia og New
Zealand) var 1,3 prosent lavere i 1975 enn i
1974. Etter sesongkorrigerte oppgaver var det
sterk nedgang i første halvår 1975, mens 2. halv-
år var preget av ny oppgang. Vinteren 1975/76
var produksjonsveksten svært sterk, men i
sommer- og høstmånedene ble veksttempoet
dempet. Høsten 1976 ventet OECD at medlems-
landenes samlede bruttonasjonalprodukt ville
øke med 5 prosent fra 1975 til 1976.

I Sambandsstatene og Japan ble konjunktur-
bunnen begge steder passert våren 1975. Resten
av 1975 og 1976 var preget av markert øking i
produksjonen. I Sambandsstatene ble imidler-
tid veksttakten noe dempet i løpet av sommeren
1976, men etter prognosene utpå høsten ville
bruttonasjonalproduktet trolig bli om lag 6 pro-
sent høyere enn i 1975. For Japan ble det høsten
1976 ventet at totalproduksjonen ville bli 5,5
—6,0 prosent høyere i 1976 enn i 1975.

I Vest-Europa, hvor konjunkturomslaget opp-
over kom noe senere enn i Sambandsstatene og
Japan, var bruttonasjonalproduktet vel 2 pro-
sent lavere i 1975 enn i 1974. Nedgangen var
gjennomgående sterkest i de største landene.
Men utover i 2. halvår 1975 var bruttonasjonal-
produktet i ferd med å ta seg opp igjen, og
totalproduksjonen viste betydelig øking i 1.
halvår 1976. Veksten fortsatte utover sommeren
og høsten, men trolig i noe lavere tempo.

I alle de fire største landene i Vest-Europa
økte nasjonalproduktet fra 1975 til 1976. I
Vest-Tyskland anslo de fem største økonomiske
forskningsinstituttene høsten 1976 økingen til
6 prosent. I Frankrike og Italia ble det regnet
med en vekst på henholdsvis 5 og 4,5 prosent.
For Storbritannia ventet det britiske forsknings-
instituttet NIESR i november at totalproduk-
sjonen ville øke med bare 1 prosent fra 1975 til
1976.

Etter den britiske Reuter's indeks passerte
råvareprisene et bunnpunkt tidlig på sommeren
1975 og var deretter gjennomgående i oppgang
fram til juli 1976. I august sank indeksen, men
steg igjen i september og oktober. Den ameri-
kanske Moody's indeks hadde om lag samme
utvikling som Reuter's indeks.

Fra bunnpunktet i juni 1975 og fram til juli
1976 steg Reuter's indeks med vel 45 prosent.
Basert på vareprisene omregnet til norske kro-
ner var økingen vel 29 prosent. Prisutviklingen
var svært ulik for de enkelte råvarer. For flere

Fig. 3,
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1) 7. NOVEMBER 1975 - 25. NOVEMBER 1976.
2) 20. NOVEMBER 1975 - 11. NOVEMBER 1976.

Fig. 4.

var det til dels sterk prisøking, men for noen
hadde prisene sunket. Regnet i norske kroner
steg prisene på aluminium, kopper og gummi
betydelig. For en del jordbruksprodukter var
det også sterk prisøking (kaffe, kakao), mens
for andre til dels sterk prisnedgang (råsukker,
hvete, rug). Den generelle prisøkingen på
råvarer hang sammen med konjunkturopp-
gangen, som begynte å gjøre seg gjeldende

sommeren 1975, men også andre faktorer på
tilbuds- og etterspørseissiden var i høy grad
avgjørende for utviklingen av prisene. Utover
høsten 1976 avtok prisstigningen betydelig, og
for en rekke råvarer sank prisene. Redusert
lageretterspørsel, dempet økonomisk vekst og
forhold på tilbudssiden bidrog trolig til denne
utviklingen. I fig. 4 er det gitt prosentvis endring
i kroneprisene på en rekke råvarer fra høsten
1974 til høsten 1975.

Verdenshandelen var i 1975 alt i alt betydelig
lavere enn foregående år. Samlet eksport fra
alle land, unntatt de med sentraldirigert plan-
økonomi i Øst-Europa og Asia, sank med 6,5 pro-
sent fra 1974 til 1975. Eksportsvikten var ster-
kere i utviklingslandene enn i de vestlige indu-
strilandene. Men mot slutten av 1975 passerte
verdenshandelen et bunnpunkt, og i 1. halvår
1976 var samlet eksport vel 10 prosent høyere
enn i 1. halvår 1975. Okingen i 1. halvår 1976
var om lag like stor for utviklingslandene som
for industrilandene.

Den økonomiske utvikling i enkelte land.

I St or br itannia var konjunkturut-
viklingen i 1976 svakere enn i de fleste vestlige
industriland. Omslaget oppover kom dessuten
atskillig seinere enn i mange andre land, først
vinteren og våren 1976 var det tegn til pro-
duksjonsvekst. Drivkreftene kom i første rekke
fra utenlandsetterspørselen. Utsiktene framover
synes likevel usikre ; sterk pris- og lønnsøking
og betalingsproblemer overfor utlandet med-
virket til at regjeringen strammet til den øko-
nomiske politikken utover høsten 1976, trass
i at arbeidslosheten sommeren og høsten 1976
var den høyeste som er registrert etter 2. ver-
denskrig.

Bruttonasjonalproduktet var 1,6 prosent la-
vere i 1975 enn i 1974. Sesongkorrigerte oppgaver

Tabell 1. Verdenshandelen. Volumtindekser for eksport. 1970 -= 100

Prosentvis endring fra
samme periode Aret før

1.
kvartal

1976

2.
kvartal
1976

1975

1973 1974	 19751970 1971 1972   

Verden i alt.' 	
Industrielt utviklede

land 	
Vest-Europa . . . 	
Nord-Amerika . 	

Utviklingsland . . 	

100	 107	 117	 131	 139	 130	 6,5	 10,5	 11,5

100	 107	 117	 131	 140	 134 — 4,3	 9,2	 12,6
100	 107	 118	 132	 141	 132 — 6,4	 10,2	 11,2
100	 101	 111	 131	 136	 133 — 2,2	 3,1	 9,7
100	 107	 118	 131	 136	 115 — 15,4	 13,3	 8,0

Kilde : FN.

Unntatt land med sentraldirigert planøkonomi.
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Tabell 2. Bruttonasjonalprodukt i Storbritannia etter anvendelse

Prosentvis volumendring fra foregående periodel
1975

Mill. E 1975

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

1976

1. kv. I 2. kv.

Privat konsum .
Offentlig konsum	

. . • . •
.	 . • .	 .

Investeringer
Lageren	

i fast kapital
dring	 ....... • . . •

Eksport	
. . . .

.... . ....	 . •
— Import	 . . . • . . .....	 • .

63 373
22 907
20 510

— 1 349
26 093
28 248

— 0,7
4,7

—13,3

— 3,4
— 6,6

•

1,2

— 8,8

1,9
— 4,9

— 1,5
1,5

— 9,0

— 4,5
— 2,2

— 0,8
2,1

5,6

— 2,0
3,5

— 0,2
1,0

1,8

4,2
— 0,6

1,2
-- 0,3

4,8

1,7
— 0,8

— 0,9
0,8

—10,4

3,7
8,5

Bruttonasjonalprodukt . . . 103 286 — 1,3 — 2,8 — 0,6 — 3,20,3 2,11,6

Kilde: Central Statistical Office of United Kingdom.
Beregnet pa grunnlag av sesongkorrigerte oppgaver.

viser at totalproduksjon av varer og tjenester
tok seg opp i 4. kvartal 1975 etter gjennom-
gående å ha vært i nedgang tidligere i året. I
1. halvår 1976 var bruttonasjonalproduktet 2,6
prosent (årlig rate) høyere enn i 2. halvår 1975.
National Institute of Economic and Social Res-
earch (NIESR) regnet i november med at na-
sjonalproduktet ville fortsette å vokse i resten av
1976, men for hele 1976 ble det anslått en faking på
bare 1 prosent fra året for.

Industriproduksjonen, som falt kraftig fra
sommeren 1974 til sommeren 1975, tok seg noe
opp igjen fram mot slutten av 1975 og utover
vinteren og våren 1976. I 1. halvår 1976
var produksjonsindeksen (sesongkorrigert) 2,6
prosent høyere enn i foregående halvår. Men
oppgaver for 3. kvartal tyder på at veksten
avtok utover sommeren og høsten. Utviklingen
fra sommeren 1975 til høsten 1976 viste bety-
delige forskjeller mellom de ulike industrigrener.

I primær jern- og metallindustri og kjemisk in-
dustri var det sterk vekst. Produksjonen i verk-
stedindustrien var om lag uendret, mens tekstil-
og bekledningsindustri viste svak nedgang.

Tallet på registrerte arbeidsløse har økt kraf-
tig siden høsten 1974, men steg i lavere
tempo i 1976 enn i 1975. I 3. kvartal 1975 og
1. og 3. kvartal 1976 var det registrert hen-
holdsvis 1 000 000, 1 223 000 og 1 287 000 ar-
beidslose (sesongkorrigert). Arbeidsløshetspro-
senten (ukorrigert) var henholdsvis 4,3, 5,3 og
5,5 prosent. Tallet på ledige plasser, som falt
sterkt fra midten av 1974 og fram til siste
årsskifte, viste moderat oppgang i de tre første
kvartalene av 1976.

Bruttoinvesteringene i fast realkapital gikk
ned med 1,2 prosent fra 1974 til 1975. Svikten
fortsatte i 1976, og i 1. halvår lå investeringene
6 prosent (årlig rate) lavere enn i 2. halvår
1975 etter sesongkorrigerte oppgaver. Lagerned-

Tabell 3. Storbritannia. Noen økonomiske hovedtall

1975 1976

Sysselsatte lønnstakere i industri 1. 000
Arbeidsløse' 	 1 000
Industriproduksjonl ..... .1970 = 100
Eksportvolum, varer". . • • •
Importvolum,
Ordretilgang, volum

• 

', 2 . • •	
»

Detaljomsetningsvoluml .
Konsumpriser . . ...	 . •
Valutabeholdning3 	  Mill. SDR

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

	

7 715 7 545 7 461 7 405 7 304 7 278 	 ..

	

738	 847 1 000 1 132 1 223 1 246 1 287

	

106	 101	 100	 102	 103	 104	 104

	

133	 127	 125	 134	 137	 142

	

124	 120	 126	 128	 126	 136

	

90	 93	 87	 81	 90	 92	 . •

	

112	 110	 107	 107	 108	 108	 110

	

165,6	 180,7	 188,7	 195,2	 200,9	 208,0 214,0
5 871 5 164 5 031 4 663 5 117 4 626 4 509

Kilde: OECD og Central Statistical Office of United Kingdom.
Korrigert for sesongvariasjoner. 2 Til investeringsvareindustrien fra innenlandske kunder.

kvartalets utgang.
3 Ved



1975 Prosentvis volumendring fra foregående periodel
Mliii-
arder 1975

1975 1976

1. kvarta12. kvarta113. kvartalk. kvartal 1. kvarta112. kvarta113. kvartalDM

580
221

220
-7

293
268

1 041

-7,9

-8,9
0.5

2,7
3,6

6,2

7,3
- 1,6

0,9
-1,2

1,0

0,6
2,4

2,4

1,8

3,3

1,0
1,6

1,8

0,9

5,5
2,6

2,3

2,4

2,4

0,6

	

7,7	 2,9

	

1,9	 3,7

	

4,6	 1,9

1,2

0,9

1,7

-2,1

1,8
2,4

Privat konsum . .
Off entlig konsum
Investering i fast

kapital
Lagerendring . . 	
Eksport 	
- Import . • •

Bruttonasjonal-
produkt 	

10	 Verdensøkonomien.

gangen fortsatte gjennom hele 1975 og utover
i 1976.

Industriens investeringer i fast realkapital,
som var i sterk nedgang gjennom hele 1975,
viste svak øking fra 1. kvartal til 2. kvartal
1976. En undersøkelse som det britiske industri-
departementet foretok i august/september 1976,
tydet på at oppgangen ville fortsette også i
2. halvår, og at volumet av industriinveste-
ringene (sesongkorrigert) da ville bli 4 prosent
høyere enn i 1. halvår 1976. For hele 1976 var
det likevel ventet en nedgang på 4-5 prosent
fra året før.

Prisstigningen, som sommeren og høsten 1975
var oppe i en årlig rate på 26-27 prosent,
har senere avtatt betydelig. Men utpå høsten
1976 var prisstigningen i Storbritannia frem-
deles høyere enn i de fleste andre vestlige
industriland. I de tre første kvartalene i 1976
var konsumprisindeksen henholdsvis 22,5 pro-
sent, 16,0 prosent og 13,7 prosent høyere enn
i de samme kvartalene ett år tidligere. Lonns-
stigningen viste også avtagende tendens i 1976
etter å ha vært svært sterk gjennom hele 1975.
Gjennomsnittlig ukelønn for industriarbeidere
var høsten 1976 om lag 17 prosent høyere enn ett
år tidligere, mens stigningstakten ved inngangen
til året lå på hele 30 prosent. Avtaler mellom
regjering og arbeidstakerorganisasjonen om å
begrense lønnsøkingen har trolig bidratt til
denne utviklingen.

De personlige disponible realinntekter var om
lag uendret fra 1974 til 1975, mens det private
konsumet viste svak nedgang. Vinteren 1975/
76 var konsumet i ferd med å ta seg opp, men i
1. halvår 1976 var det bare 0,7 prosent høyere
(sesongkorrigert) enn i foregående halvår. Opp-

gaver for 3. kvartal tyder på at oppgangen
fortsatte utover høsten.

Trass i den svake utviklingen i innenlandsk
etterspørsel, har vareimporten vært i oppgang
fra våren 1975 til sommeren 1976. Volumet av
vareimporten (sesongkorrigert) var 3,1 prosent
høyere i 1. halvår 1976 enn i 2. halvår 1975.
Men oppgaver for høsten 1976 tyder på at
veksten i importen da ble betydelig svekket.
Vareeksporten viste sterk øking fra sommeren
1975 til sommeren 1976, og i 1. halvår 1976
var den etter sesongkorrigerte oppgaver 7,7 pro-
sent høyere enn i 2. halvår 1975. Men utover
høsten 1976 viste også eksporten svakhetstegn,
og den gikk noe ned i 3. kvartal. I september
var den gjennomsnittlige importprisindeksen
(målt i pund) 25 prosent og eksportprisindeksen
24 prosent høyere enn ett år tidligere. Utenriks-
regnskapet for 1976 fram til september viste et
samlet underskott på varebalansen på 3 900
millioner pund (om lag 34 milliarder norske
kroner) mot et underskott på 2 900 millioner
pund i samme periode ett år tidligere. Kursen
på,' pund falt kraftig i forhold til de fleste valutaer
gjennom 1976, og i november var kursen regnet
i SDR am lag 22 prosent lavere enn ved årets
begynnelse.

Regjeringens økonomiske politikk, som i 1975
var forholdsvis stram, ble ikke endret vesentlig
i begynnelsen av 1976. Forslaget til statsbud-
sjett for finansåret 1976/77, som ble lagt fram
i april, innebar likevel en øking i sosiale trygde-
ytelser og pensjoner. Merverdiavgiften på en
rekke varige forbruksvarer ble redusert fra 25
prosent til 12,5 prosent, mens avgiftene på
tobakk, alkoholholdige drikkevarer og bensin
derimot ble hevet. Budsjettet ble gjort opp med

Tabell 4. Bruttonasjonalprodukt i Vest-Tyskland etter anvendelse

Kilde : Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung.
Beregnet på grunnlag av sesongkorrigerte oppgaver.
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Tabell 5. Vest-Tyskland. Noen okonomiske hovedtall

	1975
	

1976

1. kv. J 2. kv. ; 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv.

Sysselsatte lønnstakere i alt'   1 000
industril 1 000

Arbeidsløsel 	  1 000
Industriproduksjonl 	 1970 = 100
Eksportvolum, varer 1-
Importvolum,	 » i . .
Ordretilgang, volum", 2 ..
Detaljomsetningsvoluml
Konsumpriser 	
Valutabeholdning 3 	 Mill. SDR

	21 640	 21 450	 21 320	 21 270 21 240	 21 240	 • •
7 548 7 412 7 984 7 206 7 174 7 178 7 182

895 1 106 1 1,95 1 142 1 089 1 064 1 055
106 104 103 108 112 113 112

	

130	 134	 134	 140	 147	 150

	

119	 129	 134	 137	 142	 147	 • •

	

92	 114	 96	 95	 95	 92	 105

	

111	 110	 111	 114	 115	 113	 114

	

132,0	 134,5	 135,5	 136,7 139,0	 141,1 141,2
27 570 26 405 26 740 26 510 30 090 29 076 30 271

Kilde : OECD, Statistisches Bundesamt, Deutsche Bundesbank.
Korrigert for sesongvariasjoner. 2 Til investeringsvareindustrien fra innenlandske kunder.

kvartalets utgang.
3 Ved

et underskott på 12 milliarder pund, om lag
like stort som underskottet på foregående års
budsjett. Men da de hive underskottene
varebalansen vedvarte og pundkursen fortsatte
å falle, ble penge- og finanspolitikken gradvis
strammet til igjen. I slutten av juli varslet
regjeringen nedskjæringer på budsjettet for
finansåret 1977/78. For å dempe limns- og
prisstigningen inngikk regjeringen i juni en
avtale med arbeidstakerorganisasjonene om en
lønnsstigning på 4,5 prosent fra august 1976 til
august 1977 kombinert med skattelettelser. Re-
gjeringen har i 1975 og 1976 foretatt hyppige
endringer i diskontosatsen («minimum lending
rate»). Fra sommeren 1975 til mars 1976 ble
diskontosatsen trinnvis senket fra 11 til 9 pro-
sent. Siden har diskontoen blitt hevet og var i
begynnelsen av oktober hele 15 prosent.

I Vest-Tyskland var økonomien
1976 preget av markert konjunkturoppgang
etter at bunnpunktet ble passert i løpet av
våren og sommeren 1975. Produksjonsveksten
var særlig kraftig vinteren 1975/76, men noe mer
dempet i 2. halvår 1976. Drivkreftene kom
første rekke fra utenlandsetterspørselen og den
innenlandske investeringsetterspørselen. Men
arbeidsløsheten var høsten 1976 fortsatt svært
høy, og regjeringen varslet i oktober at den
ville sette i verk nye tiltak for å redusere den.
Prisstigningen var i 1976 lavere i Vest-Tyskland
enn i de fleste andre større vestlige industriland.

Bruttonasjonalproduktet var 3,4 prosent la-
vere i 1975 enn i 1974. Men i 3. kvartal 1975
begynte totalproduksjonen à peke oppover.
Bruttonasjonalproduktet økte med 6,8 pro-
sent årlig rate fra 2. halvår 1975 til 1. halvår
1976 etter sesongkorrigerte oppgaver. De fem

største forskningsinstituttene i Vest-Tyskland
regnet høsten 1976 med en vekst på 6 prosent
fra 1975 til 1976.

Industriproduksjonen var i klar oppgang fra
sommeren 1975 til sommeren 1976, etter å ha
vært i nedgang gjennom det meste av 1974 og
1. halvår 1975. I 1. halvår 1976 var produksjons-
indeksen (sesongkorrigert) nær 14 prosent årlig
rate høyere enn i foregående halvår. Men ut-
over våren og sommeren avtok veksttakten
raskt og i 3. kvartal var industriproduksjonen
(sesongkorrigert) noe lavere enn i 2. kvartal.
Oppgangen fra sommeren 1975 til sommeren
1976 var sterkest for produksjon av råvarer og
halvfabrikat, men også investeringsvare- og
konsumvareindustrien hadde betydelig pro-
duksjonsøking.

Arbeidsløsheten viste svak nedgang fra som-
meren 1975 til sommeren 1976, men endret seg
lite utover høsten. Tallet p arbeidsløse var
imidlertid fortsatt høyt. I 3. kvartal var det i
gjennomsnitt 1 055 000 arbeidsløse (sesongkor-
rigert), mot 1 089 000 i 1. kvartal og 1 195 000 i
3. kvartal 1975. Arbeidsløshetsprosenten var i
3. kvartal 1976 4,0 etter ukorrigerte oppgaver,
mot 4,5 i samme kvartal i 1975. Tallet på ledige
plasser holdt seg forholdsvis stabilt fra slutten
av 1974 og fram til høsten 1976.

Bruttoinvesteringene i fast realkapital pas-
serte et bunnpunkt våren 1975 og var siden
gjennomgående i oppgang. Etter sesongkorriger-
te oppgaver var de 2,5 prosent høyere i 1. halvår
1976 enn i foregående halvår. Både investeringene
i bygg og anlegg og i maskiner og utstyr steg
betydelig. Høsten 1976 regnet forskningsinsti-
tuttene med at økingen ville fortsette i 2. halvår
1976 og at bruttoinvesteringene i fast realkapital
for hele 1976 ville bli 5,5 prosent høyere enn i 1975.
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Pris- og lønnsstigningen var ogsâ i 1976 mer
moderat i Vest-Tyskland enn i alle andre større
vestlige industriland. Stigningstakten i konsum-
prisene viste dessuten en svakt fallende tendens
fra sommeren 1975 til høsten 1976. I 3. kvartal
1976 var konsumprisindeksen 3,8 prosent høyere
enn i samme kvartal året før. Engrosprisene har
derimot vist økt stigningstakt siden årsskiftet
1975/76 ; utpå høsten la stigningen over året
om lag 6 prosent. Lønnsstigningen endret seg ikke
vesentlig fra sommeren 1975 til høsten 1976.
I 3. kvartal 1976 var den gjennomsnittlige
timefortjeneste i vest-tysk næringsliv vel 6 pro-
sent høyere enn i samme kvartal året før.

Volumet av det private konsumet, som steg
jamt gjennom hele 1975, fortsatte å øke utover
i 1976. I 1. halvår var det 2,7 prosent (årlig
rate) høyere enn i foregående halvår etter se-
songkorrigerte oppgaver. Forskningsinstituttene
antok at konsumet for 1976 under ett ville
bli 4 prosent høyere enn i 1975.

Vareck3porten har siden omslaget oppover
høsten 1975 vært i marker t oppgang. Eksport..
volumet (sesongkorrigert) var i 1. halvår 1976
hele 8,4 prosent høyere enn i foregående halvår.
Oppgaver for 3. kvartal tyder imidlertid på at
veksten ble noe dempet utover sensommeren
og høsten. Samlet vare- og tjenesteeksport gikk
også betydelig opp, og for hele 1976 ventet
forskningsinstituttene i oktober en øking på
11,5 prosent i totaleksporten fra året for. Den
gjennomsnittlige eksportprisindeksen viste bare
svak øking gjennom de tre første kvartalene av
1976.

Omslaget oppover korn noe tidligere for vare-
importen enn for vareeksporten ; importen har
vært i oppgang siden våren 1975. Etter sesong-
korrigerte oppgaver var volumet av vareim-
porten 6,6 prosent høyere i 1. halvår 1976 enn
i 2. halvår 1975. Men som eksporten viste også
importen noe svekket veksttakt utover høsten
1976. For hele 1976 ventet forskningsinstituttene
i oktober en øking på 12 prosent i samlet vare-
og tjenesteimport fra 1975. Importprisindeksen
steg med 3,8 prosent fra høsten 1975 til høsten
1976. Utenriksregnskapet for de tre første
kvartalene av 1976 viste et samlet overskott på
varebalansen på 26 milliarder mark (om
lag 57 milliarder norske kroner). I samme pe-
riode i 1975 var overskottet på 29 milliarder
mark.

Den økonomiske politikken var klart ekspan-
siv i 1974 og 1975. I disse årene brukte forbunds-
og delstatsregjeringene bl. a. om lag 35 milliarder
mark til spesielle tiltak for å motvirke nedgangen.
Statsregnskapet for 1975 viste etter foreløpige
oppgaver et underskott på 33 milliarder mark.
Budsjettet for 1976, som har en totalut-
giftsside på 164 milliarder mark, ble gjort opp
med et underskott på om lag 33 milliarder

mark. Fra september 1975 til høsten 1976
lå diskontoen uendret på 3,5 prosent. I oktober
1976 ble vest-tyske mark skrevet opp med
fra tre til seks prosent i forhold til de øvrige
valutaene i det vest-europeiske valutasamar-
beidet, den såkalte «slangen».

I Fr a n k r i k e kom konjunkturomslaget
oppover sommeren 1975. I den første tiden etter
omslaget var veksten svært kraftig, men utover
i 1976 ble økingen i etterspørsel og produksjon
betydelig dempet. Den kraftige produksjons-
veksten i 2. halvår 1975 hadde sammenheng
med en ekspansiv økonomisk politikk som
forte til sterk ()king i offentlige utgifter og et
oppsving i den private konsumetterspørsel. Men
i 1976 ble politikken strammet til, i første rekke
for å dempe prisstigningen og redusere under-
skottene på betalingsbalansen, og etterspørselen
innenlands utviklet seg forholdsvis svakt. Uten-
landsettersporselen gav derimot betydelige
vekstimpulser gjennom storparten av 1976.

Industriproduksjonen passerte bunnpunktet
sommeren 1975 og var resten av året i sterk
oppgang. Veksttakten ble imidlertid kraftig
dempet i begynnelsen av 1976 og utover våren
og forsommeren var produksjonen i stagnasjon.
Den sesongkorrigerte produksjonsindeksen var
likevel 7,6 prosent høyere i 1. halvår 1976 enn
i foregående halvår. Det var sterkest oppgang
i produksjonen av konsumvarer og halvfabrikat.
Investeringsvareproduksj onen viste bare svak
vekst, hovedsakelig på grunn av svikt i investe-
ringsetterspørselen. Utover sensommeren og
høsten viste industriproduksjonen tegn til ny
oppgang, og den var da kommet opp på om lag
samme nivå som under forrige konjunkturtopp,
sommeren 1974. — Stålproduksjonen passerte et
bunnpunkt i slut ten av 1975 etter å ha vært i
nedgang siden høsten 1974, og i de tre første
kvartalene av 1976 var produksjonen 6 pro-
sent høyere enn i samme periode året før.

Arbeidsløsheten steg kraftig fra høsten 1974
til våren 1976. Utover sommeren og hasten
endret tallet på arbeidsløse seg ikke nevneverdig.
I 1., 2. og 3. kvartal hie det etter sesongkorri-
gerte oppgaver registrert henholdsvis 935 000,
957 000 og 951 000 arbeidsløse. I 3. kvartal var
arbeidsløshetsprosenten 4,2, mot 3,9 i samme
kvartal i 1975.

Bruttoinvesteringene i fast realkapital var vel
4 prosent lavere i 1975 enn i 1974. Størst svikt
viste private investeringer i fast produksjons-
kapital, boliginvesteringene viste en mindre ned-
gang, mens offentlige investeringer derimot  økte
betydelig. Etter undersøkelser foretatt av det
franske statistiske sentralbyrå (INSEE) var
investeringsetterspørselen i industrien svak også
i 1976. I juni ventet INSEE en volumøking i
industriinvesteringene i fast realkapital på bare
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Tabell 6. Frankrike. Noen okonomiske hovedtall

1975
	

1976

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

Sysselsatte lønnst. i industri 1970 = 100
Arbeidsløsel 	 1 000
Industriproduksjon 1 	... 1970 = 100
Eksportvolum, varer .
Importvolum,	 » 1.
Detaljomsetningsvoluml
Konsumpriser
Valutabeholdning2 	. Mill. SDR

	102,8	 101,6	 101,1	 100,1	 99,5	 99,5	 100,2

	

731	 837	 877	 916	 935	 957	 951

	

114	 111	 110	 114	 120	 121	 125

	

143	 142	 141	 142	 150	 159

	

131	 130	 135	 146	 156	 162	 ..

	

98	 98	 97	 100	 96	 96	 96

	

147,0	 150,6	 153,9	 157,3	 161,1	 164,8 168,6
7 515 8 506 9 145 10 757 9 630 8 380 8 099

Kilde: OECD og Institut National de la Statistique et des Etudes Économiques.
Korrigert for sesongvariasjoner. 2 Ved kvartalets utgang.

1 prosent fra 1975 til 1976. Senere underso-
kelser tydet på at investeringsetterspørselen f or-
sterket seg noe i 2. halvår 1976. — I 1975
skjedde det et kraftig omslag nedover i lageret-
tersporselen. Virkningene antas for hele året å
ha vært av størrelsesorden 5 prosent av brutto-
nasjonalproduktet.

Mens konsumprisene hadde vist avtakende
stigningstakt i løpet av 1975, holdt økingen
over året seg uendret på 9-10 prosent gjennom
1976.

Volumet av det private konsumet økte med
3,5 prosent fra 1974 til 1975. Veksten avtok
noe i 1. halvår 1976 da konsumet etter sesong-
korrigerte oppgaver var om lag 2,5 prosent
(årlig rate) høyere enn i 2. halvår 1975. Utvik-
lingen av detaljomsetningen tydet på fortsatt
moderat konsumvekst også utover høsten.

Utenrikshandelen, som hadde vist betydelig
nedgang i 1975, steg kraftig i 1976. Omslaget i
vareeksporten kom omkring årsskiftet, og etter
sesongkorrigerte oppgaver var eksportvolumet
vel 9 prosent høyere i 1. halvår 1976 enn i fore-
gående halvår. Seinere oppgaver tyder på at
veksten fortsatte utover sensommeren og høsten,
men da i noe lavere tempo enn tidligere. Vare-
importen passerte bunnpunktet allerede våren
1975 for siden å ha vært i sterk oppgang. I
1. halvår 1976 var importvolumet (sesongkor-
rigert) hele 13 prosent høyere enn i 2. halvår
1975. Etter verdioppgaver dømme viste veks-
ten ingen tegn til å avta utover høsten. De
gjennomsnittlige eksportprisene, som ikke hadde
endret seg vesentlig i løpet av 1975, tok til å
øke igjen utover vinteren og våren 1976. Im-
portprisene derimot har vist gjennomgående
stigning siden sommeren 1975. Volum- og
prisutviklingen i utenrikshandelen i 1976 førte
til en kraftig øking i importoverskottet ; i de
tre første kvartalene av året viste varebalansen
et underskott på 25,4 milliarder franc (om lag
27 milliarder norske kroner), mot et under-

skott på bare 2 milliarder franc i samme pe-
riode i 1975.

Den økonomiske politikken, som var klart
ekspansiv i 1975, ble gradvis strammet til
løpet av 1976. Stigende underskott på vare-
balansen og fortsatt sterk prisstigning lå bak
omleggingen av politikken. I 1. halvår 1976 var
budsjettpolitikken riktignok fortsatt forholds- ,

vis ekspansiv, vesentlig på grunn av utgifts-
økinger som var vedtatt i 1975, men ikke gjen-
nomført for i 1976. Men i 2. halvår 1976 ble
underskottet på statsbudsjettet betydelig re-
dusert. Underskottet i hele 1976 ble ut på høs-
ten anslått til 15-16 milliarder franc, mot 40
milliarder franc i 1975. I samband med fram-
leggingen av forslaget til statsbudsjett for 1977
i slutten av september varslet regjeringen en
rekke tiltak for å dempe prisstigningen. Det ble
bl. a. satt i verk prisstopp gjeldende ut året for
de fleste varer og tjenester. For offentlige ge-
byrer skulle prisstoppen gjelde fram til 1. april
1977. Det ble dessuten varslet reduksjon av
merverdiavgiften fra 20 prosent til 17,6 prosent
for en rekke konsumvarer fra 1. januar 1977.

Utover i 1976 ble også pengepolitikken
strammet til. Diskontoen ble hevet i to trinn
og var i slutten av september 10,5 prosent.
Stigningstakten over året i pengemengden, som
i 2. halvår 1975 og 1. kvartal 1976 var oppe i
20 prosent, ble i 2. kvartal redusert til 13 pro-
sent. I 2. halvår 1976 ble bankenes kreditt-
giving strammet inn. — I midten av mars 1976
trakk Frankrike seg ut av det vest-europeiske
valutasamarbeidet, den såkalte «slangen», og
lot francen flyte i forhold til andre valutaer.
Kursen på franc regnet i SDR falt raskt, og
november var den om lag 9 prosent lavere enn
i januar.

I Italia var konjunktursituasjonen i 1976
preget av oppgang i produksjonen med kon-
sumetterspørselen og utenlandsetterspørselen
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Tabell 7. Italia. Noen økonomiske hovedtall

1975

14

1976

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

5 267 5 119 5 202 5 215 5 116 5 151

	

553	 727	 653	 698	 625	 755

	

110	 107	 106	 111	 115	 121

	

129	 130	 138	 144	 144	 147

	

96	 96	 106	 121	 118	 116

	

99	 103	 100	 130	 101	 109

	

164,9	 169,3 172,9	 178,1	 184,8 196,5
Mill. SDR 5 449 5 415 4 983 4 078 4 242 4 568

Kilde: OECD.
I Korrigert for sesongvariasjoner. Ved kvartalets utgang.

Sysselsatte lønnstakere i industri . ...... 1 000
Arbeidsløsel  	 1 000
Industriproduksjon1 	 1970 = 100
Eksportvolum, varer
Importvolum,	 » 1 

• • • 	

..... . . . . .
Detaljomsetningsvolum . . . . 	
Konsumpriser 	
Valutabeholdning2 	

som de viktigste drivkreftene. Men aksellererende
prisstigning og voksende underskott på vare-
balansen medvirket til at regjeringen strammet
inn penge- og finanspolitikken. I september
ventet regjeringen likevel en øking i brutto-
nasjonalproduktet på 4,5 prosent fra 1975 til
1976. Året for hadde totalproduksjonen sunket
med 3,7 prosent.

Industriproduksjonen, som hadde vært i ned-
gang siden sommeren 1974, begynte å peke opp-
over igjen høsten 1975. Fra 2. halvår 1975 til
1. halvår 1976 gikk den sesongkorrigerte pro-
duksjonsindeksen opp med nær 9 prosent. Ster-
kest vekst fant sted i konsumvareproduksjonen,
men også produksjon av halvfabrikat var i klar
oppgang. Investeringsvareproduksjonen ble der-
imot hengende etter i begynnelsen av konjunk-
turoppgangen, trolig som følge av den svake in-
vesteringsetterspørselen. Forst utover våren
1976 var det tegn til ny oppgang i produksjonen
av investeringsvarer. Sommeren 1976 var den
samlede industriproduksjonen noe lavere
enn under siste konjunkturtopp, sommeren
1974.

Arbeidsløsheten holdt seg høy i 1976. I 3.
kvartal var det 780 000 arbeidsløse etter se-
songkorrigerte oppgaver, 127 000 flere enn ett
år tidligere. Arbeidsløshetsprosenten var 3,6 i
3. kvartal 1976, mot 3,3 på samme tid i 1975.

Investeringene viste sterk svikt i 1975 ; vo-
lumet av bruttoinvesteringene i fast realkapital
var nesten 13 prosent lavere enn foregående ar.
Nedbyggingen av varelagrene bidrog også til
redusere de samlede investeringene. I 1976 viste
investeringsetterspørselen fortsatt svikt, men
ikke fullt så markert som i 1975. I september
regnet regjeringen med en nedgang i brutto-
investeringene i fast realkapital på 1,5 prosent
fra 1975 til 1976.

Prisstigningen, som avtok betydelig i løpet
av 1975, skjøt ny fart i 1. halvdr 1976. Ved

årsskiftet 1975/76 lå konsumprisindeksen om
lag 11 prosent høyere enn ett år tidligere. I
3. kvartal hadde stigningstakten over året kom-
met opp i 17 prosent. Lønnsstigningen var også
svært sterk i 1976. I 2. kvartal var gjennom-
snittlig timefortjeneste i industrien hele 16 pro-
sent høyere enn ett år tidligere. -- Systemet
med indeksregulering av lønningene, som i 1976
ble antatt å gi en kompensasjon for 70 prosent
av prisstigningen, ble modifisert noe i begyn-
nelsen av oktober. Lavtlønnede skulle fortsatt
få full kompensasjon for prisstigningen, mens
personer med forholdsvis høye inntekter ikke
skulle få utbetalt kompensasjonen før etter to år.

Volumet av det private konsum, som gikk
ned med nær 2 prosent fra 1974 til 1975, tok
seg etter detaljomsetningen å dømme noe opp
utover vinteren og våren 1976. I 1. halvår var
detaljomsetningsvolumet 4 prosent høyere enn
i 1. halvår 1975. Regjeringen ventet i sep-
tember en øking i volumet av det private kon-
sumet på 3 prosent fra 1975 til 1976.

Utenlandsetterspørselen, som hadde vært
stagnasjon i begynnelsen av 1975, tok seg
sterkt opp i 2. halvår. Eksportøkingen fort-
satte inn i 1976, men da i et lavere tempo. I
1. halvår 1976 var volumet av vareeksporten
vel 3 prosent høyere enn i foregående halvår
etter sesongkorrigerte oppgaver. Vareimpor-
ten passerte et bunnpunkt våren 1975 og var
sterk oppgang resten av året. I løpet av de to
første kvartalene av 1976 endret importvolumet
seg lite, men i 1. halvår sett under ett var det
etter sesongkorrigerte oppgaver likevel 3 pro-
sent høyere enn halvåret for. — De gjennom-
snittlige eksport- og importprisene, som hadde
holdt seg forholdsvis stabile gjennom 1975,
steg sterkt utover i 1976. I 2. kvartal var de
henholdsvis 24 og 30 prosent høyere enn ett
år tidligere. Utenriksregnskapet viste fort-
satt store underskott på varebalansen. I de ni
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første månedene i 1976 var underskottet 3 800
milliarder lire, (om lag 23 milliarder norske
kroner), mot 1 400 milliarder lire i samme per-
iode året før.

Den økonomiske politikken var klart ekspan-
siv i 1975, spesielt i 2. halvår, men høye under-
skott på varebalansen og sterk fallende lire-
kurs medvirket til at regjeringen strammet be-
tydelig til i løpet av 1976. Diskontoen ble hevet
i tre trinn ; fra 6 prosent i slutten av januar
til den i slutten av mars var kommet opp i
hele 1.2 prosent. Bankene ble dessuten pålagt å
øke sine reserver. I begynnelsen av mai gjen-
innførte regjeringen importdeponeringssystemet
som ble avviklet våren 1975. Det innebar at
importørene av alle varer, unntatt hvete, måtte
deponere 50 prosent av importverdien på en
rentefri konto i nasjonalbanken i seks måneder.
Ordningen skulle ha blitt avviklet i begynnelsen
av august, men den ble forlenget til å gjelde
fram til begynnelsen av november. — For å
redusere underskottet på statsbudsjettet ble det
gjennomført betydelige skatteøkinger i 1976.
Bl. a. ble merverdiavgiften på en del varer og
prisene på bensin hevet, og rutiner for innbe-
taling av inntektsskatt ble strammet inn. — Den
stramme pengepolitikken ble fort videre i 2.
halvår 1976, og da kursen på lire fortsatte å
falle, ble diskontoen i begynnelsen av oktober
hevet med ytterligere 3 prosentpoeng til 15
prosent. Kursen på lire regnet i SDR falt fra
januar 1976 til november 1976 med 20 prosent.

I S v e r i g e kom omslaget oppover seinere
enn i de fleste andre vestlige industriland;
industriproduksjonen begynte å peke oppover
først i løpet av våren 1976. Vekstimpulsene kom.
i første rekke fra konsum- og utenlandsetter-
spørselen. Investeringsetterspørselen viste deri-
mot forsatt svikt. Mens bruttonasjonalproduktet

Ate med 0,5 prosent fra 1974 til 1975, regnet
Konjunkturinstitutet i oktober med en vekst
på knapt 1,5 prosent fra 1975 til 1976.

Industriproduksjonen sank med 1,5 prosent
fra 1974 til 1975. Men svikten i etterspørselen
var enda sterkere, og det fant derfor sted en
kraftig lageroppbygging av ferdigvarer i løpet
av 1975. Lageropplegget ble stimulert ved øko-
nomisk støtte fra staten. I løpet av vårmånedene
1976 passerte industriproduksjonen et bunn-
punkt og utover sommeren og høsten var pro-
duksjonen i markert oppgang. Regnet fra fore-
gående kvartal steg den sesongkorrigerte pro-
duksjonsindeksen med 2,1 prosent i 2. kvartal
og med 1,8 prosent i 3. kvartal. Økt eksport-
etterspørsel var en viktig drivkraft bak omslaget
oppover, men også i konsumvareindustrien viste
produksjonen tegn til å ta seg opp. Trass i pro-
duksjonsomslaget våren 1976 ventet Konjunk-
turinstitutet i sin høstrapport at produksjons-
nivået for 1976 sett under ett ville bli 1,4 prosent
lavere enn i 1975. Høsten 1976 var samlet indu-
striproduksjon om lag 5 prosent lavere enn
under forrige konjunkturtopp, sommeren 1974.

Tallet på arbeidsløse endret seg ikke vesentlig
i 1975 og 1976, når en ser bort fra sesongvaria-
sjoner. Sammenliknet med de fleste andre vest-
lige industriland var arbeidsløsheten dessuten
svært lav i Sverige. I 3. kvartal 1976 var det
etter utvalgsundersøkelser 64 000 arbeidsløse.
Arbeidsløshetsprosenten var 1,5, dvs. den samme
som ett år tidligere. Trass i nedgangen
industriproduksjonen i 1975, holdt sysselset-
tingen i industrien seg om lag uendret. Men
ukorrigerte oppgaver fram til september tyder på
at industrisysselsettingen gikk noe ned i 1976.

Bruttoinvesteringene i fast realkapital viste
svikt både i 1975 og 1976. Høsten 1976 regnet
Konjunkturinstitutet med at investeringsned-
gangen ville bli på 2 prosent fra 1975 til 1976. 

Tabell 8. Sverige. Noen økonomiske hovedtall

1975

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

1976   

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

Sysselsetting i alt .	 . 	 1 000
Sysselsatte lønnstakere i industri 1 000
Arbeidsløse 	 1 000
Industriproduksjonl . . . . 1970	 100
Eksportvolum, varer' . .
Importvolum,	 «	 . .  	 »
Detaljomsetningsvoluml
Konsumpriser 	
Valutabeholdning2 	  Mill. SDR

3 994 4 056 4 121 4 076 4 041 4 104 4 121
1 193 1 199 1 185 1 185 1 159 1 164 1 153

71	 63	 65	 69	 76	 60	 64
120	 115	 116	 116	 112	 115	 117
121	 126	 116	 126	 125	 130
119	 122	 115	 112	 114	 120
112	 115	 121	 122	 121	 125	 125
140	 142	 146	 150	 153	 157	 161

1 465 1 927 2 389 2 628 2 813 2 877 2 510

Kilde: OECD og Statistiska Centralbyrån.
Korrigert for sesongvariasjoner. 2 Ved kvartalets utgang.
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Sterkest nedgang ble ventet i boliginvesteringene
mens industriens investeringer i fast realkapital
ble antatt å holde seg på samme nivå som i 1975.
— Som nevnt ovenfor fant det sted en kraftig
oppbygging av varelagrene i 1975. Denne ut-
viklingen var ventet A. ville fortsette i 1976, men
da i et lavere tempo.

Prisene viste om lag samme stigningstakt i
1976 som i 1975, og i oktober var konsumpris-
indeksen 9,8 prosent høyere enn på samme tid
i 1975. Den gjennomsnittlige timefortjenesten i
industri og bergverk lå sommeren og høsten
1976 om lag 12 prosent høyere enn ett år tid-
ligere.

Volumet av det private konsum var 2,8 pro-
sent høyere i 1975 enn i 1974, mens økingen
de personlige disponible realinntekter var be-
tydelig større. For hele 1976 regnet Konjunk-
turinstitutet ut på høsten med lavere vekst
i de personlig disponible realinntektene enn i
1975. Til tross for dette ble konsumet likevel
antatt å vokse noe sterkere enn året for, med
3,3 prosent. I 1. halvår 1976 var volumet av
det private konsumet 3,5 prosent høyere enn i
1. halvår 1975.

Utenlandsetterspørselen passerte et bunn-
punkt høsten 1975 og var siden gjennomgående
i oppgang. Volumet av vareeksporten økte med
11 prosent årlig rate fra 2. halvår 1975 til
1. halvår 1976 etter sesongkorrigerte oppgaver.
Konjunkturinstitutet regnet med en noe dem-
pet veksttakt i 2. halvår 1976 og at vareeks-
porten ville øke med 8 prosent fra 1975 til 1976.
Samlet vare- og tjenesteeksport ble antatt å
stige noe svakere. Sterkest eksportvekst ble
ventet for jernmalm, trevarer, papir og papp
og skip. — Vareimporten passerte bunnpunktet
noe seinere enn eksporten, men fra årsskiftet
1975/76 var også importen i klar oppgang.
Regnet fra foregående kvartal og i volum steg
den med 1,8 prosent i 1. kvartal og med 5,3
prosent i 2. kvartal etter sesongkorrigerte opp-
gaver. Konjunkturinstitutet regnet med en
volumøking på 4,5 prosent i vareimporten fra
1975 til 1976, og at samlet vare- og tjeneste-
import ville stige litt svakere. — Utviklingen i
eksport- og importprisene gav en markert for-
bedring av bytteforholdet i 1975. Utenriks-
regnskapet for 1975 viste derfor et lavere under-
skott på varebalansen enn i 1974, trass i at
volumnedgangen var større for eksporten enn
for importen. For 1976 ventet konjunkturinsti-
tutet en svak forbedring av bytteforholdet og
med en antatt sterkere volumvekst i eksporten
enn i importen viste prognosene høsten 1976
om lag balanse i varehandelen med utlandet.
I midten av oktober ble sentralkursen på svenske
kroner endret i forhold til de øvrige valutaene
i det europeiske valutasamarbeidet, «slangen».
Svenske kroner ble skrevet opp i forhold til

danske kroner, holdt uendret i forhold til norske
og skrevet ned i forhold til de øvrige «slange-
valutaene», deriblant tyske mark.

Den økonomiske politikken, som var ekspan-
siv både i 1974 og 1975, ble strammet noe til i
1976. Underskottet i statsregnskapet, som i
hvert av årene 1974 og 1975 var på 10-11
milliarder svenske kroner, ble i 1976 budsjettert
til vel 5 milliarder svenske kroner. En del av
de økonomisk-politiske tiltakene som ble  inn-
ført i 1975, ble likevel utvidet og ført videre i
1976. Ordningen med støtte til produksjon for
lager ble forlenget for bedrifter som tidligere
ikke hadde søkt om støtte, og tidsfristen for
å benytte innestående midler på tidligere sper-
rede investeringsfond ble forskjøvet fra 31. mars
til 31. desember. — Diskontoen ble i slutten av
januar senket fra 6 til 5,5 prosent. Men noen
måneder seinere ble pengepolitikken strammet
til; i begynnelsen av mars ble likviditetsre-
servekravene hevet for en del finansinstitusj oner.
I begynnelsen av juni ble diskontoen hevet
med en halvt prosentpoeng til 6 prosent, og
bankenes reservekrav ble ytterligere skjerpet.
I oktober fulgte nok en diskontoforhøyelse,
denne gang til 8 prosent og vesentlig med sikte
på å hindre kapitalflukt fra Sverige. I løpet av
1976 ble det satt i verk prisstopp på en rekke
varer, bl. a. viktige matvarer, papir, papp,
kartong og enkelte trevarer. Prisstoppen på
landbruksmaskiner og lastebiler ble derimot opp-
hevet.

I Sambandsstatene ble 1976 preget
av betydelig vekst i etterspørsel og produksjon.
Oppgangen var sterk i 1. halvår, men noe dem-
pet utover sommeren og høsten. Vekstimpulsene
kom i første rekke fra innenlandsk konsum- og
investeringsettersporsel. Dette førte bl. a. til
en sterk øking i importen, og utenriksregnskapet
viste igjen underskott på varebalansen. Tallet
på sysselsatte gikk sterkt opp, men arbeidslos-
heten holdt seg likevel fortsatt høy. Pris- og
lønnsøkingen var moderat sett i forhold til de
aller fleste andre vestlige industriland.

Bruttonasjonalproduktet målt i volum sank
med om lag 2 prosent fra 1974 til 1975. Men
siden våren 1975 har totalproduksjonen vært
i oppgang. Økingen fra 2. halvår 1975 til
1. halvår 1976 var 6,5 prosent (sesongkorrigert)
årlig rate. Seinere oppgaver tyder på at vekst-
takten ble noe dempet utover sommeren og
høsten.

Industriproduksjonen steg med hele 15 prosent
fra bunnpunktet våren 1975 fram til sommeren
1976, og den var da kommet opp på om lag
samme nivå som før nedgangen startet i 1974.
Produksjonsveksten var særlig sterk for råvarer,
men også produksjon av konsumvarer og halv-
fabrikat viste betydelig vekst. Produksjonen av
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Tabell 9. Bruttonasjonalprodukt ti Sambandsstatene etter anvendelse

Milli-
arder $

1975	 1
1
1

1975 1976

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

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

Privat konsum 	 973,2 1,5 0,9 1,7 1,0 1,1 2,1 1,0 1,0
Dffentlig bruk av varer og tje-

nester 	 339,0 1,8 0,1 0,8 1,3 - 1,2 0,6 0,8
Private investeringer i fast ka-

pital 	 183,7 - 24,3 - 23,5 - 2,4 17,8- 1,1 13,7 2,8 1,2
Lagerendring 	
Eksport 	 148,1- 6,8- 5,8- 2,9 3,4 3 5 - 0,3 1,9 2,2
- Import 	 127,6 - 15,6 - 10,2 - 9,7 7,1 4,3 8,8 3,1 2,0

Bruttonasjonalprodukt 	 1516,3- 1,8- 2,6 1,4 2,7 0,8 2,2 1,1 1,0

Kilde: OECD og US Department of Commerce.
Beregnet på grunnlag av sesongkorrigerte oppgaver.

investeringsvarer ble derimot hengende etter;
først ved årsskiftet 1975/76 begynte denne å
peke noe oppover. Veksten i samlet industri-
produksjon, som var svært sterk det første året
etter omslaget oppover, avtok noe utover som-
meren og høsten 1976. Den gjennomsnittlige
kapasitetsutnyttingen i industrien som våren
1975 var nede i 71 prosent, hadde høsten 1976
økt til 81 prosent. Det var imidlertid fortsatt
betydelig lavere enn det forrige toppunktet på
87 prosent i 1968. - Stålproduksjonen viste
sterk vekst i 1976 etter å ha vært i nedgang i
det meste av 1975. Produksjonen i de tre første
kvartalene i 1976 var nær 10 prosent høyere
enn i samme periode året før.

Tallet på sysselsatte har vist betydelig vekst
siden våren 1975. I november 1976 var det syssel-
satt 88,1 millioner personer, dvs. 2,9 millioner
flere enn på samme tid ett år tidligere. Trass i
denne utviklingen gikk tallet på arbeidsløse
(sesongkorrigert) bare langsomt ned, og det
var høsten 1976 fortsatt uvanlig høyt. I no-
vember var det 7,8 millioner arbeidsløse mot
7,9 ett år tidligere. Arbeidsløshetsprosenten
(sesongkorrigert) var henholdsvis 8,1 og 8,5.
Gjennomsnittlig antall arbeidstimer pr. uke var
noe høyere i 1976 enn i 1975.

De private bruttoinvesteringene i fast real-
kapital viste kraftig nedgang fra 1974 til 1975.
Da det samtidig fant sted en betydelig nedbyg-
ging av varelagrene, ble volumet av de samlede
private bruttoinvesteringer nesten 25 prosent
lavere i 1975 enn i 1974. Investeringene i fast
realkapital passerte et bunnpunkt våren 1975
og har siden vært i markert oppgang. Volumet
av investeringene (sesongkorrigert) økte med vel
10 prosent årlig rate fra 2. halvår 1975 til 1.

2 - Økonomisk utsyn.

halvår 1976. Spesielt boliginvesteringene viste
kraftig øking. Lagerinvesteringene var igjen
blitt positive. - Industriens investeringer i
maskiner og anlegg passerte bunnpunktet først
mot slutten av 1975 for så å vise til dels
betydelig oppgang gjennom 1976.

Priser og lønninger steg i 1976 svakere i
Sambandsstatene enn i de fleste andre vestlige
industriland. I 1., 2. og 3. kvartal var konsum-
prisindeksen henholdsvis 6,4 prosent, 6,1 pro-
sent og 5,5 prosent høyere enn i de samme
kvartaler ett år tidligere. Veksttakten for engros-

1 ) SESONGKORR I GERT
BEREGNET PA GRUNNLAG AV ECONOMIC INDICATORS.

Fig. 5.



1975 1976

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

Sysselsetting i alt' 	 Mill.
Sysselsatte lønnstakere i industri' »
Arbeidsløse' 	
Industriproduksjon' 	 1970 = 100
Eksportvolum, varer'	 •
Impoitvolum,	 » 1 . . • •
Ordretilgang', 2  	 »

Detaljomsetningsvolum' • •
Konsumpriser 	
Valutabeholdning3 	 Mill. SDR

84,3	 84,4	 85,1	 85,2	 86,4	 87,5
18,5	 18,1	 18,3	 18,5	 18,8	 19,0
7,5	 8,1	 8,0	 7,9	 7,2	 7,0
110	 109	 112	 114	 118	 120
141	 135	 144	 148	 141	 149
114	 101	 112	 118	 128	 131
140	 145	 148	 149	 151	 164
110	 112	 113	 114	 117	 118

135,0	 137,1	 140,1	 142,3	 143,7	 145,5
13 349 13 370 13 646 13 568 14 235 15 617

87,9
19,0
7,4

12,2

• •
171
117

147,8
15 965
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Tabell 10. Sambandsstatene. Noen økonomiske hovedtall

Kilde : OECD og US Department of Commerce.
i Korrigert for sesongvariasjoner.	 2 Samlet verdi av ordretilgang til investeringsvareindustrien.
3 Ved kvartalets utgang.

prisene var noe lavere enn for konsumprisene.
Mens lønningene gjennomgående hadde vist
dempet veksttakt i løpet av 1975, lå stigningen
over året i de tre første kvartalene av 1976
uendret på 7-8 prosent.

Det private konsum økte i volum med bare
1,5 prosent fra 1974 til 1975. De personlige
disponible realinntekter steg med knapt 2 pro-
sent, mens sparekvoten gikk litt opp. Utover i
1976 steg de personlige disponible realinntektene
atskillig sterkere enn i 1975, og da sparingen
gikk litt ned, kom det private konsumet til å
vise en volumvekst på 6,5 prosent (sesongkorri-
gert og årlig rate) fra 2. halvår 1975 til 1. halvår
1976.

Utenrikshandelen, som var i nedgang i siste
halvår 1974 og i begynnelsen av 1975, passerte
bunnpunktet våren 1975. Siden har både sam-
let eksport og import gjennomgående vært i
oppgang. Fra 2. halvår 1975 til 1. halvår 1976
steg importen av både varer og tjenester med
om lag 13 prosent etter sesongkorrigerte volum-
oppgaver. Seinere oppgaver viser at veksten fort-
satte utover høsten 1976. Den sterke import-
økingen i Sambandsstatene har vært viktig for
konjunkturoppgangen i en rekke andre land,
spesielt Japan.

Eksporten steg betydelig svakere enn im-
porten i 1976. Etter sesongkorrigerte oppgaver
gikk volumet av samlet vare- og tjenesteeksport
opp med knapt 2,5 prosent fra 2. halvår 1975
til 1. halvår 1976. Vareeksporten alene endret
seg lite. OppLaver for 3. kvartal tydet heller
ikke på noe markert oppsving i vareeksporten
utover sommeren og høsten. — Utenriksregn-
skapet for de tre første kvartalene av 1976 viste
et underskott på varebalansen på om lag
3,4 milliarder dollar (18 milliarder norske kro-

ner), mot et overskott på hele 8,1 milliarder
dollar i samme periode i 1975. Vare- og tje-
nestebalansen sett under ett viste derimot
overskott både i 1975 og 1976.

Den økonomiske politikken var ved inngangen
til 1976 klart ekspansiv. I løpet av 1975 hadde
regjeringen bl. a. gjennomført betydelige skatte-
lettelser. For å støtte opp under den påbegynte
konjunkturoppgangen ble den ekspansive fi-
nanspolitikken ført videre utover i 1976. Under-
skottet på statsbudsjettet for budsjettåret 1976,
som utløp 30. september ble anslått til om lag
65 milliarder dollar. I midten av januar 1976
ble diskontoen redusert fra 6,0 til 5,5. Bort-
sett fra dette, ble pengepolitikken strammet
noe til utover våren gjennom reduksjon i ram-
mene for økingen i pengemengden.

I Japan fortsatte konjunkturoppgangen i
1976, etter at bunnpunktet ble passert tidlig i
1975. Vekstimpulsene kom i 1976 i første
rekke fra utenlandsetterspørselen og det of-
fentliges egen etterspørsel etter varer og tje-
nester, men også privat konsum- og investe-
ringsetterspørsel var i betydelig oppgang i første
del av året. Utover sommeren og høsten viste
imidlertid økonomien tegn til svekket veksttakt
og regjeringen satte i verk en rekke nye etter-
spørselsstimulerende tiltak.

Bruttonasjonalproduktet økte med vel 2 pro-
sent fra 1974 til 1975. Vinteren 1976/76 for-
sterket veksten seg kraftig, og i 1. halvår 1976
var bruttonasjonalproduktet, etter sesongkor-
rigerte oppgaver og regnet som årlig rate, 8,4
prosent høyere enn i 2. halvår 1975. Høsten
1976 ventet myndighetene en vekst på 5,5-6,0
prosent for året under ett.

Industriproduksjonen har gjennomgående
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Prosentvis volumendring fra foregående periodel1975

Miii-
arder
yen 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv.

1975
1975 1976

Privat konsum 	  82 121
Offentlig bruk av varer og tje-

nester 	  16 221
Private investeringer i fast kapital 44 770
Lagerendring 	  1 829
Eksport 	  20 280
- Import 	  20 356

Bruttonasjonalprodukt . .. 144865 - 0,32,1 1,1 0,7 3,2 1,1

6,0 - 0,1

Verdensøkonomien. 19

Tabell 11. Bruttonasjonalprodukt i Japan etter anvendelse

Kilde : OECD.
Beregnet på grunnlag av sesongkorrigerte oppgaver.

vært i oppgang siden bunnpunktet ble passert
allerede senvinteren 1975. Etter sesongkorrigerte
oppgaver var produksjonsindeksen nær 9 prosent
høyere i 1. halvår 1976 enn i 2. halvår 1975.
Sterkest vekst fant sted i produksjon av varige
forbruksvarer. Investeringsvareproduksjonen,
som hadde hengt noe etter i den første del av
konjunkturoppgangen, viste nå også sterk vekst.
Sesongkorrigerte oppgaver for 3. kvartal viste
at produksjonsøkingen fortsatte utover sen-
sommeren og høsten, men da i noe dempet
tempo. Utpå høsten var produksjonen frem-
deles 5 prosent lavere enn under forrige kon-
junkturtopp, i 4. kvartal 1973. Stålproduksjonen
som gjennomgående var i nedgang i 1975, viste
tegn til å ta seg opp igjen i 1976.

Tallet på arbeidsløse, som økte i det meste
av 1975, endret seg ikke nevneverdig utover i
1976. I 3. kvartal 1976 var det registrert 1,1

millioner arbeidsløse mot 1 million i samme
kvartal ett år tidligere. Arbeidsløshetsprosenten
var henholdsvis 2,0 og 1,8.

De private bruttoinvesteringene i fast real-
kapital, som var betydelig lavere i 1975 enn i
1974, gikk etter sesongkorrigerte oppgaver
sterkt opp fra 4. kvartal 1975 til 1. kvartal
1976. Fra 1. til 2. kvartal endret de seg lite,
men for 1. halvår under ett var de vel 3 prosent
høyere enn i foregående halvår. Boliginveste-
ringene viste kraftig vekst, mens investeringene
i maskiner og anlegg viste bare svak øking.
- Lagerinvesteringene falt sterkt fra 1974 til
1975. Mot slutten av 1975 viste de tegn til å
ta seg opp igjen, men var så i nedgang i 1.
halvår 1976.

Stigningstakten i konsumprisene, som hadde
avtatt i løpet av 1975, endret seg lite gjennom
1976. I 3. kvartal var konsumprisindeksen 9,4

Tabell 12. Japan. Noen økonomiske hovedtall

1975 1976

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

Sysselsatte lønnstakere i
industri' 	  1970 = 100 95,1 93,4 92,7 92,0 91,7 90,7 90,2

Arbeidsløse' 	  1 000 910 962 1 025 1 124 1 067 1 100 1102
Industriproduksjonl 	  1970 = 100 106,5 109,8 112,2 112,9 119,4 125,5 127,0
Eksportvolum, varerl . . . . 	 » 160 154 153 172 197 199 • •
Importvolum, vareri.  	 » 120 115 126 128 129 132 • •
Detaljomsetningsvoluml. .  	 » 112,5 112,3 111,2 110,4 110,9 108,3 • •
Konsumpriser  	 » 165,3 171,0 172,7 176,7 180,4 186,6 189,0
Valutabeholdning2 	  Mill. SDR 11 345 11 812 11 397 10 947 12 266 13 434 14 250

Kilde: OECD, FN.
Korrigert for sesongvariasjoner. 2 Ved kvartalets utgang.
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prosent høyere enn ett år tidligere. Gjennom-
snittlig månedslønn for industriarbeidere var i
2. kvartal 1976 15 prosent høyere enn ett år
tidligere. I 4. kvartal 1975 var den tilsvarende
raten vel 9 prosent.

Volumet av det private konsumet økte med
6 prosent fra 1974 til 1975. Veksten fortsatte
inn i 1976, og i 1. halvår var konsumet, etter
sesongkorrigerte oppgaver, 3,8 prosent høyere
enn i 2. halvår 1975. Men etter detaljomset-
ningen å dømme utviklet konsumet seg svakere
utover sommeren og høsten.

Vareeksporten som passerte et bunnpunkt i
3. kvartal 1975, steg sterkt vinteren 1975/76.
Sesongkorrigert og regnet i volum var eksporten
hele 22 prosent høyere i 1. halvår 1976 enn i
foregående halvår. Men seinere oppgaver over
vareeksporten tyder på at veksttakten ble be-
tydelig dempet utover sommeren og høsten.
— Trass i betydelig vekst i innenlandsk etter-
spørsel, viste vareimporten bare svak øking
etter at bunnpunktet ble passert i 2. kvartal
1975. Volumet av vareimporten var 2,8 prosent
høyere i 1. halvår 1976 enn i foregående halvår.
Seinere oppgaver tyder på at veksttakten
økte noe utover sommeren og høsten. — De
gjennomsnittlige importprisene var sommeren

1976 noe høyere enn ett år tidligere. Eksport-
prisene viste tegn på å ta seg opp igjen
i 1. halvår 1976 etter å ha vært fallende i hele 1975.
— Den sterke veksten i vareeksporten med-
virket til at utenriksregnskapet i de åtte første
månedene av 1976 viste et overskott på vare-
balansen på 592 milliarder yen (om lag 11
milliarder norske kroner), mot et underskott på
125 milliarder yen i samme periode i 1975.

Den økonomiske politikken var i løpet av
1975 blitt lagt om i etterspørselsstimulerende
retning, og den ekspansive politikken ble ført
videre utover i 1976. Forslaget til statsbudsjett
for finansåret 1. april 1976 — 31. mars 1977,
som ble lagt fram ved årsskiftet 1975/76, hadde
en total utgiftsside på 24 200 milliarder yen,
dvs. en nominell øking på 17 prosent fra året
før. Nesten en tredjedel av utgiftene skulle fi-
nansieres ved salg av statsobligasjoner. Da den
økonomiske oppgangen viste tegn til svekket
veksttakt utover sommeren og høsten 1976,
varslet regjeringen i slutten av oktober at den
ville sette i verk en rekke nye ettersporsels-
stimulerende tiltak. Blant annet skulle støtten
til mindre bedrifter og investeringene i kraft-
forsyning økes, og privat boligbygging skulle
stimuleres ved lavrentelån.
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Norges vareomsetning med utlandet

Den samlede vareomsetning

Norsk vareeksport har, regnet i verdi og uten
skip, vist sterk vekst siden sommeren 1975. I
de tre første kvartalene av 1976 under ett var
eksportverdien hele 23 prosent høyere enn i
samme periode i 1975. Den sterke verdiøkingen
skyldtes i sin helhet økt eksportert mengde;
den gjennomsnittlige eksportprisindeksen var
om lag den samme i de to periodene. I 1976
var det øking i eksportverdien på nær 35 pro-
sent i 1. kvartal, 24 prosent i 2. kvartal og
12 prosent i 3. kvartal, sett i forhold til de
samme kvartaler i 1975. Ved vurdering av
endringsprosentene må en ta i betraktning at
påsken falt i 1. kvartal i 1975, men i 2. kvartal
i 1976, og at det i 3. kvartal i 1975 ble eks-
portert plattformer m. m. beregnet på oljevirk-
somhet for i alt vel 2 mrd. kr, mens det i 3.
kvartal i år ble eksportert slikt utstyr for bare
om lag 850 mill. kr.

Eksportutviklingen fra 1975 til 1976 var i
betydelig grad påvirket av opptrappingen av
vår eksport av råolje. Denne ble nemlig tre-
doblet fra januar september 1975 til januar-
september 1976. Men også den mer tradisjonelle

Tabell 13. Innførselen og utførselen etter handels-
statistikken. Mill. kr

1975

	Innførsel uten skip . 	
Utførsel medregnet

nye skip 	
Innførselsoverskott

Innførsel med skip . .
Utførsel med skip .. .
Innførselsoverskott .

vareeksporten, dvs. eksporten utenom skip, olje-
plattformer og råolje gikk markert opp fra 1975
til 1976; regnet i verdi var det en stigning på
15 prosent i 1.-3. kvartal 1976 fra samme
periode året før. Den gjennomsnittlige eksport-
prisindeksen for disse varene gikk på samme tid
litt ned, slik at volumveksten ble på vel 15
prosent.

Verdien av vareimporten (uten skip) viste til
dels sterke svingninger i 1976, men den under-
liggende tendensen har pekt klart oppover siden
sommeren 1975. I månedene januar september
1976 var importverdien 18 prosent høyere enn
i samme periode i 1975. Året før hadde stig-
ningen vært bare 5 prosent. Verdiveksten fra

1) ANSLAG.

43 960 32 026 37 656

34 977 24 575 29 356
8 983 7 451 8 300

50 545 37 156 43 208
37 922 26 563 31 631
12 623 10 593 11 577

Jan.--
sept.
1975

Jan.--
sept.
1976

Fig. 6.
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Innførsel I Utførsel
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Ar og kvartal

187	 211 ' 124	 131	 151	 161	 107
177	 176	 121	 107	 146	 164	 112
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Tabell 14. Verdi-, volum- og pristall for innførsel og utførsel (uten skip). 1970 = 100

i Forholdet mellom utførselspristall og innførselspristall. I tabellen er nyttet avrundede tall.

1975 til 1976 var et resultat av at priser og
mengde begge gikk opp med om lag 8 prosent.
Holdes boreplattformer m. m. for oljevirksom-
heten utenfor, steg importverdien med 13 pro-
sent og importvolumet med 4 prosent.

Verdien av skipsimporten (skip over 100 br.
tonn) steg fra 5 130 mill. kr  i januar september
1975 til 5 552 mill. kr i samme periode i 1976.
Eksportverdien av nye skip gikk pa samme tid
ned fra 1 588 mill. kr til 1 233 mill. kr, mens
eksporten av eldre skip økte fra 1988 mill. kr
i 1975 til 2 275 mill. kr i 1976.

Medregnet skip steg importoverskottet på
varebalansen fra 10 593 mill. kr i 1.-3. kvartal
1975 til 11 577 mill. kr i samme periode i 1976,
eller med 9 prosent. Holdes innførselen av skip
og utførselen av eldre skip utenfor, økte import-
overskottet fra 7 451 mill. kr til 8 300 mill. kr,
dvs. med 11 prosent.

Kvartalsvise verdi-, volum- og pristall (uten
skip) for innførselen og utførselen er gitt i ta-
bell 14. Sammenliknet med de tilsvarende kvar-
taler i 1975 viste importvolumet en øking pa 15
prosent i 1. kvartal, nedgang på 1 prosent i 2.
kvartal og stigning igjen i 3. kvartal på 14 pro-
sent. Utenom import av tre oljeplattformer i
3. kvartal ville volumtallet for innførselen ha
vist en øking på bare 1 prosent dette kvartalet.
Eksportvolumet gikk opp med hele 40 prosent
i 1. kvartal, 24 prosent i 2. kvartal og 6 prosent
i 3. kvartal. Regnet uten oljeplattformer og rå-
olje la stigningstakten i alle tre kvartalene på
14-17 prosent. Som nevnt foran ble utenriks-
handelen i de to første kvartalene av 1975 og
1976 dessuten påvirket av at påsken i 1975 falt
i 1. kvartal og i 1976 i 2. kvartal.

Etter at importprisindeksen gjennomgående
hadde endret seg lite fra høsten 1974 til høsten
1975, viste den ny stigning utover i 1976. 13.
kvartal var prisene i gjennomsnitt nær 14 pro-
sent høyere enn i 3. kvartal 1975. Eksport-
prisene holdt seg om lag uendret gjennom hele

1975 og 1. halvår 1976, men steg noe utover
høsten. I 3. kvartal var eksportprisindeksen 4
prosent høyere enn ett år tidligere.

Indeksen for bytteforholdet regnet uten skip
(forholdet mellom pristallet for utførselen og
pristallet for innførselen) som i gjennomsnitt
for 1975 var 107, lå i de tre første kvartalene
av 1976 på 101-102.

I n. n f oiweien av varer

Verdien av vareinnførselen (uten skip) steg
med 5 630 mill. kr (18 prosent) fra januar-
september 1975 til samme periode i 1976. Det
var særlig sterk stigning i importen av kaffe,

Fig. 7.
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Tabell 15. Pristall for vareinnførselen.

1970	 100

SITC Varegruppe

1975 1976

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

0	 Matvarer og levende dyr 	 160 159 160 162 153 167 173
04	 Korn og kornvarer 	 203 176 179 192 177 " 194 167
05	 Frukt og grønnsaker 	 123 142 129 140 127 138 134
06	 Sukker, sukkervarer og honning 	 548 495 388 306 281 267 257
07	 Kaffe, te, kakao, krydderier 	 114 107 105 128 132 150 174
1	 Drikkevarer og tobakk 	 121 115 120 127 127 132 127
2	 Råvarer, ikke spiselige, unntatt brensels-

stoffer 	 147 142 135 158 146 151 158
22	 Oljefrø, -nøtter og -kjerner 	 201 167 177 148 118 128 196
24	 Tømmer, trelast og kork 	 183 195 193 185 182 193 193
25	 Papirmasse og -avfall 	 153 131 144 146 141 186 147
26	 Tekstilfibrer og -avfall 	 146 129 128 129 124 132 140
27	 Rå gjødningsstoffer, rå mineraler 	 187 206 172 199 185 170 180
28	 Malmer og avfall av metall 	 120 113 115 148 141 142 144
3	 Brenselsstoffer, smørefett, elektrisk strøm,

gass 	 264 274 272 320 324 329 333
32	 Kull, koks og briketter 	 180 197 212 210 209 207 220
33	 Mineralolje og mineraloljeprodukter 	 287 284 282 331 337 343 345
4	 Dyre- og plantefett, -olje og voks 	 149 128 129 138 132 137 142
5	 Kjemikalier 	 147 149 144 146 143 146 151
51	 Kjemiske grunnstoffer og forbindelser . . 138 138 132 141 133 135 143
53	 Farge- og garvestoffer 	 153 136 144 152 144 140 148
54	 Medisinske og farmasøytiske produkter 124 148 166 134 149 157 169
58	 Plast, regenerert cellulose og kunsthar-

pikser 	 163 156 147 149 152 152 157
6	 Bearbeidde varer, hovedsakelig gruppert

etter materiale 	 143 142 136 143 138 140 147
62	 Gummivarer 	 136 139 141 150 150 151 147
63	 Varer av tre og kork, unntatt møbler 	 141 138 131 140 139 144 165
64	 Papir og papp og varer derav 	 156 155 156 159 155 160 161
65	 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 	 129 126 122 122 124 123 123
66	 Varer av ikke-metalliske mineraler 	 127 133 87 131 135 135 145
67	 Jern og stål 	 166 157 160 168 148 150 157
68	 Metaller, unntatt jern og stål 	 106 105 105 102 99 107 116
69	 Varer av uedle metaller i.e.n. 	 145 151 151 158 152 156 169
7	 Maskiner og transportmidler 	 134 140 139 143 150 149 159
71	 Maskiner, ikke-elektriske 	 130 138 133 128 144 141 149
72	 Elektriske maskiner, apparater og ma-

teriell 	 132 139 137 148 146 142 146
73	 Transportmidler, unntatt skip 	 149 148 153 164 162 172 177
8	 Forskjellige ferdige varer 	 134 139 137 141 141 144 149
82	 Møbler 	 124 144 132 134 136 142 140
84	 Klær og hodeplagg 	 138 145 138 146 150 153 156
85	 Skotøy 	 115 111 134 136 121 117 142
86	 Instrumenter, fotografiske og optiske

artikler, ur 	 134 140 131 151 131 139 144
89	 Forskjellige ferdige varer 	 140 139 141 133 144 146 150

0-9	 I alt unntatt skip 	 146 152 146 157 156 159 166

Av dette:
0-1	 Matvarer, drikkevarer, tobakk 	 156 154 154 ,	 158 151 164 167
2-4	 Råvarer, unntatt brenselsstoffer 	 147 142 135 157 145 151 157
3	 Brenselsstoffer 	 264 274 272 320 324 329 333
5-9	 Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drik-

kevarer, tobakk 	 139 142 138 143 144 145 153
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Tabell 16. Pristall for vareutførselen

1975	 1976

1. kv. j 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv.SITC Varegruppe

0 Matvarer og levende dyr 	
02	 Meierivarer og egg 	
03	 Fisk og fiskevarer 	
08	 Fôrstoffer for dyr 	
1 Drikkevarer og tobakk 	
2 Råvarer, ikke spiselige, unntatt brensels-

stoffer 	er
21	 Huder og skinn 	
24	 Tømmer, trelast og kork 	
25	 Papirmasse og -avfall 	
26	 Tekstilfibrer og -avfall 	
27	 Rå gjødningsstoffer og rå mineraler ... •
28	 Malmer og avfall av metall 	
3	 Brenselsstoffer, smørefett, elektr. strøm og

gass 	
33	 Mineralolje og mineraloljeprodukter . . .
4 Dyre- og plantefett, -olje og voks 	
41	 Dyrefett og -oljer 	
43	 Bearbeidd dyre- og plantefett, -olje og voks
5 Kjemikalier 	
51	 Kjemiske grunnstoffer og forbindelser • 	
53	 Farge- og garvestoffer 	
56	 Kunstgjødsel 	
58	 Plast, regenerert cellulose og kunsthar-

pikser 	
6 Bearbeidde varer hovedsakelig gruppert et-

ter materiale 	
61	 Lær, lærvarer og beredte pelsskinn 	
62	 Gummivarer 	
63	 Varer av tre og kork, unntatt møbler .
64	 Papir og papp og varer derav . .

65	 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 	
66	 Varer av ikke-metalliske mineraler 	
67	 Jern og stål 	 . 	

68	 Metaller unntatt jern og stål 	
69	 Varer av uedle metaller 	
7 Maskiner og transportmidler 	
71	 Maskiner, ikke-elektriske 	
72	 Elektriske maskiner, apparater og ma-

teriell 	
73	 Transportmidler unntatt skip 	
8 Forskjellige ferdige varer 	
82	 Møbler ..... . 	
84	 Klær og hodeplagg 	
89	 Forskjellige ferdigvarer 	

0-9 I alt unntatt skip 	

Av dette:
0+1 Matvarer, drikkevarer, tobakk 	
2+4  Råvarer, unntatt brenselsstoffer 	
3 Brenselsstoffer 	
5--9 Bearbeidde varer unntatt matvarer, drikke-

varer og tobakk 	

153	 138	 142	 144	 154 156	 183
167	 186	 209	 195	 211	 221	 226
166	 158	 157	 165	 176	 181	 200
116	 91	 87	 91	 103	 106	 132
127	 126	 129	 138 145	 140	 145

164	 157	 154	 154 159	 159	 157
137	 125	 112	 145	 182 196	 203
196	 196	 170	 159	 164 171	 170
205	 204 196 192 185	 188	 190
167	 160	 169	 174 169	 165	 170
138	 137	 139	 138	 145 139	 146
132	 127	 132	 129	 129	 123	 125

219	 180	 175	 184	 171	 187	 181
224	 179	 176	 186	 172	 190	 184
175	 140	 118	 126	 124	 125	 149
144	 117	 103	 119	 117	 117	 140
197	 165	 136	 138	 148	 146	 156
202	 190	 181	 180	 177	 170	 171
219	 209	 192	 197	 183	 181	 188
160	 159	 159	 167	 155	 159	 161
214	 210	 198 195 194 178	 176

169	 165	 161	 156	 158 I 158	 162

153	 151	 142	 141	 141	 142	 151
123	 129	 134	 116	 121	 118	 111
147	 148	 145	 154	 132	 149	 153
132	 141	 175	 150	 139	 135	 153
193	 190	 182	 178	 172	 171	 173
138	 139	 132	 132	 132	 134	 143
179	 165	 179	 184 184	 178	 171
200	 198	 182	 168	 164	 165	 176
114	 110	 106	 111	 115	 118	 131
160	 166	 165	 176	 168	 163	 172
164	 179	 183	 180	 177	 182	 190
189	 217	 202	 210	 202	 198	 163

138	 145 147 153 156 158 166
165 171	 186 169 169 186 220
146 144 147 150 148 154 161
156 152	 166	 171	 173	 180	 185
155	 161	 152	 156 154 183	 178
143	 143	 147	 149	 140	 150	 151

164	 161	 162 I 160	 157	 160	 169

153	 138	 142	 144 154 155	 182
165 154 148 149 152 154 156
219 180	 175	 184 171	 187	 181

162	 162	 164 I 155	 155	 156	 165
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mineralolje og -produkter, plast, maskiner og
apparater, oljeplattformer, biler, møbler, klær
og fottøy. Økingen for disse varegruppene
skyldtes i de fleste tilfelle både høyere priser
og større importert mengde. Verdinedgang ble
registrert for sukker og sukkervarer, malmer,
tømmer og trelast, jern og stål og for varer av
uedle metaller.

Importen av mineralolje og mineraloljepro-
dukter lå i tidsrommet januar—september hele
1 538 mill. kr (51 prosent) høyere i 1976 enn
i 1975. Vel halvparten av verdiøkingen skyldtes
økt volum. I disse tallene er imidlertid medreg-
net hjemført norsk råolje fra Ekofisk via Eng-
land (484 mill. kr).

Gruppen transportmidler (unntatt skip) hadde
en verdistigning på hele 2 106 mill. kr (94 pro-
sent). Boreplattformer m.v. for oljevirksom-
heten, som statistisk er plassert i gruppen trans-
portmidler, utgjorde vel 1 300 mill. kr av denne
økingen. Uten disse ville verdistigningen for
denne gruppe vært 36 prosent. Ellers var det
en øking på 528 mill. kr i importen av person-
biler. I januar—september 1976 ble det innført
102 000 personbiler mot 78 000 i samme tids-
rom i 1975.

For rå kaffe var økingen i importverdien på
196 mill. kr (78 prosent). Prisstigning var årsak
til det meste av økingen. For sukker og sukker-
varer var det derimot et kraftig prisfall fra 1975
til 1976, og selv om den importerte mengde
økte med hele 48 prosent, viste verdien ned-
gang med 15 prosent.

Importverdien for tømmer og trelast sank
med 19 prosent, hovedsakelig som følge av
lavere importert kvantum.

Innførselen av jern og stål viste en verdined-
gang på 436 mill. kr (18 prosent). Både volum
og priser sank, med henholdsvis 12 og 16 prosent.

Importen av elektriske maskiner, apparater
og materiell viste en verdistigning på 13 pro-
sent fra 1.-3. kvartal 1975 til samme periode
i 1976. Både priser og volum økte med om lag
7 prosent. For ikke-elektriske maskiner gikk
innførselsverdien opp med 12 prosent, prisene
steg med 8 prosent og volumet med 4 prosent.

Av en total innførselsverdi (skip medregnet)
på 43 208 mill. kr i januar—september 1976
gikk 20 prosent til konsum, 28 prosent til in-
vestering (18 prosent når skipsimporten ikke
regnes med) og 52 prosent til vareinnsats. Sam-
menliknet med 1.-3. kvartal 1975 økte inn-
førselen til konsum med 14 prosent. Verdien av
innførselen til investering steg med 8 prosent.
Holder en både skip og plattformer for olje-
virksomheten utenfor, var det en nedgang i im-
porten til investering på 14 prosent. Import-
verdien for innsatsvarene var 23 prosent høyere
i januar—september 1976 enn i samme tidsrom
i 1975.

Tabell 17 gir en oversikt over den prosentvise
endring i innførselsverdi, volum- og pristall for
en del viktige varegrupper (se også figur 8).
Tabell 18 gir innførselsverdien av varer til kon-
sum, investering og vareinnsats.

Utførselen av varer

Verdien av utførselen (uten skip) økte med
5 137 mill. kr (23 prosent) fra januar—septem-
ber 1975 til samme periode i 1976. Stigningen
var i høy grad et resultat av opptrappingen av
eksporten av råolje fra Nordsjøen. Men også
andre varegrupper viste betydelig verdivekst,
bl. a. fisk og fiskevarer, plast etc. og gruppen
andre metaller enn jern og stål (hovedsakelig
aluminium). Nedgang i eksportverdien var det
for bl. a. kunstgjødsel, jern og stål og for olje-
plattformer etc.

Utførselen av mineralolje og mineraloljepro-
dukter steg med hele 3 144 mill. kr (134 pro-
sent) fra 1.-3. kvartal 1975 og til 1.-3. kvartal
1976. Prisene holdt seg om lag uendret slik at
hele oppgangen skyldes økt eksportert mengde.
Eksporten av råolje alene gikk opp fra 1 583
mill. kr i 1975 til 4 619 mill. kr i 1976. Inklu-
dert i eksporttallene er også olje fra Nordsjøen
som først transporteres til Teesside og seinere
hjemføres med skip til Norge. I januar—sep-
tember 1976 var verdien av denne oljen vel
480 mill. kr .

Eksportverdien av fisk og fiskevarer økte med
495 mill. kr (35 prosent) fra foregående år.
Dette var et resultat av at gjennomsnittspris
og mengde begge gikk opp med 16-17 prosent.
Også eksporten av fôrstoffer viste betydelig stig-

Fig. 8.



Jan.—sept.
1975

Mill. kr

Jan.—sept.
1976

Mill. kr

Prosentvis
endring

Endring
Mill. kr

Konsum 	
Investering 	

Varer utenom skip og oljeboringsplatt-
former etc. 	

Oljeboringsplattformer etc. 	
Skip over 100 br.tonn 	

Vareinnsats 	
I alt uten skip 	
I alt med skip 	

7 522
11 364

6 306
9

5 130
18 270
32 026
37 156

8 542	 +1020020
12 255	 + 891

5 401	 — 905
1 302	 +1293
5 552	 + 422

22 411	 +4141141
37 656	 +5630630
43 208	 +6052

+ 14
+ 8

— 14

+ 8
+ 23
+ 18
+ 16
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Tabell 17. Endring i innførselsverdi, volumtall og pristall fra januar—september 1975
til januar—september 1976

Varegruppe

Innførsels-
verdi

Jan.—sept.

Endring

Prosent

1976 Verdi- Volum- Pris-
Mill. kr Mill. kr indeks	 indeks indeks

Korn og kornvarer 	
Hvete 	

Frukt og grønnsaker 	
Frisk frukt 	

Sukker og sukkervarer 	
Kaffe, te, kakao m v 	

Kaffe 	
Tømmer, trelast og kork 	
Malmer og avfall av metall 	
Mineralolje og -produkter 	
Kjemiske grunnstoffer og forb . 	

Plast, regenerert cellulose og kunst-
harpikser 	

Papir og papp og varer derav 	
Tekstilgarn, -stoffer og -varer 	

Tekstilgarn og -tråd 	
Jern og stål 	
Metaller, unntatt jern og stål 	
Varer av uedle metaller 	
Maskiner, ikke-elektriske 	
Elektriske maskiner, apparater og ma-

teriell 	
Transportmidler, unntatt skip 	
Oljeboringsplattformer etc. 	
Møbler 	
Klær og hodeplagg 	
Fottøy 	
I alt uten skip 	

Skip 	
I alt med skip 	

	581	 + 130	 +29	 +31	 — 1

	

194	 --I- 14	 +8	 —1	 +8

	

606	 + 111	 + 22	 +21	 + 1
	322	 -I- 23	 +8	 +10	 — 2
	353	 61	 —15	 +48	 — 42
	583	 + 208	 + 56	 + 12	 + 38

	

446	 + 196	 + 78	 + 13	 + 58

	

421	 96	 —19	 —18	 — 1

	

1 093	 — 154	 — 13	 — 29	 + 22

	

4 558	 + 1 538	 -I- 51	 -I- 25	 -I- 20

	

1 270	 + 127	 +11	 +11	 —

	

793	 -I- 147	 +23	 + 24	 1

	

525	 + 54	 +11	 +10	 + 2

	

1 192	 + 119	 + 11	 + 13	 — 2

	

219	 + 18	 +8	 + 14	 —4

	

2 036	 436	 — 18	 — 12	 — 6

	

700	 + 99	 +16	 + 14	 + 2

	

1 407	 89	 —6	 —11	 +5

	

5 365	 + 575	 +12	 + 4	 + 8

	

2 828	 + 336	 +13	 + '7	 + 7

	

4 362	 + 2 106	 + 94	 + 70	 + 14

	

1 302	 +1293293	 • •	 • •	 • •

	

431	 + 60	 +16	 +11	 + 5

	

1 437	 + 248	 + 21	 + 11	 + 9

	

334	 + 63	 +24	 + 17	 + 5

	

37 656	 + 5 630	 + 18	 + 8	 + 8

	

5 552	 -I- 422	 + 8	 • •	 • •

	

43 208	 +6052 	 -F 16	 . •	 • •

Tabell 18. Innførselsverdien av varer til konsum, investering og vareinnsats
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Fig. 9.

ning (54 prosent i verdi og 35 prosent i volum).
Utførselen av papirmasse steg med 8 prosent

i verdi. Volumtallet gikk opp med 16 prosent,
mens pristallet sank med 7 prosent. Samme ut-
vikling viste eksporten av papir og papp og
varer derav ; verdi og volum økte med 3 prosent
og 13 prosent, mens prisene sank med 9 prosent.

Eksporten av kunstgjødsel gikk i verdi ned
med 214 mill. kr (28 prosent) fra januar-
september 1975 til samme periode i 1976. Priser
og volum viste også nedgang ; prisene med 11
prosent, volumet med 19 prosent.

For gruppen jern og stål var det en oking i
eksportert mengde på 14 prosent, men da gjen-
nomsnittsprisene viste nær like sterk nedgang
ble eksportverdien om lag uendret. For andre
metaller var det derimot alt i alt markert opp-
gang både i verdi, mengde og priser. Aluminium
som dominerer gruppen, viste en eksportvekst
på 41 prosent i verdi og 35 prosent i volum.

Prosentvis endring i utforselsverdi, volumtall
og pristall fra januar—september 1975 til Fig. 10.
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Tabell 19. Endring i ut f orselsverdi, volumtall og pristall fra januar—september 1975
til januar september 1976

Endring

ProsentVaregruppe
Verdi-
indeks

Volum-	 Pris-
indeks	 indeks

Utførsels-
verdi

jan.—sept.
1976

Mill. kr Mill. kr

Fisk og fiskevarer 	
Fisk, fersk, saltet og tørket 	
Fiskehermetikk o. a. bearbeidd fisk

Fôrstoffer for dyr 	
Papirmasse og -avfall 	

Mekanisk papirmasse 	
Sulfittcellulose 	

Malmer og avfall av metall 	
Jernmalm, slig og konsentrat 	

Mineralolje og mineraloljeprodukter .
Dyre- og plantefett, -olje og voks .. .
Kjemiske grunnstoffer og forbindelser .  
Kunstgjødsel 	
Plast, regenerert cellulose og kunst-

harpikser 	
Papir og papp og varer derav 	

Avispapir 	
Tekstilgarn, -stoffer og -varer 	
Jern og stål 	

Ferromangan 	
Andre ferrolegeringer 	
Stangstål, profilstål m. v 	

Metaller, unntatt jern og stål 	
Kopper 	
Nikkel 	
Aluminium 	
Sink 	

Varer av uedle metaller 	
Maskiner, ikke-elektriske 	
Elektriske maskiner, apparater og mate-
riell  
Elektriske motorer, generatorer,

transformatorer 	
Telekommunikasjonsapparater 	

	

Elektriske husholdningsapparater .. 	
Transportmidler, unntatt skip 	
Oljeboringsplattformer etc. 	

	Transportmidler, unntatt eldre skip . 	
Møbler 	
I alt uten skip 	

Nye skip 	
Eldre skip 	

I alt medregnet nye skip 	
I alt medregnet nye og eldre skip .. 	

	1 925	 + 495	 -I- 35

	

1585	 + 416	 -I- 35

	

340	 + 78	 + 30

	

601	 + 210	 -I- 54

	

833	 + 66	 + 8

	

262	 21	 8

	

248	 6	 2

	

632	 + 92	 + 17

	

321	 +	 5	 + 2

	

5 492	 + 3 144	 + 134

	

329	 + 57	 + 20

	

674	 + 22	 + 3

	

547	 214	 28

	

467	 + 121	 + 35	 + 39	 4

	

1524	 + 45	 + 3	 + 13	 9
	499	 39	 7	 8	 + 2

	

309	 + 25	 + 11	 + 11 —
	2157	 47	 3	 + 14	 13

	

465	 + 39	 + 9	 10	 + 20

	

879	 102	 10	 + 14	 22

	

242	 7	 3	 9	 + 6

	

3 394	 + 948	 + 39	 + 26	 + 11
	117	 21	 16	 27	 + 16

	

601	 + 68	 + 13	 5	 + 18

	

2 056	 + 604	 + 41	 + 35	 + 5

	

196	 + 70	 + 55	 + 57	 1

	

647	 + 22	 + 4	 + 1	 + 2

	

1798	 + 84	 + 5	 + 13	 7

	

1 181	 I+	 18	 I + 2	 I -- 9	 I 	+ 12

	

330	 + 16	 + 5	 1	 + 6

	

383	 + 32	 + 10	 + 8	 + 3
	214	 2	 7	 + 6

	

2 121	 522	 20	 25	 + 7

	

1 406	 818	 ..	 .. 	 ..

	3 354	 877	 21	 ..	 ..
	190	 + 35	 + 22	 + 7	 + 14
	28 123	 + 5 137	 + 23	 + 22 	—
	1 233	 355	 22	 ..	 ..
	2 275	 + 286	 + 14	 ..	 ..
	29 356	 + 4 782	 + 19 	• •	 • •
	31 631	 + 5 068	 + 19	 . .	 • •

-I- 17	 + 16
-I- 14	 + 19
+ 27	 + 3
+ 35	 + 14
-I- 16	 7
- 6	 1
-I-	 5	 7
-1- 22	 4
- 4	 d- 6
+ 135	 1
+ 31	 9
+ 17	 12
- 19	 11
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januar-september 1976 for viktige varegrupper
er gitt i tabell 19 (se også figur 10).

Utenrikshandelens fordeling på land

Utenrikshandelens prosentvise fordeling på
land fra 1972 fram til januar-september 1976
er vist i tabell 20. I tabellen er handelen med
skip regnet med. Den markert største endringen
fra januar-september 1975 til samme periode
i 1976 i fordelingen på land gjelder Storbritan-
nias andel av norsk eksport, som gikk sterkt
opp (se tabell 20). Dette førte automatisk til at
andelen for andre land samtidig gikk ned. Som

Tabell 20. Innførselen og utførselen

vi skal komme tilbake til nedenfor, var dette i
høy grad et resultat av opptrappingen av vår
oljeeksport.

De nordiske lands andel av innførselsverdien
gikk ned fra 28 prosent i januar-september
1975 til noe under 26 prosent i samme tidsrom
1976. Nordens andel av vår utførsel gikk sam-
tidig betydelig ned, fra nær 27,5 prosent til vel
23 prosent. Importen fra nordiske land gikk opp
med 758 mill. kr (7 prosent), mens eksporten
bare økte med 64 mill. kr (1 prosent). Holdes
skip utenfor, var importøkingen 1 001 mill. kr
(11 prosent) og eksportøkingen 246 mill. kr
(4 prosent). Regnet uten skip økte importover-

(medregnet skip) etter land. Prosent

Innførsel Utførsel

1972 1973 1974 1975
Jan.-
sept.
1975

Jan.-
sept.
1976

1972 1973 1974 1975
Jan.-
sept.
1975

Jan.-
sept.
1976

Nordiske land 	 28,6 26,7 26,8 28,0 28,0 25,8 26,0 25,9 29,3 26,4 27,5 23 , 3
Danmarkl 	 6,8 6,4 5,7 5,8 5,7 5,3 7,2 7,6 8,1 7,2 7,6 6,7
Færøyane 	 0,1 0 , 2
Finland 	 3,0 2,9 2,1 2,9 3,0 2,2 2,6 2,5 3,0 2,7 3,0 2 , 2
Island 	 0,1 0,1 0 , 2 0,1 0,0 0,1 0,4 0 , 8 0,7 0,6 0,6 0 , 5
Sverige 	 18,7 17,3 18 , 8 19,2 19,3 18,1 15,8 15 , 0 17 , 5 15,9 16,3 13 , 7

EF 	 26,3 45,2 41 , 9 43,7 44,4 43,9 23,8 47,4 47 , 0 52,0 53,2 56 , 0
Danmark 	 6,4 5 , 7 5,8 5,7 5,3 7,6 8 , 1 7,2 7,6 6 , 7
Belgia, Luxembourg 	 2,9 2,7 2 , 8 2,6 2,7 2,5 1,8 1 , 7 1 , 9 1,9 2,0 1 , 5
Frankrike 	 3,7 5,0 3 , 1 3,8 4,1 4,0 3,2 3 , 2 3 , 4 3,6 4,1 2 , 4
Irland 	 0,1 0 , 1 0,1 0,1 0,1 0 , 3 0 , 3 0,2 0,2 0 , 2
Italia 	 1,7 1,4 1 , 5 1,6 1,5 1,6 3,1 2 , 2 2 , 4 1,6 1,5 1 , 7
Nederland 	 4,3 5,3 4 , 2 4,5 4,8 5,3 3,2 3 , 4 3 , 7 3,3 3,5 3,5
Storbritannia og

Nord-Irland 	 10,3 10 , 0 9,7 9,6 10,1 18 , 0 16 , 6 24,2 23,8 30,4
Vest-Tyskland 	 13,7 14,0 14,4 15,7 16,0 14,9 12,5 11 , 0 10 , 5 9,8 10,7 9,6

Irland 	 0,1 0,2 .
Storbritannia og

Nord-Irland 	 11,7 18,9 .
EFTA2 	 44,2 23,8 24,5 25,7 25,8 23,9 47,4 20,5 24,0 21,0 21,8 18,7
OECD3 	 86,8 87,1 85,1 86,2 86,5 85,4 85,5 81,7 81,9 83,2 84,9 83,9

Europeiske
OECD-land 	 71,6 69,9 67,5 70,4 71,3 68,5 76,1 73,5 74,2 75,4 77,6 76,6

Sambandsstatene .. 	 6,0 6,1 8,1 7,1 7,2 7,0 7,2 5,3 5,3 5,8 5,2 4,7
Canada 	 3,5 3,0 2,8 1,9 2,4 1,7 1,0 1,3 0,8 0,8 0,9 1,5
Japan 	 5,2 7,7 6,2 6,1 5,1 7,4 0,8 1,2 1,0 0,8 0,7 0,9
Australia 	 0,5 0,4 0,4 0,6 0,5 0,8 0,4 0,4 0,6 0,4 0,5 0,3

Øst-Europa4 	 3,1 2,9 2,7 2,6 2,4 2,9 2,9 3,0 3,2 3,5 3,6 3,6
Utviklingsland5 	 8,8 8,7 11,4 10,2 10,0 10,8 9,8 13,8 12,4 10,7 9,1 11,3

I Afrika 	 1,6 1,3 2,0 2,2 2,0 1,8 4,4 7,9 4,9 5,3 4,0 5,9
I Asia 	 3,4 3,8 6,2 5,2 5,2 6,0 2,4 2,6 4,0 2,8 2,5 2,6
Andre 	 3,8 3,6 3,2 2,9 2,8 3,0 3,0 3,3 3,6 2,5 2,5 2,8

Omfatter for årene 1972-1975 også Færøyane. 2 Omfatter for året 1972 Danmark, Finland, Island.
Sverige, Portugal, Storbritannia, Sveits og Østerrike ; fra 1976 også Færøyaae. Land tilsluttet Organisa-,

sjon.en for økonomisk samarbeid og utvikling. 4 Albania, Bulgaria, Polen, Romania, Sovjetunionen, Tsjek-
koslovakia, Øst-Tyskland og Ungarn. Afrika unntatt Sør-Afrika, Asia unntatt Israel, Japan og Kina,
Nord- og Sør-Amerika unntatt Sambandsstatene og Canada, Oseania unntatt Australia og New Zealand.
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skottet overfor nordiske land med 755 mill. kr.
Sverige var o i 1976 vår viktigste vare-

leverandor og vår nest viktigste varemottaker.
Verdien av innforselen derfra okte med 649
mill. kr (9 prosent). Regnet uten skip utgjorde
okingen 485 mil!, kr (8 prosent). Den samlede
eksport til Sverige steg med bare 13 niil. kr
(0,3 prosent). . .

Norges inuforsel fra -1)amnark var i de tre
første kvartalene av 1976 Tier 200 kr
(9 prosent) høyere enn i samme tidsrom i 1975.
Verdien av eksporten til Danmark steg ra
2 006 mill. kr til 2 123 mill. kr (6 prosent).

Verdien av importen ira Det europeiske felles-
skap (EF) var på i alt 18 984 mill. kr i januar-
september 1976, dvs. en øking på 15 prosent
fra samme periode året for. Eksportverdien var
samtidig 17 125 mil. kr, som svarte til en faking
på 25 prosent. haportoverskottet i handelen
med EF-landene gikk dermed ned fra 2 370

til 1 259 miii. kr. Når skip holdes
utenfor, var importoverskottet henholdsvis 1 685

og 330 mill. kr i de to periodene. (Fra-
trukket også eksport av raolje i rør til Stor-
britannia, Wen:dewing av norsk produsert ol:fo
aied skip derfra samt import og eksport av platt-
former o.l. for oljevirksomheten var import-
overskottet i de to samme perioder 3 905 mill.
kr og 4 547 mill. kr). Områdets andel av samlet
importverdi endret seg lite, og på på om 1 44
prosent i begge periodene. Eksportandelen gikk
opp fra 53 prosent til 56 prosent.

Verdien av importe Ira Storbitaimia i de tre
første kvartalene i 1976 var 809 mill. kr høyere
enn. i samme periode 1975, dvs. em fakiug på 23
prosent. En del av økingen 6kyldtes hjemforing
med skip av norsk råolje fra Teesside til Norge.
Vår eksport til Storbritaiinia steg sam-Liclig med
hele 3 284 mill. kr (52 prosent). Denne store
okingen må ses på bakgrunn av den regIstre-
ringsmitte som fra oktober 1975 n.yttes i han.-
delsstatistikken ved eksport av råolje fra norsk
kontinentalsokkel. Hci eksporteni roriedning
til Teesside blir registrert som eksport til Stor-
britalanla, dvs. o: den olje som seinere blir
skipet derfra til andre land, lieruilder o * rå-
olje som blir hjemført til Norge fia Teesside.
Okingen i oljeeksporten fra januar—september
1975 til samme periode i 1976 var ph hele 3 920
mill. kr. Selv om verdien av eksporterte platt-
former sank fra 2 220 mill. kr tii 1 226 mill. kr,
korn eksportoverskottet overfor Storbritanria
til kraftig opp, fra 2 772 mill. kr i de tre
haste kvartalene av 1975	 5 247 mill.
samme periode i 1976.

varebyttet med Vest-Tyskland steg import
veien totalt fa 5 942 mill. kr i januar-
september 1975 til 6 434 mill. kr (8 prosent) i
samme tidsrom i 1976. Eksportverdien gikk sam

tMig opp r-ra 2 836 mill. hr f!! 3 033 mill. kr
(7 prosent).

Fra enkelte av de ar (Ire 17171a n.. d økte im-
porten betydelig. Når skip holcies utenfor, steg
importen fra Frankrike aned 27 prosent, fra
Itaia med 22 prosent og fra Nederlar (1 med hele
52 prosent. 1m portok iagen fra FraniaLe og
Nederh.nd skyldtes vesentlig import av platt-
former. Eksporten steg med 34 prosent til Itali
og 17 prosent til Nederland, mens ve,udien
norsk vareeksport til FranT r!Tze gikk. ned med
19 prosent.

Om lag 85 irosent av Norges samlede import
i januar—september 1976 kom f ra land tilsluttet
OECD (organisasjonen for okonomisk samarbeid
og utvikling) og 69 prosent fra europeiske
03CD-Iand. Av den , otale eksportverdi gilik
84 prosent til OECD-Iffr d, av dette 77 prosent
Ïii europeiske OECD-land (se tabell 20).

A v OECD-laud utenior Europa ex Sa,m bands-
Fta one Norges viktigste handel-9artner. I årets

jirste alneder lå inwortverdien 12 prosent
høyere enn i sanmte tidsrom 1975. Stigningen

utForselsverdieu. var 6 prosen t. I varebyttet
med Canada bie det registrert en nedgang
importverdien på 14 prosent, mens eksport-
verdie:1 steg ialed hele 97 prosent. Dette bkyicites
vesentlig leveringen av et boreskip for oljeleting.

Av importen fra Japan på 3 200 mill kr ut-

Fig. 11.
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gjorde skipsimporten 1 788 mill. kr. I forhold
til samme periode i 1975 viste varebyttet uten
skip en stigning på hele 63 prosent for importen
og 54 prosent for eksporten. Større import av
biler og registrering i Norge av en plattform til
oljevirksomheten utgjorde mesteparten av ok-
ingen i importen.

Utviklingslandenes andel av Norges import
(medregnet skip) utgjorde nær 11 prosent i
januar-september 1976, mens andelen av ut-
førselen var vel 11 prosent. De tilsvarende

andeler året for var 10 og 9 prosent. Verdien
av importen fra disse land gikk opp fra 3 700
mill. kr til 4 645 mill. kr (26 prosent). Økingen
skyldtes høyere import av råolje enn året for.
Eksporten til utviklingslandene gikk opp fra
2 406 mill. kr i de tre første kvartalene av 1975
til 3 583 mill. kr i samme tidsrom 1976, en stig-
ning på hele 49 prosent. Mesteparten av økingen
skyldtes eksporten av skip som gikk opp fra
1 104 mill. kr i de tre første kvartalene av 1975
til 2 055 mill. kr i samme periode i 1976.
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Produksjon og sysselsetting

Arbejdsmarkedet

I de første månedene av 1976 var arbeids-
markedet noe slakkere enn i 1975 og betyde-
lig slakkere enn på samme tid de foregående
årene. Utover våren og sommeren 1976 fant
det imidlertid sted en konjunkturell tilstram.-
ming og i høstmånedene var den sesongmes-
sige øking i ledigheten mindre enn normalt.
Arbeidsdirektoratets stramhetsindikator —
som viser forholdet mellom antall ledige plas-
ser registrert ved arbeidsformidlingen i løpet
av måneden og det tilsvarende antall arbeids-
søkere — lå i gjennomsnitt for 1. halvår 1976
på 41, mot 50 i samme periode i 1975. Siden
juli har imidlertid stramhetsindikatoren vært
høyere enn på samme tid i året før. I novem-
ber var indikatoren 47, mot 32 i november
1975.

I de første seks månedene av 1976 var den
registrerte arbeidsløsheten klart høyere enn
i samme tidsrom i 1975. For juli og august
lå den på omtrent samme nivå og for septem-
ber, oktober og november noe lavere. Arbeids-
løshetsprosenten var i 1976 lav i Norge i for-
hold til de fleste andre vestlige land. Ved
sammenlikninger av arbeidsløsheten i ulike
land må en imidlertid ta hensyn til ulikheter
i definisjoner og meldetilbøyelighet.

Etterspørselen etter arbeidskraft var høs-
ten 1976 høyere enn ett år tidligere, men lå
klart lavere enn i 1970-74. I perioden januar
—november 1976 ble det ved arbeidsformidlin-
gen registrert 225 200 ledige plasser, mot hen-
holdsvis 203 500 og 240 000 i de samme perio-
der i 1975 og 1974.

Etter Arbeidsdirektoratets undersøkelse pr.
utgangen av oktober 1976 i et utvalg av in-
dustribedrifter, som omfattet om lag 40 pro-
sent av den totale sysselsettingen i industrien,
hadde disse da 1800 ledige plasser. Dette svar-
te til 1,2 prosent av sysselsettingen i de samme
bedriftene, mot 0,9 prosent i oktober 1975 og

2,8 prosent i 1974. Den tilsvarende undersø-
kelsen i byggevirksomhet, som omfattet vel
30 prosent av sysselsettingen i næringen, vis-
te et udekket behov på 1380 personer, eller 4,8
prosent av sysselsettingen i de undersøkte
bedriftene, mot 920 (3,3 prosent) i oktober
1975.

Omfanget av nye driftsinnskrenkninger
meldt til Arbeidsdirektoratet i 1976 var la-
vere enn i 1975. Omfanget var imidlertid
uvanlig høyt i 1975 og sammenliknet med
årene 1970-74 var nivået i 1976 noe høyere
enn vanlig. Hovedtyngden av nedgangen i
1976 falt på permisjoner. Fra og med oktober
1976 har en også statistikk over beholdningen
ved utgangen av hver måned av personer be-
rørt av permisjoner (1 150 i oktober) og inn-
skrenket arbeidstid (5 100).

Det var også i 1976 betydelige geografiske
variasjoner i stramheten på arbeidsmarkedet.
Den registrerte arbeidsløsheten var høyest i
områder med svakt og ensidig næringsliv.

I de tre første kvartalene 1976 var det liten
endring i folketallet i Oslo og Akershus fyl-
ker sett under ett og i de tre nordligste fyl-
kene. En forholdsvis sterk stigning var det i
fylkene Rogaland, Vest- og Aust-Agder, Bus-
kerud og Telemark. Det var relativt størst
nettoutflytting i Oslo og de tre nordligste fyl-
kene og størst prosentvis nettoinnflytting i
Buskerud, Telemark og Aust-Agder.

Sysselsettingen

Ifølge Statistisk Sentralbyrås arbeidskraft-
undersøkelse var samlet sysselsetting i 3.
kvartal 1976 1 770 000 1, fordelt på 1 090 000

Gruppen «sysselsatte i inntektsgivende ar-
beid» består av personer som utførte inntekts-
givende arbeid av minst en times varighet i un-
dersøkelsesuken. For familiearbeidere uten fast
avtalt lønn har en satt en minimumsgrense på
10 arbeidstimer i undersøkelsesuken.
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Tabell 21. Tallet på sysselsatte i bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet

1.
kvartal

1.
kvartal*

1975

2.	 3.	 4.
kvartal kvartal kvartal*

1976

2.
kvartal*

3.
kvartal*

Bergverksdrift . ......
Industri .	 .......
Bygge- og anleggsvirksomhet . .

1_0 647
381 322
106 724

11 005
382 002
122 590

10 575
378 509
121 680

10 466
378 645
117 908

11 123
381 568
113 955

11 067
381 635
117 503

11 300
380 905
121 302

(62 prosent) menn og 680 000 (38 prosent)
kvinner. Samlet sysselsetting i 3. kvartal ut-
gjorde 63 prosent av alle personer i alders-
gruppen 16-74 år. For menn var sysselset-
ingsprosenten 78 og for kvinner 48. Av de
sysselsatte var 1 500 000 (85 prosent) lønns-
takere og resten selvstendig næringsdrivende
eller personer som arbeider i familiebedrift
uten fast avtalt lønn.

Av de sysselsatte i inntektsgivende arbeid
hadde 1 263 000 (78 prosent) en arbeidsuke
på over 30 timer, mens 315 000 (19 prosent)
arbeidet under 30 timer pr. uke. For de øvrige
46 000 (3 prosent) sysselsatte i inntektsgi-
vende arbeid var arbeidstiden uoppgitt. Gjen-
nomsnittlig arbeidstid pr. uke var for menn
42 timer og for kvinner 30 timer i 3. kvartal
1976.

Av samlet sysselsetting falt 10 prosent pa
primærnæringene (jordbruk, skogbruk, fiske
og fangst), 25 prosent på industri, bergverks-
drift og kraft- og vannforsyning, 8 prosent
på bygge- og anleggsvirksomhet, mens over
halvparten var sysselsatt i tjenesteytende
næringer.

En har for tiden ingen helt pålitelig løpen-
de statistikk for utviklingen i sysselsettingen
i de enkelte næringer. For industri- og bygge-
virksomhet gir Arbeidsdirektoratets under-
søkelser pr. utgangen av oktober et holde-
punkt for å anslå utviklingen i sysselsettingen
fra oktober 1975 til oktober 1976. I de 841 in-
dustribedrifter og 825 bedrifter i byggevirk-
somhet som var med i undersøkelsen både i
1975 og 1976, var det fra oktober 1975 til
oktober 1976 en nedgang i sysselsettingen på
1 400 eller 0,9 prosent i industrien, og en
oppgang på 1,1 prosent i byggevirksomhet.
Forutsatt samme prosentvise nedgang i in-
dustrien totalt, skulle det i oktober 1976 være
sysselsatt 3 000-4 000 færre i industrien. Her
må en ta i betraktning at de bedriftene som er
med i undersøkelsen ikke utgjør et statistisk
representativt utvalg.

Statistisk Sentralbyrå gjennomfører i sam-
arbeid med Arbeidsdirektoratet og de lokale
arbeidskontorene kvartalsvise undersøkelser
av sysselsettingen i bergverksdrift, industri

3 - Økonomisk utsyn,

og bygge- og anleggsvirksomhet. Ifølge un-
dersøkeisen i 3. kvartal 1976 (uken 2318--
29/8) var det da sysselsatt 11 300 i bergverks-
drift, 380 900 i industri og 121 300 i bygge-
og anleggsvirksomhet. Se ellers tabell 21.

Ifølge en undersøkelse foretatt av Arbeids-
direktoratet og fylkesarbeidskontorene var
det i august 1976 sysselsatt 24 800 personer
ved oljeaktivitetenel. Dette var henholdsvis
100 færre og 3 200 flere enn ved tilsvarende
undersøkelser i januar 1976 og august 1975.
Det er fem fylker som skiller seg klart ut med
betydelig sysselsetting ved oljeaktivitetene. I
Rogaland var det sysselsatt 7 300 i slik virk-
somhet, Hordaland 5 200, Telemark 3 700,
Oslo og Akershus 2 500 og Møre og Romsdal
2 000. Av den totale sysselsetting ved oljeak-
tivitetene var 4 160 (17 prosent) utlendinger,
mot 2 600 (12 prosent) i august 1975.

Arbeidsløsheten

Den registrerte arbeidsløshet i gjennom-
snitt for perioden januar—november 1976 var
19 600 eller 1,3 prosent av arbeidsstyrken, for-
delt på 12 500 menn og 7 100 kvinner. I sam-
me periode året før var det 18 100 registrerte
arbeidsløse, eller 1,2 prosent av arbeidsstyr-
ken. I de to første kvartalene i 1976 var det
øking i ledigheten på henholdsvis 7 400 og
3 100 i forhold til de samme kvartaler i 1975.
For tredje kvartal var det derimot en ned-
gang på 1 200. Ved utgangen av november
var det registrert 18 100 arbeidsløse, dvs.
6 100 færre enn ett år tidligere, men 3 900
flere enn gjennomsnittet for samme måned i
årene 1970-74.

Kvinnenes relative andel av den registrerte
arbeidsløshet har økt noe de siste årene. Dette
må ses i sammenheng med større deltaking i
lønt arbeid (yrkesprosenten har gått opp),

i Undersøkelsen omfattet om lag 400 norsk-
registrerte bedrifter som opererer på norsk og
britisk kontinentalsokkel og norsk landterrito-
rium. Den dekker foruten den direkte oljeutvin-
fling også virksomhet med direkte tilknytning
til denne, som baser, transport, bygging av olje-
plattformer og forsyningsskip m. m.
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4 223 14 404
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26 254
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9 090
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Tabell 22. Meldte helt arbeidsløse ved
arbeidsformidlingen. Kvartalsgjennomsnitt

alt

1973
1. kvartal . .	 14 464
2. kvartal .	 7 878
3. kvartal .	 5 534
4. kvartal .	 9 461

/974
1. kvartal .	 10 181
2. kvartal . .	 4 781
3. kvartal .	 4 965
4. kvartal . .	 8 189

1975
1. kvartal . .	 12 256
2. kvartal . .	 9 008
3. kvartal .	 10 974
4. kvartal . .	 18 282

1976
1. kvartal . .	 18 126
2. kvartal . .	 11 457
3. kvartal . .	 9 437

økt meldetilbøyelighet blant kvinner og at in-
dustrigrener med stor andel kvinnelig ar-
beidskraft (bl.a. tekstil- og konfeksjonsindu-
stri og fiskeforedling) har hatt betydelig
nedgang i sysselsettingen. På den annen side
har den økte sysselsetting av kvinner i de
tjenesteytende næringer begrenset økingen i
ledigheten blant kvinnene.

Det var betydelige geografiske variasjoner
i arbeidsløshetsprosentene (se figur 13). De
var klart høyere i de fire nordligste fylkene
enn i landet sett under ett. For fylkene Horda-
land, Østfold og Aust-Agder var det også re-
lativt høye arbeidsløshetsprosenter. Etter yr-
ke var det fra 1975 til 1976 sterkest relativ
øking i arbeidsløsheten for personer i kon-
tor- og handelsarbeid og bygge- og anleggs-
arbeid. For sjøfolk og industriarbeidere var
det noe nedgang i ledigheten.

Ved utgangen av september var det i for-
hold til ett år tidligere lavere registrert ar-
beidsløshet i alle aldersklasser bortsett fra de
på 65 år og over. De yngste aldersklassene
hadde størst nedgang. Dette skyldtes delvis
større omfang av ekstraordinære tiltak. For
menn var det nedgang i arbeidsløsheten for
alle aldersklasser mens det for kvinner var

øking for aldersklassene 20-29 og 65-69 og
nedgang for de øvrige.

Også i 1976 var det betydelig ikke-regi-
strert ledighet. Ifølge Statistisk Sentralbyrås
arbeidskraftundersøkelser (utvalgsundersø-
kelser) var det i 1. kvartal 30 000 (1,7 pro-
sent av arbeidsstyrken) og i både 2. og 3.
kvartal 35 000 (1,9 prosent) som var arbeids-
søkere uten arbeidsinntekt. I forhold til til-
svarende tellinger i 1975 var det øking på
4 000 i 1. kvartal, nedgang på 5 000 i 2. og
12 000 i 3. kvartal. Arbeidskraftundersokelse-
nes tall omfatter personer som ikke var sys-
selsatt i undersøkelsesuken, men som gjorde
forsøk på å skaffe seg inntektsgivende arbeid.
Forskjellen fra de registrerte tallene var sær-
lig stor for kvinner og de yngre aldersklas-
ser. Dette siste har blant annet sammenheng
med at en relativt mindre andel av de ledige
i disse gruppene har rett til arbeidsløshets-
stonad.

Driftsinnskrenkninger

Omfanget av meldte nye driftsinnskrenk-
ninger i 1976 viste markert nedgang i løpet
av året i forhold til foregående år hvor det
var uvanlig høyt. I perioden januar—novem-
ber meldte 295 bedrifter om nye driftsinn-
skrenkninger, som i alt berørte 12 200 perso-
ner. Dette var en nedgang på 18 600 i forhold
til samme periode i 1975. Hovedtyngden av
nedgangen fra januar—november 1975 til

Menn Kvinner  

4 305
2 555
2 973
4 074

18 769
10 433

8 507
13 535

Indu-
stri-,

bygge-
og

anleggs-
arb.
i alt

10 178
5 469
2 772
5 972

6 851
3 194
2 493
5 490

9 865
7 542
7 324

13 135

12 483
8 044
5 793



240240 244
259 707
282 476

210 679
178 574
193 589

19 463
22 769

-- 32 105
15 015
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Tabell 23. Tallet på berørte personer ved nye
driftsinnskrenkinger meldt til Arbeidsdirektoratet

Inn-
skrenk-

Opp- Per- inger
sigel- mitte- av Sum
ser ringer ar-

beids-
tiden

1973
1. kvartal . .	 759	 742 1 353 2 854
2. kvartal . .	 337	 730	 112 1 179
3. kvartal . .	 372	 67	 35	 474
4. kvartal .	 663	 843	 69 1 575
Sum 	  2 131 2 382 1 569 6 082
1974
1. kvartal . .	 480	 918	 140 1 538
2. kvartal . .	 640	 1 180	 98	 1 918
3. kvartal .	 345 1 202	 81 1 628
4. kvartal . .	 898	 1 738	 144	 2 780
Sum 	  2 363 5 038	 463 7 864
1975
1. kvartal . .	 1 155 3 805 2 424 7 384
2. kvartal .	 1 675 5 275 1 391 8 341
3. kvartal . .	 841	 6 698	 572	 8 111
4. kvartal . .	 918	 9 754	 663 11 335
Sum 	  4 589 25 532 5 050 35 171
1976
1. kvartal .	 738 2 740	 619 4 097
2. kvartal . .	 1 158 1 892	 371	 3 421
3. kvartal .	 449 1 323	 131 1 903

januar—november 1976 falt på permisjoner
(13 500) . For tallet på personer berørt av
innskrenkning av arbeidstiden var det en ned-
gang på 3 500, mens tallet på oppsagte per-
soner gikk ned med 1 500.

Av fylkene ble spesielt Buskerud (1 580
personer) , Rogaland (1 300) , More og Roms-
dal (1 140) , Hordaland (1 110) og Finnmark
(900) berørt av driftsinnskrenkninger i de
elleve første månedene av 1976. Flest perso-
ner ble berørt i næringsgruppene treforedling
med 2 820, produksjon av næringsmidler med
2 280 og produksjon av klær unntatt skotøy
med 1 000. Som grunn for innskrenkninger
oppgav de fleste bedriftene ordresvikt.

Beholdningen ved utgangen av oktober 1976
av personer berørt av permisjoner var 1 150
og av innskrenket arbeidstid 5 100. Flest per-
soner berørt av permisjoner og innskrenket
arbeidstid var det i Vest-Agder med 580 per-.
soner, Rogaland 570, Akershus 460, Horda-
land 390 og Nordland 320.

Sysselsettingsstimulerende tiltak
Som følge av økende arbeidsløshet i løpet

av 1975 ble det etter hvert etablert omfattende
tiltak for å opprettholde sysselsettingen og
begrense ledigheten. Et hovedsynspunkt ved

Tabell 24. Arbeidssokere og ledige plasserl

Arbeids-
søkere

1.-3. kvartal
1974 	
1975 	
1976 	

Endringer
1974-75 	
1975-76 	

Antall ved årets begynnelse +tilgang i perioden,

utformingen av tiltakene var å holde de an-
satte i sin vanlige virksomhet så lenge som
mulig. Først når dette ikke var mulig med
rimelige tiltak, ble det satt inn andre ekstra-
ordinære sysselsettings- og opplæringstiltak
for dem som ble rammet av arbeidsløshet. Ar-
beidsløshetstrygd ble brukt som siste utvei.

Tiltakene for å holde de ansatte i sin van-.
lige virksomhet omfattet både generelle øko-
nomisk-politiske og selektive sysselsettings-
politiske tiltak. De økonomisk-politiske tilta-
kene omfattet bl.a. betydelig øking av stats-
bankenes utlånsrammer, generell øking av
likviditeten på kredittmarkedet og statsga-
rantier for private låneopptak i utlandet. Se-
lektive sysselsettingstiltak omfattet særlig
likviditetslån til bedrifter, rentestøtte til la-
gerproduksjon og driftstilskott til bedrifter i
visse bransjer og distrikter. I 2. halvår 1975
og 1. halvår 1976 ble det gitt likviditetslån
til bedrifter som i alt sysselsatte om lag
46 000 personer og rentestøtte til bedrifter
som sysselsatte 10-15 000 personer. Ordnin-
gen med driftstilskott omfattet bedrifter som
sysselsatte om lag 47 000 personer.

I 1. kvartal 1976 var det sysselsatt gjen-
nomsnittlig 14 000 personer ved forskjellige
ekstraordinære sysselsettings- og opplærings-
tiltak. Tiltakene hadde størst omfang ved ut-
gangen av mars med i alt 15 500 personer.
Ved utgangen av juni var omfanget redusert
til å omfatte 4 000 personer og tiltakene ble
da avviklet. I løpet av september og oktober
ble det igjen satt i verk ekstraordinære tiltak.
Ved utgangen av september, oktober og no-
vember var det sysselsatt henholdsvis 4 700,
6 500 og 6 700 personer ved slike tiltak.

I 2. halvår 1975 og 1. halvår 1976 ble det
av statsmidler brukt om lag 1,9 milliarder kr
til arbeidsmarkedspolitiske tiltak (likviditets-
lån, rentestøtte, driftstilskott, ekstraordinære
sysselsettings- og opplæringstiltak, arbeids-
formidling og arbeidsløshetsstønad) . For året
1974/75 var det tilsvarende beløp om lag 700
mill. kr.

Ledige
plasser
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Jordbruk

Areal og avling
Samlet kornareal viste en liten nedgang fra

1975 til 1976. Arealet av hvete og rug økte re-
lativt sterkt, mens arealet av bygg minket med
4 prosent. Havrearealet var om lag det samme
som i 1975. 1 tillegg til et samlet kornareal ph
knapt 3,0 mill. dekar var det 60 000 dekar
oljevekster til modning, en øking på 22 prosent
fra året før. Arealet av poteter økte med 31 000
dekar eller 12 prosent, mens arealet av rot-
vekster og grønnfôr økte med henholdsvis 2
prosent og 7 prosent. Samlet areal av åker og
hage økte med 1 prosent fra 1975 til 1976, mens
arealet av eng til slått og beite gikk ned med
1 prosent.

Vinteren 1975-76 var stort sett mild og snø-
fattig over Østlandet og Sørlandet. Pa Vest-
landet kom det mye nedbør, som regn i sørlige
strøk og som snø i indre og nordlige strøk. I
Trøndelag og Nordland falt det uvanlig mye
snø, opptil 2-3 meter på flat mark. Troms og
Finnmark hadde stabilt vintervier. Bortsett fra
overvintringsskade på eng og beite på Jæren
og en del skade ph jordbær i distrikter med lite
snø og barfrost, ble det ikke registrert over-
vintringsskade av betydning.

Fig. 14.

På Sør- og Østlandet kom våronna de fleste
steder i gang til normal tid, mens den i resten
av landet ble forsinket på grunn av kaldt vær
og mye snø. Våronnarbeidet ble utført under
gunstige værforhold. Ved utgangen av mai må-
ned lå forholdene godt til rette for årsveksten.

Det tørre og varme været i juni måned pâ
Sør- og Østlandet forte  til at grasavlingene ble
godt under middels. I resten av landet ble de
om lag som i et normalår. Bergingsforholdene
for engvekstene var stort sett gode. Tørken fort-
satte utover sommeren over store deler av Sm-
og Østlandet, og planteveksten ble betydelig
redusert. I resten av landet var det gunstige
forhold.

Innhøstingen begynte tidlig på Sør- og Øst-
landet, mens den i resten av landet begynte
omtrent til normal tid. Sønnafjells foregikk den
stort sett under gunstige forhold, men snøfall og
regn på Sør- og Østlandet midt i oktober måned
forsinket arbeidet noe. I resten av landet ble
innhøstingen vanskeliggjort på grunn av mye
nedbør.

Avlingene på Sør- og Østlandet ble redusert
på grunn av tørken, mens de i resten av landet
stort sett ble gode.

På grunnlag av Landbruksdirektørens mel-
ding om årsveksten ved utgangen av september
er samlet avling foreløpig beregnet til 2 063 mill.
fôrenheter eller 88 prosent av et normalår. For
1975 ble avlingen beregnet til 1891 mill. fôr-
enheter eller 81 prosent av et normalår.

Foreløpig tall for avling av engvekster til
slått, beregnet som tømi, høy, viser en øking
fra 2,13 mill. tonn i 1975 til 2,23 mila. tonn i
1976. I forhold til et n ormeal ci r var avlingen av
engvekster til slått størst i Sogn og Fjordane og
Møre og Romsdal og minst i Østfold, Akershus
og Vestfold. Avlingen av rotvekster og grønnfôr
ble noe større enn året før. Årets kornavling
er foreløpig beregnet til 860 000 tonn, eller
82 prosent av et normalår, mot 753 000 tonn i
1975. 1 forhold til normalåret var kornavlingene
størst i Sør-Trøndelag og Nordland, mens de
var minst i Østfold, Buskerud og Vestfold.

Fruktavlingene i 1976 ble stort sett bra over
hele landet. Men ph Sør- og Østlandet ble det
på grunn av tørken store variasjoner og mye
småfallen frukt. Bæravlingene ble noe under et
normalår. Avlingen av grønnsaker varierte
sterkt fra sted til sted pa grunn av tørken. En
regner at avlingen for hele landet var om lag
som i et normalår.

Husdyrhold og husdyrproduksjon

Nedgangen i hestetallet fortsatte også i 1976.
Ved utvalgstellingen pr. 20. juni 1976 var det
22 000 hester. Det var 3 prosent færre enn året
før. Tallet på storfe økte med 1 prosent siste
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Fig. 15.

året. Kutallet var 386 000 pr. 20. juni 1976, en
liten nedgang fra året før. Saueholdet økte med
2 prosent, mens geiteholdet gikk tilbake med
2 prosent. Tallet på svin økte med 4 prosent,
mens tallet på høner viste en nedgang på 1 pro-
sent fra 1975 til 1976.

Til meieriene ble det levert 1 460 mill. liter
mjølk i månedene januar oktober 1976, en
øking på 39 mill. liter i forhold til samme pe-
riode året før. Både salget av konsummjølk og
produksjonen av ost viste en nedgang] på 1 pro-
sent, mens produksjonen av smør viste en øking
på 14 prosent.

Oppgaver fra den offentlige kjøttkontrollen
viser at det ble kontrollert 92 000 tonn husdyr-
slakt (fjørfe ikke medregnet) i månedene januar
—september 1976, en nedgang på 9 000 tonn i
forhold til samme periode året før. Det ble
levert 1,27 mill. skinn fra pelsdyrgårdene i se-
songen 1975-76, mot 1,69 mill. skinn i sesongen
1974-75.

Driftsmidler

Tallet på traktorer ble beregnet til 127 800
pr. 20. juni 1976, mot 123 500 året før. Tallet
på skurtreskere og fôrhøstere var i 1976 hen-
holdsvis 14 900 og 30 600. Regnet som tonn
grunnstoff (N, P og K) var forbruket av handels-
gjødsel 173 000 tonn i 1975. En anslår forbruket
i 1976 til å være litt større. Forbruket av kraft-
fôr (leiemalt ikke medregnet) var 957 000 tonn
i perioden januar september 1976. Dette er en
øking på 8 prosent fra samme periode året før.

Priser og lønninger

Jordbruksavtalen 1974-1976, med tilleggs-
avtalen av mai 1975, løp ut 30. juni 1976. Den
14. mai 1976 ble det inngått en ny toårig av-
tale for perioden 1. juli 1976 30. juni 1978.
Avtalen er beregnet å gi jordbruket en brutto-
inntektsøking på 1 997,6 mill. kroner første
avtaleår. Av dette skal 1 045 mill. kroner tas
ut ved høyere produktpriser, mens 952,6 mill.
kroner fordeler seg på andre inntektshevende
tiltak. Av bruttobeløpet er 197,6 mill. kroner
kompensasjon for økte kraftfôrpriser.

Avtalen 1976-1978 har bestemmelser om
bl. a. :

a) Tempoplan for gjennomføring av inntekts-
målsettingen i jordbruket. Første avtaleåret
utgjør opptrappingstillegget 550 mill. kroner.

b) Kompensasjon for nedsatt arbeidstid. Til
dette ble bevilget 150 mill. kroner til av-
løserordningen og 70 mill. kroner til andre
tillegg.

c) Ferieordningen skal finansieres utenom den
ordinære inntektsrammen.

d) Det ble vedtatt at det skal gis tillegg utover
ordinær arbeidsgodtgjørelse for nødvendig ar-
beid på søn- og helligdager.

e) Jordbruket skal sikres under sjukdom ved

Tabell 25. Jordbrukets prisindeks

Jordbruksprodukter Pro-
duk-

Plante- Husdyr- sj ons-
I alt pro-

dukter
pro-

dukter
Øidler

1965 = 100
1970 	
1971 	
1972 	
1973 	
1974 	

.-....

100	 100

1975:
1. kvartals
2. »
3. »
4. »

1976:
1. kvartals
2. »
3.	 »

1 Uveid gjennomsnitt av månedsindeks.

1975 	 100

91
92

108
110

107
111
123

100

92
100
106
105

108
114
115

90
89

108
112

106
109
126

96
98

103
103

106
110
111
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sjukelønnsordning og dekning av kostna-
dene ved å leie avløsere.

Nytt i avtalen 1976-1978 er tilskott til ned-
skriving av kostnadene ved behandling av halm.
Nytt er også frakttilskott for egg, og driftstil-
skott til fruktlagre. Emballasjetilskottet til frukt
og grønnsaker er utvidet til også å omfatte
jordbær, plommer, kirsebær og moreller. Nytt
i avtalen er også en bevilgning på 1 mill. kroner
til fremme av norsk frøavl.

For andre avtaleår skal netto inntektsttillegg,
kompensasjon for kostnadsøking, tilskott til
ferie- og fritidsfremmende tiltak og opptrap-
pingstiltak fastsettes etter de samme retnings-
linjer som i første avtaleår.

Prisøkingen ble lagt på de fleste jordbruks-
produkter. Prisen på bygg, hvete og rug til
produsent ble økt med 14 kroner pr. 100 kg,
mens prisen på havre ble økt med 13 kroner
pr. 100 kg. Normalprisen på poteter økte med
16 kroner pr. 100 kg. Til justering av normal-
prisene på frukt og grønnsaker ble avsatt hen-
holdsvis 15 mill. kroner og 25 mill. kroner. For
å dempe prisstigningen ble det på mjølk, ost
og kjøtt satt inn subsidier.

Ordningen med kvantumsavgrenset pristil-
skott på mjølk er blitt styrket. Fra 1. juli 1976
økte tilskottet fra 15 øre til 35 øre pr. kilo for
de første 20 000 kilo mjølk levert meieri, og
fra 5 øre til 25 øre pr. kilo for leveranser mellom.
20 000 kilo og 30 000 kilo. Reglene for distrikts-
tilskott på mjølk ble endret og sonegrensene
justert.

Fig. 16.

Bevilgningene til Landbrukets utbyggings-
fond er økt med 125 mill. kroner, til 227,6 mill.
kroner årlig. Det meste av økingen skal gå til
å heve tilskottene til driftsbygninger. Tilskotts-
ordningen for silo skal utvides til også å om-
fatte tilskott til bygging av høytørker. Reglene
for grassilotrygd endres. Inntektsgrensen for
tilskott til kunstgjødsel på mindre bruk er
hevet med 12 000 kroner. Bevilgningen til
driftstilskott er økt. Til gjennomføring av drifts-
tilskottsordningen for bruk med over 10 dekar
jordbruksareal ble det bevilget 202 mill. kroner
for tilskottsåret 1975-76. I alt 75 000 søknader
om driftstilskott ble godkjent.

Jordbrukets prisindeks (pris til produsent,
1975 = 100) steg fra 109 i oktober 1975 til 125
i oktober 1976, dvs. med 14,7 prosent. I samme
tidsrommet steg prisindeksen på produksjons-
midler og produksjonstjenester fra 103 til 111,
eller med 7,8 prosent. Utviklingen går ellers
fram av tabell 25.

Markedsprisen høsten 1976 var for poteter og
de fleste grønnsakslag litt høyere enn året før.
Potetprisen lå over øvre prisgrense. Det utløste
fri import. 8. september 1976 ble det fastsatt
maksimalpris på poteter, den ble seinere justert
noe opp. Periodevis lå også prisen på flere
grønnsakslag over den øvre prisgrense. Prisen
på norsk frukt lå høsten 1976 lavere enn året
før.

For kjøtt, flesk og egg skal jordbruksorgani-
sasjonene fortsatt sørge for å holde gjennom-
snittsprisene på eller under et avtalt nivå. For
avtaleåret 1975-76 ble de avtalte gjennom-
snittspriser oppnådd. Oppstillingen nedenfor vi-
ser de avtalte gjennomsnittspriser de siste år:

Kr pr. kg
Middelpris etter
	

Okse Lam Gris Egg
jordbruksavtalene
	

kl. 1 kl. 1 kl. 1 kl. A

1/7 1974-31/12 1974 13,35 15,30 9,70 7,75
1/1 1975-30/6 1975 14,15 15,30 10,15 7,75
1/7 1975-9/10 1975 15,65 17,30 11,40 8,05
10/10 1975-30/6 1976 15,65 17,30 11,50 8,25
1/7 1976-30/6 1977 18,65 21,30 13,10 9,35

Etter den nye jordbruksavtalen ble maksimal-
prisen på konsummjølk og 35 prosent fløte økt
med henholdsvis 37 øre og 125 øre pr. liter.
Prisen på ost økte med gjennomsnittlig 250 øre
pr. kg og for smør med 100 øre pr. kg. Utbe-
talingsprisen på mjølk til produsent er beregnet
å øke med ca. 20 øre pr. liter. I tillegg kommer
økingen i tilskottet på de første 30 000 kilo
mjølk levert meieri og endringene i distriktstil-
skottet.

En bedret økonomisk situasjon i flere av
kjøperlandene, særlig i Vest-Tyskland, har ført
til stigende priser for pelsskinn. Prisstigningen
en fikk ved desemberauksjonen 1975, fortsatte
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Tabell 26. Regnskapsresultater i jordbruket
pr. bruk

Driftsoversk.
Av

dette
famili-

ens
ar-

b eids-
for-

tjen-
este

1970 	
1971 	
1972 	
1973 	
1974 	
1975 	

1975:

	

50,1-100 daa	 78 115,3 73,8 41,5 33,9

	

100,1-200 »	 141 172,8 113,6 59,2 47,5

	

200,1-300	 239 202,9 138,4 64,5 46,4

	

300,1-500 »	 370 271,0 193,8 77,2 54,1

Innmarksareal.

utover i sesongen. Nedgangen i prisene på mink-
skinn ved maiauksjonen 1976 skyldtes at ved
denne auksjonen ble også alle undersorter og
etterpelsede skinn solgt. Gjennomsnittlig salgs-
pris for samtlige minkskinn i 1975-76 var
114 kroner, mot 77 kroner sesongen før.

Arbeidslønnen for månedsbetalte menn i jord-
bruket steg etter Byråets statistikk med 13,4
prosent fra september 1974 til september 1975.
Ny tariffavtale for jordbruksarbeidere ble inn-
gått med virkning fra 1. juli 1976 til 30. april
1978. Ved forhandlingene om den nye avtalen,
som inngikk i det kombinerte lønnsoppgjøret,
ble det gitt et tillegg på 6,25 prosent som kom-
pensasjon for arbeidstidsforkortelsen fra 42,5
timer til 40 timer pr. uke. Videre ble det gitt
et generelt lønnstillegg på 58 øre pr. time og
et lavtlønnstillegg på 78 øre pr. time. Etter
forbundsvise forhandlinger ble det også gitt et
tillegg på 16 ore pr. time. Timefortjenesten for
voksne jordbruksarbeidere med 2 års praksis
var fra 1 juli 1976 kr 22,05. Om tillegg i det
andre avtaleåret skal det forhandles seinere.

Norges Landbruksøkonomiske Institutt be-
arbeider driftsregnskap for vel 1 000 bruk for-
delt over hele landet. Hovedresultatene går
fram av tabell 26. Nettoinntekten av jordbruk,
skogbruk og binæringer regnet under ett var
67 700 kroner pr. familie i 1975, en øking på
10 300 kroner fra 1974. Den gjennomsnittlige
nettoinntekt pr. årsverk var 44 000 kroner i
1975, mot 35 900 kroner i 1974.

Tabell 27. Hogst av bar- og lauvtrevirke
til salg og industriell produksjon

I alt
Driftsår

Mill. m3

	1971-72	 7,4

	

1972-73	 7,5

	

1973-74	 8,7

	

1974-75	 8,9

	

1975-76*	 8,6

Skogbruk

Driftsforhold og avvirkning
Driftsforholdene på Østlandet, Sørlandet og

sørlige deler av Vestlandet var stort sett gode
vinteren og våren 1976, mens det det fra Roms-
dal og nordover var ekstremt mye snø og store
transportproblemer. Vanskene var spesielt store
i høyereliggende strøk. Mens tilbakegangen i
salgsavvirkning på landsbasis var om lag 3,5
prosent i forhold til foregående driftsår, var
svikten i Sør-Trøndelag 36 prosent, i Nord-
Trøndelag 16 prosent, i Nordland 28 prosent og
i Troms 44 prosent. Størst relativ øking i av-
virkningen hadde Hordaland med vel 22 pro-
sent. Tallene bygger på hogstrapporten fra Land-
bruksdepartementet og gjelder avvirkningen pr.

Fig. 17.

Areal' 

Pro-
duk-

sjons-
inn-

tekter

Kost-
nader    I alt

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Verdi
Mill. kr

	7,5 	 717

	

7,6	 759

	

8,8	 1 132

	

9,0	 1 443

	

8,7	 1 400



Pr. 15. november 	
» 15. desember 	
» 15. februar 	
» 15. mars 	
» 15. april 	

6 295
8 312

10 152
10 055

6 303

6 191
8 129

10 257
10 103
7 235

5 419
7 151
9 389
8 719
5 351

5 450
6 991
9 406
9 188
6 653
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30. juni 1976. Ifølge samme rapport ble det i
1975-76 avvirket 8,1 mill. m3 mot vel 8,3
mill. m3 sesongen for. Det endelige salgsavvirk-
ningskvantum for 1975-76 vil antakelig bli
8,7 mill. m3, mot 9,0 mill. m3 sesongen før.
I tillegg til dette kommer forbruket av trevirke
på gårdene, som av Statistisk Sentralbyrå er
beregnet til 0,7 mill. m3 .

Tommermarkedet

Det har gjennom året 1976 vært store sorti-
mentsvise forskjeller i etterspørselen etter tom-
mer. Skurtømmer av gran og furu var mangel-
vare flere steder i landet. Virkestilgangen var
spesielt vanskelig for sagbrukene i Trøndelag
på grunn av driftsforholdene i skogen. I perioder
måtte flere sagbruk innstille driften. Masse-
virke og sponplatevirke av lauvtre var det
derimot vanskelig å få solgt. Av barmassevirket
var det gjennomgående lettere å bli av med
gran enn furu. Treforedlingsindustrien hadde
store lagerbeholdninger i 1976.

Utenrikshandel

I de ni første månedene av 1976 ble det inn-
fort til Norge i alt 0,87 mill. m3 rundvirke av
nordiske treslag. Av dette var 0,72 mill. m3

massevirke. I samme periode i 1975 var inn-
førselen av nordiske treslag 1,38 mill. m3 , hvorav
1,23 mill. m3 massevirke. Det ble i de ni første
mânedene av 1976 også innført 0,10 mill. m3

treavfall og 0,19 mill. m3 cellulose- og tremasse-
flis, mot henholdsvis 0,13 mill. m3 og 0,24 mill. m3

i samme periode i 1975.
Utførselen av rundvirke var i januar-sep-

tember 1976 i alt 0,05 mill. m3, mot 0,04 mill. m3

i samme periode i 1975. Av cellulose og tre-
masseflis ble det utført 0,03 mill. m3, mens ut-
forselen av treavfall var 0,15 mill. m3 .

Sysselsetting

Det ble meldt om god tilgang på arbeidskraft
i skogbruket gjennom sesongen 1975-76. Men
antallet hoggere i arbeid var gjennomgående
lavere enn i foregående sesong.

I løpet av vinteren og våren ble det satt i
verk ekstraordinære tiltak for å opprettholde
sysselsettingen i skogen, spesielt i de områdene
der skogsdriftens lønnsomhet var truet av store
snømengder. Nordafjells ble det gitt driftstil-
skott på kr 15,-- pr. m3 i perioden 21. januar
til 15. februar og kr 10,— pr. m3 seinere på
vinteren. Bevilgningene var på i alt 4,5 mill.
kroner. På grunnlag av tilråding i St. prp. nr. 86
(1975-76) ble det også gitt støtte til lagring
av virke i treforedlings- og sponplateindustrien.
Støtten gjaldt den del av lagerbeholdningen som
overskred gjennomsnittet av lagerbeholdningene
i 1973 og 1974 ved nærmere fastsatte datoer.
Bevilgningen var på i alt 16,3 mill. kroner.

Skogkultur

Det var stor aktivitet under vårplantingen og
det ble satt ut anslagsvis 55 mill. planter. Under
den ekstreme tørken i Sør-Norge ble tilslaget
varierende, men det ser ut til at planter som
kom tidlig i jorda og planter som ble satt ut
på nye hogstflater har klart seg best. Høst-
plantingen kom seint i gang og det ble satt ut
knapt 10 mill. planter. Det ble sanket kongler
tilsvarende en frømengde på 7,5 tonn i 1976.

Tørken i Sør-Norge førte med seg en del
større skogbranner. En har ennå ikke oversikt
over hvor store verdier som gikk tapt.

Høsten 1976 ble det stormfelt betydelige
mengder skog i de sørlige delene av Trøndelag.
I Sør-Norge ble det toppbrekkskader på grunn
av det store snøfallet i oktober. Verst gikk det
ut over skogen i Buskerud og Telemark.

Fra og med 1976 er det gitt anledning til å
nytte skogavgiftsmidler til gjødsling av ungskog.

Tommerpriser

De avtalte tømmerprisene for sesongen 1975—
76 var (prisendring i forhold til foregående se-
song i parentes) : prima skurvirke gran og furu
kr 183,— (+ kr 5,—), sekunda skurvirke gran
og furu kr 171,— (-1- kr 3,—), ubarket masse-
virke gran kr 148,50 (som før), ubarket masse-
virke furu kr 141,— (som før) og ubarket masse-
virke bjørk kr 95,— (som før).

Tabell 28. Hoggere arbeid

I 1972-73 1973-74 1974-75 1975-76   



15,82	 17,50	 20,11	 23,21

	11,19	 11,74	 13,48	 14,60

	

1,61	 1,69	 1,94	 2,10

Fiske og fangst

De samlede fangstresultater i fiske

Årsfangsten i 1976 anslås foreløpig til 3 100 000
tonn til en førstehåndsverdi av om lag 2 500
mill. kroner. Fangstmengden lå ca. 800 tonn
over fjorårets kvantum. Førstehåndsverdien var
om lag 550 mill. kroner høyere enn i 1975.

Økingen i fangstmengden skyldtes i første
rekke et rekordutbytte i loddefisket i 1976 og
en øking i torskekvantumet.

Tabell 30. Samlet fangstutbytte

Mengde
i tonn

Verdi i
1 000 kr

Gj.snitt 1960-1964
Gj.snitt 1965-1969
1970 	
1971 	
1972 	
1973 	
1974* 	
1975* 	
1976* 	

1 278 570	 702 918
2 522 737	 1 159 336
2 707 214 1 426 398
2 810 466 1 597 836
2 910 220	 1 618 223
2 720 160	 1978 646
2 397 335	2250408
2 305 229	 1 937 322
3 100 000 2 500 000
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Tabell 29. Utdrag av tariffene for hogst og kjering

Drifts:1r

1973-74	 1974-75	 1975-76	 1976-77

Hogst av barket tommerl.. pr. m 3 kr
tillegg pr. trel 	

Hogst av ubarket tømmer1 , 2 pr. ms kr
tillegg pr. trel 	

Kjøring med hest:
Lunning av barket tømmer pr. ms kr	 11,46	 13,18	 15,13	 16,64
Lunning av ubarkettommer » * *	 13,50	 15,53	 17,83	 19,61
På- og avlessing  	 JO )1	 5,11	 5,88	 6,75	 '7,43
Kjøring pr. km  	 * *	 5,69	 6,54	 7,50	 8,25

Snarekjøring med jordbruks-
traktor3 	 prima kr

Lagsakkord, stammedrift:
Høydeklasse 1,00-1,19
Gran, grunnsats 	 pr. m, kr

	tillegg pr. tre 	
Timelønt arbeid:

Arbeider over 18 år
Fagarbeider 	
Maskinfører 	
Mann og hest 	
Traktor m. fører 	

Hogst, aptering og kapping. Gran høydeklasse 1,00-1,19. 2 Målt utenpå bark. 3 Snarekjøring uten
forutgående lunning av tømmer kappet i fallende lengder. Beregnet etter 3,5 trær pr. ms, kjøreaystand
500-600 m og sortering av 2 til 4 sortiment.

	20,74	 20,96	 24,09	 25,69

	

2,15	 2,18	 2,51	 2,98

	

10,75	 10,81	 12,38	 13,21

	

1,37	 1,40	 1,61	 1,75

kr	 14,65	 16,00	 18,93	 22,70
*	 -	 17,50	 20,43	 24,20
* -	 19,00	 21,93	 25,70
* 24,42	 26,00	 30,40	 34,60
» ..._.	 -	 59,00

5. juli 1976 ble det avtalt garanterte minste-
priser for skurtømmer hogd etter 1. august 1976.
For basisdimensjonen 10 hm lengde 20 cm topp
ble prisene : prima gran kr 218,40, prima furu
kr 234,-, sekunda gran og furu kr 202,80.
Volum og prisberegning skjer etter et nytt prøve-
opplegg for 1976-77. Sammenliknet med tid-
ligere er det premiering av langt tømmer og
straffing av kort tømmer. Prisene var ikke ende-
lige. Nye forhandlinger om endelige skurtøm-
merpriser skulle påbegynnes seinest 15. desember.

Tariffavtaler
Overenskomsten av 26. mai 1976 mellom

Skogbrukets Arbeidsgiverforening og Direk-
toratet for statens skoger på den ene side og
Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Skog- og
Landarbeiderforbund på den annen side gjelder
fram til 30. april 1978. Det er tatt inn bestem-
melser om lønnsreguleringsforhandlinger innen
utgangen av første avtaleår (30. april 1977).
Utdrag av overenskomsten er gitt i tabell 29.

Jaktstatistikk
Etter jaktstatistikkens foreløpige oppgaver

over regulær jakt ble det i 1976 felt om lag
11 200 elg og 6 900 villrein, mot 10 200 elg og
6 300 villrein i 1975.
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Av dette brukt til :
Fersk,

frosset og til
hermetikk

Total
fangst Henging Salting

Tonn

Gj.sn. 1960-1964 102 325
Gj.sn. 1965-1969 111 642
1971 	  200 204
1972 	  215 658
1973 	  138 912
1974 	  104 335
1975 	 89 153

Tonn

51 956
43 148
37 188
21 284
26 188
14 813
22 995

Tonn

21 599
22 766
89 043

122 792
63 818
50 532
30 443

Tonn

28 770
45 728
73 973
71 582
48 906
38 990
35 715

HI

39 408
28 860
61 263
49 750
58 681
31 429
22 595

H1	 HI

	85 811	 37 849

	

83 176	 37 076

	

194 849	 90 518

	

206 280	 99 550

	

121 407	 56 528

	

60 099	 27 461

	

44 176	 16 065

Tilvirket
damp-
tran

Rogn Lever  
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Fig. 18.

Sysselsetting i fiske
I 1975 var det etter oppgaver som Fiskeri-

direktoratet mottar fra de kommunale fiske-
nemnder om lag 35 100 fiskere. Av disse hadde
om lag 16 900 fiske som eneste yrke, 8 200 fiske
som hovedyrke og 10 000 fiske som biyrke.

Fiskefarkoster
Det var pr. 31. desember 1975 registrert

28 509 farkoster med maskin, mot 27 832 far-
koster ved utgangen av 1974. Tallet på far-
koster i 1975 fordelte seg med 20 695 på åpne
fiskefarkoster, 6 564 på dekte farkoster av tre,
629 på dekte stålfarkoster, 596 på dekte far-
koster av plast og 25 på dekte farkoster av annet
byggemateriale.

1) I NKL SARD I NELLA

Fig. 19.

Torskelisket
L of otfisk et. I alt ble det oppfisket

32 410 tonn skrei i Lofoten i 1976. Det var
8 737 tonn mer enn året for. Ved hovedopp-
tellingen pr. 22. mars deltok det i alt 1 585
fartøyer med en samlet besetning på 4 274
mann. I 1975 deltok 1 441 fartøyer med en
samlet besetning på 4 077 mann.

Av annen torsk og annen skrei
var det ved utgangenav oktober landet 41 277
i Finnmark, 36 717 tonn i Troms, 35 742 tonn i
Nord land, 2 695 tonn i Trøndelag og 43 261 tonn i
More og Romsdal. Samlet for hele 1976 antar
en at totalfangsten av annen skrei og annen
torsk kan ha vært om lag 180 000 tonn mot
178 270 i 1975.

Tabell 31. Skrei og vårtorsk. Bruken av fangsten 1

Tall fra 1976 ikke tilgjengelig.



1974 1975* 1976 1974 1975* 1976

Frosset 	
Fersk eks-

port .
Salting
	

59
Mjøl og

olje  
	

0
Hermetikk 0
Agn   3
Fersk
innenlands
	

5
Dyrefôr .	 0

35

0 15
0

0
1

I alt 	 67 38 16 1

sr.

o

o
o

I 1974 1975*	 1976*

Hjemmeforbruk
og røyking . . .

Eksportert fersk 	
Hermetikk 	
Agn 	
Salting 	
Frysing ......
Filet 	
Fôrmjøl og olje 	
Annet 	

I alt 	

3 543
739

1 306
10 405

615
11 526

4 237
255 409

26

287 806

3 358
845

1 400
10 535

466
7 618
1 172

218 024
22

2 285
886
472

4 367
89

24 661
946

173 730
64

243 440 207 500

AgnOppm./
dyrefôr
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Tabell 32. Feitsild og småsild. Bruken av
fangsten. i 000 hl

Feitsild Småsild

Vårtorskefisket i Finnmark gav
et fangstresultat på i alt 57 339 tonn, som er
ca. 25 700 tonn mer enn i 1975. I fisket deltok
1 929 fartøyer med en samlet besetning på
5 081 mann. Det var 467 flere fartøyer og 1 075
flere mann enn i 1975.

Samlet gav torskefiskeriene i 1976 et høyere
utbytte enn i 1975. Fangstkvantumet i 1976
er beregnet til 270 000 tonn, mot 234 000 tonn
i 1975.

Sildefisket

På grunn av bestandssituasjonen var det satt
forbud mot fiske av vintersild i 1976.

Feit- og småsildfisket gav trolig
et samlet fangstresultat på om lag 5 000 hl,
hvorav 4 000 hl feitsild og 1 000 hl småsild. I
1975 var utbyttet 38 483 hl feitsild og 8 559 hl
småsild. Fisket av feit- og småsild var under-
lagt kvantumsregulering både i 1975 og i 1976.

Det ble heller ikke i 1976 tatt islandssild.

Fisket i Nordsjøen og Skagerak
etter sild og makrell gav trolig om lag 243 000
tonn. Det er om lag 45 000 tonn mindre enn i
1975. Av nordsjøsild regner en med om lag
34 000 tonn, som er om lag det samme som året
før. Av makrell, inklusiv hestmakrell, regner
en med om lag 209 000 tonn, mot 254 000 tonn.
i 1975. Forskjellige fangstbegrensende regule-
ringer var virksomme også i 1976.

Loddefisket

I 1976 var det pr. 16. november oppfisket i
alt ca. 20,0 mill. hi lodde. Av dette kvantum
var 12,7 mill. hl vinterlodde og ca. 7,3 mill. hl

Tabell 33. Makrell, pir og gyt. Tonn'

Eksklusive hestmakrell og all makrell tatt
ved Vest-Afrika.

sommerlodde. Av loddekvantumet ble ca.
239 000 hl tatt ved Newfoundland. I 1975 var
samlet kvantum 10,1 mill. hl, hvorav 4,0 mill. hl
var sommerlodde. Oppfisket kvantum ved
Newfoundland var 386 000 hl lodde.

Annet fiske

Annet industrifiske i 1976 gav
trolig 190 000 tonn øyepål og 43 200 tonn tobis,
mot henholdsvis 308 806 tonn og 54 139 tonn
i 1975.

S e i f i s k et antas å ha gitt et fangstut-
bytte på 110 000 tonn, som er 10 000 tonn mer
enn året før.

Brislingfisket. En regner med å ha
nådd opp i et fangstkvantum på ca. 120 000
tonn, mot 162 000 tonn i 1975. Av brisling-
kvantumet i 1976 var ca. 114 000 tonn hav-
brisling.

Fisket ved Vest-Afrika. En reg-
ner med at norske fiskere ikke har deltatt i
dette fisket i 1976.

Tabell 34. Lodde. Bruken av fangsten. Tonn

1969	 678 935
1970	 1 301 014
1971	 1 371 154
1972	 1 556 369
1973	 1 332 119
1974	 1 030 158
1975*	 980 202
1976* 2 000 000

Total	 Fersk/
fangst	 frysing

3
2

2 758
3 578

24 776
14 174

4 644
13000

678 932
1 300 996
1 368 244
1 552 787
1 307 343
1 015 923

975 433
1 987 000

16
152

4

61
125



26
352

26

85 090

69 644
15 427

8
8
3

1 823

12 247
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Tabell 35. Gjennomsnittspriser til fisker. Kr pr. tonn

1970 1971	 1972	 1973 1974

1
1

1975*	 ,	 1976*1)

Kveite  	 6 291 6 787 7 601 9 231 9 976 10 478 11 206
Torsk  	 1 303 1 679 1 802 2 072 2 973 2 725 3 186
Sei 	 735 870 922 1 018 1 468 1 289 1 592
Makrell 	 503 483 472 660 702 670 780
Makrellstørje  	 3 494 4 219 4 794 4 826 2 905 4 373 4 000
Pigghå 	 801 943 969 1 170 1 803 2 001 2 496

Gjennomsnittspriser januar—juli.

Anvendelse av fangstene
Foreløpige totaloppgaver for 1976 viser at

mengden av fisk som er anvendt til henging er
økt noe sammenliknet med året før. Kvantum
til hermetikk er omtrent det samme, mens
kvantum til salting og frysing viser noe nedgang.
Derimot er anvendelsen av fisk til mjøl og olje
økt betydelig, noe som skyldes det store kvan-
tum av lodde.

Priser og støttetiltak
Stortinget har truffet en rekke vedtak om

støttetiltak i fiskerinæringen for året 1976.
Etter avtale som ble inngått mellom staten

og Forbruker- og administrasjonsdepartementet
og Norges Fiskarlag den 4. desember 1975
(jfr. St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 26), og avtale
inngått den 2. juni 1976 (jfr. St.prp. nr. 192)
er det beregnet at de samlede uttellinger for
statskassen til støttetiltak i fiskerinæringen vil
bli 546,1 mill. kroner i 1976.

I avtalen som ble inngått 4. desember 1975
var den samlede ramme beregnet til 450 mill.
kroner, hvorav 325 mill. kroner som tilskudd
og 125 mill. kroner som lån. Avtalen omfattet
støttetiltak på kostnadssiden og sosiale tiltak.
som skulle gjelde for hele 1976, og inntekts-
støtte til torske- og sildefiskeriene for månedene
januar—mai. Denne utformingen av avtalen,
som må ses på bakgrunn av de daværende mar-
kedsforhoid i næringen, forutsatte nye forhand-
linger om inntektsstøtte til torske- og silde-
fiskeriene for årets 7 siste måneder. Rammen
for den nye avtalen som ble inngått 2. juni 1976
var beregnet til 267,1 mill. kroner, hvorav 177,1
mill. kroner ble gitt som tilskudd og 90 mill.
kroner som lån. Det avtalte lånebeløp på 90 mill.
kroner er forutsatt tilført Prisreguleringsfondet
for sild. Lånet ble stilt til disposisjon for fondet
ved at lån på 110 mill. kroner som ble gitt ved
Stortingets vedtak av 18. april 1975, ble forhøyet
med 90 mill. kroner til 31. desember 1976. Resten
av lånet, 20 mill. kroner, ble tilbakebetalt fra
fondet.

Utpå høstparten viser det seg at det avsatte
beløp i avtalen av 2. juni 1976 for å opprett-
holde prisene i torskesektoren ble for knapt.
Regjeringen foreslo derfor 8. oktober ytterlig-
ere 72 mill. kroner bevilget (St. prp. nr. 22), noe
Stortinget sluttet seg til.

Selfangst

I selfangsten deltok 26 fartøyer i 1976. I alt
ble det innklarert fangst fra 26 turer, mot 30
turer i 1975.

Den samlede fangst utgjorde 85 090 dyr, mot
112 272 dyr i 1975. Førstehåndsverdien av
fangsten utgjorde 12,2 mill. kroner, mot 17,7
mill. kroner i 1975.

Hvalfangst

Norske fartøyer drev også i 1976 bare små-
hvalfangst i nordlige farvann. Førstehåndsver-
dien av fangsten utgjorde om lag 29 mill. kroner
mot 15 mill. kroner i 1975.

Tabell 36. Utbyttet av selfangsten

I 1974

Antall fartoyer . .
Besetning 	
Innklarerte fangst-

turer 	
Fangst:
Dyr i alt	 Stk. 113 932
Av dette:

Grønlandssel
Klappmyss »
Storkobbe
Snadd
Isbjørn

Spekk	 Tonn

Innklareringsverdi
1 000 kr

>>

>>

30
408

30

77 664
36 195

50
22

1
2 374

18 981

28
384

30

112 272

75 928
36 182

156
5
1

2 391

17 738

1975* 1976*  
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Bergverksdrift, industri og kraftforsyning

Industriproduksjonen uten bergverksdrift
og kraftforsyning viste bare svak vekst gjen-
nom 1976 etter at et bunnpunkt var passert
høsten 1975. For året under ett ble produk-
sjonen knapt 1,5 prosent høyere enn foregå-
ende år. Vekstimpulsene kom i første rekke
fra utenlandsetterspørselen og den innenland-
ske konsumetterspørselen, men selv innen
produksjonen av varer til disse anvendelsene
varierte forholdene betraktelig. Produksjons-
oppgangen ble dessuten i betydelig grad brem-
set av at mange bedrifter ved årets begyn-
nelse satt inne med svære lagre av ferdig-
varer. Det siste gjaldt særlig for eksport-
industrien, hvor flere bedrifter hadde ledig
produksjonskapasitet gjennom hele året. Med-.
virkende til dette var også vanskelige avset-
ningsforhold for visse produkter. Nedgangen
i pundkursen skapte spesielle problemer for
bedrifter som tradisjonelt har hatt stor eks-
port til Storbritannia.

Den sterke økingen i innenlandsk etter-
spørsel til konsum slo ut i markert oppgang
i produksjonen av konsumvarer. Produksjonen
av varer direkte til investering viste derimot
svak utvikling. Dette hang bl.a. sammen med
ordresvikten og produksjonsnedgangen ved
skipsverftene. På den annen side fikk norske
bedrifter en økende andel av leveransene til
utbygging av oljefeltene i Nordsjøen. Ned-
gang i byggevirksomheten i 1976 gav utslag i
produksjonen av innsatsvarer til bygg og an-
legg, som lå på samme nivå som året før.
Produksjonen av andre innsatsvarer viste
derimot en viss oppgang.

Etter foreløpige beregninger var produksjo-
nen i bergverksdrift, industri og kraftforsy-
ning 6 prosent høyere enn i 1975. økingen
fra 1974 til 1975 var 6,5 prosent. Veksttakten
ligger betydelig over gjennomsnittlig vekst-
rate 1968-75 (4,8 prosent, se tabell 37).

Produksjonen i bergverksdrift var
etter foreløpige anslag 37 prosent høyere i
1976 enn året før. (Gjennomsnittlig vekstrate
1968-75 var 26,7 prosent.) Den uvanlig ster-
ke veksten, særlig de to siste årene, skyldes
i alt vesentlig økingen i oljeutvinningen (se
figur 24). Når en ser på veksten i bergverks-
drift ekskl. oljeutvinning, var stigningen fra
1975 til 1976 litt lavere enn den gjennomsnitt-
lige vekstrate for perioden 1968-75 som var
på 3,6 prosent.

Etterspørselen etter kull var god i 1976 og
økt bryting og klargjøring av tidligere brutt
kull førte til en produksjonsvekst på hele
30 prosent fra året før. Også bryting og ut-
vinning av malm viste markert vekst fra året
før. Stigningen skyldes for en stor del om-

legging av produksjonen til mer bearbeidde
produkter. Også i 1976 var kopperprisene
lave, og produsenter som satt med store lagre
fikk statsgaranti for likviditetslån for å dek-
ke underskuddene i 1975 og 1976.
I industrien viste produksjonen en

underliggende tendens til bare svak stigning
gjennom 1976 etter at et bunnpunkt var pas-
sert høsten 1975. Etter foreløpige beregninger
var industriproduksjonen 1,4 prosent høyere
enn i 1975, men likevel 1 prosent lavere enn
i 1974.

Produksjonen i kr a f t f or s y ning økte
med 6 prosent fra 1975 til 1976. Veksten kom
trass i at de kraftintensive industribransjer

som avtar om lag tredjeparten av elektri-
sitetsproduksjonen — bare hadde en produk-
sjonsoppgang på om lag 1 prosent fra 1975
til 1976.

Delindeksene for samlet produksjon i berg-
verksdrift, industri og kraftforsyning etter
anvendelse avspeilte i 1976 i første rekke
ulikheter i etterspørselsutviklingen. Bare i
meget liten utstrekning ble produksjonen be-
grenset av mangel på kapasitet, arbeidskraft
eller råstoff.

Produksjonen av eksportvarer steg med
8-9 prosent fra 1975 til 1976. Når en holder
råolje utenfor var okingen knapt 3 prosent.
Den sesongkorrigerte indeksen (der bl.a. olje-
utvinning er holdt utenfor) viser at bunnen
for eksportvareproduksjonen ble passert om-
kring årsskiftet 1975/76. Deretter var det
stort sett klar oppgang gjennom hele 1976.
Foruten økingen i malmproduksjonen var
det oppgang i produksjonen av fiskevarer,
fiskehermetikk, fiskeoljer og -mjøl, ikke-jern-
holdige metaller og papir og papp, mens det
var nedgang for tremasse og cellulose.

Etter foreløpige beregninger økte produk-
sjonen av konsumvarer med vel 3 prosent
fra året før. Sesongkorrigert viste konsum-
vareproduksjonen stigning gjennom meste-
parten av 1976 etter stagnasjonen i 1975. Pro-
duksjonen av investeringsvarer viste i 1976
sterke svingninger uten noen klar tendens
til verken opp- eller nedgang. Produksjonen
av varer til vareinnsats i bygg og anlegg viste
svakt synkende tendens fra 3. kvartal 1975
til sommeren 1976. Utover høsten gikk pro-
duksjonen noe opp igjen. Etter foreløpige an-
slag økte produksjonen av andre innsatsvarer
enn til bygg og anlegg med 3 prosent fra 1975
til 1976. Produksjonen var i markert oppgang
vinteren 1975/76, viste tegn til svikt i som-
mermånedene, men tok seg noe opp igjen ut-
over høsten.

Blant de enkelte industrigrupper viste pro-
duksjonen av næringsmidler, drikkevarer og
tobakk størst oppgang fra året for med 6,5
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Tabell 37. Produksjonsindeks for bergverksdrift, industri og kraftforsyning.
Gjennomsnittlig vekstrate pr. år

1968-1975 Jan.-okt.
1975-1976  

2, 3, 4 Bergverksdrift,' industri og kraftforsyning i alt 	

2	 Bergverksdrift' 	
21	 Bryting av kull 	
23	 Bryting og utvinning av malm 	
29	 Bergverksdrift ellers 	
3	 Industri 	
31	 Prod. av næringsmidler, drikkevarer og tobakksvarer
312	 Produksjon av næringsmidler 	
313	 Produksjon av drikkevarer 	
314	 Produksjon av tobakksvarer 	
32	 Prod. av tekstilvarer, bekledn.varer, lær og lærvarer 	
321	 Produksjon av tekstilvarer 	
322	 Produksjon av klær, unntatt skotøy 	
323	 Produksjon av lær og lær- og skinnvarer, unntatt klær

og skotøy 	
324	 Produksjon av skotøy 	
33	 Produksjon av trevarer 	
331	 Produksjon av trevarer, unntatt møbler og innred-

ninger 	
332	 Produksjon av møbler og innredninger av tre . . . 	
34	 Treforedling, grafisk produksjon og forlagsvirksomhet 	
341	 Treforedling 	
342	 Grafisk produksjon og forlagsvirksomhet 	
35	 Produksjon av kjemiske produkter, mineralolje-, kull-,

gummi- og plastprodukter 	
351	 Produksjon av kjemiske råvarer 	
352	 Produksjon av kjemisk-tekniske produkter 	
353-354	 Raffinering av jordolje, prod. av jordolje- og kull-

produkter 	
355	 Produksjon og reparasjon av gummiprodukter . .
356	 Produksjon av plastvarer 	
36	 Produksjon av mineralske produkter 	
361	 Produksjon av keramiske produkter 	
362	 Produksjon av glass og glassvarer 	
369	 Produksjon av mineralske produkter ellers 	
37	 Produksjon av metaller 	
371	 Produksjon av jern, stål og ferrolegeringer 	
372	 Produksjon av ikke-jernholdige metaller 	
38	 Produksjon av verkstedprodukter 	
381	 Produksjon av metallvarer 	
382	 Produksjon av maskiner 	
383	 Produksjon av elektriske apparater og materiell 	
384	 Produksjon av transportmidler 	
385	 Produksjon av tekniske og vitenskapelige instru-

menter, fotoartikler og optiske artikler 	
39	 Industriproduksjon ellers 	
41	 Elektrisitets-, gass- og dampforsyning 	

Produksjon etter anvendelse:
Eksport 	
Konsum 	
Investering 	
Vareinnsats i bygg og anlegg 	
Vareinnsats ellers 	

	4,8 	 7,0

	

26,7	 47,6

	

2,5	 33,1

	

3,8	 7,7

	

3 , 5	 4,9

	

3 , 3	 1,0

	

1 , 5	 6,1

	

0,4	 13,1

	

5 , 0	 - 0,8
0 , 8

	

2 , 1	 - 4,7

	

0 , 3	 - 0,2

	

3,9	 - 11,6

1 , 6
-- 5 , 6

6.3

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

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

6 , 0	 6,3
0 , 4	 - 13,7
9 , 4	 22,5
3 , 7	 3,8
0 , 1	 - 1,1
3 , 9	 10,3
4 , 1	 3,2
3 , 4
3 , 7	 9,4
3 , 1	 10,1
5 , 0	 1,5
3 , 0	 3,1
8 , 0	 3,1
5 , 6	 0,9
3,6	 4,3

18 , 7	 -- 7,7
2 , 0	 6,3
3 , 7	 7,0

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

i Inkl. utvinning av råolje og naturgass.
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Fig. 20.

prosent. Sesongkorrigert viste produksjonen
oppgang fra årsskiftet, etter stagnasjon i
1975. Det var sterk øking i produksjonen av
kjøtthermetikk, konservering av kjøtt og
grønnsaker, fiskevarer, fiskehermetikk og fis-

keoljer og -mjøl. Tilgangen på fisk, unntatt til
fiskemjølprodusentene, viste noe svikt i andre
halvår. Produksjonen av margarin, vegeta-
bilske oljer og brennevin og vin gikk tilbake.

Verkstedproduksjonen som hadde vist ned-
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Tonn

1 000 liter

Tonn

173 619
325 214

81 649
10 835
18 655

196 680
12 295

141 495
26 428

472 935
2 790 919
4 088 992

526 904
104 955
47 344

5 567
389 307
260 089

9 276 067
495 372
846 607

149 982
294 050

67 750
8 673

15 311
159 098
10 524

117 316
19 703

405 275
2 323 341
3 420 651

418 329
85 467
39 810

4 675
317 011
228 275

7 300 314
415 171
701 389

213 366
426 292

62 669
12 489
16 052

170 260
9 619

118 815
18 058

312 542
2 248 470
3 151 629

620 911
107 404
46 816

5 291
436 626
234 011

11 279 126
384 075
685 252

42,3
45,0

- 7,4
44,0

4,8
7,0

- 8,6
1,3

- 8,3
-22,9

3,2
7,9

48,4
25,7
17,6
13,2
37,7

2,5
54,5

7,4
2,3

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

-12,9
- 6,3

1,9
-17,2
-17,8

25,5
2,1
1,5
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gang i 2. halvår 1975, endret seg gjennom-
gående lite i løpet av 1976. Overkapasitet og
uvisshet med hensyn til nye ordrer, særlig
for skipsverftene, gjorde at situasjonen høs-
ten 1976 for flere av verkstedbransjene ble
sett på som usikker. Produksjonen av metall-
varer stagnerte i 1976 etter sesongkorrigerte
oppgaver å dømme. Som følge av betydelig
nedgang i løpet av 1975, ble likevel metall-
vareproduksjonen klart lavere i 1976 enn i
1975. Produksjonen av maskiner (herunder
borerigger) økte i forhold til året før. Produk-
sjonen var særlig høy i 1. kvartal, men viste
noe usikker tendens resten av året. Den kraf-
tige etterspørselen etter mobile borerigger

avtok, og produksjonen ble i stor grad lagt
om fra utstyr for oljeleting til utstyr i tilknyt-
ning til utbygging av oljefeltene i Nordsjøen
og petrokjemiske anlegg på land. Produksjo-
nen av elektriske apparater og materiell steg
markert fra senhøsten 1975 til sommeren
1976, men viste noe svakere tendens utover
høsten. Også for denne bransje var det øking
i produksjonen av utstyr til virksomheten på
kontinentalsokkelen.

Produksjonen av transportmidler viste mar-
kert nedgang fra høsten 1975 til sommeren
1976. Utover høsten endret produksjonen seg
ikke nevneverdig. Skipsverftene hadde pro-
duksjonsnedgang gjennom hele 1976.  Marke-

Tabell 38. Produksjon av visse varer i bergverksdrift og industri

Januar-oktober
Vare Mengde-

enhet 19761975 Endring i
prosent

1975

Sildolje 	
Silde- og fiskemjøl 	
Margarin 	
Sildehermetikk 	
Koke- og spisesjokolade 	
Mineralvann og alkoholfritt øl 	
Øl kl. I 	
Øl kl. II 	
Øl kl. III 	
Svovelkis, urøstet 	
Sement 	
Jernmalm 	
Titanmalm 	
Koppermalm, konsentrat 	
Sinkmalm 	
Blymalm 	
Kull 	
Koks
Råolje 	
Nitrogen 	
Tremasse, tørr beregnet 	
Cellulose og halvkjemisk masse, tørr be-

regnet' 	
Sponplater 	
Trefiberplater . . . ..... . . . . . . . 	
Papir og papp 	
Råjern 	
Ferrosilisium, beregnet 75 % 	
Andre ferrolegeringer 	
Råstål 	
Nikkel, primær 	
Kopper, primær uraffinert 	
Kopper, primær raffinert 	
Aluminium, primær 	
Sink, primær ...... 	

»	791 351	 666 288	 636 382

	

182 085	 153 392	 156 604

	

145 935	 123 298	 124 544

	

1 163 916	 979 288	 1 025 663

	

637 638	 532 568	 535 367

	

302 468	 262 020	 228 219

	

569 425	 490 970	 459 958

	

914 011	 756 759	 742 514

	

37 056	 31 912	 26 434

	

26 348	 22 943	 18 862

	

19 674	 17 553	 13 071

	

590 885	 494 964	 505 118

	

60 596	 48 202	 47 462

i Ekskl. videreforedlet importert cellulose.

4 - økonomisk utsyn.
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S) INKL, UTVINNING AV RÅOLJE OG NATURGASS.
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det, særlig for større skip, var meget dårlig,
og det var betydelig overkapasitet i verdens
skipsbyggingsindustri sett i forhold til kon-
traheringene. For småskipsverftene var situa-
sjonen bedre. Lystbåtproduksjonen tok seg
godt opp igjen i 1976.

Produksjonen av metaller i alt var noe høy-
ere i 1976 enn i 1975, men produksjonsfor-
holdene varierte mye innen denne gruppen.
For jern, stål og ferrolegeringer var ayset-
ningsforholdene svært vanskelige gjennom
hele året, og produksjonen ble betydelig re-
dusert. I årets ti første måneder var det en
nedgang på 9-10 prosent sett i forhold til
samme periode i 1975. For produksjonen av
ikke-jernholdige metaller, vesentlig alumi-
nium, var bildet derimot atskillig lysere, sær-
lig viste valsing og støping av ikke-jernhol-
dige metaller kraftig oppgang. Dette hadde
delvis sammenheng med sterkt økt behov for
emballasje i hermetikkindustrien.

Produksjonen av treforedlingsprodukter,
som sank med hele 25 prosent fra høsten 1974
til utgangen av 1976, tok seg etter sesong-
korrigerte oppgaver noe opp i 1. halvår 1976.
Men fortsatt vanskelige markedsforhold og
høye lagerbeholdninger førte til ny stagna-
sjon utover sommeren og høsten. Prisene på
tremasse, cellulose, papir og papp ble i 1976

som i 1975 presset av nedgangen i pundkur-
sen og lav etterspørsel, særlig fra Storbri-
tannia.

Produksjonen av trevarer var stigende i
1976 etter nedgangen året for. Produksjonen
av mineralske produkter viste noe nedgang
i 1. halvår 1976, men markert stigning utover
sommeren og høsten.

Produksjonen av klær som gikk markert
ned i 2. halvår 1975, viste i 1976 sterke sving-
ninger uten varig tendens til verken opp-
eller nedgang. I gjennomsnitt for 1976 ble
produksjonen betydelig lavere enn foregående
år. For tekstilvarer var det derimot en under-
liggende tendens til økt produksjon gjennom
1976.

Energiforsyning og -forbruk

Elektrisitetsproduksjonen i 1976 var 82 000
GWh, en øking på knapt 6 prosent fra året
før. Bruttoforbruket steg med 5 prosent. I
de tre første kvartalene av 1976 økte pro-
duksjonen med 8,5 prosent fra året før for
så i siste kvartal å vise ubetydelig endring.
Fram til oktober 1976 ble om lag 13 prosent
av produksjonen levert som tilfeldig kraft til
elektrokjeler og til eksport. Produksjonen
stagnerte høsten 1976 fordi energibeholdnin-
gen i reguleringsmagasinene falt ganske mye
i forhold til høsten 1975 (se tabell 41). Pro-
duksjonsutviklingen ga utpå høsten også økte
priser på tilfeldig kraft, fra et gjennomsnitt
de tre første kvartaler på under 0,5 ore pr.
kWh til 6-7 øre i oktober. Følgelig ble de
fleste •elektrokjeler koplet ut og likeledes
stanset eksporten av tilfeldig kraft.

Tabell 39 viser utviklingen i produksjon,
forbruk og eksport av elektrisk kraft, og
tabell 40 nyinstallasjonene og produksjonen i
de enkelte fylker. Nyinstallasjonene kan svin-
ge temmelig mye fra år til år og nedgangen i
1975 og 1976 betyr ikke at aktiviteten innen.
kraftutbygging er blitt lavere. Bruttoinveste-
ringene gikk nemlig sterkt opp i begge årene.

Overføringskabelen mellom Norge og Dan-
mark, som har en kapasitet på 250 MW, ble
satt i ordinær drift i september 1976. Kabelen
nyttes til utveksling av såkalt «toppkraft».
Leveranser går fra Norge til Danmark på
dagtid og den andre veien om natten.

Aktiviteten på norsk del av kontinental-
sokkelen var høy også i 1976. Det ble boret
like mange (22-24) undersøkelses- og av-
grensningshull som i 1974 og 1975. Antall
borede produksjonshull gikk imidlertid ned;
fra 25 i 1975 til 8 i 1976. Virksomheten med
å Installere produksjons- og transportanlegg
på Frigg-feltet var betydelig større i 1976
enn i 1975. Samtidig fortsatte utbyggingen



Produksjon (GWh) 	
Netto eksport (GWh) 	
Brutto forbruk (GWh) 	
Prosentvis endring i brutto forbruk fra

året før 	

	

Forbruk tilfeldig kraft (GWh) ..... . 	
Brutto forbruk fastkraft (GWh) 	
Prosentvis endring fra året for i brutto

forbruk av fastkraft 	

67 615
4 647

62 968

3,83
2 557

60 411

3,05

73 055
5 193

67 862

7,77
2 250

65 612

8,61

76 700
5 544

71 156

4,85
3 024

68 132

3,84

77 487
5 619

71 868

1,00
3 248

68 620

0,72

82 000
6 600

75 400

4,91
2 400

73 000

6,38
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Tabell 39. Produksjon, forbruk og eksport av elektrisk kraft

1972
	

1973
	

1974
	

1975
	

1976'

i Foreløpige tall.

Tabell 40. Nyinstallasjoner og elektrisitetsproduksjon etter fylke

Nyinstallasjoner Produksjon av elektrisk kraft

1974 1975 19761 1974

Januar-oktober Endring
i

prosent1975	 i 1976 1

MW MW MW GWh GWh GWh Pst.

Østfold	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 ...	 .	 .	 . 	 - 10 3 771 2 895 2 618 - 9,6
Akershus 	 20 20 446 368 406 10,3
Dslo	 ........	 .	 ...	 .	 .	 .	 .	 .	 . 	 16 18 10 -44,4 

Hedmark	 . . . . _ .......... . . 	 19 1 290 753 898 19,3
Dppland 	 - 4 075 3 299 3 102 - 6,0
Buskerud 	 14 15 7 380 5 795 6 194 6,9

Vestfold 	 - 25 17 14 - 17 , 6
Telemark 	 - 24 9 655 8 253 8 325 0 , 9
Aust-Agder 	 21 102 2 466 1 919 1 864 2,9

Vest-Agder    238 28 6 703 5 566 5 634 1 , 2
Rogaland 	 - 4 198 3 511 3 770 7,4
Hordaland 	 333 3 50 8 156 7 050 7 572 7,4

Sogn og Fjordane 	 236 243 6 430 6 089 6 897 13,3
Møre og Romsdal 	 144 4 651 3 571 4 923 37,9
Sør-Trøndelag . . . . ..... . . . . . . 25 W 2 547 1 897 2 481 30,8

Nord-Trøndelag 	 - - 2 178 1 682 1 919 14,1
Nordland	 . .......... . . . . . . . 	 103 48 W 10 196 7 545 8 358 10,8
Troms 	 1 903 1 645 1 722 4,7

Finnmark	 . . . . .	 , . . . . . . . . . . . 588 590 540 - 8,5
Svalbard 	 W 3 W 26 23 24 4,3

I alt 	 970 548 193 76 700 62 486 67 271 7,7

Foreløpige tall.



ELEKTRISITETSPRODUKSJON.
GWH

1976 ^

^,:. 	 't
---A

1975// _

■
■

■
\-- -,

•

f--
	/ 	 -

	

, 	 _
, 

	

/ 	 = /

•
1
^

-
-

i	 -
^

^
+

%
J

_
_
_

 _

i
t
■^■

/
/•

/'^

_
-
;

_
^■■■■^ i

/ii,

-
i	 -
^	 -__ \ ^i _

_

_	 _ ^	 Î
JF M A MJJAS OND

8500

8000

7500

7000

6500

6000

5500

5000

4500

8500

8000

7500

7000

6500

6000

5500

5000

4500

52 Bergverksdrift, industri og kraftforsyning.
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av de faste anleggene på Ekofisk-feltet i høyt
tempo. Det vises til avsnittet om investeringer
seinere i heftet for nærmere omtale av in-
vesteringene i oljevirksomheten.

Produksjonen av råolje var om lag 13,7 mil-
lioner tonn i 1976 (figur 24) . Dette er nær-
mere det dobbelte av Norges totale innen-

Tabell 41. Reguleringsmagasinenes energibe-
holdning. GWh

Sør-

østre
elområde

Landet
ellers I alt

1974
31. mars 	 4 974 10 585 15 559
30. juni 	 12 559 18 236 30 794
30. september . 17 440 24 929 42 369
31. desember . 14 222 19 722 33 944

1975
31. mars 	 6 939 11 935 18 874
30. juni 	 15 121 19 378 34 499
30. september . 18 513 28 444 46 957
31. desember . 15 485 25 195 40 680

1976
31. mars 	 7 386 13 176 20 562
30. juni 	 16 289 22 011 38 300
30. september . 15 890 27 086 42 976

landskeoljeforbruk. Verdien av råoljen var
6,9 milliarder kroner. Så og si all olje pro-
dusert på norsk del av kontinentalsokkelen
i 1976 ble transportert i rørledning fra Eko-
fisk til Teesside i England. Bortsett fra tek-
niske problemer som reduserte produksjonen
i aprilf mai, gikk utvinning og transport av
råoljenen greit. Bare en mindre del (om lag
10 prosent) av oljen tilbakeføres til Norge.
Resten selges på verdensmarkedet. I 1976 im-
porterte de norske raffineriene det meste av
den råoljen de trengte fra afrikanske og ara-
biske landområder samt fra Iran.

Oljeraffineriene i Norge har, etter at Mong-
stadraffineriet kom til i 1975, en total års-

Tabell 42. Innenlandsk salg av petroleumsprodukter. 1 000 m3

1973 1974 1975
Januar	 november Endring

i
prosent1975	 I 	1976

Bilbensin og autodiesel 	 2 164 2 005 2 232 2 053 2 179 6,1
Parafin, fyringsolje nr. 1 og 2 	 2 332 1 718 1965 1 728 1 827 5,7
Marine gassolje og marine diesel 	 944 946 1 090 ' 1 015 1 009 --	 0,6
Tung fyringsolje 	 1 797 1 741 1 548 1 400 1 620 15,7
Andre petroleumsprodukter' 	 1 434 1 420 1 311 1 199 1 195 --	 0,3

I alt 	 8 671 7 830 8 146 7 395 7 830 5,9

Bunkers2 	 666 500 583 542 652 20,3

Omfatter flytende propan og butan (LPG), nafta, flybensin, ekstraksjonsbensin, white spirit, jet-
drivstoff, traktorbensin, spesialdestillater, smøremidler, veiolje og asfalt. 2 Leveranser av petroleums-
produkter fra norske havner til skip i utenriksfart uansett skipenes nasjonalitet.
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kapasitet på 12,8 millioner tonn råolje. I
1976 ble kun % av denne kapasiteten ut-
nyttet. Dette skyldes at en har vansker med
å eke salget av petroleumsprodukter til ut-
landet på grunn av overkapasitet også ved
raffineriene i Europa.

Det innenlandske salget av petroleumspro-
dukter økte med om lag 6 prosent fra 1975 til
1976 (tabell 42) . Salget av bilbensin og
autodiesel, som under oljekrisen vinteren
1973/74 falt sterkt, lå i 1976 ca. 10 prosent
over nivået i 1973. Ved vurdering av tallene
for parafin, fyringsolje nr. 1 og 2 i tabell 42
bør en være oppmerksom på at været i fy-
ringssesongen i 1975 og særlig 1974 var mil-
dere enn normalt, mens temperaturen i 1.
halvår 1976 lå i nærheten av normalnivået.
Salget av tung fyringsolje steg med 15-16
prosent fra 1975 til 1976.

Den sterke stigningen i salget av petro-
leumsprodukter og i bruttoforbruket av elek-
trisk kraft indikerer en betydelig øking i
totalt energiforbruk fra 1975 til 1976. Total-
forbruket økte trolig med 5-6 prosent (noe
avhengig av hvilken vekt de ulike energi-
bærere tillegges) . Til sammenlikning kan
nevnes at energiforbruket fra 1969 til 1975
gjennmasnittlig steg med om lag 2,5 pro-
sent p.a.

Byggevirksomheten

Den samlede byggevirksomhet viste ned-
gang i 1976. I årets ti første måneder ble det
satt i gang arbeid med og fullført et samlet

byggeareal som var henholdsvis 3,9 og 3,7
prosent lavere enn i samme periode 1975.
Det totale byggeareal under arbeid pr. 31.
oktober 1976 var imidlertid av om lag samme
størrelse som ved utgangen av oktober 1975.

I løpet av de første ti månedene i 1976 ble
det satt i gang arbeid med 33 843 boliger
(leiligheter og hybler) . Det vil si 8,1 prosent
færre boliger og 4,4 prosent mindre bolig-
flate enn i samme tidsrom i 1975. For hele
1976 er tallet på igangsatte boliger anslått
til 40 000, det vil si vel 3 000 færre enn året
i forveien. Den lavere igangsettingen i 1976
gjaldt i første rekke den privatfinansierte
delen av boligbyggingen og kan skyldes knapp
tilgang på byggeklare tomter. Men også
etterspørselen etter visse boligtyper synes å
være i ferd med å avta rundt om i landet. Ned-
gangen i igangsettingen var særlig sterk i
Oslo og Bergen.

For andre bygg enn boliger og bygg for
jordbruk, skogbruk og fiske var det alt i alt
en nedgang på 3 prosent i igangsatt areal
fra januar—oktober 1975 til samme periode i
1976. Det var kraftig nedgang for helse- og
veterinærbygg samt undervisnings- og forsk-
ningsbygg, noe mindre svikt for bygg i in-
dustri og bergverk, mens igangsettingstallene
for andre bygg økte sterkt. I den siste grup-
pen ble byggevirksomheten stimulert ved kon-
junkturbestemte tiltak.

1) EKSKL. BYGG FOR JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE.
2) JANUAR-OKTOBER.

Fig. 25.



54 Byggevirksomheten.

Tabell 43. Bygg satt i gang. Areal i 1000 m2 og antall boliger

1973 1974 1975
Januar—oktober

1975* 1976* Endring i
prosent

Boliger 	 3 597 3 649 3 688 3 175 3 035 — 4,4
Bergverksdrift og industri 	 679 854 819 613 573 6,5
Varehandel, bank, finans og for-

sikring 	 356 467 445 368 373 1,4
Undervisning og forskning 	 339 519 418 316 251 — 20,6
Helse- og veterinærvesen 	 365 229 356 274 166 — 39,4
Annen virksomhet' 	 609 637 684 506 651 28,7

I alt" 	 5 945 6 355 6 410 5 252 5 049 3,9

Leiligheter, antall 	 40 572 40 665 41 723 35 539 33 062 — 7,0
Hybler, antall 	 2 301 2 893 1 525 1 301 781 — 40,0

Boliger i alt, antall 	 42 873 43 558 43 248 36 840 33 843 8,1

' Omfatter ikke tall for jordbruk, skogbruk og fiske.

I tiden januar—oktober 1976 ble det full-
ført 33 924 boliger (leiligheter og hybler), det
vil si 1,5 prosent færre enn i tilsvarende
periode 1975. Arealet gikk derimot opp med
om lag 1 prosent. For hele året 1976 er tallet
på fullførte boliger anslått til knapt 42 500
eller vel 1 000 færre boliger enn i 1975. Ta-
bell 45 viser fordelingen etter næring for
fullførte bygg. Oppgangen på 43,7 prosent
eller 141 000 m2 i gruppen varehandel, bank,
finans og forsikring må ses på bakgrunn av
at Postgirobygget i Oslo, som har en golv-
flate på vel 90 000 m 2, ble fullført i januar
1976.

Byggeløyveplikten for både nybygg og om-
byggings- og utbedringsarbeider var den sam-
me i 1976 som i 1975. I februar 1976 ble «Lov
om etableringskontroll» vedtatt. Det er for-
utsatt at loven skal tre i kraft fra 1. januar
1977, og byggeløyveordningen vil da falle
bort. Arealkvoter vil imidlertid bli fastsatt
også under den nye loven.

Den totale byggekvote for 1976 ble opp-
rinnelig satt til 825 000 m 2, men ble i løpet
av sommeren økt til 875 000 m2. Den endelige
byggekvote ble dermed 29 000 m2 lavere enn
i 1975. Arealkvoten ble fordelt med 300 000 m2

til Industridepartementet, 550 000 m2 til Kom-
munaldepartementet og 25 000 m 2 til Land-
bruksdepartementet.

I 1976 var Kommunalbankens innvilgnings-
ramme for kontantlån til tomtetekniske arbei-
der og grunnervery opprinnelig satt til 150
mill. kroner. Ved kongelig resolusjon av 3.
september 1976 ble imidlertid lånerammen
hevet til 200 mill, kroner, fordi svikten i

igangsettingen gjorde det ønskelig å øke til-
gangen på byggeklare tomter. Bankens låne-
ramme til grunnlagsinvesteringer var i 1976
satt til 80 mill. kroner mot 70 mill. kroner i
1975. Rammene for lån og kompensasjon for
bortfall av arealtilskott til sykehusbygg, so-
sialbygg og skolebygg ble øket fra 538 mill.
kroner i 1975 til 955 mill. kroner i 1976.

Husbankens totale innvilgningsramme til
lån i 1976 — i alt 4 615 mill. kroner — økte
med 687 mill. kroner fra 1975. Innvilgnings-
rammen til lån for nye boliger var først satt
til 4 090 mill. kroner. Det var beregnet at
dette beløpet var tilstrekkelig for lånetilsagn
til 32 700 boliger. Men for å stimulere bygge-
virksomheten de siste månedene av 1975
kunne inntil 10 prosent av innvilgningsbelø-
pet forhåndsdisponeres det året. I løpet av
første halvår 1976 ble imidlertid Husbankens
innvilgningsramme til nye boliger økt med
120 mill. kroner. Dette fordi gjennomsnitts-
kostnadene for boliger hadde økt sterkere
enn ventet, samt for å ta igjen en underdek-
ning på 700 boliger fra året før. Det bereg-
nede gjennomsnittslån i 1976 antas å bli
125 300 kroner. Husbankens innvilgningsram-
me for lån til kommuner i 1976 ble satt til 155
mill. kroner, lån til daginstitusjoner, garasjer
og miljøtiltak 115 mill. kroner og til ut-
bedringslån 135 mill. kroner.

Landbruksbankens målsetting i 1976 var å
finansiere 1 800 nye boliger med et gjennom-
snittslån på 98 000 kroner. Landbruksban-
kens låneramme til boligformål i alt var
212 mill. kroner som betydde en øking på 65
mill, kroner fra 1975. Lånerammen ble fordelt



Endring i
prosent1975*	 1976*

i Ved utgangen av perioden. 2 Omfatter ikke bygg for jordbruk, skogbruk og fiske.

Byggevirksomheten.

Tabell 44. Bygg under arbeid'. Areal i 1 000 m2 og antall boliger

Under arbeid pr. 31. oktober
1973 1974 1975

Boliger 	
Bergverksdrift og industri . • . .
Varehandel, bank, finans og for-
sikring  

Undervisning og forskning • • • • . • •
Helse- og veterineervesen
Annen virksomhet2 	

I alt2 ......	 . • ..... • ........

Leiligheter, antall 	
Hybler, antall 	

Boliger i alt, antall 	

	3 204	 3 241	 3 478	 3 352

	

825	 727	 739	 806

579	 558	 626	 494
488	 437	 460	 440
548	 620	 624	 636
672	 719	 680	 883

6 302

38 925
1 778

37 657

— 3,6
9,1

—21,1
4,3
1,9

29,9

0,1

6,2
36,6

7,5

6 607

40 70336 901 38 636

1973 1974 1975 Endring i
prosent

Boliger 	
Bergverksdrift og industri 	
Varehandel, bank, finans og for-

sikring 	
Undervisning og forskning 	
Helse- og veterinærvesen 	
Annen virksomhet' 	

I alt" ............... • .	 . . •	 • • . .

Leiligheter, antall . . • • • • . • • • • . •
Hybler, antall 	

Boliger i alt, antall 	

	3 718	 3 498	 3 632	 2 888	 2 914	 0,9

	

725	 732	 918	 734	 499 —32,0

387	 398	 456	 323	 464	 43,7
374	 421	 469	 341	 252 —26,1
132	 166	 284	 181	 149 —17,7
553	 584	 631	 473	 478	 1,1

5 889	 5 799	 6 390	 4 940	 4 756	 3,7

41 989	 39 118	 40 990	 32 397	 32 784	 1,2
2 725	 2 439	 2 558	 2 043	 1 140 —44,2

44 714	 41 557	 43 548	 34 440	 33 924	 1,5

i Omfatter ikke bygg for jordbruk, skogbruk og fiske.
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36 648
1 488

38 136

6 316

36 109
2 527

6 611

36 530
1 127

1975* 1976*

3 077
702

511
387
485
635

5 797

34 801
2 100

med 176 mill. kroner til nye boliger og 36
mill. kroner til utbedring av eldre boliger.

Fra 1. januar 1975 ble fastsettelse og ut-
betaling av arealtilskott til boliger overført
fra Direktøren for Skattevesenet og fylkes-
skattesjefene til Landbruksbanken for de bo-
liger den gir lån til og til Husbanken for an-
dre boliger. Ved kongelig resolusjon av 19.
desember 1975 ble det bestemt at arealtilskott
for boliger fullført etter 31. desember 1975
skulle økes. Likeledes beregner og utbetaler

Husbanken arealtilskott også til alders- og
barnehjem som fullføres etter samme dato.

Fra 1. januar 1976 ble det dessuten foretatt
pris- og inntektsjusteringer i Husbankens bo-
støtteordning.

Vintertilskott til småhusbygging fortsatte
også i 1976 uten endringer fra året for. Ord-
ningen ble opprettet i 1968. Formålet med.
tilskottsordningen er å stimulere sysselsettin-
gen i byggevirksomheten i vintermånedene,
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Tankskip Tørrlastskip

Skip 1 000
brt. Skip 1000

brt.
Leveringsland

Sverige 	
Irland 	
Nederland 	
Polen 	
Sovjetunionen 	

	

Tyskland, Vest- 	

	

Tyskland, Øst- . 	

Sør-Afrika  
Sambandsstatene
Japan 

6

4

3

5

605

68

128

869

63
17

5
23

191
16

4
1

240

Utlandet i alt 	
Norge 	

18
10

1 670
324

30
36

560
96

1
6
3
1
7
2
3
i
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sjøfart.

Sjøfart

Den norske handelsflåten har økt også i de
senere år, men økingen har vært forholdsvis
moderat og svakere enn for verdensflåten. I
løpet av 1975 økte den norske flåten med
975 000 bruttotonn, eller 4 prosent. I løpet
av de tre første kvartalene av 1976 var stig-
ningen 1 028 000 bruttotonn eller 4,1 prosent.
Mange og store bestillinger tidligere har ført
til betydelige leveringer av nye skip også i
de siste par årene. Men samtidig har det
foregått et omfattende salg av eldre skip til
utlandet.

Verdensflåten (utenom Sambandsstatenes
reserveflåte) var i juni 1976 på 370 mill.
bruttotonn. Norges andel, som i flere år har
vist noe nedgang, var 7,5 prosent.

Fraktratene var svært høye sommeren og
høsten 1973. Etter «oljekrisen» vinteren 1973/
74 ble fraktmarkedet dårligere, og det lå i
1975 og begynnelsen av 1976 på et meget lavt
nivå. Dette gjaldt særlig tankmarkedet. Det
var store opplegg av tankskip og også noe
opplegg av tørrlastskip. Etter at de inter-
nasjonale konjunkturer bedret seg fra som-
meren 1975, har transportbehovet gradvis
økt. I første omgang gav dette seg mer ut-
slag i at skip ble tatt ut av opplag og satt i
fart igjen enn i at ratene økte. Sommeren og
høsten 1976 lå likevel ratenivået noe høyere
enn i 1975 og i de første månedene av 1976.

Den uventet sterke og langvarige svikten i
fraktmarkedet førte til at flere norske rede-
rier fikk store likviditetsproblemer. For å av-

hjelpe de akutte problemene gikk myndig-
hetene, en del finansinstitusjoner og rederiene
høsten 1975 sammen om å opprette Garanti-
instituttet for skip og borefartøyer.

Samlet sysselsetting i handelsflåten har
hittil holdt seg relativt godt oppe, blant annet
fordi opplagstallene stort sett har vært domi-
nert av store skip med relativt lite mannskap.

Norges handelsflåtelåste

Den 1. januar 1976 bestod den norske han-
delsflåte av 2 042 skip på til sammen 25,4
mill. bruttotonn. I dette tallet er også tatt
med forsyningsskip for oljevirksomhet, som
er gruppert sammen med andre tørrlastskip.
Handelsskip under 100 bruttotonn, fiske- og
fangstbåter og spesialskip som taubåter, ber-
gingsbåter, isbrytere o.l. er ikke regnet med.

I alt 349 skip med en samlet tonnasje på
14,0 mill. bruttotonn, dvs. 55 prosent av
tonnasjen, var tankskip. Resten, 1 693 skip
på til sammen 11,4 mill. bruttotonn, var tørr-
lastskip av ulike slag (figur 26) . Kombi-
nasjonsskip som malm/tankskip og bulk/tank-
skip regnes her som tørrlastskip.

Bruttotilgangen (vesentlig nye skip) til den
norske handelsflåten har vært stor i de seinere
år. I de tre første kvartalene av 1976 var
bruttotilgangen 3 141 000 bruttotonn. Av det-
te var 2 203 000 bruttotonn, dvs. 70 prosent,
tanktonnasje, mens 938 000 bruttotonn var
tørrlasttonnasje.

I tabell 46 er det gitt en oversikt over

Tabell 46. Nye skip etter art og byggeland.
1.-3. kvartal 1976

1) HANDELSSKIP PA 100 BRUTTOTONN OG OVER, IKKE MEDREGNET FISKE -

OG FANGSTBATER OG SPESIALSKIP SOM TAUBATER, BERGINGSBATER,
ISBRYTERE O.L.

2) FOR 1976 PR. 1. OKTOBER.

Fig. 26.
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Tabell 47. Tilgang og avgang i handelsflåten. 1 000 bruttotonn'

Handelsskip på, 100 br.tonn og over. Ikke medregnet fiske- og fangstbåter, hvalkokerier og spesial-
skip som taubåter, bergingsbåter, isbrytere, kabelskip o. I.

Nybygd
i Norge

Annen
tilgang

Forlist,
kondem-
nert etc.

Annen til-
gang og
avgang.
Netto

Netto-
øking
i alt

Av dette
tank-

tonnasje
Ar

1971 	
1972 	
1973 	
1974 	
1975 	

	Jan.—sept 	
1975 	
1976 	

10 2 190	 1 071
67	 410	 210
26 1 020	 630
11 1 062	 1 353

8	 975	 983

726
923

2 868	 616 1 720	 532	 688
2 495	 565 1 828	 102 2 018
3 533	 684 2 811	 38 2 539
2 874	 634 2 164	 76 1 823
3 285	 585 2 572	 128 2 318

2 367	 346 1 902	 119 1 466
3 141	 420 2 230	 491 2 113

58	 630
52 1 966
32 2 507
53	 1 770
8 2 310

1 461
2 110

Tilgang
i alt

Solgt til
utl.

Nybygd
i uti.

Avgang
i alt

901
1 028

Tabell 48. Handelsflåten 1972-1976'. Tilgang og avgang • 1.-3. kv. 1976. 1 000 bruttotonn

I alt
100—
4 999

br.tonn

5 000—
9 999

br.tonn

10 000—
19 999
br.tonn

20 000—
29 999
br.tonn

30 000—
49 999
br.tonn

50 000—
99 999
br.tonn

•••••••••••••••••••••••••	

100 000
br.tonn
og over

—7 —306

	

1 951	 2 972

	

412	 936

	

94	 109

	

1 380	 1 927

Flåten 1. januar 1972
1973

—»—	 1974
—»—	 1975

1976

Tilgang 1/1-1/10 1976:
Nybygg i utlandet 	

»	 i Norge . •
Annen tilgang 	

Tilgang i alt 	

Avgang 1/1-1/10 1976:
Solgt til utlandet
Forlist, kondemn.,

hogd opp innenl. • •

Avgang i alt

Netto tilgang i alt

Flåten 1. oktober 1976

Av dette:
Motor, tankskip 	
Turbin, 2 	»	 • •
Motor, tørrlastskip
Turbin, 2

21 898
22 308
23 328
24 390
25 365

	2 230	 30	 31	 81

	

420	 31	 31	 54

	

491	 3	 35

	

2 113	 62	 147	 253

	

1 028	 2	 85	 -- 83

	

26 393	 888	 1 160	 2 998

	

6 875	 146	 169	 1 022

	

7 995	 —	 13

	

10 784	 741	 966	 1 963

	

739	 1	 25

2 647
3 958
6 196
7 518
8 707

	

595	 1 319

	

132	 141

	

224	 209

	

951	 1 669

	

490	 623

	

490	 623

	

461	 1 046

	

6 671	 9 753

	

2 500	 1 690

	

442	 7 337

	

3 572	 235

	

157	 491

23	 151
31

20	 -

43	 182

50	 488

50	 488

3 141	 64	 62	 170

2 110	 59	 147	 253

	1 049	i 759	 4 852	 2 630	 4 575	 4 386

	

1 043	 1 697	 4 424	 2 631	 4 144	 4 411

	

947	 1 530	 3 826	 2 516	 3 679	 4 634

	

883	 1 353	 3 194	 2 329	 3 649	 5 464

	

886	 1 245	 3 081	 1 958	 3 278	 6 210

Se note til tabell 47. 2 Omfatter også dampskip.



0— 4 år 	
5— 9 » 	

10-14 » 	
15-19 » 	
20-29 » 	
30 år og over 	

I alt

51 47 50 52 55
30 36 34 32 31
12 11	 10 10	 9
5 5	 5	 4 4
2	 1	 1	 2	 1
0	 0	 0	 0	 0

	

■••■■•■■• 	 .•■■•

100 100 100 100 100

alt TørrlastskipTankskip

Ar

1.-3. kv.
1975 	
1976 	

Kon-
trahert
netto

— 1 222
— 373

Inngåtte
kon-

trakter

1 223
3 928
8 017

1 1 533
1 024

786
603

Solgte,
kan-

sellerte
kon-

trakter
o. 1.

307
259

1 034
665

3 110

2 008
976

Kon-
trahert
netto

756
3 338
5 650

1 421
— 2 938

— 1 848
574

Inngåtte
kon-

trakter

821
3 403
6 330

830

185

Solgte,
kan-

sellerte
kon-

trakter
o. 1.

65
65

680
409

2 938

1 848
759

Kon-
trahert
netto

Inngåtte
kon-

trakter

Solgte,
kan-

sellerte
kon-

trakter
o. 1.

242
194
354
256
172

160
217

1971 	 916
1972 	  3 669
1973 	  6 983
1974 	  1 868
1975 	 —2086

	

160	 402

	

331	 525

	

1 333	 1 687

	

447	 703

	

852	 1 024

	

626	 786

	

201	 418
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Tabeii 49. Bruttotonnasjen etter størrelse
ved utgangen av året. Prosent

Bruttotonn
1976

100- 9 999 . .
10 000-19 999 . .
20 000-29 999 . .
30 000-39 999 . .
40 000-49 999 . .
50 000-99 999 . .
100 000 og over.

I alt

Tabell 50. Bruttotonnasjen etter alder ved
utgangen av året. Prosent

1197111972 197311974 1975

nybyggingene 1.-3. kvartal 1976 etter art
og leveringsland.

Samtidig med den store tilgangen av nye
skip i de seinere år har det vært store salg av
skip til utlandet. I de tre første kvartaler

av 1976 var avgangen 2 113 000 bruttotonn
(tabell 47).

I 1976 bestod tilgangen av tonnasje vesent-
lig av store skip. Skip i størrelsesgruppen
100 000 bruttotonn og over utgjorde 53 pro-
sent av tilgangen, mot 29 prosent i samme
periode året for. Avgangen fra handelsflåten
har i 1975 og 1976 bestått av større skip enn
i tidligere år. I de tre første kvartaler av
1976 var 53 prosent av avgangen skip i stør-
relsesgruppen 50 000 bruttotonn og over, mot
27 prosent i samme periode året før. I 1974
var andelen bare 4 prosent.

Tabell 49 viser hvordan flåtens sammen-
setning etter størrelse har endret seg siden
1971. Overgangen til større skip har vært
særlig markert i tankflåten. Den 1. oktober
1976 bestod 61 prosent av tanktonnasjen av
skip i størrelsesgrupen 100 000 bruttotonn og
over.

Tabell 50 viser fordelingen av flåten etter
aldersgrupper ved utgangen av 1975 og tid-
ligere år. Bare 14 prosent av flåten var eldre
enn ti år ved utgangen av 1975.

Det dårlige fraktmarked for tankskip førte
til at det overhodet ikke ble kontrahert tank-
tonnasje i 1975 ved utenlandske verft, mens
det ble solgt/kansellert kontrakter på i alt
2,9 mill. bruttotonn. I de tre første kvartaler
av 1976 ble det for norsk regning kontrahert
tanktonnasje på 185 000 bruttotonn, mens det
ble solgt/kansellert kontrakter for tankskip
på 759 000 bruttotonn. Når det gjelder tørr-
lastskip ble det i de tre første kvartaler av
1976 kontrahert netto 200 000 bruttotonn.
For tørrlast og tank under ett oversteg salg

1971 1972 1973 1974 1975          

100 100 100 100 100 100

13 12 11	 9	 8	 8
22 20 16 13 12 11
12 12 11 10	 8	 8

9	 7	 7	 7	 6	 5
12 11 9 8 7 6
20 20 20 22 25 25
12 18 26 31 34 37

Tabell 51. Kontrahering av norske handelsskip ved utenlandske verft. i 000 bruttotonn

Kilde : Handelsdepartementet.
Medregnet 335 000 bruttotonn som refererer seg til omvurdering av bruttotonnasjen på en del LNG-
tankere som er kontrahert i 1973 og 1974,



Land 1978 1979
og seinere    

Danmark . . .	 . . • . . • . • _ ....... • . . •	 . •
Finland . 	
Sverige 	
Belgia 	
Frankrike 	
Hellas .......... . ....... . . . 	
Irland 	
Italia. 	• .
Nederland ......... .	 . •	 . . • . • . • .	 . • • • .	 . •
Polen 	
Portugal 	
Storbritannia og Nord-  ........ . . • •• •
Tyskland, Vest- .. .. . . • • • ................. • •
Tyskland, Ost-  
Sambandsstatene 	
Japan 	
Singapore 	
Sør-Korea 	

	4 	 -	 4

	

497	 75	 242	 135

	

1 340	 261	 661	 418

	

1	 1	 -

	

17	 17

	

10	 2	 8
	12 	 12	 -

	

26	 5	 13

	

25	 24	 1

	

453	 103	 249	 57

	

18	 18

	

18	 12	 6	 -

	

264	 72	 172	 20

	

95	 12	 36	 18

	

1	 1	 -

	

1 492	 197	 1 099	 196

	

20	 12	 3	 5

	

9	 3	 6

.. .. .. . 	 • • • • • •

........	 •	 .......

45

44

29

Sum utland 	
Norge 	

	4 302	 807	 2 514	 863

	

562	 2 248	 185	 129

Sum i alt 	 4 864	 1 055	 2 699	 992

4. kvartall
1976

1977I alt

Sjøfart. 	59

og kanselleringer bruttokontraheringene med
373 000 bruttotonn (tabell 51).

Pr. 1. oktober 1976 var den samlede kon-
traktbestand for norsk regning 4,9 mill. brut-
totonn, dvs. bare vel det halve av kontrakt-
bestanden ett år tidligere. Av kontraktbestan-
den falt 88 prosent på utenlandske verft, om
lag det samme som i 1975. For 1977 er det
foreløpig regnet med leveringer på i alt 2,7
mill. bruttotonn fra norske og utenlandske
verft. Fordelingen av nybyggingskontrakter
på byggeland viser at de største bestillinger
av tonnasje er plassert i Japan og Sverige
(tabell 52).

Kontraktbestand ved norske skipsverft

En har ikke nøyaktige oppgaver over kon-
traheringer og kanselleringer fordelt på tank-
skip og tørrlastskip ved norske skipsverft.
Men også norske verft opplevde mange kan-
selleringer av kontrakter i 1975, etter den
kraftige kontraheringsboomen i 1973. Bestan-
den av norske nybyggingskontrakter ved
norske verft falt fra 3 950 000 bruttotonn

pr. 1. oktober 1974 til 1 000 000 bruttotonn
pr. 1. oktober 1975, og videre til 512 000
bruttotonn pr. 1. juli 1976. 1 tillegg til norske
nybyggingskontrakter har imidlertid verftene
bestillinger på skip for utenlandsk regning
og bestillinger på bore- og produksjonsutstyr
for oljevirksomhet. Aktiviteten ved norske
skipsverft var derfor hosten 1976 fortsatt
høy. Men hvis ikke ordresituasjonen endrer
seg, kan verftene få betydelig ledig kapasitet
og dermed problemer med å opprettholde
sysselsettingen i 2. halvår 1977. Det ser ut til
at kanselleringene av norske skipsbyggings-
kontrakter har rammet norske verft forholds-
vis sterkere enn utenlandske verft (tabell 53).
For å skaffe norsk skipsbyggingsindustri
flere ordrer ble det i desember 1976 besluttet
å øke bevilgningene på statsbudsjettet for
1977 til innkjøp av skip (kystvaktfartøyer,
losbåter m.v.) for i alt 157 mill. kr.

Fraktmarked og lønnsomhetsforhold

Også i etterkrigstiden har perioder med
overskott på tonnasje og dårlig fraktmarked

Tabell 52. Norske nybyggingskontrakter etter byggeland og sannsynlig leveringsdr.
Beregnet etter kontraktbestanden pr. 1. oktober 1976. 1 000 bruttotonn

Kilde: Handelsdepartementet.
Oppgavene for Norge er regnet etter kontraktbestanden pr. 1. juli 1976.

2 Beregnet levering 2. halvår 1976,



1.
oktober

1973

1.
oktober

1974

1.
oktober

1975

1.
oktober

1976
Byggeland

Finland ..
Sverige .
Polen 	
Tyskland,

Vest- . . . 	
Japan 	

	

Andre land 	

319
3 178

448

1 761
5 397

659

	

Sum utland 	
Norge 	

11 762
3 210

12 237
3 950

8 400
1 000

4 302
i 562

Sum i alt . . 14 972 16 187 9 400 4 864

607
3 067

432

1 993
5 517

621

557
2 191

404

828
3 974

446

497
1 340

453

264
1 492

256
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Tabell 53. Norsk kontraktbestand etter
byggeland. i 000 bruttotonn

Kontraktbestand pr. 1. juli.

vekslet med perioder med knapphet på tonna-
sje og godt fraktmarked, som følge av kon-
junkturbestemte svingninger i verdenshande-
len. Under den siste konjunkturoppgangen
1972-73 var særlig oljetransporten i sterk
vekst, og fraktmarkedet var meget godt. Rede-
riene regnet med at veksten i oljetransporten
stort sett ville fortsette som årene før og
kontraherte tankskip i stort omfang. Med
bakgrunn i blant annet de omfattende kontra-
heringer planla også norske skipsverft store
utvidelser av kapasiteten i årene framover.

Men oljekrisen 1973/74, og den uvanlig
sterke konjunktursvikten som fulgte, førte
til drastiske endringer i skipsfartsmarkedet.
Det ble mindre olje å transportere, og tank-

markedet ble raskt dårligere. Fortsatt kon-
junkturnedgang og høye oljepriser førte til
ytterligere nedgang i transportbehovet for
olje utover høsten 1974 og vinteren 1974/75.
Sammen med økingen i verdens tankflåte
forte dette til at fraktmarkedet for tankskip
var enda dårligere i 1975 og i de første må-
nedene av 1976 enn i 1974. Prosentvis lå en
like stor del av den norske tonnasjen i opplag
som under depresjonen i begynnelsen av 1930-
årene. Utover i 1976 bedret forholdene seg
noe. Den internasjonale konjunkturoppgangen
førte til økt transportbehov for olje. En del
tankskip ble utover sommeren og høsten 1976
tatt ut av opplag og ,satt i fart igjen, og
fraktratene lå noe høyere enn tidligere. Men
høsten 1976 seilte fortsatt de fleste tankski-
pene i løsfart til rater som ikke dekket noe
av kapitalutgiftene.

Fraktmarkedet for tørrlastskip holdt seg
lenger oppe enn hva tilfellet var for tank-
skip ; først vinteren 1974/75 begynte tørrlast-
fraktene å falle. Svikten var mest markert
for bulkvarer som malm og kull, og opplaget
av tørrlastskip, særlig av store kombinasjons-
skip for tank/bulk, steg. Men fraktfallet i
tørrlast ble svakere og heller ikke så lang-
varig som i tank. Siden begynnelsen av 1976
har ratene vært i oppgang og opplagte skip
ble etter hvert satt i fart igjen. Men fraktene
for de største bulkskipene gav høsten 1976
fortsatt ikke dekning for kapitalutgiftene.

For spesialskip var fraktmarkedene i 1975/
76 sterkt varierende. For bil/bulkskip var
markedet relativt godt, mens det var meget
dårlig for gasstankskip. For cruiseskipene
som hadde hatt store vanskeligheter i 1974
og 1975, økte passasjertallet i 1976. Linje-

Tabell 54. Norwegian Shipping News' turfraktindekser

Tørrlastskip, 1965/1966=100 Tankskip, Worldscale

1973 1974 1975 1976 1973 19741 1975 1976

Januar 	 109 235 168 129 141 96 20 22
Februar 	 115 218 155 118 147 72 19 27
Mars 	 121 245 155 121 152 74 19 24
April 	 137 233 151 129 142 59 16 29
Mai 	 145 235 138 134 182 65 17 32
Juni 	 149 226 139 137 268 70 24 25
Juli 	 144 205 134 138 267 46 29 30
August 	 155 204 127 138 301 43 30 31
September 	 183 205 130 141 346 46 29 28
Oktober 	 215 209 136 143 390 71 18 30
November 	 222 206 138 143 249 40 20 33
Desember 	 241 193 136 140 216 35 20 34

i Ny indeks fra og med januar 1974 som bar ?. omfatter tankskip på over 150 000 dødvekttonn.
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farten kunne vise til relativt bra resultater
i 1976.

Oversikten over utviklingen på fraktmar-
kedet som er gitt ovenfor, gjelder først og
fremst skip som seilte i løsfart. Men over
halvparten av både tank- og torrlastflåten
var i 1976 beskjeftiget på langsiktige frakt-
kontrakter inngått før sammenbruddene på
tank- og tørrlastmarkedet. Inntektene under
disse kontraktene var opprinnelig gode, men
de er blitt redusert etter hvert. Kontraktene
er stort sett inngått i US dollar eller britiske
pund, og kursen på begge disse valutaene har
falt betydelig de 2-3 siste årene regnet i
kroner. Dessuten har det weft en sterk
øking i driftsutgiftene, og sammen med det
forhold at de langsiktige fraktavtalene etter
hvert går ut, har dette ført til at andelen av
skip på gode fraktavtaler var synkende gjen-
nom 1976.

Norske redere har i de seinere år også
investert i borerigger og forsyningsskip for
oljevirksomhet. Omfanget av oljeboringsvirk-
somheten nådde i 1976 ikke det ventede nivå,
verken i Nordsjøen eller i andre deler av
verden. Overkapasiteten av borerigger ble
etter hvert stor og mange måtte gå i opplag
samtidig som ratene for de leiekontrakter
som ble inngått, var atskillig lavere enn i
tidligere år. Ved utgangen av november 1976
var 12 norskeide borerigger i aktivitet rundt
om i verden, mens like mange lå i opplag.
Dessuten er det betydelige kontraheringer
for framtidig levering av rigger, og noen
bedring i dette mark edet kan derfor ikke ven-
tes med det første. Ved utgangen av novem-
ber var alt i alt 13 rigger i ordre for norsk
regning, til dels kontrahert ved utenlandske
verft. Også for forsyningsskip for oljevirk-
somhet var virksomheten i Nordsjøen i 1976
mindre enn ventet.

Norske skip i opplag

Opplagstallene for norske skip begynte å
øke noe utover høsten 1974, og stigningen ble
svært sterk i 1. halvår 1975. I siste del av
1975 og i 1. halvår 1976 var opplagene store.
Toppen ble nådd ved utgangen av april 1976
da 99 skip på tilsammen 6,4 mill. bruttotonn
lå i opplag i norske havner. Av dette var 5,3
mill. bruttotonn tankskip og 1,1 mill. brutto-
tonn var tørrlastskip. I tillegg kom dessuten
10 tankskip på til sammen 1,0 mill. bruttotonn
og 1 tørrlastskip på 0,1 mill. bruttotonn som
lå i opplag i utenlandske havner. Til sammen
svarte dette til henholdsvis 43,7 prosent av
den totale norske tanktonnasjen og 10,2 pro-
sent av den totale norske tørrlasttonnasjen.
Utover sommeren og høsten 1976 gikk opp-

Tabell 55. Norske skip i opplag

Pst. av
tonnasje

i alt

Pst. av
tank-

tonnasje

Pst. ay.

torrlast-
tonnasje

Årsgjennomsnitt
1972 	 1,4 2,1 0,7
1973	 ...... . . . . 	 0,1 0,0 0,1
1974 	 0,2 0,3 0,1

Ved utgangen av
måneden

1975
Januar 	 4,9 8,7 0,6
Februar 	 8,9 14,9 2,0
Mars 	 13,6 21,8 4,0
April 	 18,1 27,0 7,8
Mai 	 21,6 31,7 9,9
Juni 	 24,0 34,8 11,1
Juli 	 24,6 33,9 13,4
August 	 25,6 35,0 14,2
September 	 24,8 36,0 11,5
Oktober 	 25,4 38,2 10,4
November 	 26,0 40,5 8,9
Desember 	 26,4 40,6 9,0

1976
Januar 	 27,8 42,4 10,0
Februar 	 28,4 43,0 10,5
Mars 	 28,0 42,3 10,1
April 	 28,8 43,7 10,2
Mai 	 27,4 41,8 9,4
Juni 	 25,9 39,6 8,1
Juli 	 24,5 37,1 8,2
August 	 20,6 32,0 5,9
September 	 19,1 30,1 4,8
Oktober 	 18,0 28,7 4,3
November 	 17,4 28,5 3,2
Desember 	 17,9 29,3 3,2

lagstallene etter hvert ned, og ved utgangen
av oktober var tonnasjen i opplag sunket til
4,8 mill. bruttotonn. Dette fordelte seg med
4,3 mill. tonn på tankskip og 0,5 mill. tonn
på tørrlastskip og utgjorde 28,7 prosent av
tanktonnasjen og bare 4,3 prosent av tørrlast-
tonnasjen (tabell 55).

Skipsfartspolitikk

Den uvanlig sterke svikt i fraktmarkedet
har rammet norske rederier svært ujamt.
Enkelte rederier er lite påvirket, mens andre
har kommet i en meget vanskelig økonomisk
situasjon. Stillingen er vanskeligst for rede-
rier som har satset på løsfart i tankmarkedet.
Størrelsen av gjeld og kontraktsforpliktelser
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virker også sterkt inn. Enkelte rederier har
hatt store utbetalinger for å dekke opplags-
utgifter, driftstap på skipene, renter og av-
drag på gjeld og betydelige innbetalinger på
nybyggingskontrakter. Dessuten har de rede-
riene som har kansellert nybyggingskontrak-
ter måttet ut med til dels store erstatninger
til skipsverftene. Det sterke fallet i omset-
ningsverdien for skipene har også redusert
rederienes formuer. Enkelte rederier har kom-
met i den situasjon at formuen er negativ,
idet salg av skipene ikke vil dekke alle for-
pliktelser. For andre er formuessituasjonen
fortsatt positiv, men likviditeten utilstrekke-
lig. Da de langsiktige gode fraktkontraktene
dessuten etter hvert går ut, vil vanskelig-
hetene for rederiene fortsatt kunne øke, om
fraktmarkedene ikke skulle bedre seg. En
regner med at en fortsatt konjunkturoppgang
forholdsvis hurtig vil kunne fore til bedring
for tørrlastskip, mens overkapasiteten i tank-
farten antagelig vil holde fraktene for tank-
skip nede ennå i flere år framover.

Den norske flåten består for en stor del av
moderne skip. Det har vært antatt at frakt-
markedet — i hvert fall på lengre sikt — vil
bedre seg, og disse skipene vil da kunne for-
ventes å gi normal avkastning igjen. For å
unngå at rederier i en vanskelig formues- og
likviditetsstilling skulle bli tvunget til å selge
slike skip billig til utlandet, har myndigheter,
rederier og finansinstitusjoner gått sammen
om å opprette «Garantiinstituttet for skip og
borefartøyer». Dette ble etablert i desember
1975 og har en garantiramme på 4 milliarder
kroner. Instituttet yter garantier for rede-
rienes forpliktelser mot at kreditorene går
med på betalingsutsettelser. Instituttet hadde
pr. 29/11-76 ytet og gitt tilsagn om garantier
for lån på 2,6 milliarder kroner.

Internasjonalt har skipsfarten i de seinere
år vært preget av at eksport- og import-
landene har foretrukket skip under eget flagg
for å beskytte og bygge opp sine egne han-
delsflåter. Ett uttrykk for dette er FN-
konvensjonen vedtatt i 1974 om fordelingen
av lastene ved linjefart på eksportland, irn-
portland og andre land (40 prosent — 40
prosent — 20 prosent). Konvensjonen er ennå
ikke trådt i kraft. Utviklingen framover kan
komme til å bli preget av at enkelte land i
større grad vil preferere skip under eget
flagg. Mot denne bakgrunn har Handels-
departementet foreslått at rederiene får ut-
videt adgang til å drive skip med norske
eierinteresser under fremmed flagg forutsatt
at visse vilkår, blant annet strengere valuta-
og skattekontroll, blir oppfylt. Dette for-
slaget fikk høsten 1976 tilslutning også fra
Stortingets sjøfarts- og fiskerikomité.

Annen samferdsel

Veitransport

Ved utgangen av 1975 var det i Norge i alt
1 512 000 sivile motorkjøretøyer og tilhengere.
Dette er 6,2 prosent flere enn ett år tidligere.
Tallet på personbiler (stasjonsvogner medregnet)
(Ate med 7,1 prosent i 1975 og var ved utgangen
av året 954 000 (se tabell 56).

Tallet på førstegangsregistrerte biler viste
kraftig stigning fra 1975 til 1976. I månedene
januar—september ble det førstegangsregistrert
106 600 nye og 1 900 brukte biler, mot 85 600
nye og 1 700 brukte biler i samme periode i
1975. Den prosentvise øking i tallet på ny-
registreringer var størst for personbiler og bus-
ser (se tabell 57).

Fordelingen av nyregistrerte biler på pro-
duksjonsland endret seg noe fra januar—sep-
tember 1975 til januar—september 1976. For
nyregistrerte personbiler var det prosentvis
størst øking i tallet på biler produsert i Sverige,
mens nedgangen var størst for biler produsert
i Storbritannia (se tabell 57).

Persontransport med personbiler har i en
rekke år vist jevn og sterk øking. I 1975 ble
den beregnet til 26 688 mill. personkilometer,
dvs. vel 70 prosent av de samlede persontrans-
porter i Norge. Den markerte økingen i tallet
på nyregistrerte personbiler fra 1975 til 1976
sammen med en oppgang i salget av bilbensin
på 6,7 prosent fra januar—september 1975 til
januar—september 1976, tyder på at person-
transporten med personbiler gikk klart opp også
i 1976. Økingen i tallet på personbiler indikerer
at bilhold fortsatt er et høyt preferert gode ved
(At inntekt for private konsumenter.

Rutebilene utførte i 1974 en persontransport
på 4 058 mill. passasjerkilometer og en gods-
transport på 307 mill. tonnkilometer. En har
ennå ikke ferdig statistikk over rutebilenes trans-
porter i 1975, men en antar at verken person-
eller godstransportene med rutebil endret seg
noe særlig fra 1974 til 1975 og heller ikke utover
i 1976. Rutebilselskapenes takster ble satt opp
med 6 prosent fra 1. januar 1976 og med 8
prosent fra 1. juni 1976. Samferdselsdeparte-
mentet har foreslått at rutebilselskapenes per-
sontakster skal økes med 10 prosent fra 1. januar
1977.

Av den samlede innenlandske godstransport
står lastebilene for om lag 75 prosent av trans-
portert mengde og 30 prosent av transport-
arbeidet (tonnkilometer). For 1973 er godstrans-
porten beregnet til 192 mill. tonn og transport-
arbeidet til 3 723 mill. tonnkilometer. En har
ennå ikke fullstendig statistikk for seinere år,
men tilgjengelig materiale tyder på at lastebil-
transporten har (At jevnt siden 1973. Hedge
oppgaver fra Sentralregisteret for motorkjøre-
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Tabell 56. Sivile motorkjøretøyer og tilhengere ved utgangen av året'.

1971 1972 1973 1974 1975
Prosent
endring
i 1975

Personbiler2 	 742 111 787 879 838 140 890 361 953 657 7,1
Busser 	 7 352 7 648 7 959 8 341 8 714 4,5
Godsbiler 	 138 229 148 798 148 312 144 995 138 463 4,5

Biler i alt 	 887 692 944 325 994 411 1 043 697 1 100 834 5,5

Traktorer 	 64 384 77 666 86 666 94 098 100 918 7,2
Motorsykler 	  . . 29 891 28 188 25 748 22 378 21 292 4,9
Mopeder 	 • . 115 366 114 227 112 779 113 282 113 620 0,3

Motorkjøretøyer i alt 1 097 333 1 164 406 1 219 604 1273 455 1 336 664 5,0

Tilhengere 	 89 715 108 784 129 094 150 251 175 125 16,6

Kjøretøyer i alt 	 1 187 048 1 273 190 1 348 698 1 423 706 1 511 789 6,2

i Fra 1974 omfatter tallene bare kjøretøy med påmonterte skilt pr. 31. desember. Tidligere var også
kjøretøyer som var avskiltet i løpet av det siste året inkludert. De tidligere oppgaver er korrigert tilbake
til 1971. 2 Medregnet stasjonsvogner.

tøyer har således samlet nyttelast for lastebil- 	 1975. Oppgaver over salg av autodiesel viser en
parken økt med om lag 5 prosent fra 1974 til 	 øking på 5,8 prosent fra januar september

1975 til januar september 1976.

Fig. 27.

Jernbanetransport

Jernbanetransporten økte sterkt fra 1973 til
1974, men bare i beskjedent omfang i 1975 og
1976. Fra januar august 1975 til januar
august 1976 steg tallet på passasjerkilometer så-
ledes med 3,5 prosent og tallet på netto tonn-
kilometer godsmengde med 1,5 prosent (se ta-
bell 58). Fra 1. januar 1976 ble takstene for
persontransport satt opp med ca. 6 prosent.
Det var en ytterligere øking fra 1. juni 1976 på
5 prosent for enkeltbilletter og ca. 10 prosent
for månedskort. Godstakstene ble forhøyet med
ca. 7,5 prosent fra 1. januar 1976 og ble videre
forhøyet med ca. 6 prosent fra 1. juni 1976.

Sjøtransport

Fartøyer i innenlandsk rutefart transporterte
i 1975 48 mill. passasjerer og 25 mill. tonn
gods. Dette er en Øking i forhold til 1974 på
5,8 prosent for passasjerer og 10,6 prosent for
gods. Økingen gjaldt særlig ferjeruter.

Godstransport på kysten med skip i leie- og
egentransport utgjør om lag 13 prosent av tonn
transportert og om lag 58 prosent av tonnkilo-
meter ved de samlede innenlandske godstrans-
porter og er for 1975 beregnet til 36 mill. tonn
gods og 9 823 mill. tonnkilometer. For skip
mellom 25 og 500 bruttotonn har en statistikk
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Tabell 57. Forstegangsregistreringer av biler i Norge

Bilenes art
og opprinnelsesland

Hele året

1973	 1974	 1975

Januar-september

Prosent J 	Prosentandel
endring	 1975	 1976

NYE BILER
Personbilerl

Vest-Tyskland 	
Storbritannia . .
Sverige 	
Frankrike 	
Italia 	
Japan 	

	Sovjetunionen . . . 	

	

Sambandsstatene 	
Nederland 	
Andre land 	

I alt

Varebiler
Vest-Tyskland 	
Storbritannia • • •
Japan 	
Frankrike 	
Andre land 	

	

36 049	 34 281	 37 427	 28 201	 37 400	 32,6	 36,5

	

7 916	 5 967	 4 580	 3 447	 3 004	 -12,9	 4,5

	

10 738	 10 098	 10 591	 7 529	 10 191	 35,4	 9,7

	

11 226	 13 727	 12 492	 9 559	 10 917	 14,2	 12,4

	

3 113	 2 709	 3 863	 3 004	 3 578	 19,1	 3,9

	

16 736	 18 942	 29 169	 21 897	 27 919	 27,5	 28,4

	

1 086	 1 427	 2 227	 1 645	 2 184	 32,8	 2,1

	

195	 433	 347	 275	 363	 32,0	 0,4

	

378	 453	 891	 669	 908	 35,7	 0,9

	

1 547	 2 256	 1 224	 954	 565	 40,8	 1,2

88 984 90 293 102 811 77 180 97 029 	 25,7	 100,0

	3 720	 2 128	 3 065	 2 006	 2 344	 16,8	 46,6

	

1 505	 1 062	 314	 235	 186	 -20,9	 5,5

	

639	 1 262	 2 044	 1 413	 1 654	 17,1	 32,9

	

486	 410	 470	 358	 358	 0,0	 8,3

	

532	 277	 421	 287	 453	 57,8	 6,7

38,5
3,1

10,5
11,3

3,7
28,8

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

100,0

46,9
3,7

33,1
7,2
9.1

I alt

Lastebiler2

Vest-Tyskland ..
Storbritannia
Sverige 	
Sambandsstatene 	
Italia 	
Andre land 	

I alt

Busser
Sverige 	
Vest-Tyskland . . •
Nederland 	

	Storbritannia . • • 	
Andre land 	

I alt

Nye biler i alt

BRUKTE BILER
Personbiler 	
Varebiler 	
Lastebiler 	
Busser 	

6 882	 5 139	 6 314	 4 2991	 4 995	 16,2	 100,0

	1 687	 1 702	 1 563	 1 191	 1 425	 19,6	 32,9

	

801	 562	 618	 439	 337	 -23,2	 12,1

	

1 580	 1 832	 1 685	 1 319	 1 338	 1,4	 36,5

	

17	 197	 214	 165	 151	 - 8,5	 4,6

	

21	 417	 468	 325	 372	 14,5	 9,0

	

121	 175	 247	 176	 228	 29,5	 4,9
	  .......  	 -

	

4 227	 4 885	 4 795	 3 615	 3 851	 6,5	 100,0

	

362	 390	 401	 285	 281	 - 1,4	 56,6

	

111	 143	 238	 182	 323	 77,5	 36,2

	

35	 30	 35	 27	 24	 -11,1	 5,4

	

24	 36	 4	 4	 38	 850,0	 0,8

	

20	 2	 7	 5	 40	 700,0	 1,0

	

552	 601	 685	 503	 706	 40,4	 100,0

	

100 645	 100 918	 114 605	 85 597	 106 581	 24,5

	

2 193	 2 190	 2 123	 1 572	 1 800	 14,5

	

29	 20	 18	 15	 22	 46,7

	

141	 156	 136	 113	 114	 0,9

	

1	 1	 1	 1	 0,0

100,0

37,0
8,8

34,7
3,9
9,7
5,9

100.0

39,8
45,7

3,4
5,4
5,7

100,0

Brukte biler i alt . . . 2 364	 2 366	 2 278	 1 701	 1 937 13,9

Kilde : Opplysningsrådet for biltrafikken.
Medregnet stasjonsbiler. 2 Medregnet kombinerte biler, trekk- og tankbiler.



Januar-august   

1975 1976 Prosent
endring      

Hele året        
Enhet 

1973 1974 1975             

Trafikk
Passasjerer 	
Passasjerkilometer 	

Tonn transportert
Malm på Ofotbanen 	
Annet gods (medregnet tjeneste-

gods) 	

I alt 	

Netto tonnkilometer
Malm på Ofotbanen 	
Annet gods (medregnet tjeneste-

gods)

I alt 	

Økonomiske resultater
Utgifter i alt 	
Inntekter i alt 	

Av dette:
Passasjertrafikk 	
Godstrafikk 	

Januar-juli

197519751973

Prosent-
vis

endring
fra 1974
til 1975

Hele året

1974 1976	 Prosent
endring

Tabell 59. Sivil luftfart

A. Innenlandsk ruteflyging
1. Passasjerer i alt 	
2. Passasjerkilometer i alt

(1 000) 	

B. Passasjerer reist fra norske
flyplasser
1. Innenlands 	
2. Til utlandet 	

2 441 893

1 000 063

2 089 164
901 193

1 405 586

579 374

1 196 855
522 417

1 493 460

627 126

1 286 089
579 596

2 332 409

969 366

2 032 314
843 422

2 331 931

947 031

2 051 243
806 994

4,7

5,6

1,8
11,7

6,3

8,2

7,5
10,9
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Tabell 58. Jernbanetransport (Norges statsbaner)

Mill.	 29,5	 32,6	 33,5	 21,4	 21,1 - 1,4
1 640	 1 884	 1 948	 1 299	 1 344	 3,5

» 22,6	 22,5	 15,5	 11,0	 11,5	 4,5

» 8,9	 9,4	 10,1	 6,3	 7,1	 12,7

» 31,5	 31,9	 25,6	 17,3	 18,6	 7 , 5

» 905	 901	 621	 439	 458	 4 , 3

» 1 883	 2 048	 2 002	 1 302	 1 311	 0 , 6

» 2 788	 2 949	 2 623	 1 741	 1 769	 1,5

Mill. kr	 1 310	 1 362	 1 569	 1 044	 1 253	 20,0

	

878	 1 025	 1 135	 756	 838	 10,8

	

309	 360	 404	 277	 303	 9,4

	

483	 560	 608	 402	 456	 13,4

for innenlandske godstransporter ifølge tel-
linger for 1970 og 1975. Den gjennomsnittlige
årlige økingen fra 1970 til 1975 var 5 prosent
for tonn gods transportert og 4,4 prosent for tonn-
kilometer. Det transporteres også betydelige
godsmengder langs kysten med skip over 500
bruttotonn. Skip mellom 500 og 3 000 brutto-
tonn er med ved tellingen i 1975, men for disse

5 - Økonomisk utsyn.

fartøyer og de større har en ikke materiale til å
anslå utviklingen av godstransporten.

Lufttransport

Etter mange år med sterk vekst stagnerte
flytrafikken fra 1973 til 1974 (se tabell 59).
I 1975 var flytrafikken igjen i oppgang, og denne
oppgangen fortsatte i 1976. Dette gjaldt både
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Tabell 60. Reiseliv

Hele året Januar-september

1973 1974 1975 1975 1976 Prosent
endring

Personer innreist til Norge direkte fra ikke-
nordiske land

Med fly 	 593 358 602 429 650 822 517 701 608 479 17,5
Med skip 	 208 312 184 559 184 670 168 473 179 432 6,5

I alt 	 801 670 786 988 835 492 686 174 787 911 14,8

Nordmenn 	 416 078 429 060 472 545 368 862 432 250 17,2
Utlendinger i alt 	 385 592 357 928 362 947 317 312 355 661 12,1

Av disse:
Briter 	 116 988 95 233 101 047 87 417 82 444 5,7
Vesttyskere 	 73 820 73 797 72 260 65 719 76 858 16,9
Nederlendere 	 30 396 32 714 32 401 29 616 32 682 10,4
Franskmenn    13 156 15 997 16 981 14 160 19 246 35,9
USA-borgere 	 85 795 74 587 71 347 62 363 75 534 21,1
Andre 	 65 437 65 600 68 911 58 037 68 897 18,7

Valutaregnskap
Inntekter (Mill. kr) 	 1 420 1 491 1 924 1 565 1 780 13,7
Utgifter	 (Mill. kr) 	 1 655 1 887 2 744 2 103 2 573 22,3

Tabell 61. Hotellbesøk

Vintersesong
(Januar-april)

1975	 1976

1973 1974 1975  

3 005

3 424
208
415
148
408
342
507
386

Godkjente hoteller
Gjester 	  1 00

Gjestedøgn etter nasjonalitet . 	  1 000
Norge 	  »
Danmark 	  »
Sverige 	  »
Nederland 	  »
Storbritannia 	  »
Vest-Tyskland 	  »
Sambandsstatene 	  »
Andre land 	  »

2 989 I	 3 201 I	 789 I	 812

3 660
218
442
163
236
371
401
383

3 863
238
477
179
262
427
377
427

1 312
98

228
27
49
39
36
67

1311
124
242

21
52
40
44
71

5 838I alt 	  1000 5 874 I	 6 250 I	 1 856 I	 1 905

innenlandstrafikken og trafikken til utlandet.
For passasjerkilometer i alt ved innenlandsk
ruteflyging var det en øking på 8,2 prosent fra
januar juli 1975 til januar juli 1976. Tallet

på passasjerer reist innenlands fra norske fly-
plasser økte med 7,5 prosent og passasjerer
reist utenlands med 10,9 prosent fra januar-
juli 1975 til januar juli 1976.
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Reiseliv

Tallet på innreiste utlendinger som kom di-
rekte til Norge med skip eller fly fra ikke-
nordiske land, gikk ned fra 1973 til 1974 og steg
bare svakt fra 1974 til 1975 (se tabell 60). I
1976 var det derimot en forholdsvis kraftig
stigning ; tallet på innreiste utlendinger var
12,1 prosent høyere i januar—september 1976
enn i januar—september 1975. For briter var
det nedgang i tallet på innreiste, mens det for
alle øvrige nasjonaliteter var oppgang. Tallet
på innreiste nordmenn gikk opp med 17,2 pro-
sent.

For godkjente hoteller var tallet på gjeste-
døgn omtrent uforandret fra 1973 til 1974, men
økte så fra 1974 til 1975 (se tabell 61). I vinter-

sesongen (januar—april) 1976 steg tallet på
gjestedøgn med 2,7 prosent fra vintersesongen
1975. Særlig sterk stigning var det for gjester
fra Danmark og Sambandsstatene. For klassi-
fiserte leirplasser økte tallet på overnattinger
med 15 prosent fra 1974 til 1975, og en kan
regne med at det var fortsatt øking fra 1975
til 1976. For pensjonater, gjestgiverier m. v.
har en ingen sikre oppgaver over utviklingen
for tallet på gjestedøgn. De tre grupper over-
nattingssteder (hoteller, leirplasser, pensjonater
m. m.) har imidlertid hver om lag en tredje-
del av det samlede antall gjestedøgn i året.

Økingen i utenlandske turisters besøk i Norge
har antakelig sammenheng med den internasjo-
nale konjunkturoppgangen.
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Pris- og inntektsutvikling

Prisutviklingen

Den sterke stigningen i konsumprisene si-
den 1970 fortsatte også i 1976, men stignings-
takten var svakere enn i de to foregående
år. Fra 3. kvartal 1975 til 3. kvartal 1976
steg konsumprisindeksen med 9 prosent, mot
12,5 prosent ett år tidligere og 9,7 prosent to
år tidligere.

Engrosprisindeksen steg litt sterkere i
1976 enn året før, men betydelig svakere enn
i 1974. Fra 3. kvartal 1975 til 3. kvartal 1976
steg den med 8,5 prosent, mot 7,9 og 19,6
prosent henholdsvis ett og to år tidligere.

Etter at importprisene hadde endret seg
lite i ett års tid, skjøt de ny fart høsten
1975 (se tabell 62) . Fra 3. kvartal 1975 til
3. kvartal 1976 steg Byråets prisindeks for
importvarer (uten skip) med om lag 14 pro-
sent, mot bare knapt 1 prosent i foregående
tolvmånedersperiode. I løpet av de tre første
kvartalene av 1976 steg indeksen med om lag
6 prosent. Prisutviklingen var imidlertid
svært forskjellig for de ulike importvarene
(se tabell 63) .

Tabell 62. Prisindeks for importvarer (uten
skip) etter handelsstatistikken. 1970 = 100

Ar 1.
kvartal

2.
kvartal

3.
kvartal

4.
kvartal

Gjen-
som-
snitt

1974 133 141 145 151 142
1975 146 152 146 157 151
1976 156 159 166 .. ..

Prisindeksen for eksportvarer steg med vel
4 prosent fra 3. kvartal 1975 til 3. kvartal
1976, mot om lag 5 prosent ett år tidligere.

Engrospriser
I løpet av de ti første månedene av 1976

(fra 15. desember 1975 til 15. oktober 1976)
steg engrosprisindeksen med 6,9 prosent mot
5,9 prosent i samme periode året før. Takten
i prisstigningen i 1976 fra tilsvarende måned
i 1975 var stort sett økende i de første åtte
måneder av året (fra 5,8 prosent i januar
til 9,3 prosent i august) , for deretter å falle
i de to neste månedene. Fra oktober 1975 til
oktober 1976 var stigningen 7,9 prosent, mot
6,9 prosent fra oktober 1974 til oktober 1975.

Prisutviklingen for de enkelte varegrupper
i periodene 3. kvartal 1975-3. kvartal 1976
og oktober 1975—oktober 1976 framgår av
tabell 64. Tabell 65 viser prisendringene i de
samme tidsrom for varene gruppert etter
anvendelse og fordelt på norskproduserte og
importerte varer. (Alle varer som har gjen-
nomgått en produksjonsprosess her i landet,
er regnet som norskproduserte) . Fra oktober
1975 til oktober 1976 er det liten forskjell i
prisendringen for de to gruppene. Delindeksen
for norskproduserte varer under ett steg med
7,6 prosent og delindeksen for importvarer
med 8,1 prosent.

Konsumpriser.
I løpet av de ti første månedene av 1976

(fra 15. desember 1975 til 15. oktober 1976)
steg konsumprisindeksen med 7,2 prosent,
mot 10,2 prosent i samme tidsrom året før.
Sammenlignet med de tilsvarende måneder
i 1975 var stigningen sterk gjennom hele
1976 med økende takt i første halvår, fra
9,3 prosent i januar til 10,4 prosent i juni.
Seinere utover sommeren og høsten gikk stig-
ningstakten noe ned og i oktober var kon-
sumprisindeksen 8,0 prosent høyere enn ett
år tidligere. I gjennomsnitt for de ti første
månedene i 1976 lå indeksen 9,4 prosent høy-
ere enn i tilsvarende periode i 1975.
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Tabell 63. Gjennomsnittlige importpriser etter handelsstatistikken. Kr pr. kg
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1970 	
1971 	
1972 	
1973 	
1974 	
1975 	
1975 1. kv.

2. »
3. »
4. »

1976 1. kv.
2. »
3. »

September
Prosentvis

endring :
Jan.-sept.
1975-1976
Sept. 1975-
ept. 1976

Prisen pr. tonn.

Tabell 64. Engrosprisindeks. 1961 == 100

0,42
0,46
0,51
0,39
0,47
0,88
0,76
0,77
0,76

• •
0,70
0,86
0,76

11,44
12,23
12,07
11,90
10,50
12,43
15,52
14,17
14,60
17,34
15,99
14,72
17,13
16,93
16,71

7,

9,65
9,96

10,28
10,41
11,03
15,67
13,06
15,15
12,29
12,24
12,17
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109,72
138,52
165,00
171,75
166,14
229,91
312,38
274,52
318,26
321,83
345,33

• •

0,19
0,19
0,25
0,24
0,35
0,66
0,57
0,57
0,51
0,53
0,66
0,65
0,61
0,64
0,65

25,18
24,51
24,26
24,84
35,52
35,01
32,83
38,42
28,56
33,16
32,69
35,97
31,10
36,23
37.18

4,06
3,92
4,49
5,12
4,12
6,19
6,22
6,84
5,90
5,63
5,49
6,09
6,90
7,24
7,18

9,54
8,91
8,53

10,30
16,49
17,12
13,15
14,03
12,80
12,79
13,09
13,77
15,21
15,91
15,78

1,42
1,68
1,49
1,06
1,16
3,70
2,11
3,13
2,29
1,59
1,29
1,16
1,22

6,19
8,48
7,45
7,32
8,39
8,96
8,44
7,88
7,68
7,99

10,07
10,89
12,87
16,05
16,94

0,66
0,77
0,96
1,17
1,60
3,19
4,23
5,57
5,29
3,99
3,04
2,70
2,39
2,31
2,27

0,43
0,42
0,46
0,42
0,69
1,13
0,83
1,02
0,76
0,76
0,93
0,82
0,95
0,75
0,75

8,6 3,9 -49,3 66,8 -53,0 14,4 6,0 3,8 20,8

-12,8 -53,0 -33,0 90,3	 2, 24,3 27,3 - 2,8 25,0

1969 	
1970 	
1971 	
1972 	
1973 	
1974 	
1975 	
1975 1. kvartall 	

2.
3.
4.

1976 1. kvartal 	
2.
3.
Oktober 	

Prosentvis endring2 :
3. kv. 1975-3. kv. 1976. 
Okt. 1975-okt. 1976 . . .

119
	

127
	

127
	

111
	

112
	

88
	

111
	

120
	

113
127
	

136
	

131
	

124
	

115
	

133
	

114
	

129
	

120
133
	

146
	

144
	

130
	

130
	

134
	

120
	

129
	

125
137
	

153
	

147
	

128
	

134
	

112
	

124
	

133
	

131
148
	

163
	

160
	

136
	

143
	

145
	

131
	

147
	

139
175
	

184
	

167
	

167
	

202
	

222
	

165
	

179
	

154
192
	

205
	

186
	

193
	

224
	

178
	

186
	

187
	

171
188
	

197
	

183
	

190
	

223
	

205
	

183
	

187
	

167
188
	

196
	

184
	

190
	

218
	

167
	

188
	

187
	

169
194
	

210
	

187
	

195
	

221
	

167
	

186
	

188
	

172
197
	

215
	

189
	

198
	

235
	

171
	

187
	

188
	

175
201
	

214
	

202
	

201
	

250
	

167
	

191
	

192
	

181
205
	

217
	

203
	

203
	

253
	

169
	

198
	

200
	

187
210
	

227
	

204
	

206
	

254
	

182
	

199
	

205
	

189
211
	

224
	

205
	

216
	

255
	

187
	

200
	

206
	

191

8,5
	

8,1
	

9,1
	

5,9
	

15,0
	

8,5
	

6,5
	

8,8
	

9,8
7,9
	

4,9
	

8,4
	

9,6
	

11,6
	

8,0
	

7,3
	

9,5
	

9,4

118
124
128
134
144
164
176
172
175
177
178
182
185
187
189

5,8
6,1

Alle kvartalsindekser er beregnet på grunnlag av månedsindekser med 1 desimal. 2 Den prosent-
vise endring er beregnet på grunnlag av indekstall med 1 desimal.
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Fig. 28
	

Fig. 29

Tabell 65. Engrosprisindeks. Grupper etter varenes anvendelse og fardeling p4 norskproduserte og
importerte varer. 1961 ---- 100

I alt
Av dette:
Matvarer

Varige
produk-
sjons-
midler

Ikke-varige pro-
duksjonsmidler

Av dette:

I alt	 Bygge-
maten-

alen

Norsk-
produ-
serte
varer

Konsumvarer
Impor-

terte
varer

1969 	
1970 	
1971 	
1972 	
1973 	
1974 	
1975 	
1975 1. kvartal' 	

2.
3.
4.

1976 1. kvartal 	
2.
3.
Oktober

Prosentvis endring2 :
3. kv. 1975-3. kv. 1976 	
Okt. 1975—okt. 1976 	

122
	

128
	

111
	

118
129
	

136
	

117
	

127
136
	

146
	

123
	

134
144
	

156
	

129
	

136
154
	

166
	

135
	

147
171
	

182
	

147
	

183
190
	

204
	

167
	

198
185
	

197
	

163
	

195
187
	

200
	

166
	

193
192
	

208
	

168
	

199
195
	

209
	

170
	

203
200
	

212
	

179
	

205
203
	

220
	

186
	

210
206
	

220
	

187
	

216
204
	

212
	

189
	

220

7,5
	

6,0
	

11,6
	

8,7
5,3
	

2,0
	

11,4
	

8,8

120
	

113
129
	

120
135
	

124
140
	

127
149
	

145
171
	

191
192
	

190
187
	

194
188
	

191
196
	

185
198
	

192
201
	

198
206
	

202
212
	

202
213
	

205

8,2
	

9,2
7,6
	

8,1

125
135
136
140
152
183
194
191
194
195
196
199
206
210
216

7,6
10,4

i Alle kvartalsindekser er beregnet på grunnlag av månedsindekser med 1 desimal. 2 Den prosentvise
endring er beregnet på grunnlag av indekstall med 1 desimal.
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Fig. 30

Prisutviklingen fra oktober 1975 til ok-
tober 1976 var temmelig lik for de fleste kon-
sumgruppene (se tabell 66) . Den hovedgruppe
som viste sterkest prisstigning var reiser og
transport (11 prosent) . Takstene ved offent-
lige transportmidler (sporvei og forstadsbane,
buss, jernbane, skip og drosjebil) som gjen-
nomsnittlig steg med 20 prosent, bidro sterkt
til denne stigningen. Likeledes økingen i pri-
sene på biler og på drift av egne transport-
midler.

Gruppeindeksen for helsepleie steg med
knapt 10 prosent fra oktober 1975 til oktober
1976, klær og skotøy med 9 prosent og fri-
tidssysler og utdanning med vel 8 prosent I
gruppen drikkevarer og tobakk steg indeksen
for tobakk med 13 prosent og for drikkevarer
med 8 prosent. Gruppen bolig, lys og brensel
viste en prisstigning på 8 prosent, det samme
som møbler og husholdningsartikler. Stignin-
gen i gruppen andre varer og tjenester (9 pro-
sent) skyldes bl.a. høyere priser i restau-
ranter, hoteller m.v.

Matvarer var den: gruppe som viste minst
prisstigning fra oktober 1975 til oktober 1976

noe som for en stor del må tilskrives økte

subsidier på flere viktige matvarer. For de
enkelte grupper av matvarer var imidlertid
prisbevegelsen svært ujevn (se tabell 67).
To grupper sto i en særstilling kaffe, te,
kakao og kokesjokolade med en prisstigning
på nær 42 prosent og sukker med et pris-
fall på om lag 40 prosent. Bak denne utvik-
lingen lå store endringer i verdensmarkedets
priser på kaffe og sukker. Prisfallet i grup-
pen mjølk, fløte, ost og egg fra 15. oktober
1975 til 15. oktober 1976 skyldes økte subsi-
dier særlig på mjølk. Prisen på helmjølk
til forbruker lå 14 prosent lavere i oktober
1976 enn ett år tidligere. At prisstigningen for
gruppen kjøtt, kjøttvarer og flesk er såpass
beskjeden som 6 prosent, skyldes også subsi-
dietiltak.

Prisene på fisk og fiskevarer har vist over
dobbelt så sterk stigning som prisene på kjøtt
og flesk fra oktober 1975 til oktober 1976.
Gruppen poteter og varer av poteter og grup-
pen grønnsaker, frukt og bær viste begge
moderat prisstigning fra oktober 1975 til
oktober 1976 trass i at avlingene både i 1975
og i 1976 ble redusert, vesentlig på grunn av
dårlige vekstforhold. I begge år lå prisene
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Fig. 31

på disse varene på et høyt nivå. Fra 13. sep-
tember 1976 ble det innført maksimalpriser
for poteter fra produsent og maksimale avan-
sesatser for hvitkål, kålrot og gulrøtter. Mak-
simalprisene på de vanligste brødsorter ble
satt ned med 10 øre pr. stk. fra 13. september.
Prisstigningen i gruppen mjøl, gryn og baker-
varer fra oktober 1975 til oktober 1976 skyl-
des allikevel i det alt vesentlige høyere priser
på bakervarer. Tilbudspris på meierismør i
oktober 1976 er årsaken til prisfallet i grup-
pen spisefett og spiseoljer. Forbrukerprisen
for normalsaltet meierismør ble denne måne-
den nsatt ned med kr 4,60 pr. kg.

Tabell 68 viser de enkelte konsumgruppers
prosentvise andel av stigningen i totalindek-
sen fra oktober 1975 til oktober 1976. Det
framgår at stigningen i gruppen reiser og
transport stod for over en fjerdepart av den
totale prisstigningen og at gruppen matvarer
og gruppen bolig, lys og brensel hver stod
for nær 13 prosent av stigningen.

En gruppering etter leveringssektorer av
tallmaterialet soin samles inn til konsumpris-
indeksen, kan bidra til å belyse betydningen
av sentrale faktorer bak konsumprisutviklin-
gen. I Økonomisk utsyn 1971, side 153 er det
redegjort nærmere for denne grupperingen
av varer og tjenester.

Tabell 66. Konsumprisindeks. 1974 = 100

Total Mat-
varer

Drik-
ke-

varer
 ô

tobakk

Klaer

skotø
 og

y

Bolig,
lys og
tiren-

sel

Møbler
og hus-
hold-
oings-
artik-

ler

Helse-
pleie

Reiser
og

trans-
port

Fri-
tids-

sysler
og

utdan-
ning

Andre
varer

tie-
t e-

1969 	 67,5 67 69 68 66 68 71 66 71 67
1970 	 74,7 76 75 73 75 75 74 72 77 76
1971 	 79,3 81 83 77 79 78 81 78 82 80
1972 	 ,. 	 85,1 86 87 83 83 83 88 84 88 85
1973 	 91,4 92 95 91 89 89 94 91 94 91
1974 	 100,0 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1975 	 111,7 115 114 107 110 113 115 109 109 116
1975	 1. kvartals 	 107,8 108 111 105 107 109 112 107 107 112

2.	 » 110,1 111 112 107 109 112 114 108 108 115
3.	 » 113,5 120 115 107 111 115 116 110 110 118
4.	 »  	 115,3 121 117 110 112 117 118 112 111 120

1976	 1. kvartal 	 118,0 123 124 111 116 118 125 115 116 122
2.	 » 121,4 128 126 114 118 122 126 119 117 125
3.	 » 123,7 130 127 116 120 124 128 122 118 129
Oktober 	 124,0 125 128 120 121 126 130 124 120 130

Prosentvis endring2 :
3. kv. 1975-3. kv. 1976 . 9,0 8,5 11,0 7,9 8,4 8,3 11,1 11,2 7,1 9,0
Okt. 1975-okt. 1976 	 8,0 4,0 9,8 9,5 8,1 8,1 9,6 11,1 8,5 9,0

I
1 Alle kvartalsindekser er beregnet på grunnlag av månedsindekser med 1 desimal. = Den prosentvise

endring er beregnet på grunnlag av indekstall med 1 desimal.
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Tabell 67. Konsumprisindeks. Gruppeindekser for matvarer. 1974 = 100

Mjøl, Kjøtt,
gryn kj øtt-
og varer

baker- og
varer flesk

Grønn-
saker,
frukt

og
bær

Po-
teter

og
varer

av
poteter

Suk-
ker

Kaffe,
te,

kakao
og

koke-
sj oko-
lade

Andre
mat-
varer   

1969 	
1970 	
1971 	
1972 	
1973
1974
1975 	
1975 1. kvartall 	

2.
3.
4.	 »

1976 1. kvartal 	
2. »
3. »
Oktober 	

Prosentvis endring2 :
3. kv. 1975-3. kv. 1976 .
Okt. 1975—okt. 1976 	

66	 73	 52	 83	 64	 67	 68	 21	 70	 68
74	 81	 60	 93	 76	 73	 81	 24	 92	 73
79	 88	 68	 99	 85	 77	 74	 29	 86	 75
84	 95	 75	 102	 88	 81	 94	 43	 85	 80
88	 100	 84	 102	 89	 90	 109	 51	 96	 86

100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100
112	 116	 102	 120	 107	 115	 130	 141	 97	 121
109	 109	 104	 106	 110	 106	 92	 170	 94	 117
113	 112	 105	 108	 105	 113	 107	 169	 90	 123
114	 119	 102	 131	 106	 121	 173	 124	 92	 123
114	 125	 96	 133	 106	 123	 146	 101	 112	 122
115	 126	 99	 133	 104	 122	 163	 101	 128	 122
116	 132	 100	 136	 101	 127	 223	 79	 141	 124
119	 138	 105	 138	 107	 129	 180	 70	 141	 126
118	 131	 107	 129	 97	 126	 148	 61	 151	 126

5,0	 15,8	 3,8	 5,5	 1,1	 6,4	 3,8 — 43,8	 52,8	 2,6
4,2	 5,8	 12,4 —2,1 —9,8	 2,0	 2,9 — 39,6 41,9	 3,9

Alle kvartalsindekser er beregnet på grunnlag av månedsindekser med 1 desimal. 2 Den prosentvise
endring er beregnet på grunnlag av indekstall med 1 desimal.

Tabell 69 viser utviklingen i konsumpris-
indeksen etter leveringssektor i årene 1972—
1975 (delindekser med gammelt beregnings-
grunnlag, men med basisår 1974 for 1972 og
1973) og utviklingen for hvert kvartal i året
1975 og de tre første kvartalene i 1976. Dess-
uten er endringene i delindeksene fra 3. kvar-
til 1975 til 3. kvartal 1976 og fra oktober
1975 til oktober 1976 angitt. En ny jordbruks-
avtale trådte i kraft fra 1. juli og subsidiene
på mjølk og kjøtt m.v. ble økt i løpet av annet
halvår 1976. For å få fram virkningen av
dette er utviklingen over året 1976 delt i perio-
dene januar—juni og juni—oktober.

Mens hovedinntrykket av en slik gruppe-
ring var sterke prisstigningsimpulser fra ut-
landet i 1974 og sterke innenlandske kost-
nadsimpulser i 1975 (Økonomisk utsyn 1974
og 1975), viser utviklingen i 1976 et mer sam-
mensatt bilde. Totalindeksen gikk opp med 8
prosent fra oktober 1975 til oktober 1976.

Delindeksen for jordbruksvarer steg med
bare 2,1 prosent ; betydelige subsidier bremset
prisstigningen for denne gruppen. For fiske-
varer var det en prisstigning på 12,4 prosent,
mens prisindeksene for gruppene andre norsk-
produserte konsumvarer og importerte kon-

sumvarer --- som i hovedsak inneholder in-
dustriproduserte konsumvarer — steg med
henholdsvis 8,3 prosent og 8,4 prosent fra
oktober 1975 til oktober 1976. Prisindeksen
for husleie økte med 5,6 prosent mens andre
tjenester — der lønn er den viktigste kost-
nadskomponenten — viste en stigning på 12,3
prosent.

Fra januar til juni i 1976 steg jordbruks-
varene i pris med 10,1 prosent, mens konsum-
prisindeksen totalt steg med 4,7 prosent. Stig-
ningen var sterkest for underposten mindre
bearbeidde jordbruksvarer (spesielt poteter).
Den nye jordbruksavtalen som trådte i kraft
fra 1. juli ble delvis møtt med økte subsidier,
og ytterligere subsidieøkinger på jordbruks-
varene i september sammen med en sesong-
betont prisnedgang i enkelte av jordbruks-
varene bidrog til at jordbruksvarene alt i alt
gikk ned med 8,9 prosent fra juni til oktober.
Underposten mindre bearbeidde jordbruks-
varer gikk ned med hele 11,4 prosent, som
følge av prisfall på blant annet poteter og
grønnsaker, mens mer bearbeidde jordbruks-
varer sank med 3,8 prosent i samme periode.

Av underpostene i gruppen andre norsk-
produserte konsumvarer steg «varer lite på-
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Tabell 68. Konsumprisindeksen. De enkelte kon-
sumgruppers bidrag til endringen i totalindeksen

oktober 1975-oktober 1976

Konsumgruppe	 Prosentvis andel

Matvarer 	
Mjøl, gryn og bakervarer 	
Kjøtt, kjøttvarer og flesk 	
Fisk og fiskevarer 	
Mjølk, fløte, ost og egg ..	 ....
Spisefett og spiseoljer ....... • . • .
Grønnsaker, frukt og bær....
Poteter og varer av poteter . .
Sukker 	
Kaffe, te, kakao og kokesjokolade
Andre matvarer 	

Drikkevarer og tobakk 	
Drikkevarer 	
Tobakk 	

Klær og skotøy 	
Bekledningsartikler 	
Tøyer og garn m v. 	
Skotøy og skoreparasjoner • • • • •

Bolig, lys og brensel 	
Bolig og vedlikeholdsutgifter 	
Lys og brensel 	

Møbler og husholdningsartikler 	
Møbler og golvtepper m. v 	
Tekstiler og utstyrsvarer m. v. .
Komfyrer, kjøleskap og annet elek-

trisk utstyr 	
Kjøkkenredskap, glass, dekketøy

m. v. 	
Diverse husholdningsartikler og tje-

nester 	
Leid hjelp til hjemmet 	

Helsepleie 	
Helsepleie 	

Reiser og transport 	
Kjøp av egne transportmidler . • .
Drift og vedlikehold av egne trans-
portmidler  

Bruk av offentlige transportmidler .
Porto, telefon og telegrammer

Fritidssysler og utdanning  
Utstyr og tilbehør, inkl. reparasjon
Offentlige forestillinger og andre tje-

nester 	
Bøker, aviser og tidsskrifter 	
Skolegang 	

Andre varer og tjenester 	
Personlig hygiene 	
Andre varer, ikke nevnt foran
Utgifter på restauranter, hoteller, sel-

skapsreiser m. v 	

Total  	 100,0

virket av verdensmarkedets priser» sterkest,
med 5,6 prosent, fra januar til oktober 1976 ;
prisstigningen for denne posten var størst
fjorårets annen halvdel. Underposten «kon.-
sumvarer påvirket av utenlandsprisene gjen-
nom stort råstoffinnhold», steg med 4,0 pro-
sent fra januar til oktober 1976 ; fallet i suk-
kerprisene (sjokoladevarer m.v.) bidrog tro-
lig til denne moderate prisstigningen. Men
også for denne gruppen var prisstigningen
sterkere fra juni til oktober enn fra januar
til juni. Andre norskproduserte konsumvarer
med priser påvirket av konkurransen fra ut-
landet steg med 6,4 prosent fra januar til
oktober 1976. I gruppen importerte konsum-
varer steg prisindeksen sterkest for under-
posten varer uten norsk konkurranse (bl.a.
kaffe) med 8,6 prosent fra januar til oktober,
mens gruppen importvarer med norsk kon-
kurranse steg med 4,3 prosent i samme tids-
rom. Prisstigningen var ikke markert for-
skjellig i periodene januar-juni og juni-
oktober.

I gruppen andre tjenester steg posten med
arbeidslønn som dominerende faktor noe
sterkere enn den andre underposten som har
flere viktige priskomponenter utenom lønn.
Utviklingen over fjorårets måneder var pre-
get av en jevn stigning for tjenestegruppen
med lønn som dominerende faktor ; det ser
ut til at virkningen av lønnsoppgjøret våren
1976 har slått ut i prisene over en lengre
periode. Delindeksen for tjenester med andre
viktige priskomponenter enn lønn viste et
sprang på 2,2 prosent fra desember 1975 til
januar 1976 og på 2,5 prosent fra mars til
april. Økte priser på offentlige transport-
midler bidrog til disse sprangene i delindek-
sen.

Prisstigningen for de øvrige to gruppene
i tabell 69 fra januar til oktober 1976 var
9,4 prosent for fiskevarer og 5,1 prosent for
husleie. Bortsett fra i 1975 da fiskevarene
bare steg svakt i pris, er dette en fortsettelse
av utviklingen i prisindeksene for disse to
gruppene fra tidligere i 1970-årene med en
relativt sterkt prisstigning på fiskevarer og
en relativt svak stigning i indeksen for hus-
leie.

Prispolitikk og prisregulering

Prispolitikken i 1976 var - i enda sterkere
grad enn i tidligere år - en integrert del av
den økonomiske politikken.

Etter at Stortinget hadde behandlet Stor-
tingsmelding nr. 82, (1974-75) om pris- og
inntektspolitikken, gikk Regjeringen inn for
samordning av inntektsoppgjørene våren
1976. Stortingsmelding nr. 82 gir en nærmere

• • •

12,8
1,2
4,9
2,5
1,3

-1,1
1,0
0,5

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

12,0
8,0
0,6
3,4

12,8
8,4
4,4
9,6
2,8
1,1

0,9

1,3

2,3
1,2
2,8
2,8

26,5
7,9

10,2
8,4

9,9
4,7

1,3
3,8
0,1

2,3
1,3

3,8
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Tabell 69. Konsumprisindeks 197.E = 100. Varer og tjenester etter leveringssektor

Jordbruksvarer	 1 Andre norskproduserte konsumvarer

Mindre Mer Fiske-
I	 alt bear-

beidde
bear-

beidde
varer

Lite
på-

virket
av

verdens-
mar-

kedets
priser

Påvirket
av ver-
densmar-

kedet p.g.a.
stort im-
portinn-

hold eller
råstoffpris
bestemt på

verdens-
markedet

I alt

Påvirket
av verdens-
markedet

p.g.a. kon-
kurranse

fra utlandet

Vekt (promille) 	  140,1	 90,1	 50,0	 19,3 400,3	 153,5	 41,5	 205,3
1972  	 94,8	 95,5	 93,4	 75,0	 82,8	 84,8	 81,4	 81,7
1973  	 99,7	 100,1	 98,6	 84,4	 88,8	 91,0	 86,5	 87,8
1974 	  100,0	 100,0	 100,0 100,0	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0
1975 	  118,2	 118,6	 117,3	 101,5	 111,4	 115,4	 111,4	 108,3
1975 1. kvartal 	  106,9	 105,5	 109,5 104,3	 108,5	 112,2	 110,2	 105,5

2. »   110,7	 109,5	 113,0	 104,7	 110,7	 114,5	 111,7	 107,5
3. »   126,4	 128,7	 122,3	 101,5	 112,1	 116,6	 111,1	 108,9
4.	 »   128,6	 130,8	 124,6	 95,6	 114,2	 118,3	 112,6	 111,4

1976 1. kvartal 	  130,7 133,6	 125,6	 98,6	 117,1	 122,8	 112,9	 113,7
2. »   138,6	 143,2	 130,4	 100,2	 119,1	 124,5	 113,8	 116,1
3. »	 139,9	 140,8	 138,4	 105,5	 121,4	 127,2	 114 ,9	 118,3
Oktober 	  130,1	 130,8	 128,9	 107,3	 123,3	 128,9	 117,1	 120,3

Prosentvis endring:
3. kv. 1975-3. kv. 1976
Okt. 1975 okt. 1976 	
Januar juni 1976 	
Juni-oktober 1976 ..

10,7
2,1

10,1
8,9

	

9,4	 13,2	 3,9	 8,3	 9,1	 3,4	 8,6

	

0,9	 4,4	 12,4	 8,3	 9,1	 3,9	 8,4

	

11,8	 6,8	 3,4	 2,7	 2,5	 1,0	 3,2

	

11,4	 3,8	 5,8	 3,1	 3,0	 3,0	 3,1   

Importerte konsumvarer Andre tjenester

Hus-
leie

Med ar-
beids-
lønn
som

domin-
erende
pris-

faktor

Også med
andre vik-
tige pris-
kompo-
nenter

Uten Med
norsk norsk

konkur- konkur-
ranse ranse

I alt I alt
Total

Vekt (promille) 	  196,3	 145,4	 50,9	 66,4	 177,6	 56,7	 120,9	 1000,0
1972  	 83,0	 82,6	 84,8	 87,8	 84,4	 83,6	 84,7	 85,1
1973  	 89,4	 88,6	 92,7	 93,6	 92,6	 91,3	 93,2	 91,4
1974 	  100,0	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0
1975 	  110,7	 111,3	 108,8	 106,2	 111,5	 115,5	 109,7	 111,7
1975 1. kvartal 	  107,7	 108,2	 106,5	 103,6	 108,7	 110,8	 107,7	 107,8

2. »	 109,9	 110,3	 108,5	 105,8	 110,8	 113,9	 109,4	 110,1
3. »	 111,2	 111,8	 109,4	 107,1	 112,8	 117,2	 110,6	 113,4
4.	 »	 113,8	 114,9	 110,7	 108,3	 113,9	 120,1	 111,0	 115,3

1976 1. kvartal 	  115,7	 117,2	 111,6	 109,7	 117,8	 125,0	 114,3	 118,0
2. »	 118,1	 120,0	 113,0	 112,1	 122,2	 129,2	 118,9	 121,4
3. »	 120,3	 122,6	 114,1	 113,4	 126,0	 132,8	 122,8	 123,7
Oktober .....	 . , 122, 8	 125,3	 116,1	 114,2	 127,6	 136,6	 123,4	 124,0

Prosentvis endring:
3. kv. 1975-3. kv. 1976	 8,2	 9,7	 4,3	 5,9	 11,7	 13,3	 11,0	 9,1
Okt. 1975 okt. 1976 	 8,4	 9,8	 5,1	 5,6	 12,3	 14,4	 11,3	 8,0
Januar juni 1976 	 4,0	 4,8	 2,2	 4,0	 5,6	 5,3	 5,8	 4,7
Juni-oktober 1976 . 	 3,3	 3,6	 2,1	 1,1	 3,4	 4,8	 2,7	 1,1
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avgrensning av begrepet pris- og inntekts-
politikk, grunnlaget for en slik politikk og
Regjeringens synspunkter på utformingen av
pris- og inntektspolitikken.

I retningslinjene for prismyndighetenes
virksomhet i 1976, gitt i kongelig resolusjon.
av 5. mars 1976, ble det ikke foretatt vesent-
lige endringer i retningslinjene gitt året i for-
veien. Det ble tatt sikte på å føre videre den
forholdsvis restriktive linje i prispolitikken
som myndighetene fulgte i 1975.

Inntektsoppgjøret ble gjennomført ved en
kombinasjon av nominelle inntektstillegg og
offentlige tiltak i form av skattelettelser,
økede trygder og reduksjon av arbeidsgiver-
avgiften til folketrygden. I tillegg ble de
midlertidige subsidier som var satt inn i
forbindelse med inntektsoppgjøret høsten
1975 forlenget ut året 1976. Dessuten ble det
gitt en beredskapsbevilgning på 200 mill. kr
for å sikre avtalens forutsetning 'om en øking
i disponibel realinntekt på i gjennomsnitt 3
prosent fra 1975 til 1976. Denne målsettingen,
sammen med de avtalte inntektstillegg og
antatt lønnsglidning, betydde at stigningen i
konsumprisindeksen fra 1975 til 1976 ikke
måtte overstige 9,2 prosent.

Den nye jordbruksavtalen som gjelder for
tidsrommet 1. juli 1976 til 30. juni 1978 slo
ut i økte detaljpriser på .de fleste jordbruks-
produkter, bortsett fra konsummjølk. Mjølke-
prisen ble holdt uendret ved'hjelp av subsidier
fra beredskapsbevilgningen på 200 mill. kr.

Utover sommeren og høsten ble det klart
at det var nødvendig med flere tiltak for at
prisstigningen fra 1975 til 1976 ikke skulle
bli høyere enn 9,2 prosent. Resten av bered-
skapsbevilgningen — 85 mill. kr — ble satt
inn som subsidier fra 1. september da prisene
på ost og kjøtt (unntatt svin og høns) ble
satt ned. Men heller ikke dette var tilstrek-
kelig for å holde prismålsettingen og for-
brukersubsidiene på mjølk ble økt ytterligere
fra 13. september og på svin fra 29. september.
Videre ble det i kongelig resolusjon av 10. sep-
tember 1976 innført forskrifter om prisstopp
gjeldende fra 1. september og ut året. For-
skriftene gjaldt for produsenter som i 1974
hadde en omsetning på 20 mill. kr eller mer.
Prisstoppforskriftene gjaldt også for norske
ukeblad, for motorvognforsikring og for skur-
tømmer.

I forbindelse med forskriftene om prisstopp
ble det også fastsatt flere andre regulerende
tiltak maksimalpriser for poteter fra pro-
dusent, avanseregulering for tekstil-, konfek-
sjonsvarer og skotøy, hvitkål, kålrot, gulrot-
ter og poteter og reduserte priser på brød.
Maksimalpriser for bensin ble fastsatt fra
1. november.

I løpet av året ble det også gjennomført
detalj- og avanseregulering for flere andre
varer og tjenester, bl.a. for margarin, mine-
raloljeprodukter, sement og transporttjenes-
ter.

Avgiftene for brennevin, vin, øl og tobakks-
varer ble satt opp fra 1. januar 1976.

I kongelig resolusjon av 8. oktober 1976
ble det gitt midlertidige forskrifter for im-
portører av varer som betales i pund sterling
om ikke å ta høyere avanser i prosent enn den
prosentsats de beregnet for varen pr. 10. au-
gust 1976. En del varer var unntatt fra disse
forskriftene, bl.a. frisk frukt og grønnsaker,
blomster, vin og brennevin.

Lonnsutviklingen

I 1976 var det tariffoppgjør for de langt fleste
lønnstakergrupper. For første gang var det på
forhånd blitt enighet om at oppgjøret mellom.
Norsk Arbeidsgiverforening og Landsorganisa-
sjonen i Norge skulle finne sted som et kombi-
nert, samordnet oppgjør, dvs. at oppgjøret
skulle gjennomføres ved et samarbeid med de
offentlige myndigheter og skulle være samordnet
med alle andre inntektsoppgjør.

I mars 1976 la Finansdepartementet fram et
utkast til totalløsning for vårens inntektsopp-
gjør. Partene betraktet utkastet som et bruk-
bart forhandlingsgrunnlag, men de sto likevel
så langt fra hverandre at det ble brudd i f or-
handlingene.

Ved endring i Arbeidervernloven ble den al-
minnelige arbeidstid satt ned fra 42,5 timer til
40 timer pr. uke med virkning fra 1. april 1976.
Et av LO's krav ved forhandlingene var full
kompensasjon for arbeidstidsforkortningen.

I slutten av april ble det lagt fram et meklings-
forslag som seinere ble vedtatt av partene. Ho-
vedinnholdet i meklingsforslaget var:

1. Det ble gitt full kompensasjon for den lov-
bestemte nedsettelse av arbeidstiden. Dette
innebar at arbeidstakerne som fikk sin ar-
beidstid nedsatt fra 42,5 timer til 40 timer
pr. uke, skulle ha et tillegg på 6,25 prosent
pr. time.

2. Det ble gitt et generelt tillegg på 58 øre med
virkning fra 1. april 1976.

3. Det ble gitt et lavtlonnstillegg som varierte
fra 3 til 78 øre pr. time. I gjennomsnitt
utgjorde lavtlønnstillegget 21 øre pr. time.

4. Det ble gitt 16 øre pr. time til fordeling ved
forhandlinger om forbundsvise krav innen-
for hvert enkelt overenskomstområde.

Oppgjøret omfattet alle tariffavtaler mel-
lom N. A. F. og LO som løp ut i første halvår
1976, og de nye avtalene fikk 2 års varighet.
Istedet for bestemmelser om indeksregulering,
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fikk avtalene bestemmelser om at det før ut-
løpet av første avtaleår (1/4-77) skulle opptas
forhandlinger mellom N. A. F. og LO, om even-
tuell lønnsregulering (generelt tillegg og/eller
lavtlønnstillegg) for annet avtaleår.

Regjeringen la til grunn for det kombinerte
oppgjøret en målsetting om en økning i dispo-
nibel realinntekt på 3 prosent i gjennomsnitt

for de grupper som ble berørt. Statens tilbud
ved inntektsoppgjøret gikk ut på å foreta en
justering av personbeskatningen svarende til
1 100 mill. kr i 1976. Dette ble gjennomført
ved hevning av den nedre grense for utligning av
statsskatt til 26 000 kroner i klasse 1 og 39 000
i klasse 2. For inntekter som overstiger dette
ble det foretatt reguleringer.

NOMINELL OG DEFLATERT GJENNOMSNITTLIG
TIMEFORTJENESTE I INDUSTRI 1)

MENN 	
KR NOMINELL TIMEFORTJENESTE

KVI NNER – —
KR

30

28

26

22

20

18

16

14

I	 II III IV 	 I 	 II 	111 1V 	 I 	 II 	 1111V 	 I 	 II 	1111V

1973 	 1974 	 1975 	 • 	 1976
1) FORELOP I GE TALL FOR .3 KVARTAL 19.76 .
2) NOMI NELL TI MEFORTJENESTE DEFLATERT MED KONSUMPR I SI NDEKSEN

Fig. 32



Pst.
3,2

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

2 8,1

8 ,7
4 , 4
3 , 8
4 , 9

17 , 2
8,9

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

Pst.
6,3
4,2
9,4
5,9
5,7
8 , 5
6 , 4
8 ,8
6 , 6

12 , 1
6 , 0

15,6
9,3
9 , 6

12 , 2
25,2
13,0
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Medlemsavgiften til folketrygden av lonns-
inntekt ble redusert fra 4,1 til 3,8 prosent og
fra 9 til 8,7 prosent for annen ervervsinntekt.
Satsen for arbeidsgiveravgiften til folketrygden
ble redusert med 1,2 prosentenheter fra 1. mai
1976 for å gi rom for noe høyere nominelle
inntektstillegg og for å begrense pris- og kost-
nadsstigningen.

Ordningen med midlertidige subsidier som
ble innført i forbindelse med indeksoppgjøret
høsten 1975, ble forlenget. Det ble også satt
av en beredskapsbevilling på 200 mill. kr på
subsidiekapitlet for å holde prisstigningen fra
1975 til 1976 innenfor en ramme på 9,2 pro-
sent. Videre ble barnetrygden justert.

Oppgjøret mellom LO og N. A.F. omfattet
også avtalene for ansatte i jordbruket og i innen.-
riks sjøfart. Begge disse gruppene fikk maksi-
malt lavtlønnstillegg med 78 øre pr. time. For
ansatte i skogbruket fulgte oppgjøret avtalen
mellom N. A. F. — LO, men totalt sett gav opp-
gjøret her et tillegg på 11-12 prosent. Alt i
alt ble oppgjøret LO — N. A. F. antatt å slå ut
med 3,5 prosent på lønnsnivået våren 1976.

Ansatte i staten fikk et oppgjør innen en øko-
nomisk ramme på 6,8 prosent. Fordi lønns-
glidningen i staten er langt mindre enn i indu-
strien, fikk statsansatte et tillegg utover LO —
N. A. F. -oppgjøret på 3,3 prosent. Tilleggene er
gitt som fast kronebeløp varierende fra kr 1 000
pr. år pa de lavere lønnstrinn til kr 1 900 pr.

år i midtsjiktet og kr 900 pr. år på de høyeste
lønnstrinn. Dessuten ble alle lønnstrinn gitt et
tillegg på 4,1 prosent. Som i industrien skal det
tas opp forhandlinger om regulering av lønn-
ingene fra 1. mai 1977 (annet avtaleår).

Oppgjøret for ansatte i kommunene fulgte
oppgjøret for staten, men fordi det i kommunene
er et relativt stone antall ansatte på lavere og
midlere lønnsnivå, fikk dette oppgjøret en noe
større økonomisk ramme enn i staten, nemlig
8,7 prosent.

I forsikringsvirksomhet gav de nye avtalene
et tillegg på om lag 8,5 prosent på alle lonns-
satser og personlige lønninger med virkning fra
1. mai 1976.

I bankvirksomhet ble oppgjøret etter en 5
dagers streik bragt inn for Rikslønnsnemnda.
Kjennelsen gav med virkning fra 4. juni et
samlet lønnstillegg på om lag 7 prosent, hvorav
6,75 prosent var et generelt tillegg på samtlige
lønnssatser. Både i bank- og forsikringsvirk-
somhet fikk avtalene samme bestemmelse om
regulering i annet avtaleår som i N. A. F. — LO-
avtalene.

Overenskomsten mellom Handelens Arbeids-
giverforening og Norges Handels- og Kontor-
funksjonærers Forbund ble revidert høsten 1975.
Det ble gitt et lønnstillegg fra 1. oktober 1975
og dessuten ble lønnssatser og personlige løn-
ninger forhøyd med 7 prosent, men ikke over
250 kroner pr. måned, fra 1. januar 1976. Vi-

Tabell 70. Tariffbestemt lønnsøkning og lønnsglidning for voksne mannlige arbeidere i industrien1

Tariff-
bestemte

tillegg

Lønns-
glidning

Lønns-
økning

i alt   

1. kvartal 1959-1. kvartal 1960 	
1.	 »	 1960-1.	 »	 1961 	
1.	 »	 1961-1.	 »	 1962 	
1.	 »	 1962-1.	 »	 1963 	
1.	 »	 1963-1.	 »	 1964 	
1.	 »	 1964-1.	 »	 1965 	
1.	 »	 1965-1.	 »	 1966 	
1.	 »	 1966-1.	 »	 1967 	
1.	 »	 1967-1.	 »	 1968 	
1.	 »	 1968-1.	 »	 1969 	
1.	 »	 1969-1.	 »	 1970 	
1.	 »	 1970-1.	 »	 1971 	
1.	 »	 1971-1.	 »	 1972 	
1.	 »	 1972-1.	 »	 1973 	
1.	 »	 1973-1.	 »	 1974 	
1.	 »	 1974-1.	 »	 1975 	
1.	 »	 1975-1.	 »	 1976 	

Beregnet på grunnlag av Norsk Arbeidsgiverforenings statistikk over gjennomsnittlig timefortjeneste
ikke medregnet betaling for bevegelige helge- og høytidsdager. Medregnet kompensasjon for arbeidstids-
forkortelsen.



1975 1976

Tids-
enhet

Gjennomsnittsfortjeneste
i kroner

Prosentvis endring fra året før

1974
1974	 1975 1976

Menn
Jordbruk : 1

Månedslonte ansatte 	
Timelønte ansatte 	

Industri :
Voksne arbeidere 	
Tekniske funksjonærer4 • . •
Kontorfunksjonærer4 	

Arbeidere i privat bygge- o
anleggsvirksomhet 	

Losse- og lastearbeidere 	
Utenriksfart, voksne sjomenn5 	

Innenriksfart, voksne sjomenn 6

Privat landtransport, voksne
arbeidere 	

Varehandel : 7

Kontorfunksjonærer 	
Butikkfunksjonærer 	
Lagerfunksjonærer 	

Kvinner :
Jordbruk : 1

Timelønte ansatte 	
Industri :

Voksne arbeidere 	
Kontorfunksjonærer4 	

Varehandel : 7

Kontorfunksjonærer 	
Butikkfunksjonærer 	

	

måned	 3 111
	time	 16,26

21,83
	måned	 5 522

5 163

	time	 26,01
25,39

	måned	 6 340
4 314

	time	 19,91

	måned	 4 442
3 140
3 199

	time	 14,80

16,75
	måned	 3 100

2 829
2 325

	

13,4	 • •

	

15,4	 . •

	

19,8	 3 17,9

	

18,8	 13,9

	

17,5	 13,7

	

17,7	 3 16,5

	

18,3	 3 18,4

	

16,6	 14,0
18,2

	

23,3	 3 14,4

	

15,7	 14,2

	

16,3	 15,4

	

16,4	 15,8

15,7

	

21,9	 3 20,1

	

20,0	 15,1

	

17,0	 16,6

	

16,3	 19,1

•

2 30,70
7 473
6 893

2 35,31
2 35,76

8 426

2 28,67

5 871
4 215
4 313

• •

2 24,44
4 283

3 862
3 221

16,2
19,2

17,3
14,6
14,4

14,9
14,1
11,7
18,6

16,4

10,4
10,7
10,6

15,5

18,1
15,6

11,5
13,3

3 528
18,76

26,15
6 561
6 064

30,62
30,03
7 394
5 097

24,54

5 140
3 651
3 724

17,13

20,41
3 720

3 311
2 704
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dere inneholdt avtalen en bestemmelse om at
det etter oppgjøret for lavtlønnsgrupper ved
tariffrevisjonen mellom LO - N. A. F. skulle
føres tilpasningsforhandlinger for ansatte i vare-
handel. Det ble imidlertid ikke enighet mellom
partene, og etter mekling gikk saken til en vold-
giftsnemnd. Voldgiftsavgjørelsen gav et tillegg
varierende fra 115 til 173 kroner pr. måned med
virkning fra 1. april 1976. Inntil 30. september.
1977, skal varehandelen ha de samme regule-
ringsbestemmelser som LO - N.A. F.-avtalene.

Avtalene for sjøfolk i utenriksfart ble revi-
dert med virkning fra 1. november 1974 og
fikk 2 års varighet med bestemmelse om indeks-
regulering. Med virkning fra 1. juni 1976 ble
det gitt et indekstillegg og fra samme dato ble
det gitt kompensasjon for arbeidstidsforkortel-
sen, til sammen et tillegg på 7,8 prosent. For-
handlinger om nye avtaler pågår.

Ansatte i hotell- og restaurantvirksomhet fikk
etter forhandlinger et indekstillegg på 118 kro-
ner pr. måned fra 10. mai 1976. Avtalen løper
ut 31. oktober 1976, og forhandlinger om ny
avtale pågår.

Den lønnsøkning som finner sted utover de
tariffbestemte endringer (lønnsglidningen), be-
regnes for industriarbeidere som differansen
mellom den totale lønnsøkning og den tariff-
bestemte økning. Lønnsglidningen vil være in-
fluert av faktorer som innføring av og endring i
personlige tillegg til minstelønnssatser, fast-
setting av akkordsatser og premielønn, endringer
i omfanget av overtidsarbeid o. a. Tabell 70
viser den samlede årlige lønnsøkning fra 1959
for industriarbeidere, fordelt på tariffbestemte
tillegg og lønnsglidning. Fra 1. kvartal 1974 til
1. kvartal 1975 var økningen i de tariffbestemte
tillegg og lønnsglidningen større enn i noen av

Tabell 71. Lønnsutviklingen for enkelte grupper av lønnstakere

i September. 2 2. kvartals oppgaver.	 Stigningen fra 2. kv. 1975 til 2. kv. 1976. 4 Pr. 1. september.
5 Mars. 6 November. 7 Pr. 1. mars.
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de foregående år siden 1959. Lønnsglidningen
fra 1. kvartal 1975 til 1. kvartal 1976 er vesentlig
mindre, og statistikken for 2. og 3. kvartal
1976 viser at lønnsglidningen da lå på om lag
5 prosent etter foreløpige beregninger.

Lønnsutviklingen for en del viktigere lonns-
takergrupper i årene 1974-1976 går fram av
tabell 71. Tallene gjelder ulike tidspunkter
året, og en må være varsom med å sammen-
likne lønnsnivået gruppene imellom.

Disponible realinntekter

Utviklingen i disponible realinntekter (inn-
tekter etter fradrag for direkte skatter og
pliktige trygdeavgifter, tillagt offentlige stø-
nader og deflatert med konsumprisindeksen)
for private konsumenter avhenger av endrin-
gene i tre hovedgrupper av faktorer : (i) no-
minelle inntekter, (ii) skatte-, avgifts- og
stønadsreglene og (iii) konsumvareprisene.

Tabell 72 gjengir beregninger som viser ut-
viklingen av disponibel realinntekt for noen.
vanlige husholdningstyper på ulike inntekts-
trinn i årene fra 1973 til 1976. Siktemålet med
tabellen er å illustrere hvordan de enkelte års
skatte-, avgifts- og stønadsregler har influert
på disponibel realinntekt for de enkelte hus-
holdningstyper under den gjennomsnittlige
pris- og inntektsøkingen som har funnet sted
i perioden.

Beregningene er basert på bestemte forut-
setninger om utviklingen i inntekt før skatt,
om skattlegging og om prisutvikling, jfr.
merknadene til tabellen. En kan derfor ikke
gå ut fra at den utviklingen som tabellen viser,
gjelder for enhver husholdning av samme
type og med samme inntekt i 1976. Ved be-
regning av skattene har en således ikke tatt
hensyn til verken særskilte inntektsfradrag
(hustrufradrag, skattefri banksparing o.a.),
verdsetting av skattepliktig inntekt av egen
bolig/fritidshus eller formueskattlegging m.v.
Det vil imidlertid bare være endringer i reg-
lene for de nevnte postene som vil gi nevnever-
dig utslag i tallene i tabell 72 -1. En del ut-
betalinger fra det offentlige som påvirker
disponibel inntekt for spesielle grupper av
husholdninger, er heller ikke tatt i betrakt-
ning ; dette gjelder f.eks. endring i stipend og
lån til ungdom under utdanning, i bostøtte-
ordningen og i tilleggspensjoner under folke-
trygden. Da utviklingen i disponibel inntekt

I tilsvarende tabell i Nasjonalbudsjettet 1977
(tabell 4.4) er virkningene av endringene i skatt-
leggingen av boliger og bankinnskott i 1976
regnet med. Vekst i disponibel realinntekt
1975-1976 i tabell 72 og i nasjonalbudsjettets
tabell er derfor ikke sammenliknbare.

er sterkt avhengig av utviklingen i inntekt
for skatt, må en ellers regne med at de gjen.-
nomsnittlige inntektsendringer som bereg-
ningene er basert på, dekker over store varia-
sjoner også innen de ulike grupper av inn-
tektstakere, særlig som følge av lønnsglidning
eller overgang fra en stilling til en annen.

Det generelle bildet som framgår av eksem-
plene på kombinasjoner av husholdningstype
og inntektsnivå i tabell 72, er at det for de
fleste grupper med lønnsinntekt var sterk
vekst i de disponible realinntekter fra 1973 til
1974 og fra 1974 til 1975, men med klart sva-
kere vekst for høyere inntekter enn for mid-
lere og lavere. Økingen i disponibel realinntekt
fra 1975 til 1976 er jevnt over noe lavere, men
mer likt fordelt etter inntektstrinn og hus-
holdningstype enn i de to foregående år sett
under ett. For de fleste lonnstakerhushold-
ninger var økingen i disponibel realinntekt
siste år mellom 2,5 og 4 prosent.

En del av bakgrunnen for variasjonene fra
år til år i tabellens endringstall finner en ved
å studere utviklingen i samlede inntektsskat-
ter og trygdeavgifter fratrukket barnetrygd-
ytelser i prosent av konstante realinntekter
(inntekter som øker i takt med konsumpris-
indeksen) for de ulike huSholdningstyper og
inntektstrinn. Når de gjennomsnittlige skatte-
prosenter er målt på denne måten, vil utvik-
lingen av dem tilnærmet gi en indiksjon på
om det har funnet sted en reell skjerping eller
lettelse i den direkte skattlegging fra et år
til et annet, eller om skattleggingen har vært
uendret.

Tabell 73 gjengir slike gjennomsnittlige
skatteprosenter for en del husholdningstyper
på ulike inntektsnivåer. Tallene indikerer at
det fra 1973 til 1974 fant sted en reell lettelse
i inntektsskattleggingen — i den betydning
som er angitt ovenfor — på lave og midlere
inntektsnivåer og en reell skatteskjerping på
høye inntekter, idet de gjennomsnittlige skat-
teprosenter var lavere i 1974 enn i 1973 for
inntektsnivåer til og med kr 75 000, mens
gjennomsnittsskattene steg for inntekter ve-
sentlig over dette nivået. Utviklingen i gjen-
nomsnittsskattene fra 1974 til 1975 indikerer
at for de fleste skattytere var skattejuste-
ringene i 1975 mer en tilstrekkelige til å opp-
veie prisøkingen fra 'det foregående året. Det
samme var tilfelle i 1976, men de justeringene
som ble gjennomført dette året, var forholds-
vis mest gunstige for familier med mange
barn.

I alle årene var gjennomsnittsveksten i de
nominelle bruttoinntektene sterkere enn øk-
ingen i konsumprisindeksen. Den uvanlig ster-
ke lønnsstigningen fra 1973 til 1975, sammen
med reelle skattelettelser for bruttoinntekter



Husholdningstype med inntekt for skatt
kr 40 000 i 1976
Enslig 	
Ektepar med 2 barn 	
Ektepar med 4 barn 	

Husholdningstype med inntekt for skatt
kr 50 000 i 1976
Enslig 	
Ektepar med 2 barn 	
Ektepar med 4 barn 	

Husholdningstype med inntekt for skatt
kr 60 000 i 1976
Enslig 	
Ektepar med 2 barn 	
Ektepar med 4 barn 	

Husholdningstype med inntekt for skatt
kr 75 000 i 1976
Enslig 	
Ektepar med 2 barn 	
Ektepar med 4 barn 	

Husholdningstype med inntekt for skatt
kr 100 000 i 1976
Enslig 	
Ektepar med 2 barn 	
Ektepar med 4 barn 	

Husholdningstype med inntekt for skatt
kr 125 000 i 1976
Enslig 	
Ektepar med 2 barn 	
Ektepar med 4 barn 	

Husholdningstype med trygdeinntekt
kr 24 215 i 1976
Ektepar 	 24 215

29 067
33 714
39 804

34 847
40 132
46 222

40 342
46 177
52 267

47 578
54 662
60 752

56 993
66 218
72 308

64 758
74 848
80 938

6 , 8
5 , 5
3.8

5,9
4,7
3,8

3,3
2,6
3,3

7,8
6,0
4,4

7 , 1
6 , 3
4.7

7,4
5,4
4,1

5,9
4,9
4,1

6,1
5,2
4,5

7 , 8
5 , 8
4.5

3,4
3,2
3,7

7,2
6,7
5,3

6 , 9
5 , 6
4.4

5,4
5,1
4,5

4,3
4,4
4,7

5,0
5,2
4,2

3,4
3,8
3,1

3,8
4,1
4,4

5,0
5,5
4,5

4,1
4,4
4,0

2,2
1,9
1,5

3,2
3,4
3,7

3,5
4,5
3,7

7,1

3,3
3,1
3,6

2,4

3,0
3,3
3,0

3,82,0
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Tabell 72. Anslått utvikling i disponibel realinntekt for utvalgte husholdningstyper.
Arling endring i prosent1

Disponibel
inntekt 1973- 1974- 1975-- 1973-
i 1976 1974 1975 1976 1976

kr

Tabellen bygger på bestemte forutsetninger om utviklingen i inntekter før skatt, om forhold som
har betydning for skattleggingen og am prisutviklingen. Inntekt før skatt til husholdningstyper med
inntekter på kr 40 000, kr 50 000 og kr 60 000 er forutsatt å ha steget i takt med anslått årsfortjeneste
for voksne menn i industiien. For husholdningstyper med kr 75 000, kr 100 000 og kr 125 000 i inn-
tekt er forutsatt en inntektsutvikling i takt med gjennomsnittlig månedsfortjeneste for funksjonære r
(menn) etter N.A.F.'s statistikk. Trygdeinntektene er i alle år satt lik folketrygdens minsteytelser til
ektepar hvor begge ektefellene er trygdet. En har brukt følgende årlige endringsprosenter:

1973-1974 1974-1975 1975-1976
Industriarbeidere 	 16,0 19,4 12,0 (anslag)
Funksjonærer 	 14,5 18,3 13,6
Trygdede 	 11,6 14,3 17,0

De direkte skatter, som omfatter inntektsskatter og medlemsavgifter til folketrygden, er beregnet
ut fra den forutsetning at det er en inntektstaker i husholdningen som bare har lønnsinntekt og ikke
andre fradrag enn minstefradraget. En har også tatt hensyn til oppgjørsfradraget som ble innført i 1974.
Barna er forutsatt å være under 17 år, og barnetrygden er regnet som negativ skatt. Inntektene etter
fradrag av direkte skatter er deflatert med den offisielle konsumprisindeks for vedkommende år. Ved
beregning av realdisponibel inntekt har en for alle husholdningene deflatert med den offisielle konsum-
prisindeksen, som årlig har steget med følgende prosenter : 1973-74: 9,4 pst., 1974-75 : 11,7 pst., 1975-
76 : 9,2 pst. (anslag).

6 - Økonomisk utsyn.
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Tabell 73. Inntektsskatter - inklusive trygdeav-
gifter og fratrukket barnetrygdytelser - i prosent

av konstante realinntekterl. 1973-1976
Brutto

lønnsinntekt
	

1973 1974 1975 1976
i 1976

Pst.	 Pst.	 Pst.	 Pst.
Enslige

	

Kr 40 000	 30,9 28,7 28,2 27,3
• 50 000	 34,1	 32,5	 31,1	 30,3
• 60 000	 36,5	 35,2 33,7	 32,8
• 75 000	 39,7	 38,9	 37,4	 36,6
• 100 000	 43,9 44,3 43,7 43,0
• 125 000	 47,7 48,4 48,6 48,2

Ektepar

	

Kr 40 000	 24,7 23,3 22,4 22,1
• 50 000	 28,5	 26,7 25,4	 24,8
• 60 000	 31,0	 28,8	 28,1	 27,3
• 75 000	 34,2	 32,8	 31,4	 30,5

	

100 000	 38,6	 38,5	 37,2	 36,3

	

125 000	 42,5 43,3	 42,7 42,2

Ektepar med
2 barn

	

Kr 40 000	 17,4 16,6 16,3 15,7
• 50 000	 22,6	 21,3	 20,6	 19,7
• 60 000	 26,1	 24,3 24,0 23,0
• 75 000	 30,3	 29,2 28,2 27,1
• 100 000	 35,7	 35,8 34,8 33,8
• 125 000	 40,2	 41,2 40,8	 40,1

Ektepar med
4 barn
Kr	 40 000	 1,9	 1,7	 2,1	 0,5
• 50 000	 10,3	 9,4	 9,3	 7,6
• 60 000	 15,8	 14,4	 14,6	 12,9
• 75 000	 22,1	 21,3	 20,6	 19,0
• 100 000	 29,5	 29,8 29,1	 27,7
• 125 000	 35,2	 36,4	 36,2	 35,2

Skattene er beregnet ut fra den forutsetning
at det er en inntektstaker i husholdningen som
ikke har andre fradrag enn minstefradraget. En
har også tatt hensyn til oppgjørsfradraget som
ble innført i 1974. Barna er forutsatt å være under
17 år og barnetrygden er regnet som negativ skatt.
Ved beregning av skattene har en gått ut fra
nominalinntekter som har økt i takt med konsum-
prisindeksen. Denne er forutsatt å øke med 9,2 pro-
sent fra 1975 til 1976.

til og med ca. kr 75 000, forklarer den mar-
kerte økingen i disponible realinntekter disse
to årene. Den noe lavere veksten i disponible
realinntekter fra 1975 til 1976 må sees på
bakgrunn av at takten i lønnsstigningen avtok
sterkt det siste året uten en like sterk reduk-
sjon i prisstigningstakten.

Skattepolitikken, sammen med pris- og inn-
tektsutviklingen, har ikke gitt samme utslag
for alle husholdninger i siste treårsperiode, jfr.
tabell 72, siste kolonne. På alle inntektstrinn
har utviklingen sett under ett vært mindre

gunstig for familier med barn enn for enslige
og ektepar uten barn. Et annet karakteristisk
trekk er at vekstratene for disponibel real-
inntekt har vært høyest for husholdninger
med midlere inntekter, noe lavere for dem
med inntekter under gjennomsnittet og lavest
for høye inntekter. Denne vridningen i inn-
tektsfordelingen mellom husholdningstyper og
inntektstrinn kan oppfattes som resultat av
en bevisst politikk fra myndighetenes side
ved justering av skattefrie inntektsfradrag,
skatte- og trygdeavgiftssatser og barnetrygd-
ytelser i forhold til den generelle pris- og
inntektsstigning i perioden. Vi har sett at i
de enkelte år er disse satsene stort sett blitt
korrigert for prisstigningen, men på en slik
måte at justeringen for hele perioden sett
under ett har vært svakest for husholdninger
med høye inntekter og for dem med mange
barn. Men selv om skattesatser m.v. pris-jus-
teres slik at den reelle skatteleggingen holdes
uendret for alle skatteyterne, vil en inntekts-
øking som er sterkere enn prisstigningen, dvs.
en generell realinntektsstigning, gi vridninger
i inntektsfordeling etter skatt. En slik om-
fordelingseffekt kan unngås dersom skatte-
satser m.v. justeres i samsvar med inntekts-
endringene. Styrken av omfordelingseffekten
blir bestemt av de skatte-, avgifts- og stønads-
regler som gjelder i vedkommende periode.
Utformingen av dette regelverket, som er pre-
get av progressive satser for inntektsskatt og
skattefrie barnetrygdytelser, er et ledd i for-
delingspolitikken. De fordelingspolitiske tiltak
bidrar langt på vei til å forklare at utvikling-
en i disponibel realinntekt i siste treårsperiode
for utvalgte husholdningstyper har blitt som
gjengitt i tabell 72, siste kolonne, og som
reflekterer at justeringene av skattesatser
m.v. i forhold til prisstigningen i perioden har
vært svakest for høye inntekter og skattytere
med barnetrygd.

Veksten i disponibel realinntekt for hus-
holdninger med trygdeinntekt lik folketryg-
dens minstepensjon i tabell 72 reflekterer
bare endringer i priser og nominelle trygde-
ytelser. Årsaken er at de særskilte inntektsfra-
drag for personer med alders- og uførepensjon
m.v. fra folketrygden er fastsatt slik at min-
stepensjonene til enhver tid har vært fritatt
for inntektsskatt og folketrygdavgifter. Pen-
sjonister med tilleggsinntekter som skattleg-
ges, vil kunne ha hatt en annen endring i
disponibel realinntekt. Trygdet ektepar med
bare folketrygdens minstepensjon hadde en
vesentlig svakere vekst i disponibel realinn-
tekt fra 1973 til 1975 enn husholdninger med
arbeidsinntekt. Men fra 1975 til 1976 var
stigningen betydelig høyere enn i de to fore-
gående år og utgjorde 7,1 prosent, slik at den
årlige gjennomsnittsveksten fra 1973 til 1976
var 3,8 prosent.
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Ifølge foreløpige oppgaver var de totale offent-
lige inntekter i 1976 84 milliarder kroner. Dette
er 13,5 prosent mer enn året før, og svarer til
49,4 prosent av bruttonasjonalproduktet. De
påløpne direkte og indirekte skatter, medregnet
kompensert merverdiavgift på matvarer, samt
pliktige trygdeavgifter og pensjonspremier, ut-
gjorde i 1976 i alt 79,9 milliarder kroner. Dette
er en øking på 13,7 prosent fra 1975. Målt i
prosent av bruttonasjonalproduktet gikk de
samlede skattene (medregnet kompensert mer-
verdiavgift på matvarer) ned fra 47,4 prosent
i 1975 til 47,0 prosent i 1976.

De totale overføringene fra den offentlige for-
valtning til private (vesentlig trygde- og pen-
sjonsstønader og subsidier) er for 1976 anslått
til 43,7 milliarder kroner (21 prosent mer enn
i 1975). Offentlige kjøp av varer og tjenester —
inklusive øking av kapitalinnskott i statsfore-
tak — beløp seg til anslagsvis 40,4 milliarder
kroner i 1976, en øking på om lag 18 prosent
fra foregående år. Alt i alt kom den offentlige
sektors utgifter i 1976 opp i anslagsvis 85,2
milliarder kroner, en øking på 19,6 prosent fra
året før. Utgiftene steg dermed sterkere enn
inntektene, og mens den offentlige forvaltning
totalt sett hadde et inntektsoverskott på 2,8
milliarder kroner i 1975 var det i 1976 et under-
skott på 1,2 milliarder kroner, jfr. tabell 74.
Dersom de noe usikre anslagene for inntektene
av oljeutvinningen holdes utenfor, vil den offent-
lige forvaltning sett under ett få et underskott
i 1976 på anslagsvis 3,9 milliarder kroner mot
et overskott på 1,4 milliarder kroner i 1975.

Det er vanlig å bruke endringen i «overskott
for lånetransaksjoner» som en grov indikator på
endringer i den kontraktive eller ekspansive
virkning av den offentlige forvaltnings inntekter
og utgifter. Det knytter seg imidlertid vesent-
lige svakheter til et slikt mål, særlig fordi det
ikke tar hensyn til at de ulike inntekts- og

og kredittmarked

utgiftspostene har forskjellig virkning på ak-
tivitetsnivået. Men det er neppe tvilsomt at
den samlede virkning på aktivitetsnivået av
endringene i offentlig forvaltnings inntekter og
utgifter fra 1975 til 1976 har vært utpreget
ekspansiv.

Den offentlige forvaltnings regnskaper

Statens bevilgningsregnskap

Statsbudsjettet for 1976 ble vedtatt med et
underskott før lånetransaksjoner på 1 990 mill.
kroner. De samlede utgifter utgjorde 50 539 mill.
kroner og inntektene 41 419 mill. kroner. En
regnet således med et finansieringsbehov på
9 120 mill. kroner (lånemidler og bruk av kon-
tantbeholdning). Sett i forhold til statsregn-
skapet for 1975 viste det vedtatte budsjett for
1976 en utgiftsøking på 20 prosent.

I løpet av budsjettåret ble det vedtatt til-
leggsbevilgninger som innebar en netto øking i
utgiftene på 2 413 mill. kroner samtidig som
inntektsanslagene ble redusert med i alt 848
mill. kroner. Av utgiftsøkingen falt 1 576 mill.
kroner på lånetransaksjoner og kjøp av aksjer.
På samme måte som i tidligere år regnet en
imidlertid ved årsskiftet 1976-77 med visse
innsparinger på utgiftssiden som følge av ube-
satte stillinger og overføring til neste år av en
del av de vedtatte bevilgninger. En totalvur-
dering ved årsskiftet tyder på at budsjettregn-
skapet vil komme til å vise et underskott før
lånetransaksjoner på 2 695 mill. kroner.

Av de vedtatte tilleggsbevilgningene gjaldt
1 949 mill. kroner det kombinerte indeksopp-
gjøret våren 1976, fordelt på barnetrygd med
71 mill. kroner, pensjoner og lønninger 577 mill.
kroner, jordbruksavtalen 569 mill. kroner, pris-
tilskott 261 mill. kroner, transportsubsidier 57
mill. kroner og diverse utgifter 114 mill. kroner.
Av andre tilleggsbevilgninger kan nevnes 244
mill. kroner til støttetiltak til fiskerinæringen,
lønninger til offentlige tjenestemenn 355 mill.



3. Kommune-
forvaltningen	 oc

inkl. kommune-
foretak

1974 11975* 11976*

1 180 1 433
1 992 2 198
263 290

1 341 1 458
388	 450
388	 450

2 088 2 330

12 953
5

12 113
835

5 402

—2507

21 108

14 987
7

14 020
960

6 732

—2681

24 999

—2507 —2681

14 926 17 511

	

10,0	 10,3

	

10,0	 10,3
12 934 15 313

	

8,7	 9,0

Tabell 74. Den offentlige forvaltnings inntekter og utgifter etter art. Beløp i mill. kr

1974

1. I alt

1975* 1976*

a. I alt

1974 1975 11976*

b. Av dette statens
bevilgningsregnskap

1975 1976*

2. Stats- og trygdeforvaltningen

1974

3 591 4 075 2 274 2 728 3 098 1 593 1 833
3 323 3 893 2 494 3 010 3 566 1 813 2 115

268 182 — 220 — 282 — 468 — 220 — 282

	

19 958 21 283 17 026 19 958 21 283 	 -

23 902 27 844 7 373 9 254 10 613 5 961 6 205
26 471 30 746 22 479 26 193 30 466 20 611 24 393
25 638 29 664 21 834 25 360 29 384 20 012 23 581

833 1 082	 645	 833 1 082	 599	 812
46	 45	 41	 46	 45	 41	 46
- 	 - 1 861 2 088 2 330	 253	 223

	

393	 448

62 941 73 968 83 993 51 054 60 267 67 835 28 852 33 148

876	 863	 977
267	 313	 327
609	 550	 650

12 606 14 648 17 231
266	 278	 280
266	 278	 280

5 319 6 511

21 108 24 999

Inntekter
1. Formuesinntekt 	

A. Renter og utbytte 	
B. Inntektsført overskott av statlige foretak, eierinntekt i kommunale foretak

2. Trygde- og pensjonspremier' 	
3. Direkte skatter' 	
4. Indirekte skatter, medregnet kompensert merverdiavgift på matvarer' .

A. Indirekte skatter, fratrukket kompensert merverdiavgift på matvarer .
B. Kompensert merverdiavgift på matvarer 	

5. Overføringer fra private konsumenter 	
6. Overføringer mellom stats- og kommuneforvaltningen 	
7. Overføringer til bevilgningsregnskapet fra annen statsforvaltning 	

8. Inntekter i alt 	

2 015
2 483

— 468

8 055
28 525
27 555

970
45

257
200

3 150
2 761

389
17 026
19 979
22 745
22 100

645
41

4 695

18 443

Utgifter
9. Renteutgifter 	

10. Overføringer til private 	
A. Trygde- og pensjonsstønader 	
B. Andre stonader til konsumenter 	
C. Subsidier, medregnet kompensert merverdiavgift på matvarer2 	

a. Subsidier fratrukket kompensert merverdiavgift på matvarer 	
b. Kompensert merverdiavgift på matvarer 	

11. Overføringer mellom stats- og kommuneforvaltningen 	
12. Overførin.ger fra bevilgningsregnskapet til annen statsforvaltning 	
13. Ston.ader til utlandet (netto) 	
14. Konsum (netto) 	

A. Bruk av varer og tjenester til forsvarsformål 	
B. Bruk av varer og tjenester til sivile konsumformål 	
C. Kapitalslit 	

15. Nettoinvestering i sivil konsumkapital og i kommunale foretak 	
16. Øking i kapitalinnskott i statsforetak (statens forretningsdrift) 	
17. Annen nettofordringsøking («Overskott før lånetransaksjoner») 	

18. Utgifter i alt 	

Spesifikasjoner
19. Skatter og avgifter på oljeutvinning 	
20. Annen nettofordrin.gsoking ekskl. skatter og avgifter på oljeutvinning 	
21. Brutto skatter og avgifter i alt, medregnet kompensert merverdiavgift

matvarer (post 2+3+4) 	
22. Post 21 i prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) 	
23. Brutto skatter ekskl. skatter på oljeutvinning i prosent av BNP 	
24. Netto skatter og avgifter i alt (post 2+3+4+10) 	
25. Post 24 i prosent av BNP 	

på

2 683 3 136 4 224 1 694 1 956 2 791 1 683 1 940
27 637 32 990 39 469 25 976 30 998 37 271 7 063 8 440

	

18 068 21 330 25 405 17 834 21 067 25 115	 - 	 -

	2 055 2 321 2 943	 917	 980 1 485	 815	 869
7 514 9 339 11 121 7 225 8 951 10 671 6 248 7 571
6 869 8 506 10 039 6 580 8 118 9 589 5 649 6 759
645 833 1 082 645 833 1 082 599 812

- - 	 - 4 695 5 319 6 511 3 244 3 743
- - 	 - 	 - 	 - 	 - 3 452 4 041

	

668	 882 1 089	 668	 882 1 089	 668	 882
20 889 25 128 28 847 10 176 12 175 13 860 9 718 11 629
3 920 4 750 5 282 3 916 4 745 5 275 3 916 4 745

15 958 19 216 22 221 5 968 7 103 8 201 5 510 6 557
1 011 1 162 1 344 292 327 384 292 327
6 235 7 305 8 977 1 748 1 903 2 245 1 652 1 741
1 061 1 756 2 559 1 061 1 756 2 559 1 061 1 756

	

3 /68 2 771 —1172 5 036 5 278 1 509 	 311 —1024

59 750 70 331 79 873 46 878 55 405 62 369 26 572 30 598

	

45,9 47,4 47,0 36,0	 374 36,7	 20,4 20,6

	

45,8	 46,5	 45,4	 35,9	 36,5	 35,1	 20,3	 20,5
32 113 37 341 40 404 20 902 24 407 25 091 19 509 22 158

	

24,7	 25,2	 23,8	 16,1	 16,5	 14,8	 15,0	 15,0

62 941 73 968 83 993 51 054 60 267 67 835 28 852 33 148

121 1 343 2 760	 121 1 343 2 760	 121	 208

	

3 647 1 428 —3932 4 915 3 935 —1251 	 190 —1232
1 945

—4640

36 580
21,5
20,4

25 891
15,2

989
1 661

234
1 138

289
289

1 861

10 713
4

9 990
719

4 487

—1268

18 443

—1268

12 872
9,9
9,9

11 211
8,6

39 097

2 773
10 689

1 355
9 334
8 364

970
4 338
5 032
1 089

13 229
5 275
7 570

384
2 083
2 559

—2695

39 097

I kolonnene 1 og 2 a petlopne skatter, i kolonnene 2 b og 3 bokførte skatter, dvs. beregnet etter kontantprinsippet. Statskassens andel av fellesskatten (fra Skattefor-
delingsfondet) er tatt med under pkt. 7, kommuneforvaltningens under pkt. 6 i forspalten. 2 I kolonnene 1 og 2 a pålopne beløp, i 'kolonnene 2 b og 3 utbetalte beløp
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kroner og 105 mill. kroner til Naturskadefondet
og Avlingsskadefondet.

Av tilleggsbevilgningene til utlån, gjeldsav-
drag m. v. gjaldt 605 mill. kroner kjøp av aksjer
i Norsk Brændselolje A/S og A/S Norsk Olje-
konsum, 160 mill. kroner spesielle likviditetslån,
100 mill. kroner kjøp av aktiva i Norsk Hydro
a/s og 52 mill. kroner aksjekjøp og lånekapital,
Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S.

Utlånene til statsbankene er vedtatt økt med.
i alt 780 mill. kroner i forhold til det opprinne-
lige vedtatte budsjett.

På inntektssiden er bl. a. anslaget for ordinær
skatt på formue og inntekt satt ned med 900
mill. kroner. Det skyldes vesentlig de skatte-
justeringer som ble gjennomført ved det kom-
binerte inntektsoppgjøret. Anslagene for skatt
og avgift på utvinning av petroleum er satt
ned med 435 mill. kroner og anslaget for av-
gifter på alkohol satt ned med 150 mill. kroner.
Anslaget for importavgift på motorvogner er
satt opp med 515 mill. kroner.

I tabell 74 er hovedpostene i statens bevilg-
ningsregnskap gruppert etter nasjonaløkono-
misk art (se kolonne 2 b). Tallene for 1974 og
1975 er endelige regnskapstall, mens tallene for
1976 bygger på anslag. I denne tabellen er be-
vilgningsregnskapet satt opp noe annerledes enn
i de oppstillinger som vanligvis brukes i de
trykte statsregnskaper og statsbudsjetter. Av
større avvik kan nevnes at kompensert mer-
verdiavgift på matvarer er bruttoført i tabellen,
dvs. inkludert i tallene for de indirekte skattene
og tilsvarende utgiftsført under subsidier. Videre
omfatter ikke tabellen utgifter og inntekter
forbindelse med lån, gjeldsavdrag m. v. Under-
skottet på statens forretningsdrift i tabellen
er ført til fradrag under posten «Formues-
inntekt» på inntektssiden, mens det i de van-
lige oppstillinger er tatt med blant utgiftene.
Bruk av varer og tjenester for konsum- og for-
svarsformål er regnet netto (utgifter minus inn-
tekter), mens det i bevilgningsregnskapet regnes
brutto. I Statistisk Sentralbyrås oppstillinger
blir utgifter til nybygg og nyanlegg ved statens
forretningsdrift i likhet med aksjetegning i
offentlige aksjeselskaper — regnet som for-
dringsøking for den offentlige forvaltning. I
tabell '74 er beløpet ført opp som egen post
under «Øking i kapitalinnskott i statsforetak».
På denne måten vil posten «Annen netto for-
dringsøking» svare til det som i statens bevilg-
ningsregnskap kalles «Overskott før lånetrans-
aksj oner».

Etter denne oppstillingsmåten var de sam-
lede u t g i f ter over statens bevilgnings-
regnskap for 1976 anslått til 39 233 mill. kroner
(postene 9-15, kolonne 2 b i tabell 74). Det vil
si en øking på 21 prosent fra året før. Fra 1974
til 1975 var den tilsvarende øking 18 prosent.

Av utgiftene i 1976 ble 12 845 mill. kroner brukt
til kjøp av varer og tjenester til konsumformål
(inklusive forsvarsformål), 2 467 mill. kroner til
bruttoinvesteringer i sivil konsumkapital og
13 462 mill. kroner til overføringer til publikum
(subsidier, stønader og renteutgifter) derav var
970 mill. kroner kompensasjon for merverdiav-
gift på matvarer.

Inntektene på statens bevilgningsregn-
skap utgjorde ifølge anslagene 39 097 mill. kro-
ner. Det vil si en øking på 18 prosent fra året
før mot 14,9 prosent i 1975. De i n d i r e k t e
skattene steg med 16,9 prosent og utgjorde
28 525 mill. kroner i 1976. Merverdiavgiften
(brutto) og avgift på investeringer innbrakte
18 920 mill. kroner i 1976.

De direkte skattene utgjorde i 1976 8 055
mill. kroner og viste en stigning på 1 850 mill.
kroner fra året før.

De samlede utgifter på statens bevilgnings-
regnskap for 1976 oversteg inntektene med 136
mill. kroner (summen av postene 16 og 17 i
tabell 74). I 1975 og 1974 var det et inntekts-
overskott på henholdsvis 732 mill. kroner og
1 372 mill. kroner. I 1976 gikk 2 559 mill. kroner
med til å dekke økingen i kapitalinnskottet i sta-
tens forretningsdrift, slik at underskottet for låne-
transaksjoner på statens bevilgningsregnskap i
1976 skulle utgjøre 2 695 mill. kroner. Dette
tall må imidlertid betraktes som meget usikkert;
de foreløpige anslag for både inntektene og ut-
giftene for 1976 er svake, og relativt små feil-
vurderinger her vil kunne slå forholdsvis sterkt
ut i underskott før lånetransaksjoner. I 1975
var underskottet for lånetransaksjoner 1 024
mill. kroner mens det i 1974 var et overskott,
på 311 mill. kroner. Til dekning av utlån, gjelds-
avdrag, kjøp av aksjer m. v. gikk det i 1976 med
anslagsvis 11 milliarder kroner som er forutsatt
dekket ved bruk av kontantbeholdning og låne-
midler.

Trygdeforvaltningens
regnskaper

Inntekter og utgifter for trygdeforvaltningen
framgår av tabell 75.

Trygdebudsjettet for 1976 ble vedtatt med
et overskott på 1 455 mill. kroner. De samlede
utgifter utgjorde 22 806 mill. kroner og inntek-
tene 24 261 mill. kroner. Trygdebudsjettet om-
fatter alle utgifter som har hjemmel i lov om
folketrygd eller som har hjemmel  i egne lover,
men dekkes av folketrygden. Tall for trygde-
budsjettet er gitt i kolonne 2 («Folketrygden»)
i tabell 75.

I 1976 ble det vedtatt en rekke tilleggsbevilg-
ninger med justeringer av både inntekts- og ut-
giftsanslagene, slik at utgiftene over trygdebud-
sjettet ved årsskiftet 1976-77 ble anslått til
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Tabell 75. Trygdeforvaltningens inntekter og utgifter.I Mill. kr

I alt Folketrygden.2 Barnetrygden

Krigspen.-
sj onerin.o.en.por	. . "r	 militær-

personer

Pensions-
trygden for

fiskere

Pensjons-
trygden for

skogs-
arbeidere

pensio_
3t	

ns

rygden for
sj omenn

Folketrygd-
fondet3

1974 1975 1976* 1974 197511976* 1974 19751 197 6* 19741197511976* 197411975 1976* 197411975 1976 1974 197511976* 1974 1975 1976*

Inntekter
1. Renter 	 539 731 906 44 41 60 — 2 3 3 1 1 1 42 44 42 450 642 800
2. Trygde- og pensjonspremier 	 15606 17952 19599 15504 17852 19458 — 4	 4 4 5 7 7 93 89 130 — — —

a. Medlemspremie 	 6026 6644 6919 5987 6608 6873 — 4	 4 4 1 2 2 34 30 40 —
b. Arbeidsgiveravgift4 	 9580 11308 12680 9517 11244 12585 — 4 5 5 59 59 90 —

3. Overforinger (tilskott) fra bevilg-
ningsregnskapet 	 2970 3380 3625 1448 1780 1760 1350 1403 1625 76 87 112 96 110 128 —

4. Overføringer	 (tilskott)	 fra	 kom-
muneforvaltningen. 	

5. Andre inntekter 	
1531

135
1742

85
1950

98
1531

113
1742

62
1950

74 —————-—
—	 —

222324
— —

—
— — — -------—
20781 23890 26178 18640 21477 23302 1350 1403 1625 112 28 31 6 8 231 243 300 450 642 8006.	 Inntekter i alt 	 76 87 30 8
--— ——

Utgifter
7. Trygdestønader 	 16676 19708 23653 15005 17945 21586 1352 1383 1610 74 100 115 28	 24 25 6 6 7 211 250 310 —

a. Pensjonsstønader 	 8877 10338 12282 8560 9960 11830 — — — 72 98 110 28	 24 25 6 6 7 211 250 310 —
b. Andre stønader 	 7799 9370 11371 6445 7985 9756 1352 1383 1610 2 2 5 —	 — — — — — —

8. Andre utgifter 	 1160 1375 1342 1135 1349 1316 15 15 15 1 1 1 1	 1 1 6 7 7 2 2 2
9.	 Overskott5 	 2945 2807 1183 2500 2183 400 —17 5 — 1 —14 — 4 — 1 5 5 14 --14 —17 448 640 798

LO.	 Utgifter i alt 	 20781 23890 26178 18640 21477 23302 1350 1403 1625 76 87 112 28 30 31 6 8 8 231 243 300 450 642 800

Tallene er beregnet etter kontantprinsippet. 2 Omfatter alderstrygd, attføringshjelp, uføretrygd, enke- og morstrygd, forsørgertrygd for barn, krigspensjoneringen
for sivile, syketrygd, arbeidsløshetstrygd og yrkesskadetrygd. 3 Medregnet Folketrygdens arbeidsmarkedsfon.d. 4 Medregnet statens og kommunenes utgifter til trygde-
forvaltningen som arbeidsgivere. 5 Omfatter for folketrygdens vedkommende også den delen som blir overført til Folketrygdfondet.
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Tabell 76. Folketrygden. Avgifts- og tilskottssatser              

1/1-69
1/1-70
1/1-71
1/7-71
1/1-72
1/1-73
1/1-74
1/1-75
1/1-76
1/1-77

• •

	4,0	 7,20

	

4,0	 7,80

	

4,5	 9,75

	

4,9	 9,75

	

4,9	 11,50

	

5,4	 13,90

	

4,5	 13,00

	

4,3	 12,80

	

3,8	 2 8 , 7

	

3,8	 2 8,7

3,2
3,2
3,5
3,8
4,4
4,4
4,4
4,4

8,2
8,8

13,0
13,8
14,8
16,7
16,7

14/16/17
14/16/17

12,8/14,8/15,8

0,75
0,75
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25

	

0,75	 51 200

	

0,75	 54 400

	

2,25	 86 400

	

2,25	 90 000

	

2,25	 94 800

	

2,25	 102 000

	

2,25	 110 400

	

2,25	 129 600

	

1,90	 141 600

	

1,70	 157 200              

Regionalt differensiert etter arbeidstakers bosted. 2 For jord- og skogbruk er satsen 3,8,

22 902 mill. kroner og inntektene til 23 302 mill.
kroner, dvs. et overskott i 1976 på 400 mill.
kroner. Av utgiftene gjaldt 8 750 mill. kroner
utgifter til alderspensjoner, tap av forsørger
m. v., 4 250 mill. kroner alminnelig sykebehand-
ling, 3 990 mill. kroner uførhet og attføring,
1 340 mill. kroner sykepenger og 1 900 mill.
kroner legehjelp, medisin m. v.

I forbindelse med inntektsoppgjøret 1976 ble
medlemsavgiften til folketrygden senket fra 4,1
prosent til 3,8 prosent med virkning fra 1.
januar 1976, og arbeidsgiveravgiften ble senket
med 1,2 prosentpoeng med virkning fra 1. mai
1976.

I tabell 76 er det gitt en oversikt over avgifts-
og tilskottssatsene (i prosent) til folketrygden og
maksimal pensjonsgivende inntekt (i kroner)
siden 1. januar 1969.

Folketrygdens grunnbeløp ble fra 1. januar
1976 forhøyet til 11 800 kroner, fra 1. mai til
12 100 kroner, og fra 1. januar 1977 til 13 100
kroner. Økingen fra 1. januar 1977 medfører
at minstepensjonen for enslig pensjonist blir
16 875 kroner og for ektepar hvor begge ekte-
feller har rett til særtillegg 26 688 kroner i året.

Satsene for barnetrygden ble hevet fra 1. mai
1976. De årlige stønadsbeløp utgjorde fra det
tidspunkt for :

første stønadsberettigede barn . . 708 kroner
annet stønadsberettigede barn . . 1 932 kroner
tredje stønadsberettigede barn . . 2 952 kroner
fjerde stønadsberettigede barn . . 3 228 kroner
femte stønadsberettigede barn . . 3 516 kroner

For hvert stønadsberettiget barn utover fem
ytes 3 516 kroner pr. år.

For hele trygdeforvaltningen sett under ett
er det for 1976 regnet med en samlet utbetaling
av stønader på 23 653 mill. kroner (se tabell 75).
Av dette falt 21 586 mill. kroner på folketrygden
og 1 610 mill. kroner på barnetrygden. Av de
samlede inntekter på 26 178 mill. kroner ut-
gjorde 12 680 mill. kroner premietilskott fra
arbeidsgivere, 6 919 mill. kroner medlems -
premie, 3 625 mill. kroner tilskott fra staten
og 1 950 mill. kroner tilskott fra kommuner.

Folketrygdfondet (medregnet arbeidsmarkeds-
fondet) hadde pr. 30. november 1976 en for-
valtningskapital på 13 107 mill. kroner, eller
750 mill. kroner mer enn ved utgangen av 1975.
Av dette var 1 061 mill. kroner plassert som
bankinnskott i forretnings- og sparebanker og
11 386 mill. kroner i ihendehaverobligasjoner
(herav ca. 8 200 mill. kroner i stats- eller stats-
bankobligasjoner). I beløpene ovenfor inngår
ikke den del av folketrygdens midler som holdes
tilbake av Rikstrygdeverket for likviditetsfor-
mål.

Regnskapene for
Annen statsforvaltning

Inntekter og utgifter for sektoren Annen
statsforvaltning (statsforvaltningens fond, sta-
tens pensjonskasser, sektor for skatteinnkreving
m. v.) framgår av tabell 77. Disse tallene er
også inkludert i tabell 74. I tabell 77 omfatter
direkte skatter under Statsforvaltningens fond



Statens
pensjonskasser3

Sektor for skatteinn-
krevere4

1974 1975 1976* 1974 1975 1976*

00
00

Tabell 77. Annen statsf orvaltningsl inntekter og utgifter etter art. Mill. kr

1974 11975 i 1976*

— 542 —1322 — 296 — 511 —1301 — 30 — 34 — 37
340	 362	 127 146	 162	 11	 12	 12

	

3 496 3 019	 133	 124	 81	 12	 13	 17

I alt

1 359 1 462	 -	 -	 -I 1 158 1 359 1 462
1 380 1 337 422 613 633	 -	 -	 -

1 058 1 573 1 018 1 021 1 526 	 -	 -	 -

7 091 6 431 1404 13931 11011 11511 13501 14541 16791 3 610

164 177	 125	 150	 162	 10	 9	 9	 -	 -	 -
2 006 1 684	 -	 -	 - 1 141 1 341 1 445 279 665 239
3 049 2 558 929 1 134 868	 -	 -	 - 481 1909 1 684
1 749 1 889 344 101	 63	 -	 -	 - 919 1 036 1 158

123	 123	 6	 81	 8

1974 11975 1976*

Statsforvaltningens
fond m. v. 2

1 6311 3 3711 2 951

481	 2391	 130

3 081

13. Utgifter i alt 	  i 4 8851 7 0911 6 4311 1 404 1 3931 1 1011 1 151) 1 3501 1 454 1 679) 3 610 3 081

Inntekter
1. Formuesinntekt  	 142
2. Trygde- og pensjonspremier 	

• • 

1 420
3. Direkte skatter  	 1 412
4. Indirekte skatter  	 1 834
5. Overført fra kommuneforvalt-

ningen  	 77

6. Inntekter i alt  	 4 885

Utgifter
7. Pensjonsstønader 	  1 158
8. Subsidier 	 977
9. Overført til kommuneforvalt-

ningen 	  1 050
10. Netto overføring til bevilgnings-

regnskapet og trygdeforvaltningen	 311
11. Andre utgifter (netto)  	 232
12. Nettofordringsøking  	 1 779

Annet'

1974 1975 1976* 

	7 	 5	 6

	

2	 6	 6

	

571	 612	 668

	

71	 115	 115

651 738 795

507 528 574

32 37 47

	

15	 3	 16

	

94	 182	 188

	

3	 12	 30

	

651	 738	 795

i Den offentlige forvaltning eksklusive statens bevilgningsregnskap, trygde- og kommuneforvaltningen. 2 Omfatter Finansdepartementets, Kirkede-
partementets og Prisdirektoratets fond, Prisreguleringsfondet for sild, Kraftfôrfondet og Arbeidsløysetrygdas tiltaksfond for fylkene. Distriktenes ut-
byggingsfond er ikke med. 3 Omfatter også Pensjonsordningen for apoteketaten, Pensjonsordningen for statens arbeidere og Statsbanenes pensjonskasse.
4 Svarer til differansen mellom påløpne og bokførte skatter og subsidier. (I hovedsaken skatter og avgifter som næringslivet har innkrevd fra publikum,
men som ved utgangen av året ikke var innbetalt til offentlige kasser.) 5 Omfatter bl. a. forskott og deposita og beløp som en av regnskapsmessige
grunner har tatt med under offentlig forvaltning som indirekte skatter, resp. subsidier, med samme beløp. Dette gjelder bl. a. overskottet i Norsk Tipping
A/S, korntrygden og stempelavgift på radio- og TV-materiell.
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i det alt vesentlige fellesskatt til Skatteforde-
lingsfondet. For 1976 er dette beløpet anslått
til 860 mill. kroner. Subsidiene under Statsfor-
valtningens fond gjelder Finansdepartementets
fond og Prisreguleringsfondet for sild. Av de
direkte skattene i 1976 under sektor for skatte-
innkreving gjelder 815 mill. kroner oljeutvin-
fling, — etter svært usikre anslag ved årsskiftet.
Nærmere opplysninger om hva de forskjellige
undersektorer omfatter, er gitt i fotnoter til
tabellen.

Kommuneforvaltningen
inklusive kommuneforetaks
regnskaper

I tabell 74 er inntekter og utgifter for kom-
muneforvaltningen (medregnet kommunefore-
tak) gruppert etter nasjonaløkonomisk art. Tal-
lene for 1974 bygger på endelige regnskaper.
Tallene for 1975 bygger dels på regnskapsopp-
gayer og dels på anslag på grunnlag av bud-
sjettoppgaver. For 1976 bygger anslagene i alt
vesentlig på budsjettoppgaver fra kommunene.
Tallene for 1976 må derfor anses som meget
usikre.

De samlede inntekter for kommuneforvalt-
ningen slik de er definert ovenfor, utgjorde i
1976 24 999 mill. kroner. Av dette falt 17 511
mill. kroner på skatter og avgifter, dvs. en stig-
ning på nær 13 prosent fra året før. I 1975 var
det en øking i skatteinntektene på nær 18 pro-
sent. I tallene for skatter og avgifter er ikke
kommunenes andel av fellesskatten (fra Skatte-
fordelingsfondet) tatt med. For 1976 var denne
andelen anslått til 1 526 mill. kroner mot 1 023
mill. kroner i 1975 (medregnet i post 3 i tabell
74).

De samlede utgifter for kommuneforvalt-
ningen (utenom postene 16 og 17, jfr. tabell 74)
var for 1976 anslått til 27 680 mill. kroner, eller
17 prosent mer enn i 1975. Til sammenlikning
kan nevnes at statsforvaltningens utgifter i
samme tidsrom steg med 19,8 prosent.

Underskottet før lånetransaksjoner for kom-
muneforvaltningen inklusive kommuneforetak
blir etter dette 2 681 mill. kroner i 1976 mot
2 507 mill. kroner i 1975 og 1 268 mill. kroner
i 1974.

Den offentlige forvaltnings etterspørsel etter varer
og tjenester

Den offentlige forvaltnings samlede inntekter
og utgifter, sett under ett, er gitt i kolonne 1
i tabell 74. Kolonnene 1 og 2 a gir tall for p å -
1 ø p n e skatter, avgifter og subsidier. I kolonnene
2 b og 3 er disse postene gitt som bokførte tall.

Det samlede nettokjøp av varer og tjenester
for den offentlige forvaltning (postene 14 og 15

i tabell 74) er for 1976 anslått til 37 824 mill.
kroner, eller 16,6 prosent mer enn i 1975. Fra
1974 til 1975 var det en øking på 19,6 prosent.
Storparten av økingen i 1976 skyldes økte priser
og lønninger.

Den offentlige forvaltnings kjøp av varer og
tjenester i 1976 på i alt 37 824 mill. kroner
svarer til 22,2 prosent av bruttonasjonalpro-
duktet i 1976. De tilsvarende tall for 1975 var
henholdsvis 32 433 mill. kroner og 21,9 prosent
og for 1974 27 124 mill. kroner og 20,8 prosent.

Inntektsoverføringene mellom den private sektor
og den offentlige forvaltning

De samlede inntektsoverføringer i 1976 fra
publikum t i 1 den offentlige forvaltning, slik
de er definert i tabell 74 (postene 1-5), er an-
slått til 83 993 mill. kroner. I forhold til fore-
gående år var dette en øking på 10 025 mill.
kroner eller 13,6 prosent, mot 17,5 prosent fra
1974 til 1975. Av inntektsoverføringene til det
offentlige i 1976 utgjorde påløpne skatter
og avgifter (inkl. trygde- og pensjonspremier og
medregnet kompensert merverdiavgift på mat-
varer) i alt 79 873 mill. kroner. Dette er 47,0
prosent av bruttonasjonalproduktet. De tilsva-
rende tall for 1975 var 47,4 prosent og for 1974
45,9 prosent.

Avgifts- og skatteinntektene på oljeutvinning
var 2 760 mill. kroner i 1976. Eksklusive inn-
tektene på oljeutvinning blir de påløpne skatter
og avgifter 45,4 prosent av bruttonasjonalpro-
duktet i 1976.

I tabell 78 er det gitt en oversikt over i n n -
b etalt e indirekte skatter for årene 1974—
1976.

De samlede overføringer f r a den offentlige
forvaltning til publikum (postene 9 og 10 i
tabell 74) er for 1976 anslått til 43 693 mill.
kroner. Det vil si en stigning på 7 567 mill.
kroner, eller nær 21 prosent, mot 5 806 mill.
kroner eller 19 prosent året før. Størstedelen av
overføringene til publikum består av trygde- og
pensjonsstønader. Fra 1975 til 1976 steg disse
stønadene med 4 075 mill. kroner, eller 19,1 pro-
sent, mens det året før var en øking på 3 262
mill. kroner, eller 18,1 prosent.

Alt i alt førte overføringene mellom publikum
og den offentlige forvaltning, slik den er defi-
nert i tabell 74, etter de foreløpige anslag til en
nominell netto inntektsinndraging fra publikum
til det offentlige på 40 300 mill. kroner i 1976
(postene 8 — 9 — 10, kolonne 1 i tabell 74). Til
sammenlikning var de tilsvarende tall for 1975
37 842 mill. kroner og for 1974 32 621 mill. kro-
ner. Regnet i prosent av bruttonasjonalproduk-
tet svarer dette til 23,7 prosent i 1976, 25,5 pro-
sent i 1975 og 25,1 prosent i 1974.



1974 1975 1976*

Merverdiavgift og avgift
på investeringer m.v.

Av dette:
Kompensasjon for
merverdiavgift 	

Avgift på motorvogner

Avgifter på alkohol . . . .
Tobakksstempelavgift 	
Tollinntekter 	
Avgifter på sjokolade
m. v 

Avgift på elektrisk kraft
Avgift på utvinning av

petroleum m. v 	
Andre indirekte skatter2

Indirekte skatter i alt . .

14 060 16 506 18 920

599	 812	 970

2 756 3 177 4 084
1 449 1 750 1 888

746	 757	 820
351	 375	 260

159	 153	 175
243	 405	 425

121	 208	 810
1 940 2 104 2 206

21 825 25 435 29 588

90 Kredittmarkedet.

Tabell 78. Innbetalte (bokførte) indirekte skatter.
Mill. kr

Omfatter ikke årsavgift betalt av private
konsumenter, da denne avgift er regnet som en
direkte skatt.

2 Omfatter bl.a. avgifter til Prisreguleringsfon-
det for sild og eiendomsskatt.

De offentlige lånetransaksjoner

Som nevnt tidligere, viser foreløpige tall for
den offentlige forvaltning under ett et under-
skott før lånetransaksjoner («Annen netto for-
dringsøking») på 1 172 mill. kroner i 1976, mot
et overskott på 2 771 mill. kroner i 1975. Det
vil si en nedgang i nettofordringsøkingen på
hele 3 943 mill. kroner. Dersom en ser bort fra
inntektene på oljeutvinning blir underskottet
3 932 mill. kroner i 1976, eller en øking på hele
5 360 mill. kroner fra 1975. En nettofordrings-
øking for det offentlige representerer en inn-
draging av likvider fra publikum. En vil imid-
lertid understreke at tallene for nettofordrings-
økingen i tabell 74 er meget usikre.

I 1976 var det etter de foreløpige anslag en
økingi kapitalinnskottet statsfore-
tak på 2 559 mill. kroner mot 1 756 mill. kroner
året for. For ihendehaverobliga-
sjonslån, opptatt innenlands av stats-
kassen og av kommuneforvaltningen, var det
en netto øking i 1976 (etter at avdrag var
trukket fra) på rundt 1 200 mill. kroner, mot
2 900 mill. kroner i 1975. For ihendehaver-
obligasjonslån, opptatt i utlandet av statskassen
og kommuneforvaltningen, var det en netto
øking på rundt 4 500 mill. kroner i 1976 mot

4 000 mill. kroner i 1975. Når det gjelder øking
i utlån fra og vanlige innlån
(utenom ihendehaverobligasjonslån) til det of-
fentlige, var det ved årsskiftet 1976-77 ikke
mulig å gi pålitelige tall for 1976. Statskassens
utlån til statsbankene i 1976 er anslått til om
lag 5 000 mill. kroner.

Kredittmarkedet

Kredittpolitikken i 1976

Ved opplegget av kredittpolitikken for 1976
var myndighetene klar over at endringer i
de realøkonomiske forhold i løpet av året
kunne stille store krav til utformingen av
kredittpolitikken. Den forholdsvis romslige
politikken fra 1975 ble ført videre i første
halvår 1976 og utlånene fra bankene steg
sterkt. I det kredittpolitiske opplegget ble det
lagt særlig vekt på å holde aktiviteten oppe
i de deler av eksportindustrien som var ram-
met av store aysetningsvansker. Det ble blant
annet gitt særskilte likviditetslån som gjorde
det mulig for bedriftene å produsere for lager.
Slike lån ble gitt både gjennom bankene og
soin spesielle rentefrie lån over statsbudsjet-
tet. Utover våren 1976 syntes det mer og mer
klart at den internasjonale konjunkturopp-
gangen ville fortsette i bra tempo og gjøre
situasjonen betydelig lettere for våre eksport-
næringer. Også ellers i norsk økonomi ble det
regnet med sterk vekst i tiden framover, og
kredittpolitikken ble etter hvert lagt om med
sikte på en gradvis innstramming for resten
av året.

I tabell 79 er det gitt anslag for investe-
ring, sparing, kredittilførsel m.v. for 1975
og 1976 slik de er vist i nasjonalbudsjettet for
1976, revidert nasjonalbudsjett for 1976 og
i nasjonalbudsjettet for 1977. Den definisjons-
messige sammenheng mellom komponentene
går fram av tabellen. Tabellens nedre del viser
hvordan myndighetene har ment at kredittil-
førselen til private og kommuner burde for-
dele seg på tilførsel fra utlandet og på til-
førsel fra ulike innenlandske finansierings-
kilder.

I nasjonalbudsjettet for 1977, som ble lagt
fram i oktober 1976, var bruttoarealinveste-
ringene for 1976 anslått til 60 100 mill. kr ,
regnet i løpende priser. Dette var nesten 7
milliarder kroner eller 13 prosent mer enn
i 1975 (tabell 79, kolonne 3). Økingen i 1976
var tenkt dekket dels ved økt underskott
overfor utlandet (5 030 mill. kr) og dels ved
økt offentlig og privat sparing (1 903 mill.
kr). Av den økte sparingen var nesten halv-
parten tenkt dekket ved egenfinansierte real-
investeringer.



5 450
950

4 500

2 740
-- 110

2 850

—2840

--- 100

—2500

2 400

60 900
5 800

55 100

49 440
11 290
38 150

27 800
5 800

22 000

21 640
5 490

16 150

11 460

33 100

9 300

23 800

1 231 5 569
— 188 3 938

144 2 907
156 1 144

	

50	 269
1 633

	

1 173	 992
— 519 630
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Tabell 79. Anslag for kredittbudsjett og kredittilførsel til kommuner og private' 1975--1976. Mill. kr.
Løpende priser

1.
Nasj.budsj. 1976
(St. meld. nr. 1

1975-76)

2.
Rev. n.budsj. 1976

(St. meld. nr. 80
1975-76)

3.
Nasj.budsj. 1977
(St. meld. nr. 1

1976-77)

End-
ring

End-
ring

End-
ring1975 1976 1975 1976 1975 1976

A. Bruttorealinvesteringer i alt
( = B +E) 	
1. Staten 	
2. Kommuner og private • • • •

	B. Sparing i alt ( = C + D) 	
1. Staten 	
2. Kommuner og private

55 550
4 850

50 700

41 250
10 450
30 800

5 350
950

4 400

8 190
840

7 350

6 933
1 087
5 846

1 903
—2384

4 287

919
1 087

— 168

60 100
6 000

54 100

41 800
8 050

33 750

22 400
6 000

16 400

C. Egenfinansierte realinvesterin-
ger i alt 	
1. Staten 	
2. Kommuner og private 2 . . 	

22 350
4 850

17 500

18 900
5 600

13 300

14 300

33 200

11 800

21 400

7 163
1 307
5 856

5 083
—2329

7 412

4 808
1 307
3 501

275
—3636

3 911

2 080

2 355

— 276

-- 70

1 423

2 631

53 167
4 913

48 254

39 897
10 434
29 463

21 48:1
4 913

16 568

18 416
5 521

12 895

13 270

31 686

10 802

2 555

3 506

20 884

53 167
4 873

48 294

39 897
10 609
29 288

20 722
4 873

15 849

19 175
5 736

13 439

13 270

32 445

60 330
6 180

54 150

44 980
8 280

36 700

25 530
6 180

19 350

19 450
2 100

17 350

15 350

34 800

D. Innenlandske sektorers ford-
ringsøking i alt ( = B — C) . . .
1. Staten 	
2. Kommuner og private . . . 	

E. Driftsunderskott overfor ut-
landet (overskott —) 	

F. Anslått samlet kredittilførsel
til kommuner og private i alt
(=A—C=D+E =G+H)

G. Direkte kredittilførsel fra ut-
landet (netto) til kommuner og
private i alt 	
Av dette:
1. Skipsfart 	
2. Oljeutvinning og oljebor-

ingstjenester m v 	

H. Innenlandsk kredittilførsel til
kommuner og private i alt • • •
fra:
1. Statsbanker3 	

2. Forretningsbanker 	
3. Sparebanker 	
4. Forsikringsselskaper4 	

5. Private finansierings-
selskaper 	

6. Kredittforeninger o. 1. • •
7. Obligasjonsmarkedet . . . .
8. Aksjemarkedet5 	

9. Statens kap.-tilførsel til
Statoil6 	

10. Annet 7 	

10 976 10 700

2 570 2 500

3 777 5 200

21 469 24 100

5 300 6 500 1 200 5 569 6 800

	

3 800 3 900	 100 3 938 3 750

	

2 900 3 100	 200 2 906 3 050

	

1 300 1 450	 150 1 094 1 250

300	 350	 50	 300	 350

	

3 000 3 500	
500 1 635

992 J3 800
950 400 — 550 1 019 500

	

1 100 1 400	 300	 600

	

2 750 3 200	 450 3 416
600

3 202
1 800 1 200
2 800	 616

	

19 400	 984
2 050 —3471

17 350 4 455

18 300 5 030

37 700 6 014

13 200 2 398

4 100 1 545

5 900 2 394

24 500 3 616

7 400 1 831

	

3 950
	

12

	

3 150
	

243

	

1 250
	

106

	

350
	

81

1 3 800 1 175

500 — 130

1 600 1 000
2 500 — 702

Kommuner og private svarer til Kredittmarkedstatistikkens sektorer Kommuneforvaltningen og
Andre innenlandske sektorer. 2 Omfatter også interne fordringsposter. 3 Inkl. Postsparebanken. 4 Med-
regnet private pensjonskasser og -fond, FTP og annen forsikring. Ekskl. Statoils emisjoner. 6 Aksje-
kapital og lån fra staten. 7 Inkl. påløpne, ikke innbetalte skatter.
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På bakgrunn av dette ble den samlede kre-
dittilførsel for 1976 i nasjonalbudsjettet for
1977 anslått til 37 700 mill. kr, dvs. en øking
på 6 014 mill. kr eller 19 prosent fra året
før. I forhold til det opprinnelige kredittbud-
sjett for 1976, som ble framlagt i nasjonal-
budsjettet for 1976, viste tallet en øking på
4 600 mill. kr (tabell 79 post F). Det meste
av økingen falt på kredittilførselen fra utlan-
det, hvor anslaget var økt fra 9 300 til 13 200
mill. kr. Av anslaget for utenlandsk kreditt-
tilførsel i 1976 falt 5 900 mill. kr på olje-
utvinning og oljeboringstjenester og 4 100
mill. kr på skipsfart.

Den innenlandske kredittilførsel i 1976 ble
i nasjonalbudsjettet for 1977 satt til 24 500

mill. kr, dvs. en øking på 3 616 mill. kr fra
året før og på 700 mill. kr i forhold til det
opprinnelige kredittbudsjett for 1976 fra høs-
ten 1975. Etter dette ville kredittilførselen i
1976 fra statsbankene utgjøre 7 400 mill. kr,
fra forretningsbankene 3 950 mill. kr og fra
sparebankene 3 150 mill. kr. I tallet for den
samlede innenlandske tilførsel av kapital i
1976 er det regnet med en kapitaltilførsel til
Statoil fra staten på 1 600 mill. kr . Kreditt-
tilførselen over obligasjonsmarkedet (inkl.
kredittforeninger o.l.) ble anslått til 3 800
mill. kr. Dessuten inngår et beløp på 2 500
mill. kr som gjelder påløpne, ikke innbetalte
skatter.

Tabell 80. Kapitaltilførsel til nceringsliveti og privatpersoner. Mill. kr.

1971 1972 1973 1974

1975 1976

1.-3.
kvartal

Hele
året

1.-3.
kvartal

A. Kapitaltilførsel i alt 	 13 642 10 862 16 786 19 515 21 415 28 257 27 477

B. Kapitaltilførsel fra utlandet2 	 4 684 959 4 179 6 989 8 812 10 288 10 330

Av dette:
Til skipsfart 	 1 842 — 360 637 357 2 095 2 187 3 055
Til oljevirksomhet 	 806 1 048 3 102 4 473 2 739 3 261 4 632
Til andre6 	 2 036 271 440 2 159 3 978 4 840 2 643

C. Innenlandsk kapitaltilførsel 	 8 958 9 903 12 607 12 526 12 603 17 969 17 147

1.	 Utlån3  8 036 8 876 10 561 10 911 10 631 15 668 15 382
Norges Bank 	 18 5 5 59 41 15 —23
Postsparebanken 	 36 41 157 164 221 262 216
Statsbanker 	 2 896 3 544 3 750 3 714 3 639 5 295 4 861
Forretningsbanker 	 1 892 2 323 2 385 2 575 2 982 3 962 4 100
Sparebanker 	 1 420 1 530 1 976 2 396 1 951 2 864 2 430
Kredittforeninger o. 1. 	 844 668 1 024 776 1 023 1 976 2 691
Private	 finansieringsselskaper 199 123 238 191 140 261 157
Livsforsikringsselskaper 	 . • • • • 504 482 625 820 590 844 783
Skadeforsikringsselskaper . . . . 164 135 264 258 81 6 235 6 208
Private pensjonskasser og -fond 53 37 115 — 44 — 40 — 50 — 45
Fellesordningen for tariffestet

pensjon 	 10 — 12 22 2 3 4 4

2. Annen innenlandsk kapital-
tilforsel 	 922 1 027 2 046 1 615 1 972 2 301 1 765
Obligasjonsmarkedet (netto)4 . 	 359 344 556 834 898 1 017 920
Aksjemarkedet5 	 563 683 1 490 781 1 074 1 284 845

Inkl. kommuner. 2 Netto kapitalinngang ifølge utenriksregnskapets kapitalregnskap. Før avskriv-
ninger. 4 Ekskl. statskassen og finansinstitusjoner. Avdrag er trukket fra. 5 Ekskl. finansinstitusjoner
og fondsemisjoner. 6 Anslag.
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Tabell 81. Forretningsbankenes utlån til nceringslivet1 og privatpersoner. Mill. kr.

1975 1976

Månedlig
utlåns-
øking

Kumulert utlånsøking Månedlig
utlåns-
taking

Kumulert utlånsøking

Faktiske
tall

Sesong-
korrigerte

tall

Faktiske
tall

Sesong-
korrigerte

tall

Januar 	 — 229 — 229 228 — 383 — 383 173
Februar 	 809 580 535 1 003 620 568
Mars 	 785 1 365 885 997 1 617 1 059
April 	 162 1 527 943 585 2 202 1 519
Mai 	 347 1 874 1 234 516 2 718 1 968
Juni 	 525 2 399 1 517 494 3 212 2 179
Juli 	 — 555 1 844 1 678 — 126 3 086 2 898
August 	 317 2 161 1 969 413 3 499 3 281
September 	 822 2 983 2 464 597 4 096 3 489
Oktober 	 174 3 157 2 941 — 231 3 865 3 648
November 	 706 3 863 3 506 575 4 440 4 017
Desember 	 104 3 967 4 015

Kilde : Norges Bank og Byrået.
Inkl. kommuner.

Kredittutviklingen i 1976

Forretningsbankene

Utlånsøkingen fra forretningsbankene i
1975 lå noe i overkant av det veiledende tall
som var fastsatt av myndighetene (3 962
mill. kr mot fastsatt 3 800 mill. kr). I na-
sjonalbudsjettet for 1976 var måltallet for
forretningsbankenes utlån i 1976 satt til
3 900 mill. kr. Likviditeten i forretnings-
bankene som var temmelig romslig ved årets
begynnelse, ble i løpet av første halvår grad-
vis strammet til. Fram til utgangen av juni
var det en større inndragning av likvider fra
bankene enn normalt, blant annet som følge
av Norges Banks valutatransaksjoner. Dette
medførte en betydelig øking i bankenes mar-
ginale renter på lån i Norges Bank. Som det
går fram av tabell 81, var utlånene fra for-
retningsbankene i forste halvår 1976 meget
store. Den kumulerte utlånsøking for de seks
første måneder av 1976 var således kommet
opp i 3 212 mill. kr, vel 800 mill. kr mer
enn til samme tid året før. Dette var for øvrig

godt samsvar med opplegget for kreditt-
politikken.

I slutten av mars sendte Norges Bank et
rundskriv til forretnings- og sparebankene
der det gikk fram at myndighetene tok sikte
på en gradvis tilstramming i penge- og kre-
dittpolitikken for resten av 1976. På grunn
av at det tar tid før en strammere kreditt-
politikk virker inn på de realøkonomiske

forhold og siden tilstrammingen burde skje
gradvis, fant myndighetene det nødvendig å
varsle om en slik omlegging av politikken på
et tidlig tidspunkt. I det reviderte nasjonal-
budsjett for 1976, som ble lagt fram i mai,
var måltallet for forretningsbankenes utlån i
1976 satt ned fra 3 900 mill. kr til 3 750
mill. kr. Endringen hang blant annet sammen
med at behovet for hjelp til lagerinvestering
fra forretnings- og sparebankene var ventet
å bli betydelig lavere enn tidligere antatt.
Det hang igjen sammen med at statens til-
skott og lån til industrien ville bli større enn
det en opprinnelig hadde regnet med.

Ved kgl. res. av 25. juni 1976 ble de sør-
norske forretningsbankene med virkning fra
1. juli pålagt å holde en reserve av primære
likvider på minst 3,5 prosent. Samtidig ble
plasseringsplikten (etter kredittlovens § 9)

forretnings- og sparebankene skjerpet ved
at maksimalsatsen for beholdningen av norske
ihendehaverobligasjoner ble hevet fra 23 til
25 prosent av forvaltningskapitalen. Det ble
antatt at påbudet iom primærreserver for for-
retningsbankene ville føre til en binding av
likvider på om lag 800 mill. kr, og at de
skjerpede regler for plasseringsplikten ville
medføre økte obligasjonskjøp i annet halvår
for 300 mil. kr.

Men utlånene fra forretningsbankene viste
sterk stigning også i juli og august, og med
virkning fra 15. september ble primærreserve-
kravene for forretningsbankene i Sør-Norge
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hevet med ett prosentpoeng til 4,5 prosent
(kgl. res. av 10. september 1976). Det ble
antatt at dette ville føre til en binding av
likvide midler på om lag 500 mill. kr og at
likviditetssituasjonen i forretningsbankene ut-
over høsten ville bli meget stram.

Også hevingen av Norges Banks diskonto
i september fra 5 til 6 prosent må sees som
et ledd i myndighetenes bestrebelser for å
dempe takten i utlånene fra forretnings- og
sparebankene. Økingen i diskontosatsen med-
førte at renten for Norges Banks ikke-behovs-
prøvede likviditetslån til bankene ble hevet
med ett prosentpoeng. Dette gjorde det mer
kostbart for bankene å finansiere en utlåns-
ekspansjon gjennom låneopptak i Norges
Bank og skulle således virke modererende på
utlånsutviklingen.

I nasjonalbudsjettet for 1977, som ble fram-
lagt i oktober 1976, var rammen for forret-
ningsbankenes utlånsøking i 1976 hevet med
200 mill, kr til 3 950 mill, kr. Bakgrunnen
for dette var bl.a. at myndighetene regnet
med et større behov for byggelånsfinansiering
og fullfinansiering av statsbankprosjekter i
byggesektoren enn det tidligere var regnet
med. Dessuten så det ut til at tilbakebetalin-
gen av de ekstraordinære lån til finansiering
av produksjon for lager gikk tregere enn
ventet.

Etter en moderat utlånsvekst (sesongkor-
rigert) i september og oktober viste forret-
ningsbankenes utlån igjen sterk vekst i no-
vember. For månedene januar—november
1976 var det sesongkorrigerte tallet for veks-
ten i utlånene 4 017 mill, kr, mens budsjett-
tallet for hele året som nevnt var på 3 950
mill, kr. Tendensen i utlånene går således i
retning av en overskridelse av budsjettallet.

Sparebankene

For sparebankene var utlånsøkingen i 1975
omtrent slik myndighetene hadde regnet med
i kredittbudsjettet. I opplegget for 1976 ble
det i nasjonalbudsjettet for 1977 regnet med
en vekst i utlånene fra sparebankene på
3 150 mill. kr jfr. tabell 79. Vedtaket om å
skjerpe plasseringsplikten etter kredittlovens
§ 9 fra og med 1. juli 1976 gjaldt også for
sparebankene. Det var ventet at dette ville
føre til økt obligasjonskjøp i annet halvår
for om lag 200 mill. kr . Når det gjaldt kra-
vet om primærreserver, ble imidlertid spare-
bankene holdt utenom i første omgang. År-
saken var at utlånene fra sparebankene i de
første måneder av 1976 sett under ett lå godt
innenfor den ramme som var satt av myn-
dighetene og at utviklingen i sparebankenes
likviditet ble ansett som tilfredsstillende. I
mai og juni var det imidlertid en betydelig
eking i utlånene. Dette medførte at de se-
songkorrigerte utlån (regnet på årsbasis) i
første halvår lå noe i overkant av det vei-
ledende utlånstall fra det reviderte nasjonal-
budsjett. Som følge av den generelle konjunk-
turoppgang og restriksjonene i utlånene fra
forretningsbankene gikk myndighetene ut fra
at sparebankene ville få økt lånepress i annet
halvår. Dessuten var det ventet at likviditets-
utviklingen ville gi grunnlag for en forsterket
utlånsekspansjon. Mot denne bakgrunn be-
sluttet myndighetene at sparebankene i Sør-
Norge med virkning fra 10. august 1976
skulle pålegges et primærreservekrav på 2,5
prosent.

Utlånsøkingen var etter sesongkorrigerte
oppgaver likevel sterk i august og september
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Tabell 82. Sparebankenes utlån til noringslivetj og privatpersoner. Mill. kr.

1975 1976

Månedlig
utlåns-
eking

Kumulert utlånsøking Månedlig
utlåns-
øking

Kumulert utlånsøking

Faktiske
tall

Sesong-
korrigerte

tall

Faktiske
tall

Sesong-
korrigerte

tall

Januar 	 111 111 271 — 6 — 6 177
Februar 	 202 313 433 281 275 413
Mars 	 197 510 528 334 609 630
April 	 292 802 841 193 802 846
Mai 	 263 1 065 1 103 308 1 110 1 154
Juni 	 318 1 38 1 29 579 1 689 1 610
Juli 	 139 1 522 1 518 156 1 845 1 838
August 	 143 1 66 1 	 76 145 1990 2 107
September 	 286 1 951 2 033 440 2 430 2 523
Oktober 	 210 2 161 2 287 235 2 665 2 835
November 	 255 2 416 2 588 328 2 993 3 191
Desember    449 2 865 2 856

Kilde : Norges Bank og Byrået.
Inkl. kommuner.

og ved utgangen av tredje kvartal lå utlånene
168 mill, kr over den veiledende utlånsvekst
for perioden januar—september, Som en følge
av dette besluttet myndighetene å heve pri-
mærreservekravet for de sør-norske spare-
bankene til 3,5 prosent med virkning fra
15. november 1976 (kgl. res. av 29. oktober
1976). Også i oktober og november var det
en forholdsvis sterk stigning i sparebankenes
utlån. Det sesongkorrigerte tallet for utlåns-
veksten i månedene januar—november 1976
lå på 3 191 mill, kr, mens måltallet for hele
året som nevnt utgjorde 3 150 mill. kr . Dette
kan tyde på at sparebankenes utlånsvekst i
1976 vil bli noe større enn forutsatt i kreditt-
opplegget.

Utlånsstrukturen i forretnings-
og sparebankene

Fra og med 1975 er statistikken for for-
retnings- og sparebankene blitt utvidet, slik
at den blant annet gir månedstall for utlån
fordelt på debitorgrupper. Ved utgangen av
september 1976 falt nær 60 prosent av forret-
ningsbankenes utlån på private foretak og
personlige næringsdrivende, mens vel 32 pro-
sent gikk til lønnstakere, skoleelever o.l. I
sparebankene utgjorde næringslivets andel
nær 40 prosent, mens vel 52 prosent gikk til
lønnstakere m.v.

Av utlånsøkingen fra forretningsbankene i
de tre første kvartaler av 1976 falt vel 60
prosent på private foretak og personlige næ-
ringsdrivende og 35 prosent på lønnstakere,

skoleelever o1. For sparebankene var de til-
svarende tall henholdsvis 40 og vel 60 prosent.

Statsbankene

Rammen for statsbankenes (inkl. Postspare-
banken) innvilgninger av lån i 1976 ble i
nasjonalbudsjettet for 1976 satt til 9 045
mill, kr. I det reviderte nasjonalbudsjett vå-
ren 1976 ble innvilgningsbudsjettet hevet til
9 840 mill. kr . Av økingen gjaldt 540 mill. kr
miljøvernlån fra Industribanken til finansie-
ring av investeringer til rensetiltak i eldre
industri. Den endelige rammen for innvilgnin-
ger av lån fra statsbankene i 1976 ble i
nasjonalbudsjettet for 1977 satt til 9 878 mill.
kr. Det var hele 25 prosent høyere enn ram-
metallet for 1975. Den relativt sterke økingen
i 1976 må sees som et ledd i arbeidet med å
sikre sysselsettingen.

Av de bevilgede lån for 1976 falt 4 615 mill.
kr på Husbanken, 1 765 mill, kr på Kom-
munalbanken og 860 mill. kr på Industri-
banken

Netto utlånsøking for statsbankene i 1976
ble anslått til 7 400 mill. kr, mot 5 569 mill.
kr i 1975. I løpet av de elleve første måneder
av 1976 steg utlånene fra statsbankene med
6 272 mill, kr.

Kredittforeninger o.l.

Kredittforeningene hadde i 1975 en utlåns-
eking på 1 824 mill. kr . Av dette gjaldt 618
mill. kr realkredittforeningene. I løpet av de
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tre første kvartaler i 1976 steg utlånene fra
kredittforeningene med hele 2 679 mill. kr,
mot 1 023 mill. kr i samme tidsrom året før.
Den sterke utlånsøkingen i 1976 har sammen-
heng med myndighetenes beslutning om å
flytte en del av finansieringen av skip og
oljerigger fra utenlandske långivere til norske
kredittinstitusjoner. Av utlånsøkingen på
2 679 mill. kr gjaldt således anslagsvis 1 900
mill. kr bygging av skip og oljerigger. Real-
kredittforeningene økte sine lån med 511
mill. kr.

Forsikringsselskapene

Utlånene til næringslivet og privatpersoner
fra livsforsikringsselskapene steg i 1975 med.
844 mill. kr og fra skadeforsikringsselska-
pene med 138 mill. kr. For 1976 ble det i
nasjonalbudsjettet for dette året anslått en
samlet oiling i utlånene fra forsikringssekto-
ren (inkl. private pensjonsinnretninger m.v.)
på 1 450 mill. kr, hvorav 250 mill. kr gjaldt
skadeforsikringsselskaper. Ved kgl. res. av
25. juni 1976 ble det for skadeforsikrings-
selskapene gitt nye utlånsbestemmelser som
tok bedre hensyn til de selskaper som har
stor tilgang av midler.

I det reviderte nasjonalbudsjett for 1976 og
i nasjonalbudsjettet for 1977 var den samlede
utlånsramme for forsikringsselskapene i 1976
satt ned til 1 250 mill. kr. I løpet av de tre
første kvartaler av 1976 steg utlånene fra
livsforsikringsselskapene med 783 mill. kr,
mot 575 mill. kr i samme periode året før.

For skadeforsikringsselskapene var de til-
svarende tall henholdsvis 205 mill. kr og 81
mill. kr.

Private
finansieringsselskaper

I løpet av 1975 økte utlånene til nærings-
livet og privatpersoner fra de private finan-
sieringsselskapene med 262 mill. kr. I kre-
dittbudsjettet for 1976 var utlånsøkingen for
disse selskaper fastsatt til 350 mill. kr i
1976. I løpet av de tre første kvartaler av
1976 steg utlånene med 157 mill. kr, mot 140
mill. kr i samme periode i 1975.

Kredittilførselen fra utlandet

Tilførselen av kredittmidler til næringslivet
og kommuner fra utlandet utgjorde i 1975
i alt 10 802 mill. kr, hvorav 3 506 mill. kr
gjaldt oljevirksomhet og 2 555 mill. kr skips-
fart. I nasjonalbudsjettet for 1976 var kapi-
talinngangen fra utlandet for 1976 anslått
til 9 300 mill. kr. Dette tallet var i delt revi-
derte nasjonalbudsjett hevet med 1 400 mill.
kr og i nasjonalbudsjettet for 1977 med. ytter-
ligere 2 500 mill. kr til 13 200 mill. kr. Av
dette gjaldt 5 900 mill. kr oljevirksomhet og
4 100 mill. kr skipsfart. Til tross for den
sterke økingen i anslaget for den utenlandske
kapitalinngangen i 1976 til private og kom-
muner, sett i forhold til tallet for 1975 og
i forhold til det opprinnelige anslag for 1976,
vil det neppe være tilstrekkelig til å dekke
valutabehovet for disse sektorene. Underskot-
tet i valuta må dekkes ved kjøp av valuta fra
bankene som på sin side dekker sitt valuta-
behov i Norges Bank, og det var regnet med.
at dette ville medføre en likviditetsinndrag-
fling fra bankene i 1976 på nesten 4 milliarder
kroner.

I løpet av de ti første måneder av 1976 var
det ifølge det foreløpige utenriksregnskap,
som forelå i desember, en kredittilførsel fra
utlandet på 11 745 mill. kr, mot 9 294 mill.
kr i samme tidsrom året før. Av den samlede
tilførsel av kreditter fra utlandet i januar-
oktober 1976 falt 4 236 mill. kr på olje-
virksomhet og 3 647 mill. kr på skipsfart.

Ihendehaverobligasjoner

Ved utgangen av 1975 utgjorde den samlede
ihendehaverobligasjonsgjeld 55 884 mill. kr,
hvorav 10 250 mill. kr gjaldt lån i utenlandsk
valuta. Av den totale obligasjonsgjelden var
26 136 mill. kr tatt opp av staten, 11 642
mill. kr av kredittforeninger o.l. og 12 900
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Tabell 83. Ihendehaverobligasjonsgjelden. Emisjoner og total gjeld. Mill. kr.

Obligasjonsgjeld i alt'Emittert

Låntakere

A. Obligasjoner i alt 	

B. Obligasjoner i norske kroner 	

1. Statsforvaltningen 	
2. Kommuneforvaltn. inkl. kommune-

foretak 	
3. Statsbanker 	
4. Andre kredittinstitusjoner 	
5. Statsforetak 	
6. Andre norske sektorer 	

C. Obligasjoner i utenlandsk valuta . . .
1. Statsforvaltningen 	
2. Kommuneforvaltn. inkl. kommune-

foretak 	
3. Statsbanker 	
4. Andre kredittinstitusjoner 	
5. Statsforetak 	
6. Andre norske sektorer 	
7. Utlandet 	 

1975 
1976

1/1___30/9    Hele
året 1/1---"/,      

31 12-74 31112_75 30/9_76

55 884 65 349

45 634 49 411
21 780 21 371

	

4 495	 5 017

	

4 027	 4 608
11 587 14 272

	

1 066	 1 170

	

2 679	 2 973

10 250 15 938

	

4 356	 7 282

	

3 024	 3 548

	

1 157	 1 619

	

55	 50

	

1 422	 3 089

	

214	 328

	

22	 22

i Inkl. oppkjøpte egne obligasjoner.

mill. kr av næringslivet (inkl. kommuner og
statsforetak).

I det reviderte nasjonalbudsjett 1976 ble
det gitt uttrykk for at belastningen på det
innenlandske obligasjonsmarked ville bli langt
sterkere i 1976 enn tidligere. Dette hadde bl.a.
sammenheng med en beslutning om å over-
føre en del av finansieringen av skip og bore-
plattformer, bygget ved norske verft, fra ut-
landet til det innenlandske obligasjonsmarked.

I løpet av de ti første måneder av 1976
ble det emittert ihendehaverobligasjoner for
6 495 mill. kr innenlands og for 6 543 mill.
kr i utenlandsk valuta. Av de innenlandske
lånene gjaldt 3 473 mill. kr kredittforeninger
o.l. som i samme periode året før emitterte
obligasjoner for 2 554 mill. kr. En vesentlig
del av lånene til kredittforeninger o.l. i 1976
var tatt opp for å finansiere skip og olje-
rigger. Statens innenlandske låneopptak ut-
gjorde i januar--oktober 1976 bare 548 mill.
kr, mot 4 058 mill. kr i samme tidsrom i
1975. For næringslivet var de tilsvarende tall
henholdsvis 1 367 mill. kr og 1 258 mill. kr.

For de innenlandske lån som ble lagt ut

7 - Økonomisk utsyn.

i 1976 av kommuner og private foretak, lå den
nominelle rente på 7 1/2 prosent. For lån tatt
opp i utlandet varierte renten mellom 5 1/2
prosent (statens og Kommunalbankens lån i
Sveits) og 9 1/2 prosent (Norsk Hydros lån
i England), jfr. tabell 84.

Aksjer

Emisjonene av aksjer utgjorde i 1975
1 455 mill. kr. Av dette gjaldt anslagsvis 550
mill. kr virksomhet som direkte eller indi-
rekte var knyttet til oljeboringsvirksomhet.
I løpet av de tre første kvartaler av 1976
ble det emittert aksjer for i alt 1 029 mill. kr .
Av større emisjoner i dette tidsrom kan nev-
nes Den Norske Stats Oljeselskap A/S som
utvidet aksjekapitalen ved nytegning med 430
mill. kr og Den norske Creditbank med 65
mill. kr.

Aksjekursene viste så å si ubrutt nedgang
gjennom 1974 ; Oslo Børs' aksjekursindeks
(1/1 1972 = 100) falt fra 177 i januar til
102 i desember. I 1975 svinget totalindeksen
mellom et toppunkt på 102 (i august) og et



98 Kredittmarkedet.

Tabell 84. Enkelte større obligasjonsemisjoner i tiden 1. november 1975-31. oktober 1976

Utsteder Ar Beløp Rente-
sats

Lope-
tid

Emisjons -
kurs

A. Emisjoner i norske kroner:
Mill. kr Pst. Ar Pst.

1.	 Statskassen 	 1976 41 7 12 99
Statskassen 	 1976 144 67/8 8 991%

Statskassen 	 1976 360 6 1/2 5 99 y2

2.	 Kommuneforvaltn. inkl. komm. foretak :
A/L Motorvegfinans 	 1976 40 7 1/2 15 101
A/S Salten Kraftsamband 	 1976 40 7 I/2 16 1/2 100
Akershus fylke (E-verk) 	 1976 II 50 7 IA 18 101

3.	 Statsbanker :
A/S Den Norske Industribank 	 1976 I 300 6 1/2 5 99 y2

Norges Kommunalbank 	 1976 344 6 3, /4 10 100

4.	 Kredittforeninger o. 1. :
A/S Låneinst. for skipsbyggeriene	 . . 	 1976 300 6 1/2 5 99%

Norsk Skibs Hypothekbank A/S 	 1976 200 71/2 10 101
A/S Eksportfinans 	 1976 100 7 9 100

5. Statsforetak :
Selskapet for industrivekstanlegg
(SIVA)' 	 1975 20 61/2 5 99 1/2
Norsk Hydro A/S 	 1976 40 71/2 17 101

6. Andre norske sektorer :
M. Peterson & Søn A/S 	 1976 30 7 IA 17 100
Det Norske Veritas 	 1976 35 7 1/2 17 101
Saugbrugsforeningen 	 1976 30 7 I/2 17 101
A/S Hafslund 	 1976 25 71/2 17 100
Rafinor A/S & Co. 	 1976 35 71/2 16 101

B. Emisjoner i utenlandsk valuta:
Norges Kommunalbanks lån i Sveits . 	 1976 98 5 IA 5 100
Oslo Kommunes lån i USA 	 1976 222 9 12 1001/2
Norsk Hydro A/S' lån i Vest-Tyskland 1976 218 8 12 991/2
Norsk Hydro A/S' lån i England . . . 	 1976 277 9 y2 to 1001/2
Norpipe A/S' lån i USA 	 1976 275 9 yi 10 981/2
Norpipe A/S' lån i Vest-Tyskland . . . 	 1976 214 87/8 8 100
Den Norske Stats lån i USA 	 1976 556 8 1/ 5 99
Den Norske Stats lån i Sveits 	 1976 323 6 4 5 981/2
Den Norske Stats lån i England 	 1976 554 8 1/2 5 100/2

Lånet er statsgarantert.

bunnpunkt på 87 (i desember) . Delindeksen
for sjøtransport viste i 1975 nesten uavbrutt
nedgang, fra 86 i januar til 58 i desember.
I de ti første måneder av 1976 svinget total-
indeksen mellom 103 og 95, med laveste nivå
i april—mai og høyeste i august. Delindeksen
for sjøtransport viste i samme periode en
svakt stigende tendens, fra 65 i januar til 72
i oktober.

Garantiinstituttet for skip
og borefartøyer

Det kraftige ratefallet som rammet frakt-
markedet i 1974, særlig for tankskip, førte
etter hvert til at mange rederier kom i store
likviditetsvansker. For å unngå at rederiene
i en slik situasjon skulle bli tvunget til å
selge skip billig til utlandet ble «Norsk ga-
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1) FRA ANDRE ENN BANKER OG UTLANDET.
2) VED UTGANGEN AV MÅNEDEN.

Fig. 35.

rantiinstitutt for skip og borefartøyer A/S»
stiftet i slutten av 1975 (se avsnittet om
sjøfart) . Ved utgangen av november 1976
var det av en garantiramme på 4 milliarder
kroner stillet garantier for lån på til sammen
2 575 mill. kr, fordelt på 22 redere og bore-
riggeiere.

1) FRA ANDRE ENN BANKER OG UTLANDET.
2) VED UTGANGEN AV MÅNEDEN.

Fig. 36.

Hovedtrekk fra rente-
utviklingen i 1976

Som et ledd i arbeidet med å bedre den
driftsøkonomiske situasjon for spareb ankene
ble det fra 1. april 1976 av myndighetene gitt
tillatelse til å heve renten på førsteprioritets
boligpantelån og boliglån med tilsvarende
sikkerhet fra 7 til 7 1/2  prosent. Rentenormene
for kommunale gjeldsbrev- og pantelån ble
også hevet med 1/2 prosentenhet samtidig som
enkelte provisjonssatser ble justert opp.

Med virkning fra 6. september 1976 ble
Norges Banks diskonto satt opp fra 5 til 6
prosent. Samtidig ble rentesatsene på stats-
kasseveksler økt med ett prosentpoeng. Hevin-
gen av Norges Banks diskonto betød også at
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Fig. 37.

renten på forretnings- og sparebankenes ikke-
behovsprøvede lån i Norges Bank ble økt
tilsvarende, og medførte at bankene fikk et
incitament til å moderere sin utlånsvirksom-
het. Det ble fra Norges Banks side presisert
at diskontohevingen bare tok sikte på å på-
virke det kortsiktige pengemarked og at det
således ikke var noe grunnlag for å foreta
endringer i de eksisterende utlåns- og inn-
skottsrenter.

En omfattende oversikt over normerte og
direkte fastsatte rentesatser gjeldende fra
1. april 1976 ble gitt som vedlegg til det
reviderte nasjonalbudsjett for 1976.

Innskottsutviklingen i 1976

I løpet av 1975 steg innskottene fra næ-
ringslivet og privatpersoner i forretnings-

EFFEKTIV KURSUTVIKLING FOR KRONER I PROSENT')
PROSENT

+18
PROSENT

- +18

+16

+14

+12

+10

+ 8

+ 6

+ 4

+ 2

O

+16

+14

+12

+10

+ 8

+ 6

+ 4

+ 2

0
J F 	 MA 	 M J J A

1975

T 	 I 	 Fill

SONDJFMAMJJASON
1976

KILDE' NORGES BANK.
1) KURVEN ER FRAMKOMMET VED AT EN HAR VEID PROSENTVIS KURSENDRING FOR DE ENKELTE VALUTAER NOTERT PA

OSLO BØRS MED DE RESPEKTIVE LANDS ANDEL AV NORGES UTENRIKSHANDEL. BASIS: DESEMBER 1971.

Fig. 38.
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bankene med 4 517 mill. kr, i sparebankene
med 3 432 mill. kr og Postsparebanken med
626 mill. kr. Tallene omfatter også sparing
med skattefradrag som for alle tre bank-
grupper under ett økte med 728 mill. kr i
1975 til 4 292 mill. kr ved utgangen av året.

I løpet av de ti første måneder av 1976
steg innskottene i forretningsbankene med
3 982 mill. kr, eller om lag det samme som
i tilsvarende periode året før. I sparebankene
derimot var det en betydelig sterkere inn-
skottsstigning i 1976 enn i 1975. Fra ut-
gangen av desember 1975 til utgangen av ok-
tober 1976 steg innskottene med 3 456 mill.
kr, mot 2 388 mill. kr i løpet av de ti første
månedene av 1975. Av økingen i 1976 falt
to tredjedeler på innskott på sparevilkår.
Innskottene i Postsparebanken steg i de ti
første måneder av 1976 med 891 mill. kr,
mot 620 mill. kr i samme tidsrom året før.

En ny statistikk for forretnings- og spare-
bankene gir tall som belyser innskottsstruk-
turen. Ved utgangen av tredje kvartal 1976
falt således vel 40 prosent av tidsinnskottene
i forretningsbankene på lønnstakere og tryg-
dede, mens om lag 24 prosent var innskott
fra private foretak og personlige nærings-
drivende. Av innskottene på anfordring (med-
regnet lønnskonti) var de tilsvarende tall
henholdsvis 17,6 prosent og 39,2 prosent.

I sparebankene kom hele 71 prosent av
tidsinnskottene fra lønnstakere og trygdede,
mens vel 13 prosent var innskott fra det pri-
vate næringsliv. Av innskottene på anfordring
(medregnet lønnskonti) falt 43 prosent på

lønnstakere o.l. og 32 prosent på nærings-
livet.

Valutaforholdene i 1976

Valutamarkedet var i 1976 i sterk grad
preget av fallet i kursen ph britiske pund.
I desember 1975 var gjennomsnittskursen for
pund regnet i norske kroner 11,258. I løpet
av de ti første måneder av 1976 var det så
å si uavbrutt fall i kursen, og i oktober lå
gjennomsnittskursen på 8,741 med laveste
notering på 8,30.

Den 18. oktober 1976 ble det foretatt en
oppskriving av tyske mark. Paritetsendringen
ble gjennomført med ulik prosentsats over-
for de enkelte land. Overfor norske kroner
ble DM skrevet opp med 3 prosent. Det har
ellers ikke vært kursjusteringer i tradisjonell
forstand (devalueringer eller revalueringer)
av europeiske valutaer eller US dollar i 1976.

I figur 38 er det gitt en grafisk framstilling
av den effektive kursutvikling for norske kro-
ner i 1975 og i de elleve første måneder av
1976. Figuren gir et totalbilde av endringen
i kronen's verdi i forhold til andre valutaer.
Den bygger på ukentlige beregninger foretatt
av Norges Bank, og er framkommet ved at
en har veid ,den prosentvise kursendring for
hver enkelt av de valutaer som er notert på
Oslo Børs, med de respektive lands andel av
Norges utenrikshandel. Figuren viser at kro-
nen hadde en jevnt stigende kursutvikling i
størsteparten av året.



Netto-
nasjonal-
produkt

Privat
konsum
pr. inn-
bygger

Totalt
konsum

Offentlig
konsum

Privat
konsum

1900-1938 	
1938-1963 	
1946-1963 	
1963-1970 	
1972*1 	

1973*1 	

1974*1 	

1975 4". 	
1976*1 	

Gj.sn. årlig øking i prosent
	2,9 	 2,3	 3,2	 2,2

	

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

	

4 , 5	 3,7	 4 , 1	 3,6

	

4 ,7	 4,5	 5 , 1	 4,3
	5,4 	 3,3	 3,9	 3,1

	

3,9	 3,6	 4,4	 3,4

	

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

	

5, 3	 5,5	 4,9	 5,6

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

Privat konsum

Etter foreløpige beregninger utgjorde det to-
tale private konsum regnet i løpende priser
93 449 mill. kroner i 1976 - en øking fra 1975
på 12 296 mill. kroner eller 15,2 prosent. Av
denne økingen representerte utgifter til mat-
varer 2 363 mill. kroner, drikkevarer og tobakk
733 mill. kroner, klær og skotøy 950 mill. kroner,
bolig, lys og brensel 1 390 mill. kroner, møbler
og husholdningsartikler 1 257 mill. kroner, trans-
port, post- og teletjenester (medregnet utgifter
til kjøp av biler) 2 166 mill. kroner og fritids-
sysler og utdanning 946 mill. kroner. Resten av
utgiftsøkingen, som blant annet omfatter helse-
pleie, tjenesteyting ved hoteller, restauranter
etc., foruten diverse andre tjenester, utgjorde
2 491 mill. kroner.

Prisstigningen for konsumvarer fra 1975 til
1976 var 9,1 prosent, målt med nasjonalregn-

skapets prisindeks for det private konsum.
Dette var noe lavere enn fra 1974 til 1975, da
stigningen var hele 11,9 prosent. Sterkest var
stigningen for gruppen matvarer, og svakest for
gruppen møbler og husholdningsartikler. (For
nærmere detaljer, se omtalen av konsumpris-
indeksen i aysnittet om prisutviklingen.)

I volum økte det totale private konsum fra
1975 til 1976 med 5,6 prosent, etter foreløpige
og noe usikre anslag. Vekstraten var den samme
som året for, og høyere enn gjennomsnittet for
perioden 1963-1976. (Se tabell 85.)

Regnet i løpende priser har det private kon-
sumets andel av nettonasjonalproduktet stort
sett vist en synkende tendens gjennom hele
etterkrigstiden, fra 75 prosent i 1946 til 64,2
prosent i 1976. Denne reduksjonen har skjedd.
parallelt med en nedgang i den private dispo-
nible inntektens andel av nettonasjonalpro-
duktet ; konsumets andel av den private dispo-

Tabell 85. Konsumets volumutvikling

1 Ny nasjonalregnskapsgruppering.
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Tabell 86. Sammenhengen mellom nasjonalpro-
duktet, private disponible inntekter

og privat konsum

Privat
konsum
i pst. av
netto-
nasj .-
prod.

(1 x2 : 100)

1946
1950
1955
1960
1965
1970* 1-
1971 4"
1972 4".
1973 4' 1

1974* 1

1975* 1

1976* 1

i Ny nasjonalregnskapsgruppering.

De foreløpige tall for relative volumendringer
varierer, som i tidligere år, betydelig mellom
utgiftsgruppene. (Se tabell 88.) Erfaringsmessig
er både volum- og prisanslagene for siste år
usikre, men de antyder i det minste utviklings-
retningen. Sterkest volumvekst hadde gruppen
transport, post og teletjenester (medregnet ut-
gifter til kjøp av biler) og gruppen møbler og
husholdningsartikler. Svakest vekst hadde grup-
pene drikkevarer og tobakk og matvarer. For
tjenester sett under ett var det en volumopp-
gang på 5,1 prosent, mens det rene varekon-
sumet steg med 5,9 prosent. Det vil si at veksten
i konsumet av både tjenester og varer var noe
sterkere enn fra 1974 til 1975 (henholdsvis 4,4
prosent og 5,5 prosent).

Forbruket av matvarer regnet i faste priser
økte med 3,1 prosent fra 1975 til 1976. Målt
med nasjonalregnskapets volumindeks ser det
ut til å ha vært svak vekst for de fleste vare-
gruppene. Viktige unntak var poteter som
hadde en volumnedgang på :14,9 prosent, og
sukker som viste en volumøking på 20,2 pro-
sent. Prisutviklingen for disse to gruppene gir
noe av forklaringen. Prisstigningen for poteter
var om lag 34 prosent fra 1975 til 1976. Sukker-
prisen sank med nær 46 prosent fra 1975 til
1976, etter å ha steget med om lag 40 prosent

(1)
	

(2)
83,3
	

90,1
80,0
	

92,3
80,2
	

86,1
77,9
	

88,7
76,9
	

84,1
73,0
	

88,0
70,6
	

91,1
69,0
	

92,6
67,7
	

92,5
68,6
	

89,9
68,1
	

93,7
69,8
	

92,0

(3)
75,0
73,8
69,1
69,1
64,7
64,2
64,3
63,9
62,6
61,7
63,8
64,2

nible inntekt har holdt seg forholdsvis stabil i
denne perioden. (Se tabell 86.)

Erfaringsmessig er det nær sammenheng mel-
lom utviklingen i volumet av det private kon-
sum og i den private disponible realinntekt.
Det later også til å spille en rolle hvorledes
inntektsøkingen fordeler seg mellom på den
ene siden lønnstakere, pensjonister og trygdede
og på den annen side selvstendig næringsdri-
vende. Foreløpige, og til dels nokså usikre, inn-
tektsanslag viser for gruppen lønnstakere, pen-
sjonister og trygdede en samlet endring i de
disponible inntekter på 6,6 prosent og for
selvstendig næringsdrivende en endring på 18,7
prosent fra 1975 til 1976. De tilsvarende vekst-
rater fra 1974 til 1975 var henholdsvis 7,2
og +. 6,2 prosent. Den konsumøking som en
slik inntektsøking normalt betinger, er be-
regnet til 5,6 prosent fra 1974 til 1975 og 6,8,
prosent fra 1975 til 1976. Det vil si at den fak-
tiske konsumvekst i 1976 var noe lavere enn den
beregnede. Resultatene av beregningene er
usikre. Det skyldes for en stor del at både kon-
sum- og inntektstall er foreløpige, og kan bli
revidert på grunnlag av ny informasjon. Er-
faringsmessig blir avviket mellom faktisk og be-
regnet konsumøking mindre etter de reviderte
enn etter de foreløpige tall. (Se tabell 87.)

Tabell 87. Faktisk og beregnet utvikling av det
private konsum. Prosentvis volumøking fra

året før'

Beregnet
øking

(2)

	4,4 	 3,8	 -0,6

	

3,9	 4,6	 0,7

	

7,8	 6,6	 -1,2

	

2,8	 5,8	 3,0

	

4,8	 5,0	 0,4

	

3,1	 2,9	 - 0,2

	

3,4	 3,0	 -0,4

	

4,0	 6,0	 2,0

	

5,6	 5,6

	

5,6	 6,8	 1,2

1 Beregningene for årene 1965-1970 bygger
på makrokonsumfunksjonen i nasjonalbudsjett-
modellen MODIS III. Fra og med 1971 bygger
beregningene på MODIS IV. Ved beregningene
er visse konsumposter, bl.a. heisepleie (for årene
1965-1970 også boligtjenester og kjøp av egne
transportmidler) holdt utenfor og anslås direkte.

2 Ny nasjonalregnskapsgruppering.

Avvik
(2)-(1)

1967 	
1968 	
1969 	
1970* 	
1971* 2 	

1972*2 	

1973* 2 	

1974* 2 	

1975* 2 	

1976* 2 	
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Tabell 88. Prosentvise endringer i volum og priser for det private konsum etter utgiftsgrupper

1975-
1976

Prosentvise
endringer i vo-
lum fra ar til år

1975-
1976

Prosentvise
prisendringer
fra år til år

1973- I 1974-
1974 1975

Prosentvis endring
relative priser (grup-
pepriser i forhold til

konsumpris)
1975-19761973-

1974
1974-
1975

2,7
3,3

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

Matvarer 	
Drikkevarer og tobakk 	
Klær og skotøy 	
Bolig, lys og brensel 	
Møbler og husholdningsartikler
Helsepleie 	
Transport, post, teletjenester 	
Fritidssysler og utdanning • •
Andre varer og tjenester 	

	2,3 	 3,1	 7,7	 15,0	 10,2

	

3,5	 2,2	 5,6	 14,0	 10,0

	

6,4	 5,6	 10,3	 7,7	 7,7

	

6,2	 4,4 10,9	 8,7	 8,0

	

2,6	 9,2	 13,3	 13,3	 7,6

	

5,3	 7,0	 8,3	 16,1	 9,4

	

6,8	 12,1	 10,9	 10,6	 9,1

	

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

	

5,7	 4,0 10,6 14,4	 9,9

Spesifisert konsum i alt 	

Privat konsum i alt 	

3,6	 5,1	 5,6	 9,4	 12,1	 9,2

11,94,0 5,6 5,6 9,3 9,1

-F 1,0
0,8
1,3

-1,0
1,4

-F 0,3

-F 0,2
-F 0,7

-4- 0,1

fra 1974 til 1975. Prisstigningen for gruppen
kaffe, te, kakao og kokesjokolade viste samlet
en prisstigning på nær 49 prosent, men kon-
sumet sank likevel bare 6,1 prosent i volum.
Anslaget for forbruket av enkelte matvarer er
gitt i tabell 89, men tallene for siste år er fore-
løpige og gjengis, som vanlig, med forbehold.

Fig. 39.

Konsumet av drikkevarer og tobakk viste
bare moderat volumoppgang fra 1975 til 1976.
(Se tabell 90.)

Gruppen klær og skotøy har vist betydelig
volumvekst de to siste årene ; regnet fra fore-
gående år steg konsumet med 6,4 prosent i
1975 og med 5,6 prosent i 1976. Men i årene
fra 1972 til 1974 ble det registrert en volum-
nedgang i konsumet av klær og skotøy, og blant
hovedgruppene er det bare matvarer som har
hatt en lavere gjennomsnittlig årlig vekst enn
klær og skotøy i tiårsperioden 1966-76 Ofr.
fig. 39). Kjøp av møbler og husholdningsartikler
økte sterkt fra 1975 til 1976. Det ble registrert
en volumvekst på hele 9,2 prosent, mot bare
2,6 prosent fra 1974 til 1975.

Gruppen transport, post- og teletjenester viste
sterk volumoppgang fra 1975 til 1976, hele 12,1
prosent, mot 6,8 prosent foregående år. Innen-
for denne gruppen Ate konsumet av bensin og
olje med 7,5 prosent, mot 12,9 prosent året før,
mens kjøp av egne transportmidler steg med
22,4 prosent i 1976, mot 12,7 prosent fore-
gående år.

Anslag for omsetningen av en del varige kon-
sumgoder, er gitt i tabell 91. Anslagene tyder
bl. a. på sterk vekst i salget av fjernsynsappa-
rater også i 1976. Salget av svart-hvitt appa-
rater har stagnert de seinere år, og tallet på
fargefjernsynsapparater har økt svært sterkt.
Salget av personbiler viste en kraftig øking fra
1975 til 1976 ; tallet på førstegangsregistrerte



691
228

19,5
75,6
25,0
12,9
38,7
89,2
76,3
38,7

161,0
77,6
12,5
33,3

128.2

703
230

22,1
74,1
25,1
13,6
39,2
90,4
76,7
36,4

168,1
49,9
11,4
45,0

128.2

704
228

20,9
73,0
24,9
14,2
38,3
98,3
86,2
40,0

170,6
87,1
12,1
21,9

131,5

689
228

18,6
72,4
26,3
14,9
36,8

106,4
85,6
37,3

160,9
68,5
10,4
54,9

119,7

684
231

20,8
66,0
27,0
15,3
36,7

108,0
87,8
34,2

177,6
78,3
9,8

55,2
129,0
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personbiler økte med om lag 24 000, dvs. 23
prosent. Fra 1974 til 1975 økte tallet på person-
biler med om lag 13 000, eller 14 prosent. På
det nåværende tidspunkt er det vanskelig å gi
noen sikker forklaring på den uvanlig sterke
veksten i omsetningen av en del varige kon-
sumgoder. Høsten 1976 utløp imidlertid de
første kontrakter for sparing med skattefra-

drag, slik at innskuddene ble frigitt. Dette kan
ha vært en medvirkende faktor.

De foreløpige tall for innenlandsk person-
befordring i tabell 92 tyder på stagnasjon i
bussreisene, og stigning i jernbanereiser og
innenlandsk ruteflyging fra 1975 til 1976. (For
nærmere detaljer, se avsnittet om Annen sam-
ferdsel.)

Tabell 89. Forbruk av enkelte matvarer

1971 1972 1973 1974 1975* 1976*

Mjølk' 	  Mill. liter
Fløte, omregnet til helmjølk	. .	 » »
Smør 	  1 000 tonn
Margarin  	 »	 »
Hvit ost  	 »	 »
Brun ost  	 »	 »
Egg  	 »	 »
Kjøtt  	 »	 »
Flesk  	 »	 »
Kaffe, rå vekt  	 »	 »
Importert frukt  	 »	 »
Norsk frukt  	 »	 »
Tørket frukt, nøtter  	 »	 »
Importerte grønnsaker  	 »	 »
Norske grønnsaker  	 »	 »

i Omfatter også forbruket av tørrmjølk og kondensert mjølk.

Tabell 90. Forbruk av tobakk og drikkevarer

I 1971 1972 1973 1974 1975* 1976*      

Sigarer  	 Tonn
Sigaretter  	 Mill. stk.

101,1
1775,3

108,7
1861,9

105,9
1843,4

90,3
1735,3

98,5
1 754,6

75,8
1837,7

Røyketobakk, skrå, snus  	 Tonn 4 430 4 715 4 736 4 880 4 905 4 799
Alkoholfrie drikkevarer  	 Mill. liter 184,9 188,0 191,2 188,2 196,7 210,7
Alkoholholdig øl  	 »	 » 152,4 161,5 166,3 174,2 181,7 180,0
Vin  	 »	 » 10,2 10,7 11,7 12,7 13,4 12,9
Brennevin  	 »	 » 14,3 15,1 15,1 16,8 17,4 17,2
Ren alkohol i alt  	 »	 » 14,5 15,1 15,6 16,8 17,1 16,8

682
230

20,7
76,5
23,9
12,6
38,0
87,8
73,4
34,9

157,0
74,8
11,3
21,8

138,7



2 Førstegangsregistrerte.Inkl. stasjonsbiler, varebiler og drosjer.

1971 1972 1973 1974 1975* 1976*

Kjøleskap 	  1 000 stk. 87 89 89 85 85 98
Dypfrysere  	 »	 » 78 80 74 78 79 86
Kombinerte kjøleskap og dyp-

frysere  	 »	 » 10 11 11 19 21 28
Vaskemaskiner  	 »	 » 87 87 92 91 99 103
Varmtvannsbeholdere  	 »	 » 72 84 86 84 97 103
Varmekolber for innbygging 	»	 » 13 10 20 34 26 30
Strykejern  	 »	 » 93 85 77 77 100 90
Universale	 kjøkkenmaskiner	 »	 » 21 24 27 34 46 45
Vispe- og røremaskiner	 . . .  	 »	 » 62 68 61 61 66 53
Oppvaskmaskiner  	 »	 » 8 9 11 11 19 31
Støvsugere  	 »	 » 93 100 109 121 125 100
Båndopptakere  	 »	 » 102 83 100 111 111 122
Radiomottaker e  	 »	 » 202 201 230 255 307 334
Fjernsynsapparater  	 »	 » 80 98 104 126 154 198
Motorsykler2 	»	 » 14 12 13 14 13 15
Personbiler', 2 	»	 » 98 77 91 92 105 129

Tabell 92. Konsum av reiser etc.

1971 1972 1973 1974 1975 1976*

Jernbanereiser 	  Mill. personkm
Bussreiser 	
Innenl. ruteflyging 	
Hoteligjestedøgn (nordmenn)	 1 000

2 052
4 100
1 082
3 900

1 596
3 770

831
3 451

1 622
3 867

916
3 415

1 640
3 907

969
3 424

1 884
4 058

947
3 660

1 948
4 100
1 000
3 863
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Tabell 91. Tilgang av andre forbruksvarer

Investering

Foreløpige tall for 1976 viser at de samlede
investeringene i fast realkapital for året under
ett var betydelig høyere enn i 1975. Mye av
veksten skyldes sterk investeringsøkning i
oljevirksomheten. Da disse investeringene har
en forholdsvis høy importandel, ble imidler-
tid virkningene av investeringsøkingen for
den innenlandske produksjon forholdsvis be-
grenset. Industriinvesteringene viste bare
svak oppgang fra 1975 til 1976.

Etter foreløpige beregninger økte brutto-
investeringene i fast realkapital og lager med
9,6 prosent målt i faste priser fra 1975 til 1976,
etter en stigning på 4,4 prosent fra 1974 til
1975. Den høyere veksttakt i 1976 enn i 1975

henger i første rekke sammen med lagerbe-
vegelser i 1974-1975 og med en betydelig
øking i investeringene i oljevirksomheten fra
1975 til 1976. De samlede bruttoinvesteringene
i løpende priser kom opp i 63,6 milliarder
kroner i 1976, og dette var en stigning på 11,8
milliarder kroner eller 23 prosent fra fore-
gående år. Den gjennomsnittlige prisstigning-
en på investeringsvarer var 12 prosent.

Lagerøkingen var atskillig svakere i 1976
enn i 1975. Derimot steg bruttoinvesteringene
i fast realkapital regnet i faste priser sterkere
fra 1975 til 1976 (12,3 prosent) , enn året før
(10,7 prosent). Regnet i løpende priser utgjor-
de disse investeringene 36,4 prosent av brutto-
nasjonalproduktet i 1976, mot 34,2 prosent og
30,7 prosent i henholdsvis 1975 og 1974. Den



1975 1976

1. kv. I 2. kv. 3. kv. 1 4. kv. 1. kv. 2. kv. f 3. kv. I 4. kv.

Utførte (og antatte) investeringer'
Bergverksdrift, industri og kraft-
forsyning 	
Bergverksdrift 	
Industri 	
Kraftforsyning 	

Innenlandske ordrer i maskinindustri,
jern- og metallvareindustri og elektrotek-
nisk industri

Ordretilgang 	
Ordrereserver 	

Industriproduksjon:
Investeringsvareproduksjon 	

Byggevirksomhet:
Bygg under arbeid, total golvflate ..
Bygg satt i gang, total golvflate .

Importverdi:
Maskiner og apparater 	
Lastebiler, varevogner o. 1. 	
Skip 	

19
—18

45
42

— 4
16

— 2

6
—13

33
25
22

21	 31	 24	 15	 38	 20	 23
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Tabell 93. Investeringsindikatorer. Prosentvis endring fra tilsvarende kvartal året før

Etter oppgaver fra bedriftene. For 4. kvartal 1976 antatt investering i forhold til antatt investe-
ring i samme kvartal året for, ellers utført investering.

økte andelen i 1975 henger i særlig grad sam-
men med utviklingen av investeringene i sjø-
fart, mens den økte andelen i 1976 hovedsake-
lig skyldes utviklingen av investeringene i
olje- og gassutvinning og oljeboring. Brutto-
investeringene i fast realkapital utenom olje-
virksomhet og sjøfart steg med vel 6 prosent
i volum fra 1975 til 1976, mot vel 8 prosent
året for.

De foreløpige anslag for volumendringer fra
1975 til 1976 i bruttoinvesteringene i fast
realkapital etter art (se tabell 94), viser en
stigning på 6 prosent for bygninger og anlegg
og en stigning på 7 prosent for maskiner, red-
skap og inventar. Bruttoinvesteringene i trans-
portmateriell utenom skip viser en stigning
på 4 prosent, mot en svak volumnedgang fra
1974 til 1975. Investeringene i skip og båter
steg med vel 4 prosent i 1976 etter en øking
på hele 21 prosent året før. Den kraftige
veksten i 1975 omfattet i betydelig grad
leveringer av fartøyer som var kontrahert
flere år tilbake under et gunstigere frakt-
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3 001

419

95
1 329

951

4 440

2 387

6 827

4 591
1 516

313

407

8 901

2 025

10 926

8 618
1 209

237

862

VOLUMINDEKS FOR LAGERHOLD.
1970 = 100

120

100

120

. 100

,

120

100

100 L

INDUSTRIBEDRIFTENES LAGER AV:

160 A.
 EGNE PRODUKTER

160

140

120

100

140

120

RASTOFFER
r

r1" ,	 1' ^,^^

NGROSBEDRIFTENES LAGER

r„ •
LAGER AV NORSKPRODUSERTE VARER FOR EKSPORT

LAGER AV . IMPORTERTE. VARERI I _ALT.
120 	 -.. °. - 	 wt- ---

100

^ 	 ^r , ,r, , ^r, ^ , 1'	 , ,rr , ,
I II I II IV I II III IV 	 I I1 I1I IV 1 II III IV I II III IV

1972 	 1973 	 1974 	 1975 	 1976

120

100

220

200

180

160

140

120

120

100

220

200

180

160

140

120

Fig. 4I.

108 Investering.

Tabell 94. Bruttoinvestering i fast kapital fordelt etter art (1970-priser, 1970 = 100)

I 1972* 1973* 1974* 1975* 1976*

Bygninger og anlegg 	 116 118 125 132 140
skip og båter 	 79 117 64 78 82
unnet transportmateriell 	 105 108 122 121 126
Maskiner, redskap, inventar 	 120 129 140 164 176
Oljeboreplattformer, oljeutvinningsanlegg m. v 	 356 817 1 267 1 512 2 238

I alt 114 129 136 150 169

Endringer fra år til år

I løpende mill. kr.

1975-
1976

Jordbruk 	
Skogbruk 	
Fiske og fangst 	
Bergverksdrift 	
Industri 	
Kraft- og vannforsy-

ning 	
Bygge- og anleggsvirk-

somhet 	
Varehandel, hotell- og

restaurantdrift, for-
retningsbygg  

Hjelpevirksomhet for
landtransport, veier

Sjøfart 	
Annen samferdsel .. 	
Bank- og forsikrings-

virksomhet 	
Boliger 	
Offentlig, sosial og

privat tjenesteyting

I alt uten oljevirk-
somhet 	

Utvinning og boring
etter olje og gass,
olje- og gasstrans-
port med rør  

Bruttoinvestering i
fast kapital i alt .. 	

Av dette i:
Private bedrifter . .
Offentlige bedrifter
Stats- og trygdefor-

valtning 	
Kommunalforvalt-

ning 	

Tabell 95. Bruttoinvestering i fast kapital etter
næring

1973-- 1974-
1974
 

1975

194
15
52
39

717

942

112

622

201
1231

680

190
594

1 195

6 784

4 270

11 054

8 625
1 117

410

902



Fig. 42.

SPARING, INVESTERING OG ENDRING I GJELD TIL UTLANDET

AKING I NETTOGJELD TIL UTLANDET
PRIVAT SPARING
OFFENTLIG SPARING

1973*1972*

26 861
12 979

18 590
9 000

22 270
10 743

3 986
5 014

5 454
5 289

27 590 33 013

	

67,4	 67,5

	

32,6	 32,5

	

14,4	 16,5

	

18,2	 16,0

100,0100,0

1975* 1976*

35 479 44 104
15 287 17 716

8 179	 9 296
7 108	 8 420

50 766 61 820

69,9	 71,3
30,1	 28,7

16,1	 15,1
14,0	 13,6

100,0	 100,0

Privat bruttoinvestering 	  mill. kr
Offentlig bruttoinvestering 	  » »
Av dette:

Offentlige bedrifter 	
Offentlig konsumkapital  	 »

I alt mill. kr

Prosentvis fordeling:
Privat bruttoinvestering 	
Offentlig bruttoinvestering 	
Av dette:

Offentlige bedrifter 	
Offentlig konsumkapital 	

I alt

1974*

6 970
6 009

39 840

67,4
32,6

17,5
15,1

100,0
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marked. Regnet i løpende priser var brutto-
investeringene i skip og båter i 1976 på nær
8 milliarder kroner, eller 13 prosent av de
samlede bruttoinvesteringene i fast realkapi-
tal. Siden en stor del av investeringsetter-

spørselen etter skip og båter retter seg mot
import, vil selv sterke endringer i denne etter-
spørselen som regel ha liten betydning for
aktiviteten i vår indre økonomi. Det samme
gjelder bruttoinvesteringene i oljeboreplatt-
former og oljeutvinningsanlegg m.v., som
viste en volumstigning fra 1975 til 1976 på
hele 48 prosent etter en stigning på 19 pro-
sent det foregående år. Bruttoinvesteringene i
oljeboreplattformer og oljeutvinningsanlegg
m.v. var i 1976 på 11 780 mill. kroner regnet i
løpende priser, eller hele 19 prosent av de
samlede bruttoinvesteringer i fast realkapital.

De foreløpige anslag for endringer i brutto-
investeringer i fast realkapital etter næring,
gir et uensartet bilde (se tabell 95). Sterkest
volumøking fra 1975 til 1976 var det i inve-
steringene i boring etter olje og gass og i
utvinning og rørtransport av råolje og natur-
gass, med henholdsvis 148 prosent og 32 pro-
sent. For sjøfart økte investeringsvolumet
med vel 5 prosent etter en stigning på 21 pro-
sent året for. Investeringene i fast realkapi-
tal i næringslivet utenom sjøfart, oljevirk-
somhet, boliger og offentlig konsumkapital
økte med 8 prosent fra 1975 til 1976, mot 8,5
prosent fra 1974 til 1975. Det var kraftig
vekst i investeringsvolumet i kraft- og vann-
forsyning (19,5 prosent) og i bank- og for-
sikringsvirksomhet (26,5 prosent). I indu-
strien hvor 'investeringene i fast realkapital
hadde økt med hele 31 prosent fra 1973 til
1974 og med 7 prosent fra 1974 til 1975, var
det derimot en investeringsvekst på bare 2
prosent fra 1975 til 1976. Boliginvesteringene
gikk ned med 1 prosent i volum fra 1975 til

Tabell 96. Offentlig og privat bruttoinvestering i fast kapital ekskl. lager i løpende priser
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1976, etter en stigning på 7,5 prosent året før.
Bruttoinvesteringene i offentlig konsumkapi-
tal steg med 9,5 prosent regnet i volum, mot
8,5 prosent året før.

Lagrene steg regnet i 1970-priser og etter
foreløpige oppgaver med 0,5 milliarder kro-
ner i 1976, etter øking på 1,2 milliarder kro-
ner i 1975 og hele 2,9 milliarder kroner i 1974.
Lagerøkingen i 1976 skyldes i betydelig grad
en oppgang i skip og boreplattformer under
arbeid. Når samlet lagerøking i 1976 likevel
ble relativt moderat, hang det sammen med
at industribedriftenes lager av egne produkter
viste nedgang (se figur 41). Nedgangen gjaldt
i første rekke lagrene av norskproduserte var-
er beregnet på eksport. Fortsatt ligger imid-
lertid lagrene av norskproduserte varer på et
høyt nivå, og lagerutviklingen viser et meget
uensartet bilde for de ulike vareslagene.

Private bruttoinvesteringer i fast realkapi-
tal regnet i løpende priser gikk opp med 24
prosent fra 1975 til 1976, mens de offentlige
bruttoinvesteringer steg med 16 prosent. De
offentlige bruttoinvesteringers andel av de
samlede bruttoinvesteringer i fast realkapital
gikk noe ned også i 1976, fra et nivå på 33
prosent i 1974 og 30 prosent i 1975 til 29
prosent i 1976 (se tabell 96). Tabellen viser
også at bruttoinvesteringene i offentlige be-
drifter har ligget temmelig stabilt på 55 pro-
sent av de samlede offentlige bruttoinveste-
ringene i de seinere årene.

Det samlede kapitalslit i 1976 er foreløpig
beregnet til 24,4 milliarder kroner i løpende
priser, eller 3,4 milliarder kroner mer enn i
1975. Nettoinvesteringene i 1976 ble dermed
39,1 milliarder kroner, eller 27 prosent høyere
enn året før. Nettoinvesteringenes andel av
nettonasjonalproduktet økte fra 24,2 prosent

i 1975 til 26,9 prosent i 1976. De samlede
nettoinvesteringer har i de siste par år i
økende grad blitt dekket ved lån i utlandet,
mens en tilsvarende mindre del er blitt dekket
ved innenlandsk kapitaltilvekst (sparing) , se
tabell 97. Nettoopplåningen i utlandet utgjor-
de i 1976 vel 50 prosent av de samlede netto-
investeringene, mot 41 prosent og 24 prosent
i henholdsvis 1975 og 1974. Den økende uten-
landsopplåning henger sammen med investe-
ringsutviklingen i sjøfart og oljevirksomhet.

Investeringer i oljevirksomheten

Investeringsanslagene for den norske olje-
virksomheten (investering i utvinning og bo-
ring etter olje og gass, olje- og gasstransport
med rør (se tabell 95) , er temmelig usikre.
Endringer i framdriftsplaner og tekniske spe-
sifikasjoner ii utbyggingen av de enkelte olje-
felt, har ført til stadige justeringer av an-
slagene.

Etter foreløpige nasjonalregnskapstall ut-
gjorde de totale bruttoinvesteringer i olje-
virksomheten 11 790 mill. kroner i 1976 regnet
i løpende priser. Bruttoinvesteringene de tre
siste årene fordelte seg på følgende måte på
de ulike sektorene (tall i mill. kroner).

1974 1975 1976
Utvinning av råolje

og naturgass 	  2 881 3 871 6 495
Boring etter olje

og gass 	  901 1 003 2 710
Olje- og gasstransport

med rør 	  1 713 2 646 2 585

Oljevirksomhet i alt 	 . 5 495 7 520 11 790

Tabell 97. Investering, kapitaltilvekst og nettoøking i lån. Mill. kr

1972* 1973* 1974* 1975* 1976*

A. Bruttoinvestering (inkl. lager) 	
B. Kapitalslit 	
C. Nettoinvestering (A—B) 	

1. Offentlig 	
2. Privat 	

D. Kapitaltilvekst i alt' 	
1. Offentlig 	
2. Privat 	

E. Nettoopplåning (C—D) 2 	

1. Offentlig 	
2. Privat 	

27 499
13 576
13 923
6 442
7 481

13 536
9 192
4 344

387
— 2 750

3 137

33 899 44 314 51 806 63 565
15 307 18 827 21 056 24 436
18 592 25 487 30 750 39 129
7 835 9 413 11 023 12 811

10 757 16 074 19 727 26 318
16 590 19 395 18 170 19 129
11 721 11 645 12 689 10 964

4 869	 7 750	 5 481	 8 165
2 002	 6 092 12 580 20 000

—3886  —2232 —1666  1 847
5 888	 8 324 14 246 18 153

i Medregnet netto gaver fra utlandet. 2 Samlet nettoopplåning svarer til underskottet på drifts-
balansen overfor utlandet.
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Den kraftige investeringsveksten i utvin-
ning av råolje og naturgass fra 1975 til
1976 på 2 624 mill. kroner, skyldes i avgjø-
rende grad utbyggingen av Frigg-feltet og
Ekofisk med tilliggende områder. Av de sam-
lede bruttoinvesteringene i 1976 i utvinning
av råolje og naturgass, gikk 4 375 mill. kro-
ner til fastmonterte oljeutvinningsanlegg m.v.,
mens 2 110 mill. kroner gjaldt utgifter til
lete-, utforsknings- og produksjonshull. Brut-
toinvesteringene i boring etter olje og gass
ble nær tredoblet fra 1975 til 1976, og kom
opp i 2 710 mill. kroner. Når veksten ble så-
pass kraftig skyldes det blant annet at det i
1976 ble levert mange boreplattformer som
var kontrahert tidligere, mens markedsfor-

holdene var mer gunstige enn de var i 1976.
Dessuten har norske boreriggeiere tatt sikte
på å utføre boreoppdrag ikke bare i Nord-
sjøen, men også i oversjøiske farvann. Av de
samlede bruttoinvesteringer i 1976 i boring
etter olje og gass gikk vel 2 milliarder kro-
ner til boreplattformer, mens om lag 0,5 mil-
liarder gikk til spesialskip for rørlegging. Av
de samlede bruttoinvesteringer i 1976 på
2 585 mil. kroner i olje- og gasstransport med
rør, gikk om lag 70 prosent til utbygging av
rørledningen fra Frigg-feltet til St. Fergus i
Skottland. De resterende 30 prosent fordelte
seg på rørledningene fra Ekofisk til Emden
og Teesside.
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Sluttord

Konjunkturbildet

For de vestlige industrilandene var første
del av 1976 preget av konjunkturoppgang,
etter at bunnpunktet i det alvorligste tilbake-
slaget siden 2. verdenskrig var blitt passert
i løpet av 1975. Vinteren 1975/76 var etter-
spørsel og produksjon i forholdsvis sterk opp-
gang i de aller fleste land. Men utover våren
og sommeren ble veksten kraftig redusert, og
i noen land viste industriproduksjonen klare
stagnasjonstendenser. Avdempningen hang
sammen med at virkningen av de ekspansive
tiltakene i 1975 begynte å ebbe ut, samtidig
med at lagerinvesteringene gikk ned. Dess-
uten viste investeringsetterspørselen etter fast
realkapital i de fleste land ingen tegn til å ta
seg opp igjen, blant annet fordi det fremdeles
var betydelig ledig produksjonskapasitet i in-
dustrien. Den forholdsvis sterke konjunktur-
oppgangen vinteren 1975/76 førte til en kort-
varig reduksjon i arbeidsløsheten ; fra oktober
1975 til mai 1976 sank tallet på arbeidsløse i
OECD-området fra 151/4 millioner til 14 milli-
oner. Men etterhvert som produksjonsveksten
avtok, begynte tallet på arbeidsløse å stige
igjen.

Konjunkturoppgangen i 1976 ble fulgt av
forsterkede betalingsbalanseproblemer for en
rekke land, og for OECD-området under ett
ble underskottet på driftsbalansen mer enn
tredoblet fra 1975 til 1976. I flere land —
blant annet Italia, Frankrike og Storbritannia
— førte betalingsbalanseproblemene til en til-
stramming av den økonomiske politikken ut-
over høsten. Omleggingen av politikken må
også sees på bakgrunn av prisutviklingen.
Stigningstakten i konsumprisene hadde rik-
tignok avtatt noe i løpet av 1976, men fortsatt
var prisstigningen svært høy i mange land.

Etter anslag fra OECD steg det samlede
bruttonasjonalproduktet i Vest-Europa med
33/4 prosent fra 1975 til 1976. For organisa-

8 — Økonomisk utsyn.

sjonens medlemsland under ett var veksten
5 prosent, mens det året før hadde vært en
nedgang på vel 1 prosent.

Produksjonsveksten fra 1975 til 1976 vari-
erte betydelig fra land til land ; i Sambands-
statene, Japan og Vest-Tyskland var økingen
i bruttonasjonalproduktet, etter OECD's fore-
løpige anslag, henholdsvis 61/4 prosent, 6 pro-
sent og 51/2 prosent, i Frankrike og Italia hen-
holdsvis 5 og 4 1/2 prosent, og i Storbritannia
bare 1 prosent. Blant de mindre OECD-lan-
dene hadde Canada, Danmark, Hellas, Norge
og Østerrike alle en stigning i totalproduk-
sjonen på 4 prosent eller mer. For Australia
Belgia, Irland og Nederland lå økingen på 3-
3½ prosent, mens veksten i Spania, Sveits og
Sverige er anslått til 2 prosent eller lavere.
Finland hadde en nedgang i bruttonasjonal-
produktet på 1/2 prosent, mens New Zealand
opplevde en nedgang på hele 4 prosent.

For Norge var året 1976, som foregående
år, preget av svake konjunkturer i deler av
næringslivet. Likevel v ar veksten i økonomien
som helhet forholdsvis sterk og vesentlig ster-
kere enn året før. De svake konjunkturene
gjorde seg særlig gjeldende for deler av eks-
portnæringene, i første rekke sjøfart, trefor-
edling og jern- og sthlindustri. Men total-
eksporten økte likevel betydelig. Spesielt gikk
eksporten av råolje sterkt opp. Sterk øking i
konsumettersporselen fikk stor betydning for
aktiviteten i mange næringer og konsumvare-
industrien viste markert produksjonsopp-
gang i 1976 etter noen år med stagnasjon.
Også investeringsetterspørselen bidrog til pro-
duksjonsveksten i 1976 på tross av at mye av
etterspørselsokingen gjaldt investeringer
oljevirksomheten, der importandelen er høy.
Underskottet på driftsregnskapet overfor ut-
landet var i 1976 betydelig høyere enn fore-
gdende års rekordunderskott.

Bruttonasjonalproduktet regnet i faste pri-
ser økte, etter foreløpige oppgaver, med 5,7
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prosent fra 1975 til 1976. Dette var en mar-
kert høyere veksttokt enn året for (3,5 pro-
sent etter reviderte oppgaver). Holdes sjøfart
og oljevirksomhet utenfor, var det i 1975 en
vekst på 1,9 prosent og i 1976 på 4,6 prosent.
I jordbruk, skogbruk og fiske og fangst samlet
steg bruttoproduktet med 6,8 prosent i 1976,
etter en beskjeden vekst året for. Samme ten-
dens viste varehandel, der bruttoproduktet
økte med 6 prosent i 1976 mot knapt 3 pro-
sent i 1975. Også utviklingen i industrien var
sterkt medvirkende til den høyere vekst i to-
talproduksjonen i 1976 enn i 1975. Mens
bruttoproduktet i industrien i 1975 viste en
nedgang på 2,5 prosent fra året før, var det
i 1976 en oppgang på 1,8 prosent. I sjøfart
sank bruttoproduktet i 1976, etter foreløpige
beregninger, med 1,4 prosent, mot en nedgang
på 4 prosent i 1975. For de tjenesteytende
næringer utenom sjøfart og varehandel under
ett økte bruttoproduktet med om lag det
samme som bruttonasjonalproduktet.

Ved inngangen til 1976 hadde utenlands-
etterspørselen i noen måneder vist tegn til
ny oppgang, og etterspørselen etter norske
eksportvarer steg alt i alt raskt utover i 1976.
En betydelig del av eksportveksten skyldtes
opptrappingen av vår eksport av råolje, men
også den samlede vareeksport utenom skip,
oljeplattformer og råolje gikk markert opp
fra 1975 til 1976. Mot slutten av 1976 var det
tegn til at vareeksporten utenom råolje var
i ferd med å stagnere. Dette hadde klar sam-
menheng med avdempingen av den internasjo-
nale konjunkturoppgangen i 2. halvår 1976.
For utenriks sjøfart ble 1976, i likhet med
1975, et svakt år. Men etterspørselen etter
tonnasje tok seg opp etter hvert, og gav seg
utslag i en markert nedgang i opplagstallene
fra våren 1976. Ved utgangen av desember lå
vel 29 prosent av den norske tanktonnasjen
i opplag, mot hele 44 prosent ved utgangen av
april. For tørrlasttonnasjen var de tilsvarende
tallene 3 og 10 prosent.

Innenlands var investeringsetterspørselen
alt i alt betydelig høyere i 1976 enn året før.
Mye av veksten skyldtes sterk investerings-
øking i oljevirksomheten, men også andre
næringer, blant annet kraft- og vannforsyn-
ing, viste markert investeringsoppgang. I in-
dustrien ble investeringsplanene justert ned i
løpet av året, og investeringene for året som
helhet ble bare litt høyere enn i 1975, enda
investeringene i petrokjemisk industri viste
kraftig vekst. Konsumetterspørselen var i
sterk oppgang gjennom praktisk talt hele
1976, særlig sterkt økte ettersporselen etter
varige konsumgoder.

Trass i forholdsvis kraftig samlet etterspør-
selsøking i 1976 viste industriproduksjonen

bare moderat vekst gjennom året. Siden et
bunnpunkt ble passert høsten 1975 og fram til
oktober/november i 1976, steg produksjonen
med om lag 3,5 prosent. Den lå da fortsatt 3-
4 prosent lavere enn i det forrige toppunktet,
høsten 1974. Det er flere årsaker til at etter-
spørselsveksten ikke slo sterkere ut i industri-
produksjonen enn tilfellet var. Da utenlands-
etterspørselen begynte å ta seg opp igjen,
hadde mange bedrifter, særlig innen eksport-
industrien, rekordhøye lagerbeholdninger. Den
økte etterspørsel ble derfor i første omgang
dekket ved en nedbygging av f erdigvarelag-
rene og i mindre grad ved økt produksjon.
Byråets volumindeks over industri- og engros-
bedriftenes lagre av eksportvarer viste betyd-
lig nedgang i løpet av vinteren 1975/76, fra
et toppunkt høsten 1975. Utover våren og
sommeren endret ikke lagrene seg nevnever-
dig, og de lå utpå høsten fortsatt på et for-
holdsvis høyt nivå. Den moderate veksten
i industriproduksjonen har også sammenheng
med at mye av veksten i investeringsetter-
sporselen var konsentrert om investeringer i
oljevirksomhet, som har høy importandel. Del-
indeksen for produksjon av investeringsvarer
viste stort sett stagnasjon gjennom hele 1976.
I verkstedindustrien utenom transportmiddel-
industrien lå verdien av ordrebeholdningene
høsten 1976 på om lag samme nivå som ett og
to år tidligere, det vil si at beholdningene
regnet i volum har gått markert ned. I tran-
sportmiddelindustrien, hvor skipsverftene do-
minerer, har ordrebeholdningene vist nedgang
helt siden begynnelsen av 1974, og de er nå
kommet ned på et svært lavt nivå. Foreløpig
har dette gitt seg utslag bare i en mindre ned-
gang i produksjonen. Produksjonen av kon-
sumvarer steg gjennom 1976, men ikke i
samme takt som konsumet. Noe av forkla-
ringen ligger i at mye av etterspørselsveksten
gjaldt varige konsumgoder med forholdsvis
høy importandel (blant annet biler og farve-
fjernsynsmottakere) .

Svekkelsen av de internasjonale konjunk-
turene i 2. halvår gav seg alt i alt bare små
utslag i norsk produksjons- og arbeidsliv. Den
sesongkorrigerte produksjonsindeksen for in-
dustrien viste således ingen klare tegn til
redusert vekst i årets siste måneder. Ved
inngangen til 1976 lå arbeidsløsheten på et
uvanlig høyt nivå for Norge. Men forholdene
på arbeidsmarkedet bedret seg betraktelig i
løpet av året. Tallet på bedrifter og personer
berørt av driftsinnskrenkninger gikk tilbake,
og de sesongkorrigerte arbeidsløshetstallene
viste nedgang gjennom stort sett hele 1976,
men lå ved årets utgang likevel høyere enn
normalt. I gjennomsnitt for året var arbeids-
løsheten 1,3 prosent. Selv om produksjon og
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sysselsetting holdt seg godt oppe også mot
slutten av 1976, fant det i følge Byråets kon-
junkturbarometer sted et markert stemnings-
omslag i industrien, og ved årets utgang var
vurderingene vesentlig mindre optimistiske
enn tidligere i året.

Den okonomiske politikken

Da nasjonalbudsjettet for 1976 ble lagt
fram høsten 1975, var norsk økonomi preget
av spenning mellom presstendenser fra et
høyt og stigende innenlandsk etterspørsels-
nivå og kontraktive impulser fra den inter-
nasjonale lavkonjunkturen. Den registrerte
arbeidsløsheten var høy og stigende. Under-
skottet på driftsbalansen overfor utlandet var
i meget sterk vekst, og takten i pris- og kost-
nadsstigningen var fortsatt høy. Det var ven-
tet at utenlandsetterspørselen ville ta seg opp
utover i 1976.

Mot denne bakgrunn la myndighetene opp
til en økonomisk politikk for 1976 som skulle
holde den innenlandske etterspørsel og syssel-
setting oppe og samtidig dempe kostnads-
veksten. I statsbudsjettet for 1976 ble det
blant annet foreslått særskilte låne- og til-
skottsordninger for å opprettholde sysselset-
tingen gjennom produksjon for lager. Myndig-
hetene la dessuten opp til at vårens inntekts-
oppgjør skulle gjennomføres som et kombi-
nert oppgjør der det inngikk en justering av
skatte- og avgiftssatser, subsidier og stønader.
Hensikten var å unngå store nominelle lønns-
tillegg, som kunne virke inflasjonsdrivende,
og derved også hindre at konkurranseevnen
overfor utlandet ble ytterligere svekket. De til-
takene som myndighetene iverksatte ved inn-
tektsoppgjørene, representerte en samlet svek-
kelse av stats- og trygdebudsjettene på mer
enn 2 milliarder kroner og gav en betydelig
etterspørselsstimulans.

Forslaget til statsbudsjett for 1976 innebar
en nominell øking i utgiftene til varer og
tjenester og til overføringer på 15,8 prosent
i forhold til det løpende budsjettet for 1975.
På inntektssiden ble det regnet med en øk-
ing på hele 17,8 prosent. Dette skyldtes for en
stor del kraftig øking i skatter og avgifter av
oljevirksomheten, men også en forholdsvis
sterk vekst i inntektsskattene ellers som følge
av forventninger om stigende inntektsnivå.
Budsjettforslaget balanserte med et under-
skott før lånetransaksjoner på 1 260 mill. kro-
ner. Stortingsbehandlingen førte til ytterligere
utgiftsoking og en viss styrking av inntekts-
siden, slik at det vedtatte budsjett balanserte
med et underskott før lånetransaksjoner på

nærmere 2 milliarder kr. Budsjettendringene
løpet av året var særlig preget av tiltakene i

forbindelse med inntektsoppgjørene. Tilsam-
men førte disse endringene til en svekkelse
av budsjettbalansen på nærmere 1,4 milliarder
kr. Budsjettendringene ellers i løpet av året.
omfattet blant annet nedjustering av ansla-
gene for skatt og avgift på utvinning av pe-
troleum. På tross av disse endringene regner
en nå med at bevilgningsregnskapet vil bli
gjort opp med et underskott for lånetransak-
sjoner på snaut 2,7 milliarder kr, som er bare
700 mill. kr høyere enn i det vedtatte budsjett.
Dette skyldtes andre budsjettjusteringer i
løpet av året, blant annet oppjustering av
anslag for særavgifter samt mindre forbruk
av vedtatte bevilgninger. Året f ør viste regn-
skapet et underskott på vel 1 milliard kr.

Budsjettforslaget for trygdeforvaltningen
for 1976 innebar en justering av stønadssat-
sene med sikte på at realverdiene av minste-
pensjonene skulle øke noe sterkere enn dispo-
nibel realinntekt for lønnstakere. Ellers var
det ikke forutsatt reformer av betydning. For-
slaget innebar samme satser som i 1975 for
den differensierte arbeidsgiveravgiften, med-
lemsavgiftens sykedel og kommunetilskottet.
Satsen for statstilskottet ble foreslått satt
ned i forhold til året før (fra 2,5 til 1,9 pro-
sent) ; samtidig ble det foretatt en tilsvarende
reduksjon i overføringene fra trygdebudsjet-
tet til statsbudsjettet. Satsen for pensjons-
delen av folketrygdens medlemsavgift ble fore-
slått satt til 4,1 prosent, en reduksjon på 0,2
prosentenheter i forhold til gjennomsnitts-
satsen for 1975. Ved Stortingets behandling
ble satsen for medlemsavgiftens pensjonsdel
for selvstendige redusert, samtidig som fra-
dragsretten for den del av avgiften som over-
stiger lønnstakersatsen, falt bort. Forslaget til
trygdebudsjett ble vedtatt med et inntekts-
overskott på 1 455 mill. kroner. Tiltakene ved
vårens inntektsoppgjør fikk konsekvenser
også for trygdebudsjettet. Inntektssiden ble
redusert, først og fremst som følge av at
satsene for arbeidsgiveravgiften og medlems-
avgiftens pensjonsdel ble satt ned, men også
fordi anslagene for samlet inntektsvekst ble
nedjustert. Dette førte til en samlet reduksjon
av budsjettets inntekter på 750 mill. kr. På
utgiftssiden ble økingen i ytelsene dekket av
de budsjetterte reserver. Etter at ytterligere
noen endringer er gjennomført, regner en nå
med et inntektsoverskott i trygdebudsjettet
på 400 mill. kroner. For trygdeforvaltningen
under ett, inklusive renter m. v. av Folke-
trygdfondet på 800 mill. kroner, er inntekts-
overskottet for 1976 beregnet til snaut 1,2
millarder kroner. Det er 1,6 milliarder kroner
lavere enn inntektsoverskottet i 1975.
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For andre statsregnskap, som omfatter en
rekke fonds, statens pensjonskasser og skatte-
oppkrevernes virksomhet, er det regnskaps-
messige overskott anslått til om lag 3 milliar-
der kroner i 1976. Storparten av dette skriver
seg fra skatter og avgifter som påløper i inn-
tektsåret, men som ennå ikke er betalt inn i
offentlige kasser.

For statens bevilgningsregnskap, trygdefor-
valtningen og andre statsregnskap (medreg-
net skatteoppkreverkonti) sett under ett, reg-
ner en ved årsskiftet 1976/77 med et regn-
skapsmessig overskott før lånetransaksjoner
på vel 1,5 milliarder kr i alt i 1976 mot hen-
holdsvis 5,3 og 5,0 milliarder kr i 1975 og
1974. Endringene i dette overskottet er tradi-
sjonelt blitt brukt som en grov indikator for
endring i den kontraktive eller ekspansive
virkning av statens budsjettpolitikk. Regnet
uten skatter og avgifter av oljevirksomheten,
som ikke har samme virkning for aktivitets-
nivået innenlands som de øvrige skatter og av-
gifter, blir overskottet for lånetransaksjoner
redusert til snaut 0,7 milliard kroner i 1976,
mot henholdsvis 4,1 og 5,0 milliarder kroner i
1975 og 1974. Målt i prosent av bruttonasjo-
nalproduktet sank det totale overskottet (inn-
tekter. av oljevirksomheten ikke medregnet)
fra 3,9 prosent i 1974 til 2,8 prosent i 1975
og ytterligere til 0,4 prosent i 1976. Så store
variasjoner i dette prosenttallet fra ett år til
et annet er nokså uvanlig. Det indikerer at sta-
tens budsjettpolitikk var vesentlig mindre
stram i 1976 enn i de to foregående år. Det
knytter seg imidlertid store svakheter til et
slikt summarisk mål, hovedsakelig fordi det
ikke tar hensyn til at samme endring i de
ulike inntekts- og utgiftspos tene på de offent-
lige budsjetter vanligvis har forskjellig virk-
ning på aktivitetsnivået alt etter hvilke ut-
gifts- og inntektsposter endringen gjelder.
Dessuten er anslagene for overskottet — sær-
lig for siste år — erfaringsmessig beheftet
med stor usikkerhet.

Kredittpolitikken tok sikte på å stimulere
aktiviteten i 1. halvår 1976. Bankenes utlån
steg sterkt og gjorde det mulig for de deler
av eksportindustrien som fortsatt var rammet
av aysetningsvansker, å produsere for lager
og dermed holde sysselsettingen oppe. I annet
halvår ble kredittpolitikken gradvis lagt om
i restriktiv retning. Således ble kravet om
primærreserver gjeninnført fra 1. juli for
forretningsbankene og fra 10. august for
sparebankene i Sør-Norge. Satsene ble senere
hevet. Fra 1. juli ble også bankenes plasser-
ingsplikt i obligasjoner skjerpet.

Renten på bl.a. førsteprioritets boligpante-
lån ble tillatt hevet fra 7 til 7 1/2 prosent fra 1.
april, blant annet for å bedre sparebankenes

lønnsomhet. Med virkning fra 6. september
1976 hevet Norges Bank sin diskonto fra 5
til 6 prosent som et ledd i kredittinnstram-
mingspolitikken. Tiltaket var bare ment å
skulle påvirke renten for bankenes lån i
Norges Bank og renten for statskasseveksler
og ikke andre rentesatser.

Den internasjonale verdi av norske kroner
(beregnet som et. veid gjennomsnitt av kur-
sene på de enkelte lands valuta med Norges
eksport og import med vedkommende land
som vekter) viste en jevnt stigende tendens
gjennom størsteparten av 1976. Ved slutten av
året lå kroneverdien om lag 4,5 prosent høyere
enn ett år tidligere. I midten av oktober ble det
gjennomført valutakursjusteringer for de land
som er med •i det såkalte «slangesamarbeidet».
Dette førte blant annet til at tyske mark ble
oppskrevet med 3 prosent i forhold til norske
kroner.

Realøkonomi og etterspørsel

Mens det i de to foregående år var de innen-
landske etterspørselskomponentene som bi-
drog mest til den samlede produksjonsvekst,
var det i 1976 utenlandsetterspørselen som
gav de viktigste vekstimpulsene. Dette skyldes
i første rekke at oljeeksporten ble nær fordob-
let fra året før, men også annen vareeksport
steg betraktelig. En betydelig øking i de pri-
vate disponible inntekter gav rom for sterk
vekst i det private konsum. Også investerings-
etterspørselen økte betydelig, men en stor del
av denne veksten skyldes investeringer i olje-
virksomhet hvor størstedelen av investerings-
varene importeres. I 1976 var det, som i 1975,
etterspørselen og bare i liten utstrekning ka,-
pasitetsmangel som begrenset produksjons-
veksten. Et foreløpig overslag tyder på at om
lag to og en halv prosent av en samlet pro-
duksjonsvekst på vel fem og en halv prosent
direkte og indirekte kan føres tilbake til høy-
ere utenlandsetterspørsel, mens vel én prosent
kan tilskrives økt investeringsetterspørsel og
knapt én prosent øking i offentlig konsum-
etterspørsel. Videre ser det ut til at knapt
to prosent kan føres tilbake til faktorer som
påvirket den private konsumetterspørsel via
endringer i den private disponible realinntekt,
mens forskyvninger i etterspørselen fra norsk-
produserte til importerte varer bidrog til å
redusere veksten med omtrent én prosent.

Eksporten av varer og tjenester i alt økte
i verdi med 11,4 prosent fra 1975 til 1976 mot
3,8 prosent året før. I volum var veksten hen-
holdsvis 7,8 prosent og 3,1 prosent. Eksporten
av råolje ble siste år nær fordoblet både i
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volum og verdi ; verdien utgjorde i 1976 vel
6,6 milliarder kroner, som er om lag en sjette-
del av den totale vareeksport. For vareutfør-
selen medregnet oljeplattformer og nye skip,
men uten eksport av råolje og eldre skip var
det en volumøking på 7,4 prosent fra 1975 til
1976, mot en nedgang på 4,1 prosent året før.
Blant de tradisjonelle eksportvarer var det en
betydelig ()king både i volum og pris for
fisk, fiskevarer og metaller, unntatt jern og
stål, mens eksporten av kunstg jodsel og trans-
portmidler ble betraktelig redusert fra året
for. Utførselen av boreplattformer ble i verdi
nesten halvert fra 1975 til 1976, og utgjorde
om lag 1,2 milliarder kroner. Dette må
imidlertid sees på bakgrunn av at det var
ekstraordinært store leveranser av oljeplatt-
former i 1975 og at verdien av plattformer
under arbeid okte betraktelig i 1976. Fore-
løpige beregninger tyder på at verdien av
bruttofraktene opptjent i skipsfart var om
lag 16,8 milliarder kroner i 1976. Dette er
omtrent det samme som i 1975, men målt i
faste priser er skipsfartstjenestene beregnet
å ha gått ned med 2 prosent fra året for. Som
i de tre foregående år var det også i 1976
stor eksport av eldre skip, men det var likevel
en viss nedgang sammenlignet med året før.
Eksporten av tjenester utenom skipsfart gikk
noe opp. Bruttoinntektene fra olje- og gass-
transport med rør ble mer enn seksdoblet fra
året før, noe som avspeiler at rørledningen
fra Ekofiskfeltet til Teesside i England for
alvor kom i drift i 1976.

Bruttoinvesteringene i fast realkapital i alt
økte med 12,3 prosent i volum fra 1975 til
1976, mot 10,7 prosent året for. Totaltallet
for 1976 dekker, som i 1975, over store for-
skjeller i veksten i de ulike næringer. Investe-
ringene i skip og båter økte med 4,3 prosent
i volum siste år mot 21,4 prosent året for.
Investeringene i oljeboreplattformer, oljeut-
vinningsanlegg m.v. fortsatte å stige sterkt

1976 (48,0 prosent volumøking i 1976 mot
19,3 prosent i 1975) , og disse investeringene
utgjorde i 1976 i volum hele 19,4 prosent av
de samlede bruttoinvesteringer i fast real-
kapital. En stor del av skipsinvesteringene og
investeringene i oljevirksomhet kommer fra
import, slik at store variasjoner i disse inve-
steringene bare i begrenset grad slår ut i et-
terspørselen etter norske produkter. Holdes
skip, båter og produksjonsutstyr i oljevirk-
somhet utenom, var volumøkingen i investe-
ringene fra 1975 til 1976 6,3 prosent (8,4
prosent året før). Boliginvesteringene gikk
noe ned, regnet i volum (1,0 prosent), mens
bruttoinvesteringene i offentlig konsumkapital
steg med 9,6 prosent. Økingen i industriinve-
steringene var i volum bare 2,1 prosent i 1976

mot henholdsvis 6,9 prosent i 1975 og hele 31
prosent i 1974. Nedgangen i veksttakten må
sees på bakgrunn av at mange industrigreiner
hadde betydelig ledig produksjonskapasitet
både i 1975 og i 1976.

Lagerinvesteringene i 1976 var i volum,
etter foreløpige og usikre oppgaver, beskjedne,
etter å ha vært høye i de to foregående år.
Som lager regnes også varer under arbeid, og
det var særlig økingen i verdien av oljeplatt-
former under arbeid som bidrog til å trekke
totaltallet opp. Lagrene av en del eksport-
varer gikk betydelig ned. Dette gjaldt i før-
ste rekke fisk, fiskeprodukter, metaller, mal-
mer, mineraler og mineralvarer, mens det
samtidig var til dels kraftig stigning i lagrene
av tre- og treforedlingsprodukter og gjødning.
Det var små endringer i beholdningene av im-
porterte varer, mens industriens lagre av rå-
stoff gikk noe opp. Lagrene av matvarer, med
unntak av fisk og fiskevarer, viste markert
vekst.

Det private konsum regnet i faste priser
steg med 5,6 prosent fra 1975 til 1976. Dette
er samme veksttakt som året før og klart
høyere enn gjennomsnittet for perioden 1963
-76.Veksten var noe svakere enn det en nor-
malt skulle vente på grunnlag av foreløpige
tall for inntektsutviklingen. Veksttakten for de
ulike gruppene av konsumvarer varierte, som
i tidligere år, betydelig. Volumøkingen var
størst for gruppene transport (soin inkluderer
utgifter til kjøp av personbiler), post og tele-
tjenester (12,1 prosent) og møbler og hus-
holdningsartikler (9,2 prosent). En medvir-
kende årsak til den forholdsvis sterke stig-
ning i kjøp av varige konsumgoder kan ha
vært at de første kontrakter for sparing med
skattefradrag utløp høsten 1976 og at betyde-
lige beløp dermed ble frigitt. Svakest volum-
vekst hadde gruppene matvarer (3,1 prosent)
og drikkevarer og tobakk (2,2 prosent). Disse
gruppene hadde samtidig størst prisstigning
(henholdsvis 10,2 og 10,0 prosent).

Det offentlige konsumet økte i volum med
4,9 prosent fra 1975 til 1976, etter foreløpige
og usikre anslag, mot 5,1 prosent i 1975. Det
sivile offentlige konsum økte med 5,8 prosent
i 1976 (4,5 prosent i 1975). Veksttakten var
den samme for den statlige og den kommu-
nale del.

Den samlede import av varer og tjenester
økte i verdi med 18,2 prosent og i volum med
10,3 prosent fra 1975 til 1976. Volumveksten
året før var på 6,9 prosent. Importvolumet av
skip - som erfaringsmessig varierer sterkt
fra år til år - steg med 2,6 prosent i 1976 mot
en stigning på hele 41,8 prosent året før og
et fall på 30,4 prosent fra 1973 til 1974. Skips-
fartens utgifter i utlandet (drifts-, repara-
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sjons- og investeringsutgifter) steg noe mer
enn bruttoinntektene i 1976, slik at nettofrakt-
inntektene for norsk skipsfart i utlandet ble
noe lavere enn foregående år. Importen til de
næringer som er direkte engasjert i oljevirk-
somhet, steg med hele 54 prosent i volum i
1976, mens veksten året før var 29,0 prosent.
Regnet i løpende verdi ,utgjorde denne impor-
ten 10 milliarder kroner i 1976, dvs. om lag
11,8 prosent av verdien av den samlede im-
port. Importen utenom skip, skipsfartens ut-
gifter i utlandet og import til oljevirksomhet
økte med 6,8 prosent i volum i 1976, mens
veksten året for var på 3,8 prosent.

Priser og lønninger

Malt med nasjonalregnskapets prisindeks for
varer og tjenester levert til innenlandske an-
vendelser steg prisnivået med 10,1 prosent fra
1975 til 1976. Prisoppgangen for bruttoinve-
steringer var 11,9 prosent når lagerinveste-
ringer regnes med. Prisene på konsumvarer
steg med 9,1 prosent både etter nasjonalregn-
skapets prisindeks for privat konsum og etter
den offisielle konsumprisindeksen. I 1976 ble
prisstigningen for første gang i 1970-årene re-
dusert fra året før, men den årlige stignings-
takten målt ved konsumprisindeksen var fort-
satt høyere enn gjennomsnittet for årene 1970
-1976 (8,5 prosent).

Den internasjonale prisstigning ble noe re-
dusert i løpet av 1976, men lå fortsatt på et
høyt nivå. Konsumvareprisene for OECD-om-
rådet under ett gikk opp med 8 prosent fra
1975 til 1976. Dette var en noe svakere stig-
ningstakt enn den rekordartede stigning i de
to foregående år.

Mens prisutviklingen i Norge i årene 1973
og 1974 var sterkt og direkte influert av den
internasjonale inflasjon, hadde innenlandske
prisstigningsimpulser større betydning i 1975„
Særlig viste forbrukerprisene på jordbruks-
varer sterk øking. Bildet av prisstigningen
i 1976 er mer sammensatt. Impulsene fra ut-
landet var sterkere enn i 1975, men kursstig-
ningen på norske kroner (ca. 4,5 prosent
gjennom året) reduserte i noen grad virknin-
gen på prisene uttrykt i kroner. Likevel steg
nasjonalregnskapets prisindeks for import så-
pass sterkt som 7,2 prosent fra 1975 til 1976
regnet på årsbasis, mens eksportprisindeksen
bare gikk opp med 3,3 prosent. Alt i alt var
stigningen i eksport- og importprisene siste år
noe sterkere enn i 1975, men vesentlig svakere
enn i 1974. Samtidig bidrog også innenlandske
faktorer til prisstigningen i Norge. Konsum-

prisindeksens delindeks (etter leveringssek-
tor) for tjenester utenom husleie økte ster-
kest, 10,8 prosent ; delindeksene for importerte
konsumvarer og norkproduserte konsumvarer
utenom jordbruksvarer økte med henholdsvis
7,8 og 8,1 prosent.

Konsumprisene for jordbruksvarer steg med
hele 10,1 prosent fra januar til juli, men gikk
svakt ned igjen i 2. halvår. Okte subsidier på
ost, kjøtt og melk bidrog til dette. Utviklingen
i konsumprisindeksen og prispolitiske tiltak
med økte subsidier og pris- og avansestopp
i annen halvdel av 1976 må for øvrig sees
på bakgrunn av det kombinerte inntektsopp-
gjøret våren 1976, der det ble lagt til grunn
at stigningen i den offisielle konsumprisin-
deksen skulle begrenses til 9,2 prosent fra
1975 til 1976.

Tariffoppgjøret i 1976 omfattet de aller fles-
te lønnstakergrupper. På bakgrunn av den
sterke pris- og kostnadsøkingen og utsiktene
til svekket konkurranseevne ble hovedoppgjø-
ret mellom LO og NAF for første gang gjen-
nomført i samarbeid med offentlige myndig-
heter som et kombinert inntektsoppgjør. Som
en forutsetning for dette oppgjøret ble for-
handlingene om inntektstillegg i jordbruk og
fiske samordnet med oppgjøret mellom LO
og NAF.

Den alminnelige arbeidstid ble satt ned fra
42,5 timer til 40 timer pr. uke med virkning
fra 1. april 1976. Ved oppgjøret mellom LO og
NAF ble det gitt full kompensasjon for dette
ved at arbeidstakere med nedsatt arbeidstid
fikk et tillegg i timelønnen på 6,25 prosent.
Videre ble det gitt et generelt tillegg på 58
øre pr. time og et lavtlønnstillegg som varierte
fra 3 til 78 øre pr. time. Det ble også avsatt
16 øre pr. time til fordeling ved forbundsvise
forhandlinger. Alt i alt førte oppgjøret til en
gjennomsnittlig lønnsøking på 3,5 prosent.
Oppgjøret for ansatte i staten fikk en ramme
på 6,8 prosent og for ansatte i kommunene på
8,7 prosent. Staten bidrog til det kombinerte
oppgjøret ved å heve progresjonsgrensene for
den ordinære inntektsskatt til staten og redu-
sere satsene for medlemsavgift til folketryg-
den med virkning for hele inntektsåret 1976.
Fra 1. mai ble dessuten ytelsene fra barne-
trygden noe økt og satsen for arbeidsgiver-
avgiften til folketrygden redusert (med 1,2
prosentenheter).

Lønnsglidningen i 1976 var om lag like
sterk som i 1975. For voksne menn i indu-
strien er lønnsglidningen fra 3. kvartal 1975
til 3. kvartal 1976 beregnet til snaut 6 pro-
sent, det samme som i tilsvarende periode
året før.

Den utbetalte lønn pr. årsverk for alle
næringer under ett steg med 12,9 prosent fra
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1975 til 1976. Bedriftenes lønnskostnader pr.
årsverk, som også omfatter arbeidsgiverav-
gift til folketrygden, steg ifølge nasjonalregn-
skapets foreløpige tall med 12,1 prosent fra
1975 til 1976. Dette er en noe lavere stig-
ningstakt enn for utbetalt lonn pr. årsverk
som følge av reduksjonen i arbeidsgiveravgif-
ten til folketrygden. Lønnskostnadene pr. års-
verk har fra 1975 til 1976 steget svakere enn
i de to foregående år ; fra 1973 til 1974 var
stigningen 13,8 prosent og fra 1974 til 1975
17,8 prosent.

Inntekter og inntektsfordeling

Nasjonalregnskapets oppgaver over inn-
tektsutviklingen bygger for en stor del på
foreløpige anslag med betydelige feilmarginer.
For hver næring er det beregnet en faktor-
inntekt fordelt på lønnskostnader og eierinn-
tekt (inntekt av produksjonskapital og av
eget arbeid). Usikkerheten er særlig stor for
eierinntekten og dens fordeling på næringer.

De samlede nominelle inntekter, målt ved
faktorinntekten, økte med 14,4 prosent fra
1975 til 1976, det samme som året før (14,5
prosent). Stigningen var noe lavere for de
samlede lønnskostnader enn for eierinntek-
tene, henholdsvis 13,6 prosent og 17,7 prosent.
Lønnsøkingen var markert lavere enn året for,
da den var rekordhøy (18,8 prosent), mens
eierinntektene for alle næringer under ett økte
betydelig sterkere enn året før da økingen
bare var 1,5 prosent. Veksten i de samlede
eierinntekter fra 1975 til 1976 dekker over
store ulikheter næringene i mellom. I 1976
hadde, som i 1975, utenriks sjøfart og flere
av de andre utekonkurrerende næringene tap
eller sterkt reduserte eierinntekter, mens
hjemmekonkurrerende og skjermede næringer
oppnådde en vesentlig gunstigere eierinn-
tektsutvikling. Oljeutvinningen hadde også i
1976 sterk øking i eierinntektene.

I jordbruket økte faktorinntekten med hele
32,5 prosent fra 1975 til 1976. Jordbruksav-
talen som ble inngått våren 1976, bidrog ve-
sentlig til dette. Faktorinntekten  i fiske, som
kan svinge kraftig fra år til år og som fra
1974 til 1975 hadde en nedgang på 30,6 pro-
sent, økte fra 1975 til 1976 med 47,8 prosent
og kom dermed opp på samme nivå som to
år tidligere. Faktorinntekten i industrien sam-
let (Ate med 12 prosent, men dette tallet dek-
ker over store ulikheter mellom industrigrup-
pene. I bygge- og anleggsvirksomhet, som også
omfatter oljeboring, økte faktorinntekten med
9,9 prosent fra 1975 til 1976, mens den i ut-
vinning av råolje og naturgass gikk opp med

hele 52,5 prosent. Faktorinntekten i utenriks
sjøfart gikk ned med 27,5 prosent. Etter
foreløpige og svært usikre beregninger økte
faktorinntekten fra 1975 til 1976 i de øvrige
tjenesteytende næringer stort sett noe ster-
kere enn gjennomsnittet for næringslivet el-
lers.

De samlede lønnskostnader økte med 11,7
milliarder kr fra 1975 til 1976, fordelt med
10,5 milliarder kr på utbetalt lønn og 1,2
milliarder kr på arbeidsgiveravgift til folke-
trygden m.v. Dette svarte til en øking på hen-
holdsvis 14,4 prosent og 8,8 prosent. Den sva-
kere veksten i arbeidsgiveravgiften skyldtes
at satsene ble satt ned med 1,2 prosentenheter
fra 1. mai 1976 som et ledd i det kombinerte
inntektsoppgjøret. Utbetalt lønn regnet som
andel av faktorinntekten var i 1976 66,4 pro-
sent, om lag uendret fra året før (66,5 pro-
sent). Nivået for lønnsandelen i 1975 og 1976
er det høyeste som er registrert etter krigen.
Arbeidsgiveravgiftens andel av samlet faktor-
inntekt utgjorde i 1976 11,1 prosent mot 11,7
prosent året før.

De foreløpige og usikre anslag for utvik-
lingen i eierinntektene fra 1975 til 1976 viser
store variasjoner fra næring til næring. Eier-
inntektene totalt økte med 4,2 milliarder fra
1975 til 1976 (17,7 prosent). I skjermede
næringer utenom jordbruk økte eierinntektene
med snaut 18 prosent fra 1975 til 1976, mot
en øking på knapt 3 prosent fra 1974 til 1975.
Noe av den unormalt svake inntektsveksten
i skjermede næringer i 1975 ser dermed ut til
å være tatt igjen i 1976. Eierinntekten i kon-
kurranseutsatte næringer utenom fiske gikk
ned med 18 prosent fra 1975 til 1976, mens
reduksjonen fra toppåret 1974 til 1975 er be-
regnet til 41 prosent. Fra 1974 til 1976 er
eierinntekten i disse næringene således hal-
vert, og dens andel av samlet faktorinntekt
har gått ned fra 7,8 prosent i 1974 til 2,9
prosent i 1976.

Det var betydelige variasjoner i eierinntekts-
utviklingen innen den konkurranseutsatte del
av næringslivet. I hjemmekonkurrerende kon-
sumvareindustri ble eierinntekten fordobl et
fra 1975 til 1976, mens den viste en svak ned-
gang året før. Utviklingen i 1976 må ses på
bakgrunn av den økte konsumetterspørselen
og økte støttetiltak fra myndighetene. Eier-
inntekten i hjemmekonkurrerende investe-
ringsvareindustri, som økte med ca. 34 prosent
fra 1974 til 1975, ble redusert med 6 prosent
fra 1975 til 1976. I utekonkurrerende industri
gikk eierinntekten ned med 10 prosent fra
1975 til 1976, etter en reduksjon på rundt
regnet en tredjedel foregående år. Nedgangen
siste år avspeiler at oppsvinget fra lavkon-
junkturåret 1975 bare har resultert i en mode-
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rat øking i produksjonsvolumet i denne del av
industrien samtidig som økte kostnader har
redusert fortjenestemarginene. I utenriks sjø-
fart var eierinntekten negativ både i 1975 og
1976, henholdsvis ±- 1,2 milliarder kroner og
± 2,5 milliarder kroner. Eierinntekten innen
utvinning og rørtransport av råolje og natur-
gass økte fra 2,3 milliarder kroner i 1975 til
3,5 milliarder kroner i 1976 og utgjorde da en
andel på 2,8 prosent av samlet faktorinntekt.

Den samlede offentlige og private disponible
inntekt (disponibel inntekt for Norge) steg
fra 1975 til 1976 med 17 milliarder kr. I nomi-
nelle beløp var stigningen etter foreløpige tall
13,6 prosent og i realverdi 2,9 prosent (ved
deflatering med prisindeksen for innenlandsk
bruk av varer og tjenester). Volumveksten
nettonasjonalproduktet bidrog isolert sett til
den samlede realinntektsøking med 5,7 pro-
sentenheter, mens økt rente- og stonadsunder-
skott overfor utlandet og forverring av bytte-
forholdet m.v. trakk veksten ned med hen-
holdsvis 0,8 og 2,0 prosentenheter.

Av den samlede nominelle økingen i dispo-
nibel inntekt la det offentlige beslag på 2
milliarder kr i form av øking i nettoskatter
og netto kapitalinntekt (medregnet kapital-
tilvekst i offentlige foretak). Det var en stig-
ning i offentlig disponibel inntekt på 5,3 pro-
sent fra 1975 til 1976, men siden prisnivået
både for offentlig konsum og investering steg
prosentvis sterkere enn dette, gikk kjøpeevnen
av den offentlige disponible inntekt overfor
varer og tjenester ned.

Den private disponible inntekt (dvs. privat
inntekt av arbeid og kapital tillagt stønader
fra det offentlige og utlandet og fratrukket
trygdeavgifter og direkte skatter) økte med
om lag 15 milliarder kr, eller 17,3 prosent fra
1975 til 1976. Dette var en sterkere øking enn
i de private bruttoinntekteno, det vil si inn-
te:tene for direkte skatter er trukket fra og
stonader lagt til, som samlet steg med 14,7
prosent.

De direkte skatter regnet netto - dvs. med
fradrag av stønader - steg vesentlig svakere
enn bruttoinntektene, først og fremst som
følge av en sterk vekst i stønadene. Dermed
viste skatter i prosent av inntekt før skatt en
nedgang fra 1975 til 1976, mens denne andelen
økte fra 1974 til 1975.

Deflateres privat disponibel inntekt med et
veid gjennomsnitt av nasjonalregnskapets
prisindekser for privat konsum og investering
(medregnet lagerøking), finner en at kjøpe-
evnen av den private disponible inntekt over-
for varer og tjenester økte med 6,2 prosent
fra 1975 til 1976.

Det foreligger bare summariske og forholds-
vis usikre opplysninger om hvordan endringen

i privat disponibel inntekt siste år fordelte seg
på sosialgrupper. For gruppen lønnstakere,
trygdede og pensjonister sett under ett viser
foreløpige anslag en oppgang i den nominelle
disponibel inntekt på 16,8 prosent fra 1975 til
1976. Denne gruppens inntekter anvendes
hovedsakelig til konsum, og deflatering med
nasjonalregnskapets prisindeks for privat
konsum gir en øking i disponibel realinntekt
(kjøpeevne overfor varer og tjenester til kon-
sum) på 7,2 prosent. For andre inntektstakere
sett under ett - hovedsakelig selvstendig
næringsdrivende og selskaper --- var det en
stigning i nominell disponibel inntekt på 19,7
prosent ifølge de foreløpige anslag. Ved vur-
dering av dette tallet må en ta hensyn til at
en vesentlig del av denne inntekt anvendes
til kjøp av investeringsvarer, som fra 1975
til 1976 - når lagerinvesteringene regnes
med steg langt sterkere i pris enn konsum-
varene.

Offentlige stønaders andel av den private
disponible inntekten var storre i 1976 enn
året før. Selv om en tar hensyn til at en del
av stønadene går til de yrkesaktive, innebærer
dette at den del av faktorinntekten som ble
overført fra yrkesaktive til dem som perma-
nent eller midlertidig er ikke-yrkesaktive, var
større i 1976 enn året for. Denne ten dens har
vært tydelig i en rekke år.

Beregninger over utviklingen i disponibel
realinntekt fra 1975 til 1976 for utvalgte type-
husholdni nger tyder på at sk a ttleggingen
sammen med pris- og inntektsutviklingen
førte til en vekst i disponibel realinntekt på
mellom 2,5 og 4 prosent for de fleste grupper
lønnstakerhlishold. Ifølge NAF's statistikk
har lønningene steget sterkere for funksjonm-
rer enn for industriarbeidere. For hushold med
lave og middels inntekter og en nominell lønns-
utvikling som gjennomsnittet for industriar-
-neidere ser det ut til at veksten i disponibel
realinntekt gjennomgående var noe svakere
enn for hushold med høyere inntekter og nomi-
nell inntektsutvikling tilsvarende gjennom-
snittsveksten for fun ksjonærer. Tallene for
1976 er også preget av at barnetrygdsatsene
ble justert sterkere enn de skattefrie inntekts-
fradrag m.v., slik at veksten i disponibel real-
inntekt på alle inntektstrinn var sterkest for
familier med mange barn. Vridningen i inn-
tektsfordelingen det siste året har stort sett
gått i motsatt retning av utviklingen i de to
foregående år. For siste treårsperiode sett
under ett ser det ut til at veksten i disponibel
realinntekt var sterkest for små husholdninger
med inntekter nær gjennomsnittet. For tryg-
det ektepar med folketrygdens minstepensjon
var økingen i disponibel realinntekt 7,1 pro-
sent i 1976, dvs. vesentlig sterkere enn for
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lønnstakerhusholdningene. Veksten var også
betydelig sterkere enn i årene 1974 og 1975, da
den var henholdsvis 2 og 2,4 prosent. En un-
derstreker at disse anslagene gjelder typehus-
holdninger og er basert på bestemte forutset-
ninger om inntektsutvikling, skatteforhold og
prisstigning.

Den samlede private og offentlige sparing
utgjorde i 1976 etter foreløpige og forholdsvis
usikre tall 19,1 milliarder kroner eller om lag
1 milliard mer enn året før. Privat sparing gikk
markert opp, mens offentlig sparing gikk ned.
Regnet som andel av nettonasjonalproduktet
var samlet sparing 13,1 prosent i 1976. Av
sparingen var nær 11 milliarder kr offentlig
sparing og knapt 8,2 milliarder privat sparing.
Den private sparekvoten (definert som privat
sparing i prosent av privat disponibel inntekt)
var i 1976 på 8 prosent.

Utenriksokonomien

Underskottet på driftsregnskapet overfor
utlandet i 1976 ble 20,0 milliarder kroner etter
foreløpige oppgaver, dvs. vel 7,4 milliarder
kroner høyere enn i 1975 og det høyeste un-
derskottet Norge noen gang har hatt. Under-
skottet svarte til nær 12 prosent av brutto-
nasjonalproduktet. De rekordhøye underskot-
tene i 1975 og 1976 hadde bl.a. en direkte
sammenheng med oljevirksomheten og med
myndighetenes valg av økonomisk politikk for
å møte virkningene av den internasjonale lav-
konjunktur. De økonomisk-politiske tiltakene
hadde sin bakgrunn i den betydelige handle-
frihet som utsiktene til framtidige oljeinntek
ter har gitt. De tok primært sikte på en innen-
landsk aktivitetsstimulering, men innebar at
importoverskottet nødvendigvis måtte øke
sterkt. Virkningen på driftsbalansen ble ytter-
ligere forsterket av at importprisene steg
vesentlig sterkere enn eksportprisene.

Vare- og tjenestebalansen viste et import-
overskott på 15,9 milliarder kroner i 1976,
eller 6,0 milliarder kroner mer enn i 1975.
Eksportverdien økte med 11,4 prosent, mens
importverdien steg med hele 18,2 prosent. En
vesentlig del av økingen i eksportverdien
skyldtes oljeeksporten, som ble nær fordoblet
fra 1975 til 1976. Nettoeksporten av råolje
økte med 2,7 milliarder kroner. Nettoimporten
av skip til handelsflåten (import av nye og
eldre skip minus eksport av eldre skip) gikk
opp med 1,5 milliarder kroner, mens økingen
i importoverskottet for varer utenom råolje
og skip (men medregnet eksport av nye skip)
var på 5,1 milliarder kroner. Nettofraktinn-
tekten av skip i utenriksfart gikk ned med

0,4 milliarder kroner fra 1975 til 1976, og
for reisetrafikk og andre tjenester gikk netto-
importen opp med 1,7 milliarder kroner.

Underskottet på rente- og stønadsbalansen
økte med 1,4 milliarder kroner og var i 1976
4,2 milliarder kroner. Stigningen skyldtes i
første rekke økte netto renteutgifter og aksje-
utbytte til utlandet, men også netto stønader
til utlandet gikk opp.

Det totale bytteforholdet overfor utlandet
forverret seg i 1976 for tredje året på rad.
Forverringen var 3,6 prosent i 1976 og 5,0
prosent i 1975. For det rene varebytte (uten-
om skip) var forverringen fra 1975 til 1976
betydelig større enn for varer og tjenester
totalt, hele 6,2 prosent.

Norges samlede netto gull- og valutabe-
holdning viste bare forholdsvis små endringer
i 1976 trass i det store underskottet i drifts-
regnskapet overfor utlandet. Beholdningen
økte noe fra årsskiftet 1975/76 og fram til ut-
gangen av april, men avtok så utover som-
meren og høsten. Ved utgangen av oktober
1976 var den 1,2 milliarder kroner lavere enn
ved inngangen til året. Den offisielle gull- og
valutareserve i Norges Bank etter Det inter-
nasjonale pengefonds definisjon sank i sam-
me periode med 0,9 milliarder kroner. Ved ut-
gangen av oktober var Norges totale netto
gull- og valutabeholdning nær 10,5 milliarder
kroner.

Perspektiver

Ved inngangen til 1977 synes det klart at
konjunkturoppgangen i Sambandsstatene, et-
ter noen måneder med redusert produksjons-
vekst, er i ferd med å skyte fart igjen. De fin-
anspolitiske tiltak som er annonsert, ventes å
stimulere aktiviteten i inneværende år. I Vest-
Europa derimot er utsiktene atskillig mer
usikre. Også her ble veksttempoet betydelig
dempet fra våren og sommeren 1976, men i
motsetning til i Sambandsstatene, er det hittil
ingen avgjørende tegn til at veksten har tatt
seg opp igjen. Noen markert omlegging av
den økonomiske politikken i etterspørsels-
stimulerende retning synes for mange land i
Vest-Europa heller ikke særlig sannsynlig i de
nærmeste månedene framover. Ønsket om å
redusere pris- og kostnadsstigningen og de
høye underskott i utenriksregnskapet ser for
tiden ut til å bli prioritert foran ønsket om
å stimulere aktiviteten i økonomien. Etter
OECD's prognoser vil bruttonasjonalproduk-
tet for landene i Vest-Europa sett under ett
stige med bare 2 1/2 prosent fra 1976 til 1977.
For hele OECD-området ventes det en vekst på
3% prosent. Men en må regne med at disse
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anslagene har store usikkerhetsmarginer. Hvis
produksjonsutviklingen i 1977 blir som OECD
antar, vil arbeidslosheten som allerede er
svært høy — komme til å stige ytterligere
mange land.

Med en forventet svak etterspørselsutvik-
ling i de viktigste avtakerland er utsiktene for
norsk vareeksport ved inngangen til 1977
ikke særlig lyse. Ser en bort fra oljen, må en
regne med at de eksportnæringene som opp-
levde sterk vekst i 1976 vil stå overfor et ye-
sentlig mindre ekspansivt marked i innevæ-
rende år. For de delene av eksportindustrien
som hadde store avsetningsvansker i 1976 vii
trolig også 1977 bli problemfylt, i hvert fall
1. halvår. Eksporten av råolje vil — om intet
uforutsett inntrer --- bli betydelig høyere i
1977 enn i 1976. For utenriks sjofart vil total-
bildet neppe endre seg nevneverdig med det
første.

Innenlands viser statistikk over planlagte
investeringer i bergverk (utenom olje), indu-
stri og kraftforsyning at investeringsetter-
spørselen fra disse næringene fortsatt holder
seg godt oppe. De planlagte investeringene i
utvinning av råolje og naturgass i 1977 er

betydelig høyere enn de utførte investeringer
i 1976. Derimot vil skipsinvesteringene bli en
god del lavere i 1977 enn året før. Boliginve-
steringene vil, sett på bakgrunn av den seinere
tids utvikling av igangsettingstallene, neppe
endre seg vesentlig. Privat og offentlig kon-
sumetterspørsel ventes å gi betydelige vekst-
impulser også i 1977.

På denne bakgrunn bør en kunne regne med
at aktiviteten i 1977 stort sett vil holde seg høy
i de deler av næringslivet som hovedsakelig
produserer for det innenlandske marked. For
de utekonkurrerende næringer vil produksjons-
utviklingen antakelig bli mer uensartet. Hoye
lagerbeholdninger og sviktende etterspørsel
fra utlandet vil forsatt legge en demper på
aktiviteten i eksportindustrien. En markert
ekspansjon innen oljevirksomheten vil imid-
lertid bidra til at den samlede produksjons-
vekst i Norge vil bli forholdsvis sterk også i
1977, og sterkere enn i de aller fleste andre
vestlige industriland. En må være forberedt
på sysselsettingsproblemer i enkelte bransjer.
Ved siden av skipsbyggingsindustrien, hvor
ordrebeholdningen blir stadig mindre, er deler
av eksportindustrien mest utsatt.
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Utlandet

Januar
1. Belgia

Myndighetene innfører lønnss:topp i ni må-
neder for å styrke konkurranseevnen til den
belgiske industrien.

5. Polen
5-årsplanen for perioden 1976-1980 legges

fram på den 7. partikongress. Nasjonalinntek-
ten antas å øke med vel 40 prosent og in-
dustriproduksjonen med nær 50 prosent i
løpet av perioden. Spesielt sterk vekst ventes
i produksjon av kjemikalier, maskiner og elek-
trisk utstyr.

12. Sverige
Forslaget til statsbudsjett for finansåret

1976/77 legges fram. Det har en total utgifts-
side på vel 110 milliarder svenske kroner som
er en nominell øking på vel 10 prosent i for-
hold til antatte utgifter i inneværende bud-
sjettår. Budsjettforslaget er gjort opp med
et underskott på 12 milliarder svenske kroner,
dvs. 1 milliard mer enn det nå regnes med for
finansåret 1975/76. Regjeringen foreslår bety-
delig eking i utgiftene til forskning, under-
visning og helsevesen og i investeringene til
statlige industribedrifter.

13. Sveits
Diskontoen settes ned fra 3,0 prosent til

2,5 prosent.

19. Sambandsstatene
Diskontoen settes ned fra 6,0 prosent til

5,5 prosent.

21. Sambandsstatene
President Fords forslag til statsbudsjett

for finansåret 1976/77 viser en utgiftssum
på 394,2 milliarder dollar eller 5,5 prosent

høyere enn det anslåtte regnskapsresultat for
inneværende budsjettår. Forslaget er gjort
opp med et underskott på 43 milliarder dollar,
mens det for inneværende finansår blir reg-
net med et underskott på hele 76 milliarder
dollar. Forsvarsutgiftene blir foreslått økt
betydelig, mens regjeringen vil skjære ned
på de føderale utgiftene til utdannelse og
ulike sosiale ytelser.

21. Italia
Myndighetene stenger valutamarkedet inn-

til videre for å hindre et videre fall i kursen
på lire. Sentralbanken har i løpet av de siste
tre uker foretatt støtteoppkjøp av lire for i
alt 528 millioner dollar.

21. Finland
Den tidligere bebudede prisstopp i Finland

trer i kraft. Bare et fåtall varer, bl.a. melk
og kjøtt, er unntatt fra prisstoppen, som skal
vare i 5 måneder.

22. Østerrike
Diskontoen settes ned fra 6 prosent til 5

prosent.

26. Japan
Sentralbanken reduserer minstereservesat-

sene for forretningsbankene, og frigjør om-
kring 380 milliarder yen til utlånsformål.
Myndighetene venter at tiltaket vil føre til et
lavere rentenivå.

30. Sverige
Diskontoen settes ned fra 6,0 prosent til

5,5 prosent.

Februar
1. Japan

Bankenes reservekrav reduseres for å sti-
mulere investeringsetterspørselen.
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2. Nederland
Diskontoen settes ned fra 4,5 prosent til

4 prosent.

2. Italia
Diskontoen settes opp fra 6 prosent til 7

prosent for å motvirke kursfallet på lire.

5. Italia
Reservekravene for bankene heves.

20. Danmark
Nasjonalbanken øker bankenes utlånsram-

mer iog frigjør omkring 2,6 milliarder danske
kroner til utlån.

22. Tsjekkoslovakia
Hovedmålene i 5-årsplanen for perioden

1976-1980 offentliggjøres av sentralkomi-
téen. Nasjonalinntekten ventes å øke med
27-29 prosent i perioden.

25. Italia
Diskontoen heves videre fra 7 prosent til

8 prosent.

Mars
1. Sverige

Reservekravene for kredittinstitusjonene
økes med ett prosentpoeng. For forretnings-
og sparebanker vil det nye reservekravet
gjelde først fra og med desember i år.

1. Italia
Valutamarkedet åpnes igjen etter å ha vært

stengt i 40 dager.

8. Canada
Diskontoen settes opp fra 9 prosent til 9,5

prosent.

15. Frankrike
Den franske franc trekkes ut av det euro-

peiske valutasamarbeidet, «slangen», og blir
flytende i forhold til andre valutaer.

18. Danmark
Diskontoen settes opp fra 7,5 prosent til

8,5 prosent.

18. Belgia
Diskontoen settes opp fra 6 prosent til

prosent.

18. Italia
Diskontoen settes opp fra 8 prosent til 12

prosent og kontrollen med valutatransaksjo-
ner skjerpes for å motvirke et videre fall i

kursen på lire. Skatte- og avgiftsforhøyelser
settes i verk.

19. Frankrike
Regjeringen varsler endringer i systemet

med priskontroll. Kontrollen vil bli fjernet
på en rekke industriprodukter, bl.a. alumi-
nium, kjemiske produkter, møbler, skotøy og
noen investeringsvarer. Derimot vil regjerin-
gen gjennomføre priskontroll på detaljhandel
og privat tjenesteyting.

30. Danmark
Folketinget avslutter debatten om stats-

budsjettet for finansåret 1976/77. Budsjettet
har en total utgiftsside på 79 milliarder
danske kroner og er gjort opp med et under-
skott på 15 milliarder danske kroner.

April
6. Storbritannia

Forslaget til statsbudsjett for finansåret
1976/77 legges fram. Budsjettet er gjort opp
med et underskott på nesten 12 milliarder
pund eller noe mer enn det anslåtte underskott
på inneværende års statsregnskap. Forslaget
innebærer blant annet økte avgifter på to-
bakk, alkoholholdige drikkevarer og bensin.
Merverdiavgiften på en rekke varige konsum-
varer blir derimot redusert fra 25 prosent til
12,5 prosent. Sosiale trygder og pensjoner
foreslås økt betydelig.

20. Sveits
Myndighetene innfører nye regler for inn-

førsel av utenlandsk valuta. Privatpersoner
kan heretter bare ta inn utenlandske penger
for inntil 20 000 sveitsiske francs pr. kvartal.

22. Sverige
Regjeringen foreslår økt skattefradrag for

næringslivets maskininvesteringer og økt in-
vesteringsstøtte til bedrifter som ikke kan
benytte seg av fradragsordningen. Den oko-
nomiske støtte til bedrifter som produserer
for lager forlenges til å gjelde 2. halvår 1976
for en del foretak.

23. Storbritannia
Diskontoen, «minimum lending rate», heves

fra 9 prosent til 10,5 prosent.

Mai
1. Vest-Tyskland

Myndighetene øker bankenes reservekrav
med 5 prosentpoeng og varsler en øking på
ytterligere 5 prosentpoeng fra 1. juni.
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6. Italia
Myndighetene setter i verk importrestrik-

sjoner. Importører av de fleste varer blir
pålagt å deponere 50 prosent av verdien av
de importerte varene rentefritt i nasjonal-
banken for en periode av seks måneder. Ord-
ningen gjelder også kjøp av utenlandsk va-
luta i Italia, \og den skal gjelde i tre måneder.

12. Italia
Bestemmelsen om prisstopp på husleier

blir forlenget til å gjelde også i 2. halvår
1976.

21. Storbritannia
Diskontoen heves fra 10,5 prosent til 11,5

prosent.

28. OPEC
OPEC's ministermøte i Indonesia varsler

uendrede priser på råolje etter at den nå-
værende prisavtalen utløper 30. juni i år.

Juni
1. Nederland

Diskontoen settes opp fra 4 prosent til 4,5
prosent.

1. Italia
Bankenes rninstereservesatser økes.

4. Sverige
Diskontoen settes opp fra 5,5 til 6 prosent,

cg bankenes reservekrav varsles hevet fra
1. juli.

T. Sambandsstatene
Det vedtas å innfore importregulering for

spesialstål for å beskytte amerikanske produ-
senter mot den sterke konkurransen fra ut-
landet.

8. Storbritannia
Elleve større industriland stiller til rådig-

het kreditter på i alt 5,3 milliarder dollar for
Storbritannia for å motvirke et videre fall i
pundkursen.

8. Sveits
Diskontoen settes ned fra 2,5 prosent til

2 prosent.

10. Østerrike
Diskontoen settes ned fra 5 prosent • til 4

prosent.

16. Storbritannia
Landsorganisasjonen gir sin tilslutning til

regjeringens forslag om å begrense lønns-
økingene til om lag 4,5 prosent i et år fram-
over fra 1. august.

17. Storbritannia
Regjeringen offentliggjør at den vil iverk-

sette de skattelettelsene som ble varslet i
statsbudsjettet og som skulle gjennomføres
hvis det ble oppnådd tilfredsstillende lønns-
avtaler med fagorganisasjonene. Skatteend-
ringen vil gjelde fra 6. april i år.

18. Nederland
Diskontoen settes opp fra 4,5 prosent til

5 prosent.

22. Frankrike
Diskontoen settes opp fra 8 prosent til 9,5

prosent for å motvirke fallet i kursen på
franc.

Juli
5. Finland

Prisstoppen oppheves etter å ha vart i 5
måneder.

7. Sverige
Regjeringen bestemmer at ordningen med

å bruke midler fra investeringsfondene til
investeringer i bygg og anlegg forlenges fram
til utgangen av mars 1977.

14. Sverige
Regjeringen innfører prisstopp på visse

typer papir og papp. Prisstoppen på lastebil-
transporter oppheves.

21. Italia
Regjeringen varsler at importdeponerings-

ordningen (se(se 6. mai) , som skulle oppheves i
begynnelsen av august, vil bli forlenget til å
gjelde fram til 3. november.

23. Belgia
Diskontoen settes opp fra 7 prosent til 8

prosent.

28. Sverige
Regjeringen innfører prisstopp på biler og

reservedeler til biler.

30. Italia
Regjeringen legger fram sitt forslag til

neste års statsbudsjett. Forslaget, som har
en total utgiftsside på vel 47 000 milliarder
lire (en øking på 23,5 prosent fra året før),
er gjort opp med et underskott på 11 500 mil-
liarder lire, eller om lag det samme som på
inneværende års budsjett.

August
2. Nederland

Diskontoen settes opp fra 5 prosent til 5,5
prosent.
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13. Belgia
Diskontoen settes opp fra 8 prosent til 9

prosent.

16. Nederland
Diskontoen settes opp fra 5,5 prosent til

6,5 prosent.

19. Sverige
Riksbanken beslutter å heve rentesatsen

med 2 prosentpoeng for den del av bankenes
opplåning i nasjonalbanken som overstiger
75 prosent av bankenes egenkapital.

19. Danmark
Regjeringens økonomiske opplegg vedtas

av Folketinget. Opplegget inneholder bl.a.
nedskjæringer i de offentlige utgifter, (Ate
skatter og at lønnsøkingene de nærmeste to
år begrenses til 2 prosent pr. år.

20. Nederland
Diskontoen settes opp fra 6,5 prosent til

7 prosent.

September
13. Storbritannia

Diskontoen settes opp fra 11,5 prosent til
13 prosent.

16. Sambandsstatene
Senatet og Representantenes Hus vedtar

et utgiftstak på 413 milliarder dollar for
statsbudsjettet i finansåret 1977 som starter
1. oktober i år. Budsjettet er gjort opp med
et maksimalt underskott på 51 milliarder
dollar.

16. Storbritannia
Nasjonalbanken øker bankenes reservekrav

for å redusere likviditeten i banksektoren.

19. Sverige
Riksdagsvalget gir de ikke-sosialistiske

partiene majoritet med 11 mandater.

22. Frankrike
Regjeringen legger fram sitt forslag til

neste års statsbudsjett. Det har en total ut-
giftsside på 3 333,3 milliarder franc, en øking
på 13,8 prosent fra året før, og viser om lag
balanse. Underskottet i inneværende bud-
sjettår anslås til 15-16 milliarder franc.
Regjeringen varsler også andre tiltak for å
dempe prisstigningen. For de fleste varer og
tjenester blir det iverksatt prisstopp fram til
årsskiftet, mens prisstoppen for offentlige
gebyrer skal gjelde fram til 1. april 1977.

23. Frankrike
Diskontoen settes opp fra 9,5 prosent til

10,5 prosent.

Oktober
1. Nederland

Merverdiavgiften økes fra 16 prosent til
18 prosent på en rekke varer og tjenester.

1. Italia
Regjeringen varsler at diskontoen vil bli

hevet fra 12 prosent til 15 prosent fra 4. ok-
tober. Det innføres dessuten en 10 prosent
avgift på alt kjøp av utenlandsk valuta for
en periode av to uker og bankenes reserve-
krav heves. Det varsles også tiltak for å sti-
mulere til økt eksport. Alle disse tiltakene
må ses på bakgrunn av det sterke fallet i
kursen på italienske lire.

4. Sverige
Nasjonalbanken vedtar å heve diskontoen

fra 6 prosent til 8 prosent for å motvirke en
videre reduksjon i landets valutareserver.

5. Danmark
Diskontoen settes opp fra 8,5 prosent til 11

prosent som følge av den seinere tids uro på
valutamarkedet.

7. Storbritannia
Diskontoen heves fra 13 prosent til 15

prosent. Videre pålegges bankene å øke sine
fondsaysetninger med to prosent for å bremse
økingen i pengemengden.

8. Italia
Regjeringen legger fram en rekke forslag

for å redusere kjøpekraften i den private
sektor. Blant annet blir olje- og bensin-
prisene hevet betydelig, veiavgiften blir økt,
og systemet med indeksregulering av lonnin-
gene, som antas å gi kompensasjon for 70
prosent av prisstigningen i 1976, blir modi-
fisert noe.

18. Europeisk valutasamarbeid,
«slangen».

Landene i det vesteuropeiske valutasam-
arbeidet, den såkalte «slangen», endrer for-
holdet mellom sentralkursene på samarbeids-
landenes valutaer. Belgiske francs og neder-
landske gylden skrives ned med to prosent
i forhold til tyske mark, norske og svenske
kroner skrives ned med tre prosent, mens
danske kroner skrives ned med seks prosent.
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25. Italia
Regjeringen innfører en avgift på 7 pro-

sent på kjøp av utenlandsk valuta. Ordningen
skal gjelde i fire måneder.

26. Sveits
Regjeringen legger fram sitt budsjettfor-

slag for 1977. Budsjettet, som har en total
utgiftsside på 16,2 milliarder sveitsiske franc,
en øking på bare 1,9 prosent fra året før, er
gjort opp med et underskott på 2,2 milliarder
sveitsiske franc, eller nær 1 milliard sveitsiske
franc mer enn underskottet på inneværende
års budsjett.

November
4. Sverige

Bankenes reservekrav senkes med gjennom-
snittlig 1,5 prosentpoeng.

8. E F
EF's ministerrådsmøte offentliggjør at EF

vil tilbakebetale Storbritannias lån til Italia
på 486 millioner dollar som forfaller 9. de-
sember.

10. Vest-Tyskland
Forbundsregjeringen bevilger 430 millioner

mark til spesielle sysselsettingstiltak. Midlene
skal brukes for å sysselsette personer som har
vært arbeidsløse i seks måneder eller mer.

12. Japan
Regjeringen kunngjør tiltak på i alt 1 000

milliarder yen for å skyte ny fart i konjunk-
turoppgangen. Blant annet skal offentlige
investeringer økes, privat husbygging skal
stimuleres med billige lån og mindre bedrifter
skal støttes med offentlige ordrer og lån fra
offentlige finansinstitusjoner.

22. Sambandsstatene
Diskontoen settes ned fra 5,5 prosent til

5,25 prosent.

22. Canada
Diskontoen settes ned fra 9,5 prosent til 9

prosent.

24. E F
EF-kommisjonen godkjenner en plan for å

løse økonomiske problemer i stålindustrien.
Det vil bli satt opp produksjons- og salgs-
kvoter for de enkelte stålprodusenter innen
EF.

29. Nederland
Diskontoen settes ned fra 7 prosent til 6

prosent.

29. Australia
Den australske dollar devalueres med 17,5

prosent. Australia vil fortsatt binde sin va-
lutakurs til et veid gjennomsnitt av valu-
taene til landets viktigste handelspartnere.

Desember
4. Danmark

Folketinget innfører prisstopp, men pris-
økinger som skyldes høyere råvarepriser og
høyere priser på importerte varer vil bli god-
kjent. Loven skal gjelde fram til 1. mars
1977.

7. Danmark
Diskontoen settes ned fra 11 prosent til 10

prosent.

9. Italia
Nasjonalforsamlingen slutter seg til regje-

ringens forslag om delvis lønnsstopp. Ordnin-
gen vil gjelde fram til 30. april 1978.

14. Ost-Tyskland
Nasjonalforsamlingen godkjenner hoved-

målene i 5-årsplanen for 1976-1980. Nasjo-
nalinntekten ventes å øke med 28 prosent i
løpet av perioden. Handelen med de vestlige
industrilandene vil bli trappet opp.

15. Storbritannia
Regjeringen varsler at den vil redusere

de offentlige utgifter med i alt 2,5 milliarder
pund i en toårsperiode. Nedskjæringene vil
i første rekke ramme bevilgningene til forsvar,
utdannelse, utenlandshjelp og boligbygging.
Nedskjæringene har sammenheng med Stor-
britannias søknad om et lån på 3,9 milliarder
dollar i det internasjonale pengefondet (IMF).

17. OPEC
OPEC-møtet i Qatar for å regulere olje-

prisene avsluttes. 11 av medlemslandene vars-
ler at de vil heve råoljeprisen i to trinn med
i alt 15 prosent, mens Saudi-Arabia og De
Forente Arabiske Emirater, de to største
oljeprodusentene, vil heve prisen på sin olje-
eksport med bare 5 prosent.

22. Canada
Diskontoen settes ned fra 9 prosent til

8,5 prosent.
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Norge
Januar

1. Prisstoppen som ble innført 1. september
1975, oppheves.

1. Rutebilselskapenes takster og takstene
for persontransport med NSB blir satt opp
med 6 prosent. NSB's godstakster blir hevet
med om lag 7,5 prosent.

6. Stortinget vedtar Regjeringens forslag
om å opprette et statlig dominert distribu-
sjonsselskap for olje og bensin og å kjøpe
opp aksjer i Norsk Brændselolje og andre olje-
selskaper. Staten kommer til å eie i alt 86 pro-.
sent av aksjene i det nye distribusjonsselska-
pet. Utgiftene i forbindelse med aksjekjøpet
blir om lag 900 millioner kroner.

23. Stortinget vedtar å utvide Industrifon-
dets (Fondet for vekst og omstilling i indu-
strien) ramme for lånegarantier fra 500 mil-
lioner kroner til 700 milloner kroner og å øke
fondets kapital fra 25 millioner kroner til 45
millioner kroner.

Februar
3. Stortinget vedtar å yte økonomisk støtte

til lageroppbygging i treforedlings- og spon-
plateindustrien.

29. Stortinget ratifiserer avtalen om etable-
ring av Den nordiske investeringsbank og av-
setter 35 millioner kroner til innskott i ban-
ken.

Mars
17. Norges Bank går til støtteoppkjøp av

norske kroner.

19. Stortinget godkjenner at rammene for
innlån til Distriktenes utbyggingsfond utvides
fra 3 000 millioner kroner til 3 500 millioner
kroner.

25. Stortinget diskuterer stortingsmeldin-
gen om naturressurser og økonomisk utvik-
ling.

26. Det oppnås enighet mellom Landsorga,-
nisasjonen og Norsk Arbeidsgiverforening om
et anbefalt forslag til ny tariffavtale. Lønns-
tillegget i avtalen er beregnet til 3,9 prosent.
I tillegg kommer kompensasjon for arbeids-
tidsforkortelsen. Det forutsettes i avtalen at
myndighetene gir skattelettelser som på års-
basis vil utgjøre 1,1 milliarder kroner, at ar-

beidsgiveravgiften til folketrygden reduseres
fra 1. mai og at det gis subsidier på mat-
varer (se 7. april).

30. Stortinget vedtar at rammen for sta-
tens garantiansvar for eksportkreditter heves
fra 5 milliarder kroner til 7 milliarder kroner.
Rammen for garantiansvar ved eksport til ut-
viklingsland og ved investeringer i utviklings-
land heves fra 1 milliard kroner til 2 milliar-
der kroner.

April
1. Myndighetene tillater at renten på før-

ste prioritets boligpantelån og boliglån med
tilsvarende sikkerhet heves fra 7,0 prosent
til 7,5 prosent.

7. Regjeringens forslag for statens bidrag
til gjennomføring av inntektsoppgjøret mel-
lom Landsorganisasjonen og Norsk Arbeids-
giverforening legges fram. Forslaget innehol-
der en skattelette på 1,1 milliarder kroner for--
delt på en progresjonsdemping på 830 millio-
ner kroner og en reduksjon av folketrygd-
premien på 0,3 prosentpoeng for lønnstakere
og selvstendige næringsdrivende som tilsvarer
270 millioner kroner. Videre foreslår Regje-
ringen at barnetrygden forhøyes med 108 kro-
ner pr. barn fra 1. juni. Arbeidsgiveravgiften
til folketrygden nedsettes med 1,2 prosent-
poeng, og en bevilgning på 200 millioner kro-
ner øremerkes for eventuelle prissubsidier.

8. Stortinget bevilger 120 millioner kroner
ekstra til likviditetslån for å motvirke ar-
beidsløshet som følge av produksjonsinn-
skrenkninger. Stortinget gir også fullmakt til
helt eller delvis å ettergi likviditetslån gitt
til industribedrifter i årene 1973-1976.

8. Statsbankenes innvilgningsramme for
1976 heves med nær 800 millioner kroner blant
annet for å lette finansieringen av industriens
miljøverninvesteringer.

29. Stortinget vedtar at heller ikke i år skal
noe av tilveksten i folketrygdfondet plasseres
som innskott i forretnings- og sparebanker.

Mai
3. Stortinget vedtar at statens garantiram-

me for obligasjoner utstedt av Låneinstituttet
for skipsbyggerier utvides fra 2 milliarder til
4 milliarder kroner.

4. Odelstinget vedtar enstemmig forslaget
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om 6 dagers ekstra ferie for arbeidstakere
over 60 år.

14. Ny jordbruksavtale inngås mellom Nor-
ges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukar-
lag og staten. Avtalen vil gi jordbruket en
inntektsøking på nær 2 milliarder kroner i
første avtaleår, og forutsetter en ytterligere
opptrapping av jordbrukets inntekter seinere.
Vel halvparten av inntektsøkingen første av-
taleår skal tas ut ved høyere produktpriser,
mens resten fordeler seg på andre inntekts-
hevende tiltak.

14. Opptellingen etter uravstemmingen i
Landsorganisasjonen viser at 109 000 med-
lemmer (63 prosent av de avgitte stemmene)
vil godkjenne avtalen om det kombinerte inn-
tektsoppgjøret, mens 65 000 (37 prosent) vil
forkaste den.

20. Stortinget debatterer det kombinerte
inntektsoppgjøret og gir sin tilslutning til Re-
gjeringens opplegg (se 7. april).

21. Stortinget vedtar Regjeringens forslag
om at staten skal overta samtlige av de reste-
rende privateide aksjer i Store Norske Spits-
bergen Kulkompani.

25. Norske Bankfunksjonærers Forbund
vedtar at foreningens medlemmer skal legge
ned arbeidet fra arbeidstidens begynnelse 28.
mai etter at medlemmene med stort flertall
ved uravstemming har forkastet forslaget til
ny tariffavtale.

29. Stortinget vedtar enstemmig å forlenge
den nåværende ordning med rentestøtte for
ekstraordinære lagerinvesteringer fram til
1. oktober.

Juni
1. NSB forhøyer godstakstene med om lag

6 prosent.

2. Norges Fiskarlag og staten inngår av-
tale om økonomisk støtte til fiskerinæringen.
Rammen for avtalen beregnes til 267,1 millio-
ner kroner, hvorav 177,1 millioner kroner gis
som tilskudd og resten som lån.

3. Lagtinget bifaller Odelstingets vedtak av
31. mai om lov om tvungen lønnsnemnd for
bankansatte. Bankfunksjonærene varsler at
arbeidet vil bli gjenopptatt 6. juni.

10. Stortinget vedtar å utvide statens ga-
rantiansvar i Garantiinstituttet for skip og

9 - Økonomisk utsyn.

borerigger fra 2 milliarder kroner til 4 mil-
liarder kroner. Tidsfristen for å gi garantier
blir forlenget fra 1. november 1976 til 1. mars
1978.

16. Stortinget diskuterer utbyggingen av
Statfjordfeltet.

21. Regjeringen bestemmer at de om lag
400 sparebankene her i landet skal fritas for
skatteplikt.

25. Regjeringen strammer inn pengepolitik-
ken for å redusere kreditt-tilførselen i øko-
nomien. Det innføres primærreservekrav på.
3,5 prosent fra 1. juli for alle forretningsban-
ker i Sør-Norge. Plasseringsplikten i forret-
nings- og sparebankene blir også skjerpet ved
at maksimalsatsen for beholdningen av nor-
ske ihendehaverobligasjoner blir hevet fra 23
prosent til 25 prosent av forvaltningskapita-
len.

Juli
1. Rutebilselskapenes takster blir satt opp

med 8 prosent.

5. Rikslønnsnemnda fastsetter den økono-
miske rammen for bankfunksjonærenes tariff-
revisjon til 7,1 prosent. Den nye avtalen gjel-
der fra 4. juni i år til 30. april 1978.

9. Regjeringen gir tillatelse til å overskride
bevilgningen til finansiering av lageropplegg
med 10 millioner kroner og avsetter 50 millio-
ner kroner til sysselsettingstiltak i vinteren
1976/77.

August
10. Regjeringen utvider primærreservekra-

vet (se 25. juni) til også å omfatte alle spare-
banker i Sør-Norge med en sats på 2,5 pro-
sent.

September
6. Diskontoen settes opp fra 5 prosent til

6 prosent. Rentesatsen for 3 måneders stats-
kasseveksler heves til 5,5 prosent, og renten
på bankenes likviditetslån i Norges Bank går
opp med 1 prosent.

6. Regjeringen legger fram forslag til lov
om innføring av en 200 mils økonomisk sone.

8. Prisdirektoratet fastsetter maksimalpris
på poteter.
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10. Regjeringen bestemmer at den nye ak-
sjeloven, som ble vedtatt av Stortinget 4. juni,
skal tre i kraft fra 1. januar 1977.

13. Regjeringen setter i verk en del pris-
regulerende tiltak. Disse omfatter blant annet
en generell prisstopp for produkter fra landets
300 største bedrifter, avansestopp for tekstil-
og konfeksjonsvarer, samt for skotøy, inn-
føring av maksimalavanser for en rekke grønn-
saker og prisstopp for skurtømmer av bartre
m.m. Sammen med matvaresubsidier er det
meningen at tiltakene skal dempe stigningen
i konsumprisindeksen, slik at den fra 1975 til
1976 ikke overstiger 9,2 prosent som forutsatt
i det kombinerte lønnsoppgjør.

15. Primærreservekravet for forretnings-
banker i Sør-Norge forhøyes med 1 prosent
poeng til 4,5 prosent for å bremse på kredit-
tilførselen i økonomien.

Oktober
1. Regjeringen vedtar at sparekontrakter

med skattefradrag som forfaller i år og neste
år, kan fortsette i ytterligere 5 år uten n37
avtale eller spesiell melding til spareinstitu-
sjonene.

2. Trontalen og Beretningen om rikets til-
stand leses opp i Stortinget.

6. Regjeringens forslag til statsbudsjett
for 1977 viser en samlet utgiftsside på 62,8
milliarder kroner, en øking på om lag 24 pro-
sent i forhold til det budsjett Stortinget ved-
tok i fjor. Inntektene anslås til 46,4 milliarder
kroner og underskottet til om lag 16,4 milli-
arder kroner, eller 3,6 milliarder kroner mer
enn i inneværende budsjettår. Forslaget inne-
bærer blant annet økte priser på øl, brennevin,
bensin, telefon, porto, offentlige transport-
midler og elektrisk strøm. Arbeidsgiveravgif-
ten til Folketrygdfondet vil bli satt opp med
1,2 prosentpoeng fra 1. mai i den sone som har
høyeste avgiftssats. I Regjeringens skattepoli-
tiske opplegg for 1977 inngår blant annet at
nedre grense for statsskatten heves og at

progresjonsgrensene i statsskatten justeres.
Videre inkluderer skatteletten vedtak som alle-
rede er gjort i Stortinget (se 7. april og 20.
mai).

I nasjonalbudsjettet for 1977, som legges
fram sammen med statsbudsjettet, regnes det
med en volumvekst i bruttonasjonalproduktet
på 8,0 prosent fra 1976 til 1977 (4,5 prosent
utenom sjøfart og oljevirksomhet), mens veks-
ten fra 1975 til 1976 anslås til nesten 6 prosent
(4,7 prosent utenom sjøfart og oljevirksom-
het). Det private konsumet ventes å stige med
4,4 prosent i 1977, mens bruttoinvesteringene
i fast realkapital antas å ville øke med 0,3 pro-
sent. Utenom sjøfart og oljevirksomhet regner
regjeringen med at bruttoinvesteringene vil
øke med 5,1 prosent. Eksporten av varer og
tjenester ventes å stige med hele 15,3 prosent
i volum og importen med 4,0 prosent.

21. Eksportfinans og Statsbanken for uten-
rikshandel i Sovjetunionen undertegner en
kredittavtale etter mer enn tre års forhand-
linger. Rammebeløpet er på 100 millioner kro-
ner og er garantert av den norske stat.

29. Regjeringen hever primærreservekra-
vene for sparebanker i Sør-Norge fra 2,5 pro-
sent til 3,5 prosent.

November
23. Stortinget vedtar Regjeringens forslag

om en ekstrabevilgning på 40 milliarder kroner
til likviditetslån.

Desember
6. Stortinget gir Regjeringen -fullmakt til å

ta opp lån i utlandet på inntil 6 milliarder
norske kroner.

16. I salderingsdebatten i Stortinget blir
Regjeringens opprinnelige forslag til stats-.
og trygdebudsjett forhøyet med nær 900 milli-
oner kroner. Blant annet blir bevilgninger til
likviditetslån økt og ordningen med lager-
finansiering for treforedlingsindustrien og
Jernverket blir forlenget.



Privat konsum 	
Offentlig konsum 	

Sivilt 	
Militært 	

Bruttoinvestering 	
Bygninger og anlegg 	
Skip og båter 	
Annet transportmateriell 	
Maskiner, redskap, inventar 	
Oljeboreplattformer, oljeutvinnings-

anlegg m. v	
Lagerendring 	

Eksportoverskott 	
Eksport 	
- Import 	

Bruttonasjonalprodukt 	
Kapitalslit 	

Bygninger og anlegg 	
Skip og båter 	
Annet transportmateriell 	
Maskiner, redskap, inventar 	
Oljeboreplattformer, oljeutvinnings-

anlegg m. v	

Nettonasjonalprodukt 	

54 188 60 398 68 643 81 153 93 449
15 945 18 018 20 889 25 128 28 847
12 730 14 513 16 969 20 378 23 565
3 215 3 505 3 920 4 750 5 282

27 499 33 899 44 314 51 806 63 565
14 870 16 242 19 971 23 428 26 973
3 373 4 798 3 618 6 740 7 993
2 173 2 410 2 942 3 217 3 728
5 945 6 468 7 831 9 955 11 346

1 229 3 095 5 478 7 426 11 780
- 91 886 4 474 1 040 1 745

765 - 542 -3 687 - 9 850 -15 850
40 055 48 730 59 898 62 161 69 250
39 290 49 272 63 585 72 011 85 100

98 397 111 773 130 159 148 237 170 011
13 576 15 307 18 827 21 056 24 436
3 951 4 438 5 351 6 183 6 954
3 673 4 188 4 952 5 129 5 567
1 927 2 168 2 510 2 870 3 284
3 712 3 974 4 726 5 505 6 338

313 539 1 288 1 369 2 293
-

84 821 96 466 111 332 127 181 145 575
--

*1

Nasjonalregnskap.

I 	 1972*
	

1973*	 1974*	 1975*
	

1976*

A. Nasjonalprodukt etter anvendelse. Mill. kr.

B. Nasjonalprodukt etter anvendelse. Prosentvis fordeling.

Privat konsum 	
Offentlig konsum 	

Sivilt 	
Militært 	

Bruttoinvestering 	
Bygninger og anlegg 	
Skip og båter 	
Annet transportmateriell 	
Maskiner, redskap, inventar 	
Oljeboreplattformer, oljeutvinnings-

anlegg m. v	
Lagerendring 	

Eksportoverskott 	
Eksport 	
- Import 	

Bruttonasjonalprodukt 	
Kapitalslit 	

Bygninger og anlegg 	
Skip og båter 	
Annet transportmateriell 	
Maskiner, redskap, inventar 	
Oljeboreplattformer, oljeutvinnings-

anlegg m. v	

Nettonasjonalprodukt 	

55,1 54,1 52,7 54,7 54,9
16,2 16,1 16,0 17„0 17,0
12,9 13,0 13,0 13,8 13,9
3,3 3,1 3,0 3,2 3,1

27,9 30,3 34,1 34,9 37,4
15,1 14,5 15,4 15,8 15,9
3,4 4,3 2,8 4,5 4,7
2,2 2,1 2,3 2,2 2,2
6,0 5,8 6,0 6,7 6,7

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

0,8 -0,5 - 2,8 6,6 9,3
40,7 43,6 46,0 41,9 40,7
39,9 44,1 48,8 48,5 50,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
13,8 13,7 14,5 14,2 14,4
4,0 4,0 4,1 4,2 4,1
3,7 3,7 3,8 3,5 3,3
2,0 1,9 2,0 1,9 1,9
3,8 3,6 3,6 3,7 3,7

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

86,2 86,3 85,5 85,8 85,6

9* - økonomisk utsyn.



I	 1972*
	

1973*
	

1974*
	

1975*
	

1976*

C. Nasjonalprodukt etter anvendelse. Prisindekser. 1970 = 100.

	

149,8	 163,3

	

165,3	 180,8

	

166,2	 181,7

	

161,3	 176,9

	

155,3	 173,8

	

153,0	 165,9

	

281,1	 319,7

	

149,4	 166,1

	

132,2	 140,7

113,6
118,9
119,5
116,5
112,4
110,1
140,0
115,6
108,6

122,5
128,7
129,6
125,0
121,4
118,7
134,0
124,6
109,9

121,1

133,8
144,4
144,7
143,3
138,7
137,9
183,2
135,4
122,1

Privat konsum 	
Offentlig konsum 	

Sivilt 	
Militært 	

Bruttoinvestering 	
Bygninger og anlegg 	
Skip og båter 	
Annet transportmateriell 	
Maskiner, redskap, inventar 	
Oljeboreplattformer, oljeutvinnings-

anlegg m. v 	
Lagerendring 	

Eksportoverskott 	
Eksport 	
- Import 	

Bruttonasjonalprodukt 	
Kapitalslit 	

Bygninger og anlegg 	
Skip og båter 	
Annet transportmateriell 	
Maskiner, redskap, inventar 	
Oljeboreplattformer, oljeutvinnings-

anlegg m. v 	

138,1 156,9	 168,1110,4

• •	 • •

	

143,7	 148,5

	

155,5	 166,6

• •
142,8
146,7

• •
103,9
108,3

• •
116,8
118,7

122,2
119,3
119,7
126,6
124,5
109,9

148,7	 161,4
148,1	 159,8
153,8	 166,8
156,3	 168,9
150,7	 167,2
133,1	 142,1

112,0
111,7
110,6
113,8
115,7
108,9

135,2
136,5
138,6
150,1
136,9
122,6

137,5 156,8	 164 4109,8 118,5

Nettonasjonalprodukt 	 148,8	 161,7134,9122,7112,1

D. Bruttonasjonalprodukt etter næring. Mill. kr.

*2

Nasjonalregnskap (forts.

Jordbruk 	 3 543 3 641 4 350 5 008 6 166
Skogbruk 	 912 1 000 1 387 1 747 1 940
Fiske og fangst 	 1 237 1 699 1 759 1 380 1 849
Bergverksdrift 	 746 797 891 926 1 040
Industri 	 21 561 24 279 27 666 31 673 35 367
Utvinning og rørtransport av råolje og na-

turgass 	 208 245 598 3 740 6 362
Kraft- og vannforsyning 	 3 006 3 451 4 387 5 087 5 740
Bygge- og anleggsvirksomhet inkl. olje-

boring 	 7 874 8 418 10 258 11 576 12 978
Varehandel m.v. 	 18 536 21 480 25 825 28 867 33 028
Hotell- og restaurantdrift 	 1 320 1 417 1 594 1 944 2 297
Sjøfart 	 7 931 9 591 10 737 8 458 8 196
Annen samferdsel 	 6 617 7 278 8 260 9 491 10 762
Bank- og forsikringsvirksomhet 	 2 516 3 076 3 940 4 259 5 066
Eiendomsdrift 	 4 888 5 472 6 286 7 017 7 696
Forretningsmessig tjenesteyting 	 2 160 2 363 2 757 3 285 3 794
Offentlig, sosial og privat tjenesteyting • • • 17 658 20 324 23 099 27 840 32 389
Korreksjon frie banktjenester 	 -2 316 -2 758 - 3 635 -4061 - 4 659

Bruttonasjonalprodukt 	 98 397 111 773 130 159 148 237 170 011

Bedrifter 	 85 561 96 963 113 139 127 540 145 756
Stats- og trygdeforvaltning 	 5 260 5 907 6 605 7 879 9 185
Kommunalforvaltning 	 7 576 8 903 10 415 12 818 15 070

•••■•■•••••■



412	 19 775
889	 6 622
941	 7 891
882	 12 272
170	 8 427
970	 8 163
734	 11 900
595	 7 541
821	 S 943

414	 91 534
739	 1 915

153	 93 449

1 166 1 240 1 616 1
146 158 172
405 431 529
248 279 397

3 503 3 795 5 728 6

1 237 2 326 4 594 6
2 065 2 174 2 469 3

558 649 705
782 901 1

2 238 2 570 3 143 3
1 748 1 857 2 158 2
3 113 4 523 3 306 6

1 848 2 167 2 604 3
348 412 437

5 309 5 812 6 767 8
3 658 3 838 4 314 5

27 590 33 013 39 840 50

18 590 22 270 26 861 35
3 986 5 454 6 970 8
1 684 1 729 2 037 2
3 330 3 565 3 972 4

996	 2 190
219	 234
589	 641
314	 353
805	 7 522

517	 9 080
256	 4 198

811	 923
003	 2 710

643
390
307

023
532
096
265

61 820

44 104
9 296
2 684
5 736

Jordbruk 	
Skogbruk 	
Fiske og fangst 	
Bergverksdrift ekskl. oljeutvinning 	
Industri 	
Utvinning og rørtransport av råolje og

naturgass 	
Kraft- og vannforsyning 	
Bygge- og anleggsvirksomhet ekskl. olje-

boring 	
Oljeboring 	
Varehandel, hotell- og restaurantdrift, for-
retningsbygg  

Hjelpevirksomhet for landtransport, veier
Sjøfart  
Annen samferdsel ekskl. oljetransport med

rør 	
Bank- og forsikringsvirksomhet 	
Boliger 	

	

Offentlig, sosial og privat tjenesteyting . . . 	

Bruttoinvestering i fast kapital 	

Private bedrifter 	
Offentlige bedrifter 	
Stats- og trygdeforvaltning 	
Kommunalforvaltning 	

4 265
2 591
7 538

3 703
722

8 690
6 460

766

479
179
274
834

*3.

Nasjonalregnskap (forts.

I	 1972*
	

1973*
	

1974*
	

1975*
	

1976*

E. Privat konsum. Mill. kr.

12 217 13 383 14 805 17
4 177 4 573 4 991 5
5 242 5 567 6 055 6
7 242 8 133 9 429 10
4 564 5 171 6 168 7
4 236 4 994 5 697 6
6 427 7 231 8 243 9
4 260 4 730 5 552 6
5 089 5 713 6 471 7

53 454 59 495 67 411 79
734 903 1 232 1

54 188 60 398 68 643 81

Matvarer 	
Drikkevarer og tobakk 	
Klær og skotøy 	
Bolig, lys og brensel 	
Møbler og husholdningsartikler 	
Helsepleie 	
Transport, post- og teletjenester 	
Fritidssysler og utdanning 	
Annet konsum 	

Spesifisert konsum 	
Korreksjonsposter' 	

Privat konsum 	

F. Bruttoinvestering i fast kapital etter næring. Mill. kr.

i Omfatter nordmenns konsum i utlandet minus utlendingers konsum av de spesifiserte poster.



84 821
18 193
5 233

71 861

2 789
767
803
571

18 744
5 788

10 105

2 851

— 152
1 504

6 558
8 173
1 034
4 526
4 518
2 571
3 204
1 739

16 828
2 316

96 466
20 331
5 975

82 110

2 852
835

1 215
635

21 722
6 176

11 324

4 222

— 317
1 804

6 997
9 407
1 121
5 705
4 937
3 084
3 598
1 886

19 387
—2 758

*4

Nasjonalregnskap (forts.).

I 1972*	 1973*	 E	 1974*	 1975*	 1976*

G. Faktorinntekt etter næring. Mill. kr.

Nettonasjonalprodukt 	
— Indirekte skatter' 	

Subsidier' 	
Faktorinntekt 	

Jordbruk 	
Skogbruk 	
Fiske og fangst 	
Bergverksdrift 	
Industri 	

Skjermede industrigrupper2 	

Hjemmekonkurrerende industri-
grupper2 	

Utekonkurrerende industri-
grupper2 	

Utvinning og rørtransport av råolje og
naturgass 	

Kraft- og vannforsyning 	
Bygge- og anleggsvirksomhet inkl. olje-

boring 	
Varehandel m. v	
Hotell- og restaurantdrift 	
Sjøfart 	
Annen samferdsel 	
Bank- og forsikringsvirksomhet 	
Eiendomsdrift 	
Forretningsmessig tjenesteyting 	
Offentlig, sosial og privat tjenesteyting 	
Korreksjon frie banktjenester 	

111 332
22 745

7 514
96 101

3 297
1 164
1 172

726
26 432

7 412

13 179

5 841

— 692
2 360

8 469
11 426

1 284
6 234
5 678
3 930
4 029
2 198

22 029
— 3 635

127 181
26 471
9 339

110 049

3 744
1 536

813
742

29 841
8 688

15 670

5 483

2 378
2 577

9 414
12 929

1 587
3 805
6 646
4 242
4 443
2 669

26 744
—4061

145 575
30 746
11 121

125 950

4 959
1 736
1 202

817
33 426
10 057

17 681

5 688

3 627
2 934

10 343
14 817
1 901
3 187
7 598
5 109
4 822
3 119

31 012
— 4 659

H. Lønnskostnader etter næring. Mill. kr.

Jordbruk 	
Skogbruk 	
Fiske og fangst 	
Bergverksdrift 	
Industri 	

Skjermede industrigrupper 2 	

Hjemmekonkurrerende industri-
grupper 2 	

Utekonkurrerende industrigrupper2 .
Utvinning og rørtransport av råolje og

naturgass 	
Kraft- og vannforsyning 	
Bygge- og anleggsvirksomhet inkl. olje-

boring 	
Varehandel m. v. 	

Hotell- og restaurantdrift 	
Sjøfart 	
Annen samferdsel 	
Bank- og forsikringsvirksomhet 	
Eiendomsdrift 	
Forretningsmessig tjenesteyting 	
Offentlig, sosial og privat tjenesteyting . .

Lønnskostnader i alt 	

Bedrifter 	
Stats- og trygdeforvaltning 	
Kommunalforvaltning 	

	161 	 176

	

326	 379

	

117	 120

	

450	 519

	

16 526	 19 540

	

4 884	 5 619

	

9 150	 10 971

	

2 492	 2 950

20	 48
828	 942

	5 339	 6 527

	

7 733	 8 862

	

967	 1 094

	

4 012	 4 487

	

5 308	 6 196

	

1 995	 2 262

	

67	 81

	

1 337	 1 579

	

17 085	 19 583

	

62 271	 72 395

48 318	 56 386
5 652	 6 313
8 301	 9 696

55 042

42 956
5 034
7 052

150
296
111
403

14 702
4 400

8 044
2 258

17
733

5 081
6 735

824
3 525
4 700
1 692

56
1 167

14 850 

196
424
140
620

23 155
6 604

12 973
3 578

89
1 114

7 819
10 515

1 358
4 832
7 292
2 683

100
1 906

23 747 

222
457
154
681

25 701
7 302

14 425
3 974

139
1 283

8 727
12 260

1 564
5 421
8 070
2 977

111
2 154

27 722

97 643

74 732
8 802

14 109 

85 990

66 455
7 551

11 984     

i Se note til tabell Q. 2 Se noter til tabell N.
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Nasjonalregnskap (forts.).

I	 1972*
	

1973*	 1974*	 1975*
	

1976*

I. Eierinntekt (inntekt av kapital og av eget arbeid) etter næring. Mill. kr.

3 548
1 112

673
122

6 686
2 084

	

2 061	 2 174	 2 208	 2 697

	

593	 1 730	 2 891	 1 905

	

169	—337	— 740	 2 289

	

771	 976	 1 418	 1 463

1 4771 595

	

1 658	 1 942
1 438	 1 674	 2 564

	

210	 154	 190	 229
—1 027

	

—182	 —371	 — 518	 —646

	

1 001	 1 693	 1 747

	

879	 1 089	 1 668	 1 559

	

3 148	 3 531	 3 948	 4 343

	

572	 549	 619	 763

	

1 978	 2 302	 2 446	 2 997

	

—2316 	 —2758	 —3635 	 —4061

Eierinntekt  	 16 819	 19 839	 23 706	 24 059

Privat kapitaltilvekst 	 4 344	 4 869	 7 750	 5 481
Offentlig kapitaltilvekst2  	9 192	 11 721	 11 645	 12 689

Øking i nasjonalformuen 	 13 536	 16 590	 19 395	 18 170
Innenlandsk nettoinvestering  	 13 923	 18 592	 25 487	 30 750
Netto nedgang (+) eller øking (—) i Norges

nettogjeld til utlandet3  	-- 387	 — 2 002	 — 6 092	 — 12 580

Privat inntekt av arbeid og kapital  	 70 135	 79 851	 93 070	 106 695
Lønnskostnader  	 55 042	 62 271	 72 395	 85 990

Løn&  	 47 560	 52 985	 61 560	 73 158
Arbeidsgiveravgift til folke-

trygden m. v.  	 7 482	 9 286	 10 835	 12 832
Selvstendiges inntekt av jordbruk, skog-

bruk m. v. og fiske m. v 	 3 399	 3 869	 4 470	 4 903
Inntekt av boliger  	 1 089	 1 346	 1 588	 1 790
Personlige renteinntekter (netto)  	 1 343	 1 570	 1 806	 2 030
Annen privat inntekt av arbeid og kapital 	 9 262	 10 795	 12 811	 11 982

Offentlig nettoinntekt av kapital  	 698	 1 073	 1 184	 1 452
Renter, aksjeutbytter og irintektsfort

overskott av statlige foretak'  	 149	 154	 467	 455
Skatt på statlige foretak  	 83	 85	 136	 140
Kapitaltilvekst i statlige foretak  	 466	 834	 581	 857

Utlen.dingers nettoin.ntekt av kapital-
plasseringer i Norge  	 1 028	 1 186	 1 847	 1 902

Faktorinntekt  	 71 861	 82 110	 96 101	 110 049

4 737
1 279
1 048

136
7 725
2 755

3 256
1 714

3 488
1 651

1 616
2 557

337
— 2 234

—472
2 132
4 711

965
3 290

— 4 659

28 307

8 165
10 964

19 129
39 129

— 20 000

122 399
97 643
83 681

13 962

6 604
2 184
2 283

13 685
551

— 149
100
600

3 000

125 950

Jordbruk 	
Skogbruk 	
Fiske og fangst 	
Bergverksdrift 	
Industri 	

Skjermede industrigrupper' 	
Hjemmekonkurrerende industri-

grupper' 	

	

Utekonkurreren.de industrigrupper' . . . 	
Utvin.n.in.g og rørtransport av råolje og

naturgass 	
Kraft- og vannforsyning 	
Bygge- og anleggsvirksomhet inkl. olje-

boring 	
Varehandel m. v	
Hotell- og restaurantdrift 	
Sjøfart 	
Annen samferdsel 	
Bank- og forsikringsvirksomhet 	
Eiendomsdrift 	
Forretningsmessig tjenesteyting 	
Offentlig, sosial og privat tjenesteyting
Korreksjon frie banktjenester 	

2 639
471
692
168

4 042
1 388

2 691
509

1 098
185

5 196
1 292

3 121
785

1 052
207

6 892
1 793

J. Øking i nasjonalformuen. Mill. kr.

K. Faktorinntekt etter in.n.tektstype. Mill. kr.

2 414

i Se noter til tabell N. 2 Kapitaltilvekst i offentlig forvaltning og offentlige foretak. 3 Her satt lik overskott
på driftsregnskapet overfor utlandet. 4 Kontant og in natura, medregnet sosiale ytelser. 5 Inklusive eierinntekt i
kommuneforetak.



100,0	 100,0100,0100,0 100,0

	97,0 	 97,2

	

66,5	 66,4

	

11,7	 11,1

	4,5 	 5,3

	

1,6	 1,7

	

1,8	 1,8

	

10,9	 10,9

	

1,3	 0,4

1,7	 2,4

97,6
66,2
10,4

4,7
1,5
1,9

12,9
1,0

1,4

97,2
64,5
11,3

4,7
1,6
1,9

13,2
1,3

1,5

Privat inntekt av arbeid og kapital 	
Lønn' 	

	

Arbeidsgiveravgift til folketrygden m. v	
Selvsten.diges inntekt av jordbruk, skog-

bruk m. v. og fiske m v 	
Inntekt av boliger 	
Personlige renteinntekter (netto) 	
Annen privat inntekt av arbeid og kapital

Offentlig nettoinntekt av kapital 	
Utlendingers nettoinntekt av kapitalplas-

seringer i Norge 	

Faktorirmtekt 	

96,9
64,0
11,3

4,7
1,7
1,9

13,3
1,2

1,9

18 235	 22 219	 28 830	 32 654
1 316	 1 381	 2 008	 2 515
2 242	 3 799	 4 072	 2 946

14 175	 16 705	 19 220	 16 720
1 368	 1 420	 1 491	 1 924
2 719	 3 206	 4 277	 5 402

40 055	 48 730	 59 898	 62 161

25 761	 31 427	 43 969	 47 771
3 478	 5 884	 4 959	 6 585
5 540	 6 450	 7 935	 7 970
1 402	 1 655	 1 887	 2 744
3 109	 3 856	 4 835	 6 941

	39 290	 49 272	 63 585	 72 011

	

765	 - 542	 - 3 687	 - 9 850

	

873	 1 219	 1 955	 1 791

	

503	 505	 530	 526

1 376	 1 724	 2 485	 2 317

	1 901	 2 405	 3 802	 3 693

	

627	 779	 1 088	 1 354

	2 528	 3 184	 4 890	 5 047

	

- 1 152	 - 1 460	 - 2 405	 - 2 730

	

- 387	 -2002 	 -6092	 - 12 580

38 700
2 300
2 700

16 800
2 200
6 550

69 250

56 100
7 800
8 400
3 350
9 450

85 100
- 15 850

4 850
1 700

6 550
4 150

- 20 000

1 850
550

2 400

180	 1 360	 -72	 -1187

- 207	 - 642	-6164 	 - 13 767

	1 946	 4 952	 5 414	 12 841

	

- 1 435	 - 3 303	 - 414	 - 1 907

	

- 308	 353	 1 092	 1 646

	

203	 2 002	 6 092	 12 580

	

4	-1360 	72	 1 187

	

207	 642	 6 164	 13 767

*6

Nasjonalregnskap (forts.

I 	 1972*
	

1973*
	

1974*
	

1975*
	

1976*

L. Faktorinntekt etter inntektstype. Prosentvis fordeling.

M. Utenriksregnskap. Mill. kr.

Varer og tjenester:
Eksport:

Varer fob 	
Skip, nybygde 	
Skip, eldre 	
Bruttofrakter opptjent i skipsfart 	
Reisetrafikk 	
Andre tjenester 	

I alt 	

Import :
Varer cif 	
Skip 	
Skipsfartens utgifter i utlandet 	
Reisetrafikk 	
Andre tjenester 	

I alt 	
Eksportoverskott 	

Renter og stønader:
Fra utlandet:

Renter, aksjeutbytte o. 1. 	
Stønader 	

I alt 	

Til utlandet:
Renter, aksjeutbytte o. 1. 	
Stønader 	

I alt 	
Rente- og stønadsoverskott 	
Overskott på driftsregnskapet 	
Netto endring i totale netto gull- og valuta-

beholdninger og lånegjeld ikke forårsaket
av transaksjoner  

Nedgang i Norges nettogjeld til utlandet

Kapitalregnskap:
Netto inngang, langsiktige kapitaltransak-

sjoner 	
Netto inngang, kjente kortsiktige kapital-

transaksjoner 	
Netto inngang, andre kortsiktige kapital-

transaksjoner og statistiske feil 	

Netto kapitaltransaksjoner i alt 	
Netto endringer i fordringer og gjeld for-

årsaket av valutakursendringer m. v .

Oppgang i Norges nettogjeld til utlandet .

1) Se note 4, tabell K,



Inntekt av jordbruk 	
Lønnskostnader utenom jordbruk 	

Skjermede næringer' 	
Hjemmekonkurrerende næringer' 	
Utekonkurrerende næringer' 	
Utvinning og rørtransport av råolje og

naturgass 	
Eierinntekt utenom jordbruk 	

Skjermede næringer' 	
Hjemmekonkurrerende næringer' 	
Utekonkurrerende næringer' 	
Utvinning og rørtransport av råolje og

naturgass' 	

Faktorinntekt 	

70 135 79 851 93 070 106 695 122 399
15 437 17 896 20 123 23 651 28 348

503 505 530 526 550

86 075 98 252 113 723 130 872 151 297

27 269 32 618 36 869 43 720 49 027
31 38 41 46 45

243 329 420 472 611
54 188 60 398 68 643 81 153 93 449
4 344 4 869 7 750 5 481 8 165

86 075 98 252 113 723 130 872 151 297

Inntekter:
Privat inntekt av arbeid og kapital'
Stønader fra det offentlige6 	

Stønader fra utlandet 	

Inntekter i alt 	

Utgifter:
Direkte skatter og trygdepremier' 	
Overføringer til det offentlige' 	
Stønader til utlandet 	
Privat konsum 	
Privat kapitaltilvekst 	

Utgifter i alt 	

*7

Nasjonalregnskap (forts.).

I 1972*	 1973*
	

1974*
	

1975*
	

1976*

N. Inntekter i skjermede og konkurranseutsatte næringer. Mill. kr.

Inntekt av jordbruk 	
Lønnskostnader utenom jordbruk 	

Skjermede næringer' 	
Hjemmekonkurrerende næringer 2 	

Utekonkurrerende næringer 3 	

Utvinning og rørtransport av råolje og
naturgass 	

Eierinntekt utenom jordbruk 	
Skjermede næringer' 	
Hjemmekonkurrerende næringer' 	
Utekonkurrerende næringer' 	
Utvinning og rørtransport av råolje og

naturgass' 	

Faktorinntekt 	

2 789 2 852 3 297 3 744
54 892 62 110 72 219 85 794
40 479 45 777 52 942 63 355

8 447 9 589 11 465 13 532
5 949 6 724 7 764 8 818

17 20 48 89
14 180 17 148 20 585 20 511
9 763 10 574 12 774 13 114
3 224 3 781 4 045 4 482
1 362 3 130 4 506 626

-169 - 337 - 740 2 289

71 861 82 110 96 101 110 049

4 959
97 421
72 422
15 030
9 830

139
23 570
15 423
5 583

- 924

3 488

125 950

O. Inntekter i skjermede og konkurranseutsatte næringer. Prosentvis fordeling.

3,9 3,5 3,4 3,4
76,4 75,6 75,2 78,0
56,3 55,7 55,1 57,6
11,8 11,7 11,9 12,3
8,3 8,2 8,1 8,0

- 0,1 0,1
19,7 20,9 21,4 18,6
13,5 12,9 13,3 11,9
4,5 4,6 4,2 4,1
1,9 3,8 4,7 0,5

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

100,0 100,0 100,0 100,0

3,9
77,4
57,5
12,0
7,8

0,1
18,7
12,2
4,4

- 0,7

2,8

100,0

P. Private inntekter og utgifter. Mill. kr.

i Utenom jordbruk, men inkl. mjølkeforedling. 2 Skogbruk, fiske og fangst og hjemmekonkurrerende industri
(del av produksjon av næringsmidler, produksjon av tobakksvarer, tekstilvarer, klær, lær, lærvarer, skotøy, møbler
og innredninger av tre, kjemisk-tekniske produkter, jordolje- og kullprodukter, gummiprodukter og plastvarer,
keramikk, glass og glassvarer, valsing og stuping av metaller, produksjon av metallvarer utenom metallkonstruk-
sjoner, maskiner utenom reparasjon av maskiner, elektriske apparater og materiell, bygging av fartøyer, produk-
sjon av andre transportmidler utenom jernbane- og sporvognsmateriell, annen industriproduksjon). 3 Malm- og
kullgruver, utenriks sjøfart, lufttransport, oljeboring og utekonkurrerende industrigrupper (del av produksjon av
næringsmidler, treforedling utenom produksjon av emballasje o. 1., kjemiske råvarer, raffinering av jordolje og
produksjon, men ikke valsing og støping av metaller), men ikke utvinning og rørtransport av råolje og naturgass.
4 For årene til og med 1974 vesentlig påvirket av kapitalslit. 5 For spesifikasjon, se tabell K 6 Inkluderer ytelser
fra sosiale trygder. 7 Ekskl. skatter fra offentlige foretak. 8 Bøter, inndragninger m. v. betalt av private konsumenter.



3 150
37 005

22 745

3 591
43 860

26 471  

	22 100	 25 638

	

645	 833

	

41	 46

4 075
49 127

30 746

29 664
1 082

45

47 646

1 921
15 437

5 233

5 233

384
15 945
8 726

47 646

*8

Nasjonalregnskap (forts.).

1972* 1973* 1974* 1975* 1976*

Q. Offentlig forvaltnings' inntekter og utgifter 2 . Mill. kr.

Inntekter:
Formuesinntekt 	
Direkte skatter og trygdepremier 	
Indirekte skatter medregnet kompensert

merverdiavgift på matvarer 
Indirekte skatter fratrukket kompensert

merverdiavgift på matvarer 	
Kompensert merverdiavgift på, matvarer

Overføringer fra private konsumenter3 	
Stønader fra utlandet 	

2 070
27 352

18 193

18 193

31

2 402
32 703

20 331

20 331

38

Inntekter i alt 	 55 474	 62 941	 73 968 83 993

Utgifter:
Renteutgifter 	
Stønader til private konsumenter 	
Subsidier medregnet kompensert merverdi-
avgift på matvarer  
Subsidier fratrukket kompensert mer-

verdiavgift på matvarer 	
Kompensert merverdiavgift på matvarer

Stønader til utlandet 	
Offentlig konsum 	
Kapitaltilvekst 	

Utgifter i alt 	

R. Sysselsetting etter næring. 1 000 årsverk.

2 248
17 896

5 975

5 975

450
18 018
10 887

55 474

2 683
20 123

7 514

6 869
645
668

20 889
11 064

62 941

3 136
23 651

9 339

8 506
833
882

25 128
11 832

73 968

4 224
28 348

11 121

10 039
1 082
1 089

28 847
10 364

83 993

Jordbruk  	 132	 126	 121	 117
Skogbruk  	 10	 10	 11	 10
Fiske og fangst  	 24	 23	 22	 21
Bergverksdrift  	 10	 10	 9	 9
Industri  	 385	 385	 393	 391

Skjermede industrigrupper4  	124	 122	 123	 123
Hjemmekonkurrerende industri-

grupper'.  	 211	 214	 221	 218
Utekonkurrerende industrigrupper4 . . .	 50	 49	 49	 50

Utvinning og rørtransport av råolje og
naturgass  	 1	 1

Kraft- og vannforsyning  	 15	 16	 16	 16
Bygge- og anleggsvirksomhet inkl. olje-

boring  	 132	 128	 135	 137
Varehandel m. v 	 206	 206	 209	 210
Hotell- og restaurantdrift  	 30	 31	 32	 32
Sjøfart  	 58	 54	 52	 48
Annen samferdsel 	 110	 111	 112	 113
Bank- og forsikringsvirksomhet  	 32	 33	 33	 34
Eiendomsdrift  	 4	 4	 4	 4
Forretningsmessig tjenesteyting  	 33	 34	 35	 36
Offentlig, sosial og privat tjenesteyting	 384	 398	 407	 419

Årsverk utført i alt  	 1 565	 1 569	 1 592	 1 598

113
10
21

9
390
123

217
50

2
16

139
213

32
47

114
34
4

37
432

1 613

Årsverk utført av selvstendige 	
Årsverk utført av lønnstakere 	

	254 	 250	 244	 239

	

1 311	 1 319	 1 348	 1 359
7 .- A' • ,,,A

236
1 377

i Inklusive kommuneforetak. 2 I denne tabell og ellers i nasjonalregnskapet er skatter, avgifter, subsidier og
stønader i prinsippet registrert med de i året påløpne (i motsetning til innbetalte) beløp. Tallene for offentlige
inntekter og utgifter i nasjonalregnskapet avviker derfor fra tallene i de offentlige regnskaper. 3 Se note til tabell P.
4 Se noter til tabell N.



Jordbruk 	
Skogbruk 	
Fiske og fangst 	
Bergverksdrift 	
Industri 	
Utvinning og rørtransport av råolje og

naturgass 	
Kraft- og vannforsyning 	
Bygge- og anleggsvirksomhet inkl. olje-

boring 	
Varehandel in. v. 	
Hotell- og restaurantdrift 	
Sjøfart 	
Annen samferdsel 	
Bank- og forsikringsvirksomhet 	
Eiendomsdrift 	
Forretningsmessig tjenesteyting 	
Offentlig, sosial og privat tjenesteyting .
Korreksjon frie banktjenester 	

	3 402	 3 335	 3 951	 3 909	 4 041

	

839	 888	 970	 1 009	 1 103

	

1 201	 1 151	 1 032	 1 122	 1 307

	

754	 768	 789	 831	 848

	

18 953	 19 958	 20 733	 20 208	 20 576

	

492	 423	 363	 2 379	 3 847

	

2 744	 3 019	 3 327	 3 339	 3 525

	

6 897	 6 970	 7 478	 7 697	 8 182

	

16 967	 17 632	 18 900	 19 983	 21 170

	

1 084	 1 051	 •	 1 106	 1 181	 1 205

	

7 882	 8 526	 9 005	 8 647	 8 525

	

5 728	 5 855	 6 081	 5 903	 6 101

	

1 895	 1 968	 1 982	 1 852	 1 929

	

4 409	 4 614	 4 895	 5 152	 5 399

	

1 722	 1 676	 1 679	 1 711	 1 751

	

14 734	 15 526	 15 980	 16 705	 17 784

	

— 1 856	 — 1 899	 — 1 966	 — 1 951	 — 1 984

Bruttonasjonalprodukt 	

Bedrifter 	
Stats- og trygdeforvaltning 	
Kommunalforvaltning 	

87 847	 91 461	 96 305	 99 677	 105 309

77 275	 80 205	 84 635	 87 385	 92 142
4 332	 4 488	 4 532	 4 679	 4 988
6 240	 6 768	 7 138	 7 613	 8 179

11 018
3 656
4 493
6 763
4 268
3 866
5 825
3 990
4 654

10 741
3 623
4 605
6 486
4 051
3 601
5 586
3 826
4 461

46 980
712

47 692

48 533
768

49 301

Matvarer 	
Drikkevarer og tobakk 	
Klær og skotøy 	
Bolig, lys og brensel 	
Møbler og husholdningsartikler 	
Helsepleie 	
Transport, post- og teletjenester 	
Fritidssysler og utdanning 	
Annet konsum 	

Spesifisert konsum 	
Korreksjonsposter' 	

Privat konsum 	

11 320	 11 583	 11 937
3 777	 3 910	 3 996
4 431	 4 716	 4 979
7 070	 7 506	 7 840
4 495	 4 610	 5 036
4 076	 4 294	 4 595
5 988	 6 394	 7 166
4 344	 4 789	 5 007
4 767	 5 037	 5 237

50 268	 52 839	 55 793
1 020	 1 321	 1 419

51 288	 54 160	 57 212

*9

Nasjonalregnskap (forts.).    

i	 1972*	 1	 1973*
	

1974* 1975*	 1976*    

S. Bruttonasjonalprodukt etter næring. I 1970-priser. Mill. kr.

T. Privat konsum. I 1970-priser. Mill. kr.

i Se note til tabell E.



Jordbruk 	
Skogbruk 	
Fiske og fangst 	
Bergverksdrift ekskl. oljeutvinning 	
Industri 	
Utvinnin.g og rørtransport av råolje og

naturgass 	
Kraft- og vannforsyning 	
Bygge- og anleggsvirksomhet ekskl. olje-

boring 	
Olj eboring 	
Varehandel, hotell, restaurantdrift, forret-
ningsbygg  

Hjelpevirksomhet for landtransport, veier
Sjøfart  
Annen samferdsel ekskl. oljetransport med

rør 	
Bank- og forsikringsvirksomhet 	
Boliger 	
Offentlig, sosial og privat tjenesteyting

Bruttoinvestering i fast kapital 	

Private bedrifter 	
Offentlige bedrifter 	
Stats- og trygdeforvaltning 	
Kommunalforvaltning 	

1 068 1 053 1 178
136 140 132
366 370 409
222 247 307

3 153 3 340 4 375

1 119 1 953 3 317
1 852 1 827 1 798

501 583 552
616 662

1 993 2 153 2 394
1 577 1 573 1 593
2 174 3 346 1 762

1 678 1 833 1 951
314 343 326

4 872 4 925 4 910
3 361 3 336 3 344

24 386 27 638 29 010

16 221 18 472 19 365
3 592 4 624 5 114
1 521 1 469 1 526
3 052 3 073 3 005

Privat konsum 	
Offentlig konsum 	

Sivilt 	
Militært 	

Bruttoinvestering 	
Bygninger og anlegg 	
Skip og båter 	
Annet transportmateriell 	
Maskiner, redskap, inventar 	
Oljeboreplattformer, oljeutvinnings-

anlegg m. v	
Lagerendring 	

Eksportoverskott 	
Eksport 	
— Import 	

Bruttonasjonalprodukt 	
Kapitalslit 	

Bygninger og anlegg 	
Skip og båter 	
Annet transportmateriell 	
Maskiner, redskap, inventar 	
Oljeboreplattformer, oljeutvinnings-

anlegg m. v	

Nettonasjonalprodukt 	

47 692 49 301 51 288
13 412 14 001 14 465
10 652 11 198 11 729

2 760 2 803 2 736
24 470 27 928 31 947
13 510 13 679 14 481

2 410 3 581 1 975
1 880 1 934 2 173
5 473 5 888 6 414

1 113 2 556 3 967
84 290 2 937

2 273 231 — 1 395
38 543 41 737 41 937
36 270 41 506 43 332

87 847 91 461 96 305
12 158 12 828 13 788
3 571 3 708 3 861
3 228 3 308 3 300
1 666 1 742 1 834
3 408 3 615 3 856

285 455 937

75 689 78 633 82 517

V. Nasjonalprodukt etter anvendelse. I 1970-priser. Mill. kr.

*10

Nasjonalregnskap (forts.).

I	 1972*
	

1973*
	

1974*	 1975*
	

1976*

U. Bruttoinvestering i fast kapital etter næring. I 1970-priser. Mill. kr.

1 288 1 291
147 148
410 423
215 222

4 675 4 773

4 205 5 543
2 114 2 525

567 595
593 1 469

2 599 2 804
1 595 1 610
2 130 2 243

2 127 2 410
377 476

5 280 5 228
3 805 4 316

32 127 36 076

21 717 24 874
5 491 5 813
1 561 1 714
3 358 3 675

54 160 57 212
15 203 15 953
12 259 12 967
2 944 2 986

33 367 36 584
15 314 16 262
2 398 2 500
2 154 2 245
7 528 8 063

4 733 7 006
1 240 508

— 3 053 — 4 440
43 252 46 635
46 305 51 075

99 677 105 309
14 216 15 287
4 021 4 170
3 282 3 297
1 904 1 964
4 136 4 461

873 1 395

85 461 90 022
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Nasjonalregnskap (forts.).

I	 1972*
	

1973*	 I	 1974*	 1975*	 1976*

W. Nasjonalprodukt etter anvendelse. Vekstrater.

Privat konsum 	 3,1 3,4 4,0 5,6 5,6
Offentlig konsum 	 3,9 4,4 3,3 5,1 4,9

Sivilt 	 4,8 5,1 4,7 4,5 5,8
Militært 	 0,4 1,6 -2,4 7,6 1,4

Bruttoinvestering 	 -10,3 14,1 14,4 4,4 9,6
Bygninger og anlegg 	 6,0 1,3 5,9 5,8 6,2
Skip og båter 	 -48,8 48,6 -44,8 21,4 4,3
Annet transportmateriell 	 -5,8 2,9 12,4 -0,9 4,2
Maskiner, redskap, inventar 	 4,5 7,6 8,9 17,4 7,1
Oljeboreplattformer, oljeutvinnings-

anlegg m. v 	 64,4 129,6 55,2 19,3 48,0
Lagerendring 	 • •

Eksportoverskott 	 • • • • • • • • • •

Eksport 	 14,1 8,3 0,5 3,1 7,8
- Import 	 -1,0 14,4 4,4 6,9 10,3

Bruttonasjonalprodukt 	 5,1 4,1 5,3 :3,5 5,7
Kapitalslit 	 3,0 5,5 7,5 3.1 7,5

Bygninger og anlegg 	 3,9 3,8 4,1 4,1 3,7
Skip og båter 	 1,5 2,5 -0,2 -0,5 0,5
Annet transportmateriell 	 5,2 4,6 5,3 3,8 3,2
Maskiner, redskap, inventar 	 5,6 6,1 6,7 7,3 7,9
Oljeboreplattformer, oljeutvinnings-

anlegg m. v	 -23,4 59,6 105,9 -6,8 59,8

Nettonasjonalprodukt 	 5,4 3,9 4,9 3,6 5,3
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Vedlegg 1

Appendix 1

Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden 1. januar 1976

Publications issued by the Central Bureau of Statistics since _I January 1976

I serien Norges offisielle statistikk (NOS) :

Rekke XII	 Boktrykk 1976

Nr. 283 Økonomisk utsyn over året 1975 Economic Survey Sidetall 144 Pris kr 15,00
- 284 Fiskeristatistikk 1972 Fishery Statistics Sidetall 116 Pris kr 8,00
- 285 Statistisk årbok 1976 Statistical Yearbook of Norway Sidetall 494 Pris kr 15,00

Rekke A	 Offsettrykk 1976

Nr. 756 Lønnsstatistikk for ansatte i skoleverket 1. oktober 1974 Wage Statistics for Employees in Publicly Main-
tained Schools Sidetall 59 Pris kr 8,00

757 Barneomsorg 1974 Child Welfare Statistics Sidetall 59 Pris kr 7,00
758 Dødsårsaker 1974 Hovedtabeller Causes of Death Main Tables Sidetall 101 Pris kr 8,00
759 Kriminalstatistikk Reaksjoner 1974 Criminal Statistics Sanctions Sidetall 51 Pris kr 7,00
760 Lonnsstatistikk for funksjonærer i bankvirksomhet 1. september 1975 Wage Statistics for Bank Employees

Sidetall 41 Pris kr 7,00
761 De offentlige sektorers finanser 1971-1973 Public Sector Finances Sidetall 73 Pris kr 8,00
762 Framskriving av folkemengden 1975-2000 Regionale tall Population Projections Regional Figures Side-

tall 191 Pris kr 11,00
- 763 Regnskapsstatistikk 1974 Engroshandel Statistics of Accounts Wholesale Trade Sidetall 67 Pris kr 8,00

764 Regnskapsstatistikk 1974 Bergverksdrift og industri Statistics of Accounts Mining and Manufacturing
Sidetall 99 Pris kr 8,00

- 765 Bygge- og anleggsstatistikk 1974 Bedriftstelling 1974 Construction Statistics Census of Establishments Side-
tall 69 Pris kr 7,00

766 Utdanningsstatistikk Videregående skoler 1. oktober 1974 Educational Statistics Upper Stage Secondary
Schools Sidetall 91 Pris kr 9,00

767 Elektrisitetsstatistikk 1974 Electricity Statistics Sidetall 91 Pris kr 8,00
- 768 Lønnsstatistikk for funksjonærer i forsikringsvirksomhet 1. september 1975 Wage Statistics for Salaried

Employees in Insurance Activity Sidetall 35 Pris kr 7,00
- 769 Kommunestyrevalget 1975 Municipal Council Elections Sidetall 169 Pris kr 9,00
- 770 Fylkestingsvalget 1975 County Council Elections Sidetall 119 Pris kr 9,00
- 771 Bedriftstelling 1974 Finnmark Sidetall 65 Pris kr 7,00
- 772 Bedriftstelling 1974 Troms Sidetall 69 Pris kr 7,00
- 773 Bedriftstelling 1974 Nordland Sidetall 87 Pris kr 7,00
- 774 Bedriftstelling 1974 Nord-Trøndelag Sidetall 75 Pris kr 7,00
- 775 Bedriftstelling 1974 Sør-Trøndelag Sidetall 79 Pris kr 7,00

776 Bedriftstelling 1974 Møre og Romsdal Sidetall 87 Pris kr 7,00
777 Bedriftstelling 1974 Sogn og Fjordane Sidetall 77 Pris kr 7,00

- 778 Bedriftstelling 1974 Hordaland Sidetall 83 Pris kr 7,00
- 779 Bedriftstelling 1974 Rogaland Sidetall 77 Pris kr 7,00
- 780 Bedriftstelling 1974 Vest-Agder Sidetall 71 Pris kr 7,00
- 781 Bedriftstelling 1974 Aust-Agder Sidetall 73 Pris kr 7,00

782 Bedriftstelling 1974 Telemark Sidetall 75 Pris kr 7,00
- 783 Bedriftstelling 1974 Buskerud Sidetall 77 Pris kr 7,00
- 784 Bedriftstelling 1974 Oppland Sidetall 79 Pris kr 7,00
- 785 Bedriftstelling 1974 Hedmark Sidetall 77 Pris kr 7,00

786 Bedriftstelling 1974 Vestfold Sidetall 77 Pris kr 7,00
787 Bedriftstelling 1974 Østfold Sidetall 81 Pris kr 7,00
789 Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i innenriks rutefart november 1975 Wage Statistics for Seamen on Ships

in Scheduled Coasting Trade Sidetall 29 Pris kr 7,00
790 Lønnsstatistikk for ansatte i jordbruk, gartnerier og hagebruk september 1975 Wage Statistics for Workers

and Salaried Employees in Agriculture and Horticulture Sidetall 35 Pris kr 7,00
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Rekke A	 Offsettrykk 1976 (forts.)

. 791 Industristatistikk 1974 Bedriftstelling 1974 Industrial Statistics Census of Establishments Sidetall 259 Pris
kr 9,00

792 Lønnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift og industri 3. kvartal 1975 Wage Statistics for Workers
in Mining and Manufacturing Sidetall 29 Pris kr 7,00

793 Folketallet i kommunene 1975-1976 Population, in Municipalities Sidetall 41 Pris kr 7,00
794 Lønns- og sysselsettingsstatistikk for statens embets- og tjenestemenn 1. oktober 1975 Wage and Employ-

ment Statistics for Central Government Employees Sidetall 95 Pris kr 8,00
795 Sjøulykkesstatistikk 1975 Marine Casualities Sidetall 57 Pris kr 8,00
796 Lastebiltransport Utvalgsundersokelse 1973 Road Goods Transport Sample Survey Sidetall 211 Pris kr 9,00
797 Utdan.nin.gsstatistikk Vaksenopplæring og folkeopplysning 1974--75 Educational Statistics Adult Edu-

cation and Popular Education Sidetall 65 Pris kr 8,00
798 Kulturstatistikk 1975 Cultural Statistics Sidetall 61 Pris kr 8,00
799 Helsestatistikk 1974 Health Statistics Sidetall 103 Pris kr 8,00
800 Lonnsstatistikk for ansatte i hotell- og restaurantdrift april og oktober 1975 Wage Statistics for Employees

in Hotels and Restaurants Sidetall 49 Pris kr 7,00
801 Samferdselsstatistikk 1975 Transport and Communication Statistics Sidetall 221 Pris kr 11,00
802 Lønnsstatistikk for arbeidere i offentlig anleggsvirksomhet 3. kvartal 1975 Wage Statistics for Workers

in Public Construction Activity Sidetall 35 Pris kr 7,00
803 Lønnsstatistikk 1975 Wage Statistics Sidetall 89 Pris kr 8,00
804 Skogavvirking til salg og industriell produksjon 1974-75 Roundwood Cut for Sale and Industrial Produc-

tion Sidetall 55 Pris kr 7,00
805 Fiskerstatistikk 1975 Survey of Fishermen Sidetall 41 Pris kr 7,00
806 Utenrikshandel 1975 I External Trade I Sidetall 243 Pris kr 11,00
807 Jaktstatistikk 1975 Hunting Statistics Sidetall 63 Pris kr 7,00
808 Veitrafikkulykker 1975 Road Traffic Accidents Sidetall 73 Pris kr 8,00
809 Sivilrettsstatistikk 1975 Civil Judicial Statistics Sidetall 31 Pris kr 7,00
810 Skattestatistikk Inntekcsåret 1974 Tax Statistics Sidetall 133 Pris kr 9,00
811 Lønns- og sysselsettingsstatistikk for ansatte i skoleverket 1. oktober 1975 Wage and Employment Statistics

for Employees in Publicly Maintained Schools Sidetall 75 Pris kr 8,00
812 Hotell- og pensjonatstatistikk 1974-1975 Statistics on Hotels and Boarding Houses Sidetall 87 Pris kr 7,00
813 Arbeidsmarkedstatistikk 1975 Labour Market Statistics Sidetall 97 Pris kr 8,00
814 Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler 1. oktober 1974 Educational Statistics Universities and

Colleges Sidetall 135 Pris kr 9,00
815 Utdanningsstatistikk Grunnskoler 1. oktober 1975 Educational Statistics Primary Schools Sidetall 71 Pris

kr 8,00
816 Kriminalstatistikk Forbrytelser etterforsket av politiet 1975 Criminal Statistics Crimes Investigated by

the Police Sidetall 75 Pris kr 8,00
817 Jordbruksstatistikk 1975 Agricultural Statistics Sidetall 113 Pris kr 9,00
818 Utenrikshandel 1975 II External Trade II Sidetall 291 Pris kr 11,00
819 Bøndenes inntekt og formue 1974 The Holders' Income and Property Sidetall 53 Pris kr 8,00
820 Flyttestatistikk 1975 Migration Statistics Sidetall 95 Pris kr 8,00
821 Folkemengden etter alder og ekteskapelig status 31. desember 1975 Population by Age and Marital Status

Sidetall 141 Pris kr 8,00
822 Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i utenriksfart mars 1976 Wage Statistics for Seamen on Ships in Ocean

Transport Sidetall 29 Pris kr 7,00
823 Folke- og boligtelling 1970 VI Kontrollundersokelse Population and Housing Census VI Evaluation Survey

Sidetall 89 Pris kr 8,00
824 Folkemengdens bevegelse 1975 Vital Statistics and Migration Statistics Sidetall 75 Pris kr 8,00
825 Laks- og sjøaurefiske 1975 Salmon and Sea Trout Fisheries Sidetall 61 Pris kr 8,00
826 Sosial hjemmehjelp 1975 Social Home-Help Services Sidetall 29 Pris kr 7,00
827 Veterinærstatistikk 1975 Veterinary Statistics Sidetall 79 Pris kr 8,00
828 Skogstatistikk 1975 Forestry Statistics Sidetall 135 Pris kr 9,00
829 Alkohol og andre rusmidler 1975 Alcohol and Drugs Sidetall 47 Pris kr 7,00
830 Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel 1. mars 1976 Wage Statistics for Employees in Wholesale and

Retail Trade Sidetall 27 Pris kr 8,00
831 Sykehusstatistikk 1975 Hospital Statistics Sidetall 53 Pris kr 7,00
832 Legestatistikk 1976 Statistics on Physicians Sidetall 85 Pris kr 8,00
833 Sosialhjelpstatistikk 1974 Social Care Statistics Sidetall 47 Pris kr 8,00
834 Psykiatriske sykehus 1975 Mental Hospitals Sidetall 55 Pris kr 7,00
835 Byggearealstatistikk 1975 Building Statistics Sidetall 85 Pris kr 8,00
836 Eie og bruk av personbil Utvalgsundersøkelse 1973-1974 Private Motoring Sample Survey Sidetall 95

Pris kr 8,00
837 Kriminalstatistikk Reaksjoner 1975 Criminal Statistics Sanctions Sidetall 49 Pris kr 7,00
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Rekke XII	 Boktrykk 1977

Nr. 286 Økonomisk utsyn over året 1976 Economic Survey Sidetall 146 Pris kr 20,00

I serien Statistiske analyser (SA) :

Nr. 19 Tid nyttet til egenarbeid Time Spent on Household Work and Family Care Sidetall 77 Pris kr 8,00
20 Fritidshus 1970 Holiday Houses Sidetall 91 Pris kr 8,00
21 Yrke og dødelighet 1970-1973 Occupational Mortality Sidetall 111 Pris kr 9,00
22 Miljøstatistikk 1976 Naturressurser og forurensninger Environmental Statistics Natural Resources and

Pollution Sidetall 233 Pris kr 11,00
23 Fiskere 1960-1971 Alder, bosetting, inntekt Fishermen Age, Residence, Income Sidetall 77 Pris kr 8,00
24 Private husholdningers forbruk i 1973 Private Households' Consumption Sidetall 103 Pris kr 9,00
25 Forbruk blant skoleungdom og studenter 1973-1974 Students' Consumer Expenditure Sidetall 59 Pris

kr 8,00
- 26 Voksenopplæring 1969-1974 Adult Education Sidetall 137 Pris kr 9,00
- 27 Omsetning og fortjeneste m.v. i varehandelen Sales and Profit etc. in the Internal Trade Sidetall 63

Pris kr 8,00

I serien Samfunnsøkonomiske studier (SOS):

Nr. 27 Den repræsentative undersøgelsesmethode The Representative Method of Statistical Surveys Sidetall 64
Pris kr 8,00

- 28 Statistisk Sentralbyrå 100 år 1876-1976 Central Bureau of Statistics 100 Years Sidetall 128 Pris kr 9,00
- 29 Statistisk Sentralbyrås 100 årsjubileum Prolog og taler ved festmøtet i Universitetets aula 11. juni 1976

Central Bureau of Statistics Prologue and Addresses at the Centenary Celebration, University Hall Sidetall
32 Pris kr 7,00

30 Intekts- og forbruksbeskatning fra et fordelingssynspunkt -- En modell for empirisk analyse Taxation
of Income and Consumption from a Distributional Point of View — A Model for Empirical Analysis
Sidetall 148 Pris kr 9,00

I serien Artikler fra Statistisk Sentralbyrå (ART) :

Nr. 79 Befolkningens utdanningsbakgrunn En analyse av tall fra Folketelling 1970 Educational Background
of the Population An Analysis of Data from Population Census 1970 Sidetall 89 Pris kr 8,00

80 Statistisk Sentralbyrås befolkningsprognosemodell ved de regionale framskrivinger 1975 The Population
Projection Model of the Central Bureau of Statistics of Norway in the Regional Projections Sidetall 48 Pris
kr 8,00

81 Two Addresses on Statistical Co-operation To talar om statistisk samarbeid Sidetall 20 Pris kr 5,00
- 82 Fødselstall i ekteskapskohorter 1965-1972 En analyse på grunnlag av registerdata Fertility of Marriage

Cohorts An Analysis Based on Register Data Sidetall 64 Pris kr 8,00
83 MSG-3 En modell for analyse av den langsiktige økonomiske utvikling MSG-3 A Model for Analysis

of the Long Term Economic Development Sidetall 46 Pris kr 7,00
84 Trends in Norwegian Planning 1945-1975 Utviklingstendensar i norsk planlegging giennom 30 år Sidetall

42 Pris kr 7,00
- 85 Utdanning og yrke til lærerkandidatene fra 1965 Education and Occupation of Graduates from Teachers'

Training Colleges in 1965 Sidetall 55 Pris kr 8,00
86 Four Papers on the Analytic Graduation of Fertility Curves Fire artikler om analytisk glatting av frukt-

barhetskurver Sidetall 57 Pris kr 8,00
87 On the Estimation of Dynamic Relations from Combined Cross Section Time Series Data Om estimering

av dynamiske relasjonar frå tverrsnitts-tidsrekkedata Sidetall 19 Pris kr 5,00
88 Estimering av sysselsetting i geografiske regioner : Om estimatorenes skjevhet, varians og bruttovarians

Estimation of Employment within Geographical Regions: On the Bias, Varianm and the Mean Spare Error
of the Estimates Sidetall 57 Pris kr 8,00

89 Ekteskap og barnetal Ei gransking av fertilitetsutviklinga i Noreg 1920-1970 Marriages and Number
of Children An Analysis of Fertility Trend in Norway Sidetall 48 Pris kr 8,00

90 Utviklingstendensar i 1975 i Norges befolkning Trends in the Norwegian Population Sidetall 27 Pris kr 7,00
91 Aktuelle skattetall 1976 Current Tax Data Sidetall 51 Pris kr 8,00
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Vedlegg 2

Appendix 2

Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås Håndbøker
(SSH)

Selected publications in the series Statistisk Sentralbyrås Hcendbøker
(SSH)

Nr. 4 Innføring i maskinregning. Hefte 1. Addisjonsmaskiner
5 Innføring i maskinregning. Hefte 2. Kalkulasjonsmaskiner
8 Framlegg til nordisk statistisk terminologi
9 Standard for næringsgruppering

13 Standard for handelsområder
19 Varenomenklatur for industristatistikken

- 22 Statistisk testing av hypoteser ved regresjonsberegninger
- 23 Utsnitt om prinsipper og definisjoner i offisiell statistikk
- 24 Standard for gruppering av sykdommer — skader — dødsårsaker i offentlig norsk statistikk

26 Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen
- 27 Utsnitt om prinsipper og definisjoner i offisiell statistikk. Fra Forbruksundersøkelsen 1958

28 Standard for utdanningsgruppering i offentlig norsk statistikk
- 29 Norsk-Engelsk ordliste

30 Lov, forskrifter og overenskomst om folkeregistrering
- 32 Konsumprisindeksen
- 35 Standard for kommun.eklassifiserin.g
- 36 Produksjonsindeks for bergverksdrift, industri og kraftforsyning
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THE ECONOMIC SITUATION

For Western industrialised countries, the first part of 1976 was characterized by an economic

recovery, after the trough of the most serious post-war recession had been passed in the course of

1975. Demand and production were rising relatively sharply in most countries during the winter of

1975-76, but the growth tapered off significantly in the spring and summer months and industrial

output showed definite signs of stagnation in some countries. The slowdown in activity came as the

effects of the expansionary measures of 1975 began to wear off at the same time that investments in

stocks declined. Moreover, private fixed investment in most countries showed no sign of revival,

partly due to the substantial surplus capacity which still prevailed in manufacturing industry. The

relatively strong upturn in the winter of 1975-76 resulted in a temporary reduction in unemployment:

total OECD unemployment fell from a peak of 15 1/4 million in October 1975 to 14 million in May 1976.

As the growth in production gradually slowed, however, unemployment began to rise again.

The economic recovery in 1976 was followed by amplified balance of payments problems for a

number of countries and the current account deficit for the OECD area as a whole more than tripled

from 1975 to 1976. In some countries, including Italy, France and Great Britain, the balance of

payments problems resulted in a tightening of economic policy during the autumn. The shift in policy

must also be viewed against the background of price developments. Even though the rate of inflation

had eased somewhat in the course of 1976, the price rise remained very high in many countries.

According to OECD estimates, the total gross domestic product for Western Europe expanded

by 3 3/4 per cent in 1976. The growth fol:- all OECD member countries combined was 5 per cent, while

there had been a decline of some 1 per cent in the preceding year.

The output growth from 1975 to 1976 varied considerably from one country to another. Accord-

ing to OECD preliminary estimates, the output growth in the United States, Japan and West Germany

was 6 1/4 per cent, 6 per cent and 	 per cent respectively, in France and Italy 5 and 4i per cent

respectively, and in Great Britain only 1 per cent. Among the smaller OECD countries, Canada,

Denmark, Greece, Norway and Austria all registered a growth of 4 per cent or more. In Australia,

Belgium, Ireland and the Netherlands the increase amounted to 3-3i per cent, while Spain, Switzerland

and Sweden recorded a growth of 2 per cent or less. Finland's gross domestic product fell by i per

cent, while New Zealand experienced a decline of as much as 4 per cent.

The Norwegian economy in 1976, as in the preceding year, was characterized by a weak level

of activity in some sectors of industry. Nonetheless, the growth of the economy as a whole was

relatively strong and considerably higher than that of a year earlier. The slowdown was particu-

larly prominent in some export industries, primarily shipping, pulp and paper industry, and the iron

and steel industry. Nevertheless, total exports posted considerable gains, with crude oil exports

in particular showing a steep rise. The surge in consumer demand had an important effect on activi-

ties in many industries, and the consumer goods industry showed a pronounced output expansion in

1976, following some years of stagnation. Investment demand also boosted the output growth in 1976,

in spite of the fact that much of the increased demand related to investments in oil activities where

the import share is high. The deficit on current account was substantially higher in 1976 than the

record deficit of the preceding year.

Based on provisional figures, gross domestic product at constant prices increased by 5.7

per cent from 1975 to 1976, a considerably higher rate of growth than in the preceding year (3.5 per

cent according to revised figures). When shipping and oil activities are excluded, the growth was

1.9 per cent in 1975 and 4.6 per cent in 1976. The gross product in agriculture, forestry and

fishing combined expanded by 6.8 per cent in 1976, following a modest growth a year earlier. The

same trend was shown by wholesale and retail trade where gross product increased by 6 per cent in

1976 compared with some 3 per cent in 1975. The development in manufacturing industry also was a
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decisive factor in achieving the higher growth in total production in 1976 as compared with 1975.

While the gross product in manufacturing industry fell by 2.5 per cent in 1975, there was a rise of

1.8 per cent in 1976. Preliminary estimates show that the gross product in the shipping sector

declined by 1.4 per cent in 1976 compared with a fall of 4 per cent in 1975. The gross product in

the service industries, excluding shipping and wholesale and retail trade, increased at about the

same rate as gross domestic product.

At the beginning of 1976 foreign demand had been showing signs of resumed growth for some

months, and the demand for Norwegian export goods generally rose rapidly through the first part of

1976. A major part of the export growth could be attributed to accelerated crude oil exports, but

total merchandise exports, excluding ships, oil platforms and crude oil, also showed a pronounced

expansion from 1975 to 1976. Towards the end of 1976 there were indications that merchandise exports,

excluding crude oil, were in the process of stagnating, a development which was clearly related to

the slowdown in the international economic recovery during the second half of 1976. For the shipping

sector, 1976 - like 1975 - was a weak year. The demand for tonnage gradually improved, however, and

from the spring of 1976 this was reflected by a noticeable decline in the number of ships laid up. At

end-December about 29 per cent of the Norwegian tanker fleet was laid up compared with as much as

44 per cent at end-April. The corresponding figures for dry cargo ships were 3 and 10 per cent.

All total, domestic investment demand was considerably higher in 1976 than in the preceding

year. Much of the growth was due to a sharp increase in investments in oil activities, but other

industries as well, including the electricity, gas and water supply sector, showed a marked expansion

in investments. Investment plans in manufacturing industry were scaled down during the year, and

the investments for the year as a whole were only slightly higher than in 1975, despite the sharp

growth in investments in the petrochemical industry. Consumer demand was rising sharply throughout

almost all of 1976, with the demand for consumer durables showing a particularly steep increase.

In spite of the relatively sharp increase in overall demand in 1976, industrial production

showed only a moderate growth through the year. From the autumn of 1975, when the trough was passed,

to October/November 1976 production rose by about 3.5 per cent, and was then still 3-4 per cent below

the level of the previous peak recorded in the autumn of 1974. There are several reasons why the

growth in demand did not have a greater effect on industrial production than was the case. When

demand from abroad began to improve, manufacturers stocks, particularly in export industries, had

reached record levels. The increased demand was therefore initially covered by reducing the stocks

of finished goods and only to a lesser extent through increased output. The Central Bureau of

Statistics' index of volume for manufacturers' and wholesalers' stocks of export goods showed a

considerable decline during the winter of 1975-76, from the peak recorded in the autumn of 1975.

Later in the spring and summer, stocks showed little change and remained at a relatively high level

during the autumn. The moderate growth in industrial production is also related to investment

demand where the growth was concentrated on investments in oil activities which have a high import

share. The sub-index for the production of investment goods generally showed stagnation throughout

1976. The value of the order backlog in the engineering industry, excluding the transport equip-

ment industry, showed the same level in the autumn of 1976 as one and two years earlier, i.e. the

order backlog measured in terms of volume has declined considerably. The order books of the trans-

port equipment industry, where the shipyards dominate, have been declining since the beginning of

1974 and have now reached a very low level. Thus far this has only been reflected in a negligible

decline in production. The production of consumer goods rose throughout 1976, but not at the same

rate as consumption. Part of the explanation may be found in the fact that much of the growth in

demand related to consumer durables with a relatively high import share (as, for example, cars and

colour television sets).
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All total, the slowdown in the international recovery during the second half of the year

only had a limited impact on Norwegian industry and employment. The seasonally adjusted index of

industrial production thus showed no definite signs of reduced growth during the last few months

of the year. At the beginning of 1976 the level of unemployment in Norway was, by Norwegian stan-

dards, unusually high. However, the conditions on the labour market improved considerably in the

course of the year: The number of companies and persons affected by production cutbacks declined

and the seasonally adjusted unemployment figures generally edged downward throughout 1976, but

were still higher than normal at the end of the year. Average unemployment for the year was 1.3

per cent. Even though production and employment remained at a high level towards the end of the

year as well, the Central Bureau of Statistics Business Tendency Survey indicates that there was

a noticeable change in confidence in manufacturing industry, and at end-1976 the prospects were

viewed with considerably less optimism than earlier in the year.

ECONOMIC POLICY

When the National Budget for 1976 was submitted in the autumn of 1975, the Norwegian

economy was characterized by the forces of pressure tendencies from a high and rising level of

domestic demand and counteracting impulses from the international recession. Registered unemploy-

ment was high and rising. The deficit on current account was increasing sharply and prices and

costs continued to rise at a high rate. It was expected that foreign demand would pick up in 1976.

Against this background, the authorities decided to pursue an economoc policy in 1976 which

would aim at maintaining domestic demand and employment while also curbing the rise in costs. The

fiscal budget for 1976 included proposals for special loan and subsidy schemes for sustaining

employment through production for stocks. The economic policy had also been formulated with a view

to making it possible to bring about a co-ordinated income settlement in the spring which would

incorporate adjustments in tax rates, subsidies and transfers. The intention was to avoid large

nominal pay increase which might bolster inflation, and thereby also prevent a further deterioration

in Norway's external competitive position. The measures initiated by the authorities in connection

with the income settlement weakened the fiscal and social security budget position by more than

Nkr 2,000 million and provided a considerable stimulus to demand.

The fiscal budget proposal for 1976 entailed a nominal increase of 15.8 per cent in expendi-

ture on goods and services and transfers as compared with the current budget for 1975. It was

envisaged that revenue would increase by as much as 17.8 per cent; this was largely due to the

sharp increase in taxes and royalties from oil activities, but also a relatively sharp growth in

other income taxes as a result of expectations concerning a rising income level. The budget proposal

balanced with a deficit prior to loan transactions of Nkr 1,260 million. The budget debate in the

Storting resulted in additional increases in expenditure and some increase in revenue, entailing

that the approved budget balanced with a deficit prior to loan transactions of close to Nkr 2,000

million. The budget changes in the course of the year were particularly marked by the measures

related to the income settlements. Altogether, these changes reduced the budget balance by close

to Nkr 1,400 million. Other budget changes in the course of the year included a downward revision

in the estimates for petroleum taxes. In spite of these changes, it is now estimated that the

appropriations account will balance with a deficit prior to loan transactions of about Nkr 2,700

million, or only Nkr 700 million more than the approved budget. This may be ascribed to other

budgetary adjustments in the course of the year, including an upward revision in the estimates for

excise duties, as well as the shortfall of spending compared with appropriations. The accounts

for the preceding year showed a deficit of some Nkr 1,000 million.
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The social security budget proposal for 1976 entailed an adjustment in social security

benefits to allow the real value of minimum pensions to increase at a higher rate than the real

disposable income of wage earners. The social security budget did not otherwise include any major

reforms. The proposal entailed the same rates as in 1975 for the differentiated employers contri-

bution, the employees' health premiums and the local government contribution to the National

Insurance Scheme. It was proposed that the rate for the central government contribution be reduced

from the level of the preceding year (from 2.5 to 1.9 per cent); at the same time, a correspond-

ing reduction was made in the transfers from the social security budget to the fiscal budget. It

was also proposed that the rate for pension premiums paid by employees to the National Insurance

Scheme be reduced to 4.1 per cent, representing a reduction of 0.2 percentage points in relation

to the average rate for 1975. During the budget debate in the Storting, the rate for pension

premiums paid by the self-employed was reduced, while the tax deduction allowed for that part of

the premium which exceeds the rate for wage earners was discontinued. The proposal for the social

security budget was adopted with a revenue surplus of Nkr 1,455 million. The measures introduced

in connection with the spring income settlement also had an effect on the social security budget.

Revenue was reduced, primarily as a result of the reduction in the employers' contribution and the

pension premiums paid by employees, but also because of a downward revision in the estimates for

the total growth in income. This resulted in an overall reduction of Nkr 750 million in budget

revenue. On the expenditure side, the increase in benefits was covered by budgeted reserves.

Following some additional changes, it is now estimated that the social security budget will show

a revenue surplus of Nkr 400 million. The revenue surplus for the social security sector as a

whole, including accrued interest, etc. of the National Insurance Fund amounting to Nkr 800 million,

is estimated at close to Nkr 1,200 million in 1976, or Nkr 1,600 million less than the revenue

surplus in 1975.

The surplus for other central government accounts, which includes central government pension

funds, tax collectors' balances and a number of other funds, is estimated at about Nkr 3,000 million

in 1976. A major part of the surplus in this sector stems from taxes and fees which accrue in the

year of income but which have not yet been transferred to public funds.

It is estimated at year-end 1976 that the surplus prior to loan transactions for the central

government appropriations account, the social security sector and other central government accounts

(including tax collectors' balances) combined will amount to some Nkr 1,500 million in 1976 as

againstNkr 5,300 million and Nkr5,000millionin 1975 and 1974 respectively. The changes in the

magnitude of this surplus has traditionally been used as a summary expression of changes in the

contractionary or expansionary effects of budget policy. When petroleum taxes - which do not have

the same effect on the level of domestic activity as other taxes - are excluded, the surplus prior to

loan transactions is reduced to about Nkr 700 million in 1976, compared with Nkr 4,100 million and

Nkr5,000 million in 1975 and1974respectively. Measured as a per cent of gross domestic product, the

total surplus (excluding revenue from oil activities) fell from 3.9 per cent in 1974 to 2.8 per cent

in 1975 and to 0.4 per cent in 1976. Such sizeable variations in this percentage from one year to

another are rather unusual. It indicates that the government's budget policy was considerably less

tight in 1976 than in the preceding two years. This indicator, however, has some major shortcomings,

inasmuch as it does not take into account that the same change in different revenue and expenditure

items in public budgets will usually have a different effect on the level of activity depending on

the revenue and expenditure item to which the change refers. Moreover, experience shows that the

estimates for the surplus - particularly for last year - are shrouded with considerable uncertainty.

Credit policy aimed at stimulating the level of activity in the first half of 1976. Bank

lending rose sharply and enabled those sectors of the export industry which were still experiencing

marketing difficulties to produce for stocks and thereby maintain employment. During the second
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half of the year credit policy gradually became more restrictive. Thus, the primary reserve require-

ment was reintroduced with effect from 1 July for the commercial banks and from 10 August for the

savings banks in Southern Norway. The rates were later increased. The ratio for the banks maximum

obligatory holdings of bearer bonds was also raised with effect from 1 July.

The interest rate on first mortgage housing loans was allowed to be increased from 7 to 7i

per cent with effect from 1 April, partly to improve the profitability of the savings banks. As

part of the credit tightening policy, the Bank of Norway raised the official discount rate from 5

to 6 per cent with effect from 6 September. The measure was exclusively aimed at influencing the

interest rate on the banks' loans from the Bank of Norway and the interest rate on Treasury bills.

The international value of the Norwegian krone (computed as a weighted average of each

country's currency rate using Norway's exports and imports with that country as weights) showed a

steadily rising trend through most of 1976. At the end of the year the value of the krone was about

4.5 per cent higher than one year earlier. In mid-October there was a small realignment of parities

for those countries participating in the European currency arrangement, the so-called "snake".

Among other things, this entailed the deutschemark appreciated by 3 per cent vis-a-vis the Norwegian

krone.

PRODUCTION AND DEMAND

In contrast to the preceding two years, when domestic demand components exerted the most

important stimulus to overall output growth, foreign demand provided the main impetus to growth in

1976. This may primarily be ascribed to the surge in oil exports, which nearly doubled from the

preceding year, but there was also a sharp expansion in other merchandise exports. A considerable

increase in private disposable income allowed for a steep growth in private consumption. Investment

demand also increased significantly, but a large part of this growth may be attributed to invest-

ments in oil activities where most of the capital goods are imported. As in 1975, it was demand and

only to a limited extent a shortage of capacity which limited the production growth in 1976. A

preliminary estimate suggests that about 2 per cent of a total production growth of some 5i per

cent can directly and indirectly be traced back to increased demand from abroad, while some 1 per

cent can be ascribed to an expansion in investment demand and about 1 per cent to an increase in

public consumption. In addition, it appears that about 2 per cent can be attributed to factors

which influenced private consumer demand through changes in private real disposable income, while

shifts in demand from Norwegian-produced to imported goods contributed to reducing the growth by

about 1 per cent.

Total exports of goods and services increased in value by 11.4 per cent from 1975 to 1976,

as against 3.8 per cent in the preceding year. The growth in volume was 7.8 per cent and 3.1 per

cent respectively. Exports of crude oil nearly doubled last year, both in terms of volume and

value; in 1976 the value of oil exports amounted to some Nkr 6,600 million, which is about one
sixth of total merchandise exports. Merchandise exports, including oil platforms and new ships but

excluding exports of crude oil and second-hand tonnage, increased in volume by 7.4 per cent from

1975 to 1976, compared with a decline of 4.1 per cent in the preceding year. Among Norway's traditi-

onal export commodities, fish, fish products and metals, excluding iron and steel, registered a

sizeable increase in both volume and price, while exports of fertilizer and transport equipment

showed a considerable reduction from the preceding year. The value of drilling platform exports

was reduced by almost half from 1975 to 1976 and amounted to about Nkr 1,200 million. This devel-

opment must, however, be viewed in the light of the very sizeable deliveries of oil platforms in

1975 and the sharp increase in the value of platforms under construction in 1976. Provisional esti-

mates suggest that gross freight earnings in the shipping sector amounted to about Nkr 16,800
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million in 1976. This is about the same as in 1975, but measured at constant prices shipping

services are estimated to have declined by 2 per cent from the preceding year. As in the preceding

threeyears,exports of second-hand ships were high again in 1976, although there was a certain

decline from the preceding year. Exports of services, excluding shipping, rose somewhat. Gross

earnings from oil and gas pipeline transport showed a more than sixfold increase from the preced-

ing year, reflecting the fact that the pipeline from the Ekofisk field to Teesside, England, was

in full operation throughout most of 1976.

Gross fixed capital formation increased in volume by 12.3 per cent from 1975 to 1976

compared with 10.7 per cent in the preceding year. As in 1975, the overall figure for 1976 conceals

sizeable variations in growth from one industry to another. Investments in ships and boats rose

in volume by 4.3 per cent last year as against 21.4 per cent in the preceding year. Investments

in oil drilling platforms, oil production facilities, etc. continued to rise sharply in 1976 (48.0

per cent increase in volume in 1976 compared with 19.3 per cent in 1975), and in terms of volume

these investments accounted for as much as 19.4 per cent of total gross fixed capital formation in

1976. A large part of the investments in ships and oil activities relates to imports, entailing

that major variations in these investments only have a limited impact on the demand for Norwegian

goods. When ships, boats and oil production are excluded, investments increased in volume by 6.3

per cent in 1976 (8.4 per cent in the preceding year). Housing investments declined somewhat in

volume (1.0 per cent), while public fixed capital formation rose by 9.6 per cent. Manufacturing

investments expanded in volume by only 2.1 per cent in 1976 as against 6.9 per cent in 1975 and as

much as 31 per cent in 1974. The fall in the rate of growth must be viewed against the background

of the substantial surplus production capacity which prevailed in many sectors of industry in both

1975 and 1976.

Based on preliminary and uncertain figures, investments in stocks - measured in terms of

volume - were modest in 1976 following two years of high investments. Investments in stocks also

include goods in progress, and it was particularly the increase in the value of oil platforms under

construction which boosted the overall figure. Stocks of some export goods declined considerably,

particularly fish and fish products, metals, ores, mineral and mineral products, while there was

a sharp rise in the stocks of wood and wood-processing products and fertilizer. Stocks of imported

goods showed only small changes, while manufacturers stocks of raw materials increased somewhat.

Stocks of foodstuffs, with the exception of fish and fish products, showed a marked expansion.

Private consumption, measured at constant prices, advanced by 5.6 per cent from 1975 to

1976. This is the same rate of growth as in the preceding year and noticeably higher than the

average for the period 1963-1976. The growth was somewhat lower than the rate normally suggested

by the preliminary figures for changes in income. As in previous years, the rate of growth for

different categories of consumer goods varied. The increase in volume was greatest for the cate-

gories transport (which includes purchases of private cars), postal and telephone services (12.1

per cent) and furniture and household equipment (9.2 per cent). One factor contributing to the

relatively sharp rise in the purchase of consumer durables may have been the expiration, in autumn

1976, of the first contracts for bank savings allowing tax deductions, thus allowing for the release

of considerable funds. The lowest growth in volume was recorded by food (3.1 per cent) and bever-

ages and tobacco (2.2 per cent); these categories also registered the sharpest increase in price

(10.2 and 10.0 per cent respectively).

Public consumption expanded in volume by 4.9 per cent from 1975 to 1976 according to preli-

minary and uncertain estimates, compared with 5.1 per cent in 1975. Public civilian consumption

increased by 5.8 per cent in 1976 (4.5 per cent in 1975). Central government and local government

consumption showed the same rate of growth.

Total imports of goods and services increased in value by 18.2 per cent and by 10.3 per cent

in volume from 1975 to 1976. The growth in volume in the preceding year was 6.9 per cent. Imports
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of ships - which experience shows can vary sharply from one year to the next - rose in volume by
2.6 per cent in 1976 compared with a rise of as much as 41.8 per cent in the preceding year and a
fall of 30.4 per cent from 1973 to 1974. Shipping expenditure abroad (operating expenditure,
expenditure for repairs and investment outlays) rose somewhat more than gross earnings in 1976,
entailing that net freight earnings for the Norwegian shipping sector were somewhat lower than in

the preceding year. Imports directly related to oil activities rose in volume by as much as 54
per cent in 1976, while the growth was 29.0 per cent in the preceding year. In 1976 these imports
amounted to Nkr 10,000 million at current prices, i.e. about 11.8 per cent of the value of total
imports. Imports, excluding ships, shipping expenditure abroad and imports related to oil activi-

ties, increased in volume by 6.8 per cent in 1976, compared with a growth of 3.8 per cent in the
preceding year.

PRICES AND WAGES

Measured by the national accounts price index for goods and services for domestic use, the

price level rose by 10.1 per cent from 1975 to 1976. The price index for gross investments, in-

cluding investments in stocks, showed an increase of 11.9 per cent. Prices of consumer goods rose
by 9.1 per cent, both according to the national accounts price index for private consumption and

the official consumer price index. For the first time in the 1970s, the rise in prices in 1976
was lower than in the preceding year, although the annual rate of increase measured by the consumer

price index was still higher than the average for the years 1970-1976 (8.5 per cent).

The international price rise decelerated somewhat in the course of 1976, but still remained

at a high level. OECD consumer prices climbed by 8 per cent from 1975 to 1976, representing a
slower rate of increase than the record rise of the preceding two years.

While the price developments in Norway in 1973 and 1974 were strongly and directly influ-
enced by the international inflation, domestic inflationary stimuli were of greater importance in

1975. In particular, consumer prices for agricultural products showed a sharp increase. The under-

lying factors influencing the price rise in 1976 were more mixed. The inflationary pressures

emanating from abroad were greater than in 1975, but the appreciation of the Norwegian krone (about
4.5 per cent through the year) reduced to some extent the effect on prices measured in kroner.

Nonetheless, the national accounts index of import prices rose as much as 7.2 per cent from 1975

to 1976, measured on an annual basis, while the index of export prices only increased by 3.3 per

cent. All total, the rise in the export and import price indices last year was somewhat greater

than in 1975, but considerably less than in 1974. At the same time, domestic factors also contri-

buted to the rise in prices in Norway. The consumer price index's sub-index (by sector of delivery)

for services, excluding rent, showed the sharpest increase, 10.8 per cent; the sub-indices for

imported consumer goods and Norwegian-produced consumer goods, excluding agricultural goods, in-

creased by 7.8 per cent and 8.1 per cent respectively.

Consumer prices for agricultural goods rose by as much as 10.1 per cent from January to

July, but declined slightly during the second half of the year, largely as a result of increased

subsidies on cheese, meat and milk. The development in the consumer price index and price policy

measures involving increased subsidies and a price and margin freeze during the second half of 1976

must also be assessed against the background of the co-ordinated income settlement in the spring of

1976, which was based on the assumption that the rise in the official consumer price index should

be limited to 9.2 per cent in 1976.

The wage settlement in 1976 comprised most wage earner groups. In view of the sharp in-

crease in prices and costs and the outlook for a further deterioration in Norway's competitive

position, the main settlement between the Norwegian Federation of Trade Unions (LO) and the
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Norwegian Employers Confederation (NAF) was for the first time implemented in co-operation with the

government authorities as a co-ordinated income settlement. It was a condition for this settlement

that the negotiations concerning income increases in agriculture and the fishing sector were co-

ordinated with the settlement between LO and NAF.

The work-week was reduced from 42i hours to 40 hours with effect from 1 April 1976. In the

settlement between LO and NAF, full compensation was provided for this by giving thosewage earners with

reduced working hours a 6.25 per cent increase in hourly wages. In addition, the agreement called

for a general pay increase of 58 ore an hour and a supplement, which varied from 3 to 78 ore an

hour, to low-paid workers. An amount of 16 ore per hour was also set aside for allocation in con-

nection with the negotiations with the respective unions. The settlement for central government

employees entailed a pay increase of 6.8 per cent while local government employees received an in-

crease of 8.7 per cent. The Government's package in connection with the co-ordinated settlement

included a moderation of the income tax progression and a reduction in National Insurance premiums

paid by employees with effect for the entire income year 1976. In addition, family allowances were

raised somewhat and the employers' contribution to the National Insurance Scheme was reduced by

1.2 percentage points with effect from 1 May.

Wage drift in 1976 was about as strong as in 1975. Wage drift for adult male workers in

manufacturing industry is estimated at about 6 per cent from the third quarter of 1975 to the third

quarter of 1976, or about the same as in the same period a year earlier.

Wage and salary payments per man-year for all industries combined rose by 12.9 per cent

fram 1975 to 1976. The companies' total wage bill per man-year, which also includes employers'

contributions to the National Insurance Scheme, rose by 12.1 per cent in 1976, according to prelimi-

nary national accounts figures. This is a somewhat lower rate of growth than for wage and salary

payments per man-year as a result of the reduction in the employers' contribution to the National

Insurance Scheme. Wage costs per man-year showed a slower rise from 1975 to 1976 than in the

preceding two years; from 1973 to 1974 the rise was 13.8 per cent and from 1974 to 1975 17.8

per cent.

INCOMES AND INCOME DISTRIBUTION

The national accounts income figures are to a large extent based on preliminary estimates

entailing considerable margins of error. A factor income classified by wage and salary costs and

entrepreneurial income (income from production capital and from own labour) is calculated for each

industry. There is particular uncertainty attached to the estimate for entrepreneurial income and

its distribution by industry.

Total nominal incomes, measured by factor income, rose by 14.4 per cent from 1975 to 1976,

the same as in the preceding year (14.5 per cent). Wage costs increased somewhat less than entre-

preneurial income, 13.6 per cent and 17.7 per cent respectively. The rise in wages was substantially

lower than in the preceding year, when it was record high (18.8 per cent), while entrepreneurial

income for all industries combined expanded at a considerably higher rate than in the preceding

year when the increase was only 1.5 per cent. The growth in total entrepreneurial income from 1975

to 1976 conceals sizeable variations from one industry to another. In 1976, as in 1975, shipping

and some other industries competing abroad registered losses or a sharp reduction in entrepreneurial

income, while industries competing on the domestic market and sheltered industries recorded a con-

siderably more favourable development in entrepreneurial income. Entrepreneurial income in the oil

production sector showed a sharp increase in 1976.

Factor income in the agricultural sector increased by as much as 32.5 per cent from 1975 to

1976, a development which may largely be attributed to the agricultural agreement concluded in the
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spring of 1976. Factor income in the fishing sector, which can fluctuate substantially from one

year to another and showed a decline of 30.6 per cent from 1974 to 1975, increased by 47.8 per cent

in 1976, thus reaching the same level of two years earlier. Factor income in manufacturing industry

increased by 12 per cent, although this figure conceals sizeable inter-industry variations. In

building and construction, which also includes oil drilling, factor income expanded by 9.9 per cent

from 1975 to 1976, while in the crude oil and natural gas sector the increase was as much as 52.5

per cent. Factor income in shipping declined by 27.5 per cent. According to preliminary and very

uncertain calculations, factor income in other service industries increased at a somewhat higher

rate in 1976 than the average for the remainder of industry.

The total wage bill increased by Nkr 11,700 million from 1975 to 1976, with Nkr 10,500 million
representing an increase in wage and salary payments and Nkr 1,200 million the rise in employers'

contributions to the National Insurance Scheme. This corresponded to an increase of. 14.4 per cent

and 8.8 per cent respectively. The weaker growth in employers social security contributions may

be ascribed to the 1.2 percentage point reduction in rates with effect from 1 May 1976, as part of

the co-ordinated income settlement. Wage and salary payments, calculated as a percentage of factor

income, amounted to 66.4 per cent in 1976, or about the same as in the preceding year (66.5 per cent).

The share represented by wage and salary payments in 1975 and 1976 is the highest ever recorded

during the post-war period. Employers' contributions to the National Insurance Scheme amounted to

11.1 per cent of total factor income in 1976, as against 11.7 per cent in the preceding year.

The provisional and uncertain estimates for the trend in entrepreneurial income from 1975

to 1976 show considerable variations from one industry to another. Total entrepreneurial income

increased by Nkr 4,200 million from 1975 to 1976 (17.7 per cent). Entrepreneurial income in sheltered

industries, excluding agriculture, rose by 18 per cent from 1975 to 1976 compared with an increase

of about 3 per cent from 1974 to 1975. Part of the abnormally low growth in income in the sheltered

industries in 1975 thus appears to have been recouped in 1976. Entrepreneurial income in industries

exposed to competition, excluding fishing, declined by 18 per cent from 1975 to 1976, while the

reduction from the peak year 1974 to 1975 is estimated at 41 per cent. Entrepreneurial income in

these industries has thus been reduced by half from 1974 to 1976, and has declined from 7.8 per cent

of total factor income in 1974 to 2,9 per cent in 1976.

There were considerable variations in the development of entrepreneurial income in the group

comprising industries exposed to competition. In the consumer goods industry competing on the

domestic market, entrepreneurial income doubled from 1975 to 1976, following a slight decline in

the preceding year. The development in 1976 must be viewed against the background of increased

consumer demand and the authorities' increased support measures. Entrepreneurial income in the

capital goods industry competing on the domestic market, which increased by about 34 per cent in

1975, was reduced by 6 per cent in 1976. Entrepreneurial income in manufacturing industries competing

abroad fell by 10 per cent from 1975 to 1976, following a reduction of about one third in the preced-

ing year. The decline last year reflects the fact that the upturn after the recession year 1975 has

only resulted in a moderate increase in production volume in this sector of manufacturing industry

while increased costs have reduced profit margins. In the shipping sector entrepreneurial income was

negative in both 1975 and 1976, Nkr -1,200 million and Nkr -2,500 million respectively. Entreprene-
urial income for the production and pipeline transport of crude oil and natural gas increased from

Nkr 2,300 million in 1975 to Nkr 3,500 million in 1976, accounting for 2.8 per cent of total factor

income.

Total public and private disposable income (disposable income for Norway) rose by Nkr 17,000

million from 1975 to 1976. According to preliminary figures, the rise in nominal amounts was 13.6

per cent, while the increase in real terms (after deflating by the price index for the domestic use

of goods and services) was 2.9 per cent. Viewed independently, the growth in the volume of net
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domestic product contributed 5.7 percentage points to the overall increase in real income, while

the increase in the deficit on the balance of interest and unilateral transfers and a deterioration

in the terms of trade, etc. reduced the growth by 0.8 and 2.0 percentage points respectively.

Of the total nominal rise in disposable income, the public sector claimed Nkr 2,000 million

in the form of an increase in net taxes and net capital revenue (including the capital growth in

public enterprises). Public disposable income rose by 5.3 per cent from 1975 to 1976, but since

the price level for both public consumption and investments increased at a higher rate, the purchas-

ing power of public disposable income in terms of goods and services declined.

Private disposable income (i.e. private income from labour and capital plus transfers from

the public sector and abroad minus social security premiums and direct taxes) increased by about

Nkr 15,000 million, or 17.3 per cent from 1975 to 1976. This was a higher rate of increase than

the growth in private gross income, i.e. income before direct taxes have been deducted and transfers

have been added, which altogether rose by 14.7 per cent. Net taxes, i.e. after deducting transfers,

rose considerably less than gross income, primarily as a result of a sharp growth in transfers.

Taxes as a percentage of pre-tax income thus showed a decline from 1975 to 1976 while this share

increased from 1974 to 1975.

When private disposable income is deflated by a weighted average of the national account

price indices for private consumption and investments (including increases in stocks), it appears

that the purchasing power of private disposable income in terms of goods and services increased by

6.2 per cent from 1975 to 1976.

Only summary and comparatively unreliable information is available to show how changes in

private disposable income were distributed among differend social groups last year. For the cate-

gory wage and salary earners, social security recipients and pensioners taken as a whole, provisional

estimates show a rise of 16.8 per cent in nominal disposable income from 1975 to 1976. This group's

income is primarily used for consumption and when deflated by the price index for private consumption

in the national accounts, this corresponds to an increase of 7.2 per cent in real disposable income

(purchasing power in terms of goods and services for consumption). Preliminary estimates indicate

that there was a rise of 19.7 per cent in nominal disposable income for all other income earners

combined - primarily self-employed persons and business enterprises. When evaluating this figure,

it must be taken into account that a major part of this income is used for the purchase of capital

goods which, when investments in stocks are included, showed a stronger price rise than consumer

goods.

The share of private disposable income represented by public transfers was higher in 1976

than in the preceding year. Even though some of the transfers are made to the economically active

groups, this entails that the share of factor income which was transferred from the active groups

to those which are permanently or temporarily inactive was higher in 1976 than in the preceding year.

This trend has been in evidence for a number of years.

Calculations of the changes in real disposable income from 1975 to 1976 for selected house-

holds show that taxation along with the development in prices and incomes resulted in a growth of

between 2.5 and 4 per cent in real disposable income for most wage earner households. According to

statistics compiled by the Norwegian Employers Confederation, wages increased more sharply for

salaried employees than for industrial workers. It appears that the growth in real disposable in-

come for households with low and medium incomes and an increase in nominal wages corresponding to

the average for industrial workers was generally somewhat lower than for households with higher in-

comes and an increase in nominal income corresponding to the average growth for salaried employees.

The figures for 1976 are also influenced by family allowances which were adjusted more than tax-free

income deductions, etc., entailing that the growth in real disposable income for all income levels

was highest for families with many children. The shift in the distribution of income last year has
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generally reversed the trend of the preceding two years. It appears that for the last three-year

period as a whole the growth in real disposable income was highest for small households with incomes

close to the average. The real disposable income of insured married couples with no other source

of income than the minimum pension provided by the National Insurance Scheme increased by 7.1 per

cent in 1976, i.e. considerably higher than the increase for wage earner households. The growth

was also considerably higher than in 1974 and 1975 when it was 2 per cent and 2.4 per cent respectively.

It should be emphasized that these estimates relate to types of households and are based on definite

assumptions concerning the development of income, taxation and the rise in prices.

Total private and public savings in 1976 amounted to Nkr 19,100 million, or about Nkr 1,000
million more than in the preceding year according to preliminary and relatively uncertain figures.

Private savings rose strongly while public savings showed a decline. Calculated as a percentage of

net domestic product, total savings amounted to 13.1 per cent in 1976. Close to Nkr. 11,000 million
were public savings and Nkr 8,200 million private savings. The private savings ratio (defined as pri-

vate savings as a percentage of private disposable income) was 8 per cent in 1976.

THE BALANCE OF PAYMENTS

The deficit on current account in the balance of payments amounted to Nkr 20,000 million

in 1976 according to preliminary figures, i.e. some Nkr 7,400 million higher than in 1975 and the

highest deficit Norway has ever recorded. The deficit corresponded to close to 12 per cent of gross

domestic product. The record deficits of1975 and 1976 were directly related to oil activities and

the authorties economic policy which aimed at countering the effects of the international recession.

The economic policy measures were based on the considerable freedom of action provided by the pros-

pects for future oil revenue. They were primarily aimed at stimulating the domestic level of

activity, but entailed that the import surplus would necessarily increase sharply. The effect on

the current account was further accentuated by the fact that import prices rose considerably more

than export prices.

The balance of goods and services showed an import surplus of Nkr 15,900 million in 1976,
or Nkr 6,000 million more than in 1975. The value of exports increased by 11.4 per cent while the

value of imports rose by as much as 18.2 per cent. Oil exports, which nearly doubled from 1975 to

1976, accounted for a substantial part of the rise in the value of exports. Net exports of crude

oil increased by Nkr 2,700 million. Net ship imports (imports of new and second-hand ships minus

exports of second-hand ships) rose by Nkr 1,500 million, while the import surplus for goods ex-

cluding crude oil and ships (but including exports of new ships) increased by Nkr 5,100 million.

Net freight earnings in the shipping sector declined by Nkr 400 million from 1975 to 1976, while

net imports related to tourism and other services increased by Nkr 1,700 million.

The deficit on the balance of interest and unilateral transfers increased by Nkr 1,400

million, and amounted to Nkr 4,200 million in 1976. The rise may primarily be ascribed to increased

net interest expenditure and share dividends paid abroad although net transfers abroad also showed

a rise.

The total terms of trade deteriorated in 1976 for the third consecutive year. The deterior-

ation was 3.6 per cent in 1976 and 5.0 per cent in 1975. The deterioration in the terms of trade

for merchandise (excluding ships) from 1975 to 1976 was considerably higher than for goods and

services combined, as much as 6.2 per cent.

Norway's total net gold and foreign exchange reserves showed only small changes in 1976 in

spite of the large current account deficit. The reserves increased somewhat from year-end 1975 to

end-April 1976, but edged downward through the summer and autumn. At the end of October 1976 these

reserves were Nkr 1,200 million lower than at the beginning of the year. The official gold and
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foreign exchange reserves held by the Bank of Norway, based on the definition of the International

Monetary Fund, declined by Nkr 900 million during the same period. At the end of October, Norway's
total net gold and foreign exchange reserves amounted to nearly Nkr 10,500 million.

PROSPECTS

At the beginning of 1977 it seems clear that the economic recovery in the United States,

following some months of a reduced production growth, is in the process of gaining momentum again.

The fiscal measures which have been announced are expected to stimulate activity this year. The

outlook in Western Europe, on the other hand, is more uncertain. The rate of growth in these

countries also began to taper off during the spring and summer of 1976, but in contrast to the

United States, there are thus far no definite indications that the growth has resumed an upward

course. Nor does it appear very probable that the authorities in many West European countries will

shift to a more expansionary economic policy in the very near future. It appears that the desire

to reduce the rise in prices and costs and the high balance of payments deficits is being given a

higher priority than the desire to stimulate the level of economic activity. According to OECD

forecasts, the gross domestic product in Western Europe as a whole will rise by only 2i per cent

from 1976 to 1977. A growth of 3 3/4 per cent is expected for the entire OECD area. It must be

assumed, however, that there are considerable margins of uncertainty inherent in these estimates.

If the production trend in 1977 corresponds to the OECD forecast, unemployment - which is already

high - may rise further in many countries.

Based on the anticipated weak trend in demand in Norway's most important markets, the

prospects for Norway's merchandise exports do not appear particularly bright at the beginning of

1977. When oil is disregarded, it must be envisaged that those export industries which experienced

a sharp growth in 1976 will be confronted with considerably less expansive markets this year.

For those export industries which encountered major marketing difficulties in 1976, 1977 will

probably be another year of problems - at least during the first half of the year. Barring any

unforeseen obstacles, exports of crude oil will be considerably higher in 1977 than in 1976. The

overall situation for shipping is not likely to change to any great extent in the near future.

In Norway, the statistics on planned investments in mining (excluding oil), manufacturing

industry and power supply show that the investment demand from these industries remains at a high

level. Planned investments in the crude oil and natural gas production sector are considerably

higher in 1977 than actual investments in 1976. On the other hand, investments in ships will be

substantially lower in 1977 than in the preceding year. Based on the recent trend in housing

starts, housing investments are not likely to show any major change. Private and public consump-

tion are expected to provide a considerable impetus to growth again in 1977.

Against this background, it may be assumed that the level of activity will generally remain

high in 1977 in those industries which primarily produce for the domestic market. The production

trend for industries exposed to foreign competition will probably be more differentiated. Large

stocks and a declining demand from abroad will continue to restrain activity in export industries.

A pronounced expansion in oil activities, however, will contribute to a relatively sharp growth

in total production in Norway again in 1977, higher than in most other Western industrialised

countries. Employment problems may arise in certain sectors. Along with the shipbuilding industry,

where the order backlog continues to shrink, some export industries are most vulnerable.
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