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Forord 

Okonomisk utsyn over àret 1977 er I hovedsak lagt opp etter samme ret- 
ningslinjer som dret før. To nye avsnitt som omhandler henhoidsvis utenriks- 
regnskapet og utviklingen. i markedsandelene for konkurranseutsatt industri har 
kommet til. Disponible realinntekter omtales ikke lenger i eget avsnitt, men 
hovedtrekkene er som tidligere behandlet i Sluttordet. 

Sluttordet vii ogsâ I dr bli oversatt til engeisk og sendt til de utenlandske 
abonnentene pa økonomisk utsyn. 

Publikasjon er redigert av førstekonsulent Halyard Lesteberg. Avsnittet om 
fiske og fangst er skrevet av Fiskeridirektoratet og avsnittet om arbeidsmarkedet 
av Arbeidsdirektoratet. De andre avsnitt er skrevet av funksjonrer i Byrdet. 

Statistisk Sentralbyrd, Oslo, 17. januar 1978. 

Petter Jakob Bjerve 

Odd Aukrust. 

Preface 

Economic Survey 1977 follows the same outline as for the previous year. 
Two sections have been added, one on the balance of payments and one on the 
market shares for exposed manufacturing industries. Disposable real incomes are 
no longer presented in a separate section, but main developments are as before 
dealt with in the Concluding remarks 

An English Summary will as usual be sent separately to all foreign sub- 
scribers to Economic Survey. 

The publication has been edited by Mr. Halyard Lesteberg. The section on 
fishing, sealing and whaling has been prepared by the Directorate of Fisheries 
and the section on the labour market by the Directorate of Labour, while the 
other sections have been prepared by the staff of the Central Bureau of Statistics. 

Central Bureau of Statistics, O3lo. 17 January 1978. 

Petter Jakob Bjerve 

Odd Aukrust. 
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Etter at de fleste vestlige industriland hadde 
passert konjunkturbunnen i løpet av 1975, var 
produksjon og etterspersel i sterk oppgang fram 
til vâren 1976. 1 lepet av sommermdnedene ble 
veksten markert svakere, men mot slutten av 
áret tok produksjon og etterspersel seg noe opp 
igjen I flere land. Utover i 1977 viste konjunk- 
turutviklingen betydelige ulikheter mellom de 
enkelte landene. 

I Sambandsstatene og Japan forsterket vekst- 
takten seg kraftig vinteren 1976/77, og første 
halvàr 1977 var preget av sterk oppgang i sam- 
let produksjon og etterspersel. Fra sommeren 
av ble imidlertid veksten noe svakere. I Sam- 
bandsstatene var det 1 første rekke investerings- 
ettersperselen som var drivkraften bak veksten, 
men konsumetterspørselen gay ogsd betydelige 
vekstimpulser, spesielt i begynnelsen av âret. 
I Japan var bade utenlandsettersperselen og 
konsumetterspørselen i oppgang. Bade Japan og 
Sambandsstatene førte en forholdsvis ekspansiv 
budsjettpolitikk i 1977. 

I Vest-Europa avtok derimot veksttakten 
raskt I begynnelsen av 1977 og fra tidlig pa 
vdren var produksjon og etterspørsel i stagna- 
sjon eller bare i svak oppgang. I motsetning til 
Sambandsstatene viste investeringsettersper-se- 
len gjennomgàende svikt. Dette kan ha sam- 
menheng med at kapasitetsutnyttelsen i nrings- 
livet fortsatt var svrt lay og at varelagrene 
innen en rekke industrigrener var forholdsvis 
høye. Konsumetterspørselen, derimot, gay fort- 
satt vekstimpulser 1 de fleste landene. 

I løpet av 1976 var den økonomiske poli- 
tikken blitt strammet til I flere land. Spesielt 
Storbritannia, Frankrike og Italia rettet poli- 
tikken inn mot a dempe lønns- og prisstigningen 
og a redusere underskottene pa driftsbalansen 
Den stramme økonomiske politikken ble ført 
videre inn i 1977 trass I at svikten I produksjon 
og etterspersel etter hvert ble mer merkbar og 
tallet pa arbeidsløse tok til a stige. Utover I 

Verdensøkonomien. 
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1977 bedret utenriksregnskapet seg en del for 
disse landene, mens flere mindre OECD-land 
fikk en forverring av be talingsbalanseforholdene. 
Hesten 1977 varsiet flere større land en viss 
omlegging av den økonomiske politikken. I Stor- 
britannia, Vest-Tyskland, Frankrike og Japan 
la regjeringene fram forsiag om skattelettelser 
og andre ekspansive tiltak. 

Arbeidsløsheten var høy i alle de større vest- 
lige industriland i 1977. I Sambandsstatene var 
arbeidsløheten noe lavere utpd høsten enn ved 
inngaugen til âret. I de øvrige større OECD- 
landene var derimot tallet pa arbeidsiese økende 
gjennom det meste av äret. 

Ogsá 1 1977 fant det sted betydelige endringer 
I valutakursene til flere land. Kursen pa yen og 
tyske mark var stigende gjennom det meste av 
âret, mens dollarkursen falt floe bade I begyn. 
elsen og slutten av 1977. Innenfor det vest- 
europeiske valutaramarbeidet, den sâkalte 
<slangen, ble det ved mànedsskiftene mars! 
april og august/september foretatt endringer I 

sentralkursene. Valutaene til de skandinaviske 
medlemslandene ble skrevet ned med henholds- 
vis 3-6 prosent og 5-10 prosent I forhold til 
tyske mark, nederlandske gylden og belgike 
franc. Ved siste kurskorrigering trakk Sverige 
seg Ut av slangesamarbeidet. Kursen pa pund 
og lire, regnet i SDR, endret seg lite utover I 

1977, etter kraftig nedgang i løpet av 1976. 
Prisstigningen I OECD-omrádet forsterket seg 

noe I begynnelsen av 1977, men utover somme- 
ren og høsten holdt stigningtakten seg om lag 
uendret. Ved inngangen til 1977 var konsum- 
prisene i omráde.t sett under ett vel 8 prosent 
høyere enn ett dr tidligere. I september var den 
tilsvarende raten 9,1 prosent. Men stignings- 
takten varierte betydelig mellom de ulike lan- 
dene. Prisstigningen var sterkest I Italia og 
Storbritannia, der konsumprisene steg med hen- 
holdsvis 19,2 og 15,6 prosent fra september 
1976 til september 1977. Av de store vestlige 



K ii d e : Beregnet pa grunniag av OECD Main Indicators. 
1) Sesongkorrigert. 

Fig. 1. 

industriland fulgte deretter Frankrike og Japan 
(9,7 og 7,6 prosent). Svakest var prisstigningen 
i Vest-Tyskiand (3,7 prosent) og Sambands- 
statene (6,6 prosent). I Norge økte konsumpris- 
indeksen med 9,4 prosent fra september 1976 
til september 1977. 

Verdens industriproduksjon (unntatt pro- 
duksjon i land med sentraldirigert planokonomi 
i øst-Europa og Asia) økte med nr 10 prosent 
fra 1975 til 1976, mot en nedgang pa 5 prosent 
fra 1974 til 1975. Produksjonsveksten i 1976 
var sterkest i de industrialiserte landene, men 
ogsâ utviklingslandene hadde betydelig pro- 
duksjonsøking. I landene med sentraldirigert 
pianekonomi i øst-Europa økte produksjonen i 
1975 og 1976 med henholdsvis vel 9 prcsent og nr 8 prosent. Veksten i disse landene fortsatte 
utover i 1977. I OECD-omràdet var veksten i 
industriproduksjonen betydelig svakere i 1977 

enn i 1976. For hele omrádet under ett økte 
den sesongkorrigerte produksjonsindeksen med 
vel 4 prosent árlig rate Ira andre halvâr 1976 
til ferste halvâr 1977. 

I Vest-Europa sett under ett var industri- 
produksjonen i 1976 vol 6 prosent høyere enn i 

1975, men likevel lavere enn i 1974. Fra som- 
meren 1975 til váren 1976 var produksjonen i 

sterk oppgang, for sâ a stagnere sommeren 
1976. Produksjonen tok seg opp igjen mot siutten 
av âret, men utpa vinteren 1977 fant det sted 
et omsiag og utover váren og forsommeren var 
industriproduksjonen i nedgang. Sommeren 1977 
var industriproduksjonen i Vest-Europa knapt 
2 prosent høyere cnn sommeren 1976. Utover 
sensommeren og høsten 1977 var produksjonen 
I ortsatt i nedgang. Den sesongkorrigerte kvartals- 
indeksen for industriproduksjon scm OECD 
beregner for de europeiske medlemsiandene under 

140 

130 

120 

110 

100 

INDEKSER FOR INDUSTRIPRODUKSJONEN' 

1970 = 100 

140 

130 

120 

110 

100 

Sambands- 
statene -- 

\ I- /,/ - -- - - 

\ 
/ / 

..-----., _-. . 

Vest 

Norge 

Tyskiand 

Storbritannia 

I I T I 

1. 2. 3. 

1974 

4. 1. 2. 3, 

1975 

4. 1. 2. 

1976 

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

1977 

6 Verdensøkonomien. 



Norge 

Sverige 

3 -2 -i 0 1 2 10 11 121314 
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Kilde: OECD. 
1) Fin 1-3. kvartal 1976 lii 1-3. kvartal 1977. 

Fig. 2. 

ett, har hatt føigende forlop siden 1975. (Produk- 
sjonen 1 1970 = 100): 

1975: 1. kvartal 111 
kvartal 109 
kvartal 108 
kvartal 113 

1976: 1. kvartal 115 
kvartal 118 
kvartal 118 
kvartal 120 

1977: 1. kvartal 122 
kvartal 120 
kvartal 118 

Bruttonasjonalproduktet (total vare- og tie- 
rtesteproduksjon) I OECD-omràdet (Nord-Ame- 
rika, Vest-Europa, Japan, Australia og New 
Zealand) var 5,2 prosent høyere i 1976 enn i 
1975. Stigningstakten var sterkest I første halv- 
dr og ble betydelig dempet utover sommeren 
og høsten. I slutten av 1976 og begynnelsen av 
1977 forsterket veksten seg, men ble sá gradvis 
svekket utover vâren og sommeren. Ved ârskiftet 
1977/78 anslo OECD veksten i medlemslandenes 
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s amlede nasjonalprodukt fra 1976 til 1977 til 
3,5 prosent. 

Sambandsstatene og Japan hadde i 1976 den 
sterkeste produksjonsøkingen av alle OECD- 
landerie. I Sambandsstatene var veklten bety- 
delig ogsà i 1977, men veksttakten avtok noe i 
løpet av sommeren. Høsten 1977 regnet myn- 
dighetene med en øking i bruttonasjonalpro- 
duktet pa 5,8 prosent fra 1976 til 1977. Ogsâ 
Japan hadde sterk vekst i 1977, og Ut pa høsten 
regnet regjeringen med at produksjonsopp- 
gangen fra 1976 til 1977 yule bli pa knapt 6 pro- 
sent. 

I Vest-Europa var tilveksten i bruttonasjo- 
nalproduktet vel 4 prosent fra 1975 til 1976. 
Vekstraten var høyest i de største landene, 
men disse landene hadde ogsd hatt den sterkeste 
produksjonsnedgangen i 1975. I Vest-Europa var 
produksjonsutviklingen i 1977 betydelig svakere 
enn i Sarnbandsstatene og Japan; gjennom vâren 
og sommeren var produksjonen i stagnasjon 
eller bare i svak oppgang. I alle de fire største 
landene var veksten i bruttonasjonalproduktet 
markert svakere fra 1976 til 1977 enn den hadde 
vrt fra 1975 til 1976. I Vest-Tyskiand anslo 
de fern største økonorniske forskningsinstituttene 
hosten 1977 ekingen til bare 3 prosent. I Frank- 
rike og Italia ble det regnet med en vekst pa 
henholdsvis 3 prosent og 2 prosent. For Stor- 

RAVAREPRISER PA VERDENSMARKEDET 
REUTERS OG MOODY'S INDERSER 

Omregnet til kroner, dvs. korrigert for 
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Kilde: FN. 

Unntatt land med sentraldirigert planekonomi. 

britannia ventet det britiske forskningsinsti- 
tuttet NIESR i november at bruttonasjonal- 
produktet yule oke med bare 0,2 prosent fra 
1976 til 1977. For Norge regnet regjeringen 
hosten 1977 med en vekst pa 4,3 prosent. 

Etter den britiske Reuters indeks var rdvare- 
prisene stort sett økende fra vdren 1975 til 
vdren 1977. Men utover sommeren 1977 viste 
prisene en syrikende tendens. Den amerikanske 
Moodys indeks hadde Urn lag samme utvikling 
som Reuters indeks. Utviklingen i râvarepri- 
sene gjenspeilte i stor grad konjunkturutvik- 
lingen i de vestlige industriland. Men ogsâ spe- 
sielle klimaforhold, omfang av jordbruksav- 
linger o. 1. var i høy grad bestemmende for pris- 
utviklingen. 

Endringen I rdvareprisene i lopet av 1977, 
regnet i dollar, varierte betydelig mellom de 
ulike rdvarer. Prisene pa matvarer (produksjons- 
faktorer til nringsrniddelindustrien) økte kraf- 
tig gjennom første halvar, men sank betydelig 
utover sommeren, noe som hadde sammenheng 
med gode jordbruksavlinger. Enkelte matvare- 
priser viste sterke svingninger i 1977. Prisene 
pa kaffe og te økte med henholdsvis 50 og 160 
prosent fra fjerde kvartal 1976 til andre kvartal 
1977, men gikk sd kraftig ned i tredje kvartal 
1977. Prisene pa storfeprodukter endret seg 
derimot lite i løpet av de tre forste kvartalene i 

1977, mens hveteprisen gikk noe ned. Prisen 
pa sukker var om lag den samme i tredje kvartal 
1977 som ved inngangen til dret. Prisene Pd 
øvrige jordbruksprodukter samlet endret seg lite 
gjennom vinteren og vdren 1977, men falt noe I 

løpet av sommeren. Prisen pa bomull gikk be- 
tydelig ned i løpet av de tre ferste kvartalene I 

1977. Metallprisene økte sterkt I forste kvartal 
1977, men gikk sd noe ned gjennorn de to neste. 

Tabell 1. Verdenshandelen. Volumjndekser for eksport. 1970 = 100 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 

Prosentvis endring fra 
samme periode àret fer 

1977 
1. 

kvartal 
1977 

2. 
kvartal 

1977 

Verden i alt' 106 117 131 137 132 146 10,6 5,8 2,0 
Industrielt utviklede 

land 107 117 131 140 134 149 11,2 6,4 3,3 
Vest-Europa 107 118 132 141 132 147 11,4 7,1. 4,7 
Nord-Amerika 101 111 131 136 133 140 5,3 6,4 3,3 

Utviklingsland .. . - 104 116 129 126 121 137 13,2 2,4 - 5,2 

8 Verdensøkonomien. 



Fra fjerde kvartal 1976 til tredje kvartal i 1977 
gikk prisen pa aluminium betydelig opp, mens 
kopperprisen falt noe. Stâlprisen endret seg 
lite. 

Verdenshandelen var betydelig høyere i 1976 
enn i foregâende ár. Samlet eksport fra alle 
land, unntatt de med sentraldirigert planøko- 
nomi i Ost-Europa og Asia, steg med hele 10,6 
prosent mellom 1975 og 1976. Eksportøkingen 
var sterkest i utviklingslandene, men disse lan- 
dene hadde ogsa hatt den største eksportsvikten 
i 1975. Oppgangen i verdenshandelen fortsatte 
utover i 1977, men veksttakten var da noe 
dempet. I første halvàr 1977 var samlet eksport 
3,8 prosent høyere ean i første halvâr 1976. 
Eksporten fra de industrialiserte landene økte 
noe sterkere, mens eksporten fra utviklings- 
landene gikk ned. 

Den økonomiske utvikling I enkehe land 

I S t o r b r i t a n n i a var konjunkturbildet 
i 1977 preget av svak vekst i produksjon og 
etterspørsel. Vekstimpulsene kom fra utenlands- 
etterspørselen og industriens investeringsetter- 
spørsel, mens det private konsumet var i ned- 
gang. Arbeidsløsheten var ekende fra vâren og 
fram mot ârsskiftet 1977/78, og var da den 
hoyeste som er registrert siden andre verdens- 
krig. Prisstigningen var svrt sterk ved inn- 
gangen til 1977, men avtok betydelig utover 
sommeren og høsten. Underskottene i utenriks- 
regnskapet ble kraftig redusort fra 1976 til 1977. 
Finanspolitikken var restriktiv !gjennom det 
meste av âret, men i oktober foreslo regjeringen 
enkelte ekspansive tiltak. 

Bruttonasjonalproduktet var 2,7 prosent 
høyere i 1976 enn i 1975. Totalproduksjonen 

Kilde: Central Statistical Office of United Kingdom. 
1 Beregnet pa grunniag av sesongkorrigerte oppgaver. 
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(sesongkorrigert) gikk opp i andre halvâr 1976, 
men etter ârsskiftet 1976/77 viste bruttonasjo- 
nalproduktet fly svikt. Fra andre halvâr 1976 
til første halvâr 1977 gikk produksjonen ned 
med vel 2 prosent sesongkorrigert arlig rate. 
National Institute of Economic and Social Rese- 
arch (NIESR) regnet i november med at brutto- 
nasjonalproduktet ville ta seg opp igjen mot 
slutten av aret, men for hele 1977 ble det ventet 
en øking pa bare 0,2 prosent fra âret før. 

Industriproduksjonen var gjennomgâende i 
svak oppgang fra sommeren 1975 og fram til 
vinteren 1977. Da kom det et omslag, og den 
sesongkorrigerte produksjonsindeksen viste en 
underliggende tendens til nedgang utover vâren 
og sommeren. Produksjonsindeksen var like- 
vel 1,4 prosent hoyere i første halvär 1977 
enn i foregáende halvar. I høstmánedene viste 
produksjonen bare smâ endringer. Utviklingen 
fra høsten 1976 til høsten 1977 varierte lite 
mellom de ulike industrigrenene. I primr jern- og 
metallindustri gikk produksjonen noe ned, men 
i verkstedindustrien og tekstil- og beklednings- 
industri endret produksjonen seg lite. 

Arbeidsløsheten var gjennomgâende stigende i 
1976. I de første mdnedene av 1977 endret ikke 
tallet pa arbeidsløse seg mye, men utover som- 

meren og høsten gikk det ytterligere opp. I 
3. kvartal 1976, og 1. kvartal og 3. kvartal 1977 
var det registrert henholdsvis 1 305 000, 
1 330 000 og 1 431 000 arbeidsløse (sesongkorri- 
gert). Arbeidsløshetsprosenten var henholdsvis 
5,6, 5,6 og 6,1. Tallet pa ledige plasser ma sies 
a ha holdt seg pa et lavt, og stort sett uendret 
nivâ, gjennom de tre første kvartalene i 1977, 
selvom det var noe høyere cnn i 1976. 

Bruttoinvesteringene i fast realkapital gikk 
ned med 3,4 prosent fm 1975 til 1976. Nedgangen 
fortsatte i 1977, og i første halvar ia investe- 
ringene hele 6,8 prosent (ârlig rate) lavere enn i 

Tabell 2. Bruttonasjonalprodukt s Storbrtannia etter anvendelse 

1976 
Mill. £ 

Prosentvis volumendring fra foregâende perlode' 

1976 
1976 1977 

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

Privat konsum 73 656 0,4 2,1 - 0,4 0,9 0,2 - 1,5 - 1,1 
Offentlig konsum 26 562 3,2 0,1 1,0 0,8 - - 1,4 1,6 
Investeringer i fast kapital 
Lagerendring 

23 427 
5,1 9,5 6,5 2 8 , 0 9 , 0,2- 1, 6 

Eksport 34837 7,4 0,3 3,8 0,5 3,8- 1,7 5,0 
-Import 36564 3,8- 2,8 5,7 2,4 0,8 1,6 - 
Bruttonasjonalprodukt 122 277 2,7 3,7 - 1,5 0,8 1,1 - 2,1 0,7 
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andre halvâr 1976 etter sesongkorrigerte opp- 
gayer. Varelagrene ble bygget ned gjennom 1975 
og fram til hosten 1976, men i slutten av 1976 
og utover i 1977 var lagrene økende. 

Industriens investeringer i fast realkapital 
var økende i 1976. Men utover i 1977 stagnerte 
industriinvesteringene og var om lag uendret 
fra andre halvâr 1976 til første halvâr 1977. En 
undersøkelse som det britiske industrideparte- 
mentet foretok i august/september 1977, tydet 
imidlertid pa at de ville ta seg opp igjen i 
andre halvâr, og at volumet av industriens 
realinvesteringer yule bli 7 prosent hoyere i 
1977 enn i 1976. Sterkest investeringsvekst ble 
ventet i nringsmiddelindustrien. I metallindu- 
strien bie det regnet med nedgang. 

Prisstigningen var svert sterk ogsâ i 1977 og 
høyere enn i de fleste andre vestlige industriland. 
Men stigningstakten ble kiart dempet fra vâren 
ay. I 3. kvartal 1977 var konsumprisindeksen 
16,7 prosent høyere enn ett ár tidligere, mens 
stigningen det siste halvaret, fra 1. til 3. kvartal, 
la pa 12-13 prosent ârlig rate. Lønningene 
har vist kraftig avtakende veksttakt siden yin- 
teren 1975/76. Gjennomsnittlig ukelønn for in- 
dustriarbeidere var høsten 1977 bare 3 prosent 
høyere enn ett ár tidligere, mens stigningstakten 
1,5 ar tidligere var oppe i hele 30 prosent. 
Avtaler mellom regjeringen og fagforeningene 
om a begrense lønnsøkingene for dermed a 
dempe prisstigningen har bidratt til denne Ut- 
viklingen. 

Dc personlige disponible realinntektene gikk 
floe ned fra 1975 til 1976, men volumet av det 
private konsumet viste likevel en svak oppgang. 
Etter ârsskiftet 1976/17 viste konsumet svikt 
og i første halvâr 1977 var det 2 prosent lavere 
(sesongkorrigert) enn i andre halvâr 1976. Opp- 

Tabell 3. Storbr3tanna. Noen økonorniske hovedfafl 

gayer over detaljomsetningen tyder pa at kon- 
sumettersporselen tok seg noe opp igjen utover 
sensommeren og hosten. 

Utenlandsetterspørselen var gjennomgáende i 
sterk oppgang fra sommeren 1976 til sommeren 
1977, og volumet av vareeksporten (sesongkorri- 
gert) økte med hele 12,4 prosent ârlig rate Ira 
andre halvâr 1976 til første haivdr 1977. Vekst- 
takten ble noe svekket utover sensommeren og 
høten, og mellom 2. og 3 kvartal var stigningen 
vel 6 prosent ârlig rate. Vareimporten var i 
sterk oppgang fm vâren 1975 og fram til som- 
meren 1977. I første halvâr 1977 var volumet 
(sesongkorrigert) vel 8 prosent ârlig rate høyere 
cnn i foregâende halvàr. Stigningstakten avtok 
raskt utover sensommeren og høsten og 
mellom 2. kvnrtal og 3. kvartal gikk volumet 
av vareimporten ned. I 3. kvartal 1977 var den 
gjennomsnittiige eksportprisindeksen og import- 
prisindeksen (begge malt ipund) henholdsvis 16,6 
prosent og 14,5 prosent høyere enn ett ár tidligere. - Etter flere dr med store underskott viste 
utenriksregnskapet bedring fra sommeren 1977, 
N. a. som føige av økt produksjon av olje og 
gass i Nordsjøen. I drets tre forste kvartaler var 
det et samlet underskott pa driftsbalansen pa 
140 milloner pund (om lag 1400 millioner 
norske kroner) mot et underskott pa 991 mu- 

lioner pund I samme periode ett ár tidligere. - 
Kursen pa pund som falt kraftig gjennom 1976, 
steg noe i mânedene omkring ärsskiftet 1976/77. 
Fra vinteren 1977 og fram til høsten var pund- 
kursen, regnet i SDR, om lag uendret, men 
økte noe i oktober. 

Den økonomiske politikken var forholdsvis 
strain ved inngangen til 1977. Forslaget til 
statsbudsjett for finansaret 1977/78, som ble 
lagt fram ved mânedsskiftet mars/april, hadde 

1976 1977 

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

Sysselsatte lønnstakere i industri 1 000 7 304 7 278 7 348 7 392 7 370 7 383 
A.rbeidsløse1 1 000 1 220 1 252 1 305 .. 1 330 1 330 1 421 
Industriproduksjon' 1970 = 100 103 105 105 106 107 106 105 
Eksportvolum, varer' 135 140 137 145 144 155 157 
Importvolum, I 126 134 136 138 140 145 140 
Ordretilgang, volum1' 2 91 89 98 92 105 93 101 
Detaljomsetningsvolumt 108 109 110 110 106 105 108 
Konsumpriser 200,9 208,0 214,0 222,6 233,1 243,9 249,7 
Valutabehoidning3 Mill. SDR 5 117 4 626 4 509 3 641 8 366 10 058 14 908 

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

kvartalets utgang. 



en total utgiftssid pa 43,5 milliarder pund 
eller bare vel 10 prosent mer enn det antatte 
regnskapsresultatet for budsjettâret 1976/77. 
Budsjettet var gjort opp med et underskott Pd 
5,7 miiihrder pund, om lag uendret fra foregd- 
ende budsjettdr. Budsjettforslaget omfattet lett- 
elser i den direkte beskatriingen som i finans- 
dret 1977/78 yule gi 1,8 milliarder pund mindre 
i skatteinntekter enn uendrede skatteregler. Vel 
800 millioner punci av disse skattelettelsene var 
oremerket for lønnsoppgjørene utover sommeren 
og hosten og betinget av <<akseptable>> lønns- 
avtaler. Avtalea mellom regjeringen og fag- 
foreningene om a dempe veksten i lønningene 
utløp sommeren 1977, og noen fly avtale ble 
ikke inngdtt. Men ved de forbundsvise lonnsfor- 
handlingene utover høsten oppfordret myndig- 
hetene partene til a begrense lonnstiileggene til 
10 prosent. Da utenriksøkonornien begynte a 
bedre seg sommeren 1977, 1 ant myndighetene det 
mulig a lempe pd den stramme politikken. I slut- 
ten av oktober la regjeringen frarn forslag om 
skattelettelser og okte offentlige utgifter for i alt 
3 milliarder puad. Om lag en tredjedel av dette 
belopet skulle anvendes i finansdret 1977/78 (fram 
til 30. juni 1978). Forslaget inneholdt betydelige 
lettelser i den personlige beskatningen og okte 
bevilgninger til offentlige byggearbeider. 

Regjerixigea har i 1976 og 1977 foretatt hyp- 
pige endringer i diskontosatsen (<<minimum len- 
ding rate>>). Fra oktober 1976 til oktober 1977 
ble diskontosatsen trinnvis senket fra 15 pro- 
sent til 5 prosent. 

I V e s t - T y s k 1 a n d fortsatte konjunk- 
turoppgangen i 1977, men veksttakten var be- 
tydelig svakere ean i 1976. De forholdsvis mo- 
derate vekstimpuisene korn Ira bade konsum- 
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ettersporselen og investeringsettersporselen og 
fra utenlandsettersporselen. Tallet pa arbeids- 
løse var svrt hoyt, og noe okende fra vdren ay. 
Men pris- og loansstigningen var svakere enn i 
de fleste andre vestlige industriland, og uten- 
riksregnskapet viser fortsatt hoye overskott. 
Ved inngangen til 1977 var den økonomiske 
politikken forholdsvis strarn, men etterhvert 
som vesttakten i økonomien avtok, ble poli- 
tikken gradvis lagt om. 

Bruttoaasjonalproduktet okte med 5,7 pro- 
sent fra 1975 til 1976. Mot slutten av 1976 ble 
imidlerti d produksj onsveksten floe svakere og 
fra andre halvdr 1976 til forste haivdr 1977 steg 
bruttonasjonalproduktet med bare 2,9 prosent 
sesongkorrigert drug rate. Dc fern storste vest- 
tyske konjunkturinstituttene regnet hosten 1977 
med en veksl pa 3 prosent fra 1976 til 1977. 

Industriproduksjonen var I sterk oppgang 
gjennom 1976, bortsett fra en kortvarig av- 
demping i somrnermdnedene. Men i løpet av de 
første mdnedene av 1977 ble produksjonsveksten 
betydelig svekket og fra vdren av viste den 
sesongkorrigerte produksjonsindeksen gjennom - 
gderide nedgang. Det var i første rekke pro- 
duksjonen av investeringsvarer som viste svikt, 
rnens produksjonen av konsumvarer fortsatt 
hadde en underliggende tendens til svak opp- 
gang. Produksjonen av rdvarer og halvfabrikat 
eridret seg lite. Volumet av tilgangen Pd nye 
ordrer til industrien, som hadde gdtt svakt ned 
Ira sommeren 1976 til forsommeren 1977, falt 
markert Pd ettersommeren og utover hosten. 

Arbeidsiosheten, som etter sesongkorrigerte 
oppgaver gikk ned i løpet av 1976, tok til a 
stige igjen vdren 1977. I 3. kvartal 1977 var 
det i gjennomsnitt registrert 1 048 000 arbeids- 
løse (sesongkorrigert), mot 1 012 000 I 1. kvartal 

TabelI 4. Brutonasjona1vrodukt i Vest-Tyskiand etter anvendelse 

Kilde: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung. 
Beregnet pa grunniag av sesongkorrigerte oppgaver. 

1976 
Mliii- 
arder 
DM 

Prosentvis volumeridring Ira foregdende periode' 

1976 
1976 1977 

1. kvartal2. kvartail3. kvartal 4. kvartal 1. kvartai2. kvartall3. kvartal 

Privat konsum 622 3,6 1,5 0,0 0,5 2,0 -0,5 0,5 1,5 
Offentligkonsum 22 2,4 1,0 -0,5 0,0 - 0,5 0,5 -0,5 1,5 
Investering i fast 

kapital 233 1 

Lagerendring 13 12,5 2,9 0,6 1,1 0,5 3,3 1,1 0,5 

Eksport 310 11,1 4,0 3,0 2,0 0,0 0,5 2,5 - 1,5 - Import 282 10,6 4,5 - 1,0 2,5 5,5 - 3,0 1,0 5,0 

Bruttonasjonal- 
produkt 1 125 5,7 1,5 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5 - 0,5 
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og 1 035 000 i 3. kvartal 1976. Arbeidsløshets- 
prosenten (ukorrigert) var 4,2 i 3. kvartal 1977 
mot 4,0 i 3. kvartal 1976. Tallet pa ledige 
plasser (sesongkorrigert) økte noe mot slutten 
av 1976, men i de tre første kvartaler i 1977 
var det i svak nedgang. 

Volumet av bruttoinvesteringene i fast real- 
kapital steg gjennom stort sett hele 1976 og var 
for âret under ett vel 5 prosent høyere enn i 
1975. Investeringene var ogsà økende i begyn- 
nelsen av 1977, men stagnerte utover vâren. 
Mellom andre halvâr 1976 og første halvâr 1977 
økte de likevel med 2,3 prosent. Fra 2. kvartal 
til 3. kvartal endret investeringene seg lite. 
Høsten 1977 regnet konjunkturinstituttene med 
at volumet av bruttoinvesteringene i fast real- 
kapital yule øke med bare 3 prosent melloin 
1976 og 1977. Varelagrene var ekende gjennom 
1976 og fram til 1. kvartal 1977, men. mellom 
1. og 2. kvartal var varelagrene uendret etter 
sesongkorrigerte oppgaver. 

Pris- og lønnsstigningen var ogsá i 1977 lavere 
enn i de fleste andre vestlige industriland. Stig- 
ningstakten i konsumprisene holdt seg om lag 
uendret fra ârsskiftet 1976/77 til hosten 1977. 
I 3. kvartal var konsumprisindeksen 4,0 prosent 
høyere enn i samme kvartal ett âr tidligere, 
Engrosprisindeksen har ikke endret seg mye 
siden vâren 1976; i 3. kvartal 1977 var indeksen 
knapt 1 prosent lavere enn i 3. kvartal 1976. 
Lønnsstigningen økte noe fm vâren 1976 til 
sommeren 1977. I juli var gjennomsnittlig 
timefortjeneste i industrien 7,5 prosent høyere 
enn ett âr tidligere. 

Volumet av det private konsumet var 3,6 pro- 
sent høyere i 1976 enn i 1975. I do første mane- 
dene av 1977 viste konsumet sviktende tendons 
og det steg med bare 1,6 prosent (sesongkorri- 

gert árlig rate) fra andre halvâr 1976 til ferste 
halvâr 1977. Men utover sommeren og høsten 
tok konsumetterspørselen seg noe opp igjen. 
Konjunkturinstituttene antok at volumet av det 
private konsumet for 1977 under ett ville bli 
3 prosent hoyere enn i 1976. 

Vareeksporten som hadde vist svikt mot slut- 
ten av 1976, tok seg opp igjen utover vinteren 
og vären 1977. Mellom andre halvâr 1976 og 
første halvâr 1977 økte volumet av vareeks- 
porten med 4,6 prosent (sesongkorrigert àrlig 
rate). Men. utover sommeren og høsten ble 
veksttakten betydelig svekket. Samlet vare- og 
tjenesteeksport var økende i de to ferste kvart- 
alene av 1977, men gikk ned i 3. kvartal. For 
hele 1977 ventet konjunkturinstituttene en vekst 
pa 4 prosent fra áret før. I tredje kvartal 1977 
var den gj ennomsnittlige eksportprisindeksen 
nr 1 prosent lavere enn i samme periode ott dr 
tidligere. 

Vareimporten var i oppgang gjennom hele 
1976 og i 1. kvartal 1977. Men i 2. kvartal gikk 
importen ned, noe som gjenspeilte svikten i den 
innenlandske etterspørselen. Mellom andre halv- 
àr 1976 og første halvâr 1977 økte volumet av 
vareimporten med bare 2,6 prosent (sesongkorri- 
gert ãrlig rate). Utover sensommeren og høsten 
sa det ut til at vareimporten tok seg noe opp 
igjen Samlet vare- og tjenesteimport viste svikt 
første halvàr av 1977 etter kraftig vekst i fore- 
gàende halvâr. Konjurikturinstituttene ventet 
likevel en volumvekst pa 4 prosent i samlet 
import fra 1976 til 1977. I 3. kvartal var den 
gjennomsnittlige imp ortprisindeksen like høy som 
ett ár tidligere. 

Utenriksregnskapet for do tre første kvar- 
talene n.y 1977 viste et samlet overskott pa 
varebalansen pa vol 27 milliarder mark (66 milli- 

Tabell 5. Vest-Tyskiand. Noen økonomiske hovedtall 

1976 1977 

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

Sysselsatte lønnstakere i alt' 1 000 21 250 21 250 21 290 21 370 21 360 21 290 21 290 
I industri' 1 000 6 994 6 997 7 008 7 020 7 048 7 019 

Arbeidsløse' 1 000 1 100 1 064 1 035 1 020 1 012 1 030 1 048 
Industriproduksjon1 1970 = 100 111 113 114 115 117 116 115 
Eksportvolum, varer 1 147 150 156 153 157 159 160 
Importvolum, 1 145 150 153 156 158 156 160 
Ordretilgang, volum" 2 94 94 101 106 100 98 101 
Detaljomsetningsvolum' 114 114 114 115 118 116 119 
Konsumpriser 139,0 141,1 141,2 141,9 144,6 146,5 146,9 
Valutabeholdning3 Mill. SDR 30 090 29 076 30 278 29 954 29 906 29 390 29 691 

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

kvartalets utgang. 



arder norske kroner), mot nr 26 milliarder 
mark i samme periode i 1976. 

Den økonomiske politikken var forholdsvis 
restriktiv 1 1976 og i de første mdnedene av 
1977. Men etterhvert som veksttakten i øko- 
nomien avtok, ble politikken lagt gradvis om. 
I marsapril vedtok regjeringen et fire-drig in- 
vesteringsprogram med en ramme pa ialt 16 
milliarder mark for a øke de off entlige investe- 
ringene, og en betydelig del av dette beløpet 
ble anvendt 1 1977. I slutten av mai besluttet 
regjeringen a bevilge 600 millioner mark til 
spesielle arbeidsmarkedstiltak. Samtidig ble 
ogsà de statlige garantiene til boligbyggingen 
økt. I september ble regjeringens forsiag til 
statsbudsjett for 1978 lagt fram. Forsiaget hadde 
en total utgiftsside pa 188,6 milliarder mark, 
vel 10 prosent høyere enn i innevrende bud- 
sjettâr, og det ble gjort opp med et underskott 
pa 28 milliarder mark. Regnskapet for 1977 ble 
antatt a vise et underskott pa 21 milliarder 
mark. 

Fra september 1975 til oktober 1977 là dis- 
kontoen uendret pa 3,5 prosent. Kursen pa 
vest-tyske mark ble i de tre første kvartalene 
av 1977 to ganger skrevet opp i forhold til de 
skandinaviske valutaene I det europeiske vain- 
tasamarbeidet, den sdkalte <<slangen>> - i be- 
gynnelsen av april med 3-6 prosent og i slutten 
av august med 5tO prosent. Gjennom 1977 
var mark-kursen stigende I forhold til de fleste 
andre vaiutaer, og regnet i SDR var den vel 4 
prosent heyere i midten av november enn ved 
inngangen til âret. 

Ogsà i F r a n k r i k e var veksten i produk- 
sjon og etterspørsel betydelig svakere i 1977 
enn i 1976. Vekstimpulsene kom i første rekke 
fra utenlandsetterspørseleri og konsumetter- 
spørselen, mens realinvesteringene stagnerte. 
Tallet pa arbeidsløse viste markert øking, sar- 
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Tabell 6. Frankr3ke. Noen ekonomiske hovedtafl 

hg i forste halvàr. Prisstigningen var fortsatt 
sterk og stigningstakten endret seg ikke ye- 
sentlig gjennom àret. Den økonomiske politikken, 
som ble lagt om i restriktiv retning i løpet av 
1976, ble ikke endret vesentlig 1 1977. 

Bruttonasjonalproduktet økte med 5,2 pro- 
sent fra 1975 til 1976. Høsten 1976 ventet re- 
gjeringen en stigning i totalproduksjonen pa 
4,8 prosent fra 1976 til 1977, men etterhvert 
som konjunkturoppgangen viste svekket vekst- 
takt ble prognosen trinnvis justert nedover. 
I september 1977 regnet regjeringen med en 
øking pa bare 3 prosent mellom 1976 og 1977. 

Industriproduksjonen viste i 1976 en under- 
liggende tendens til kiar oppgang. Men vinteren 
1976/77 ble veksttakten rnarkert svakere, og 
vàren 1977 fant det sted et omsiag nedover i 
produksjonen. Da omsiaget kom là produksjo- 
nen pa et nivà som var bare 1-2 prosent 
høyere enn 1 forrige konjunkturtopp, sommeren 
1974. I første halvdr av 1977 under ett là den 
sesongkorrigerte produksjonsindeksen knapt 2 
prosent høyere enn I foregàende halvàr. Fra 2. 
til 3 kvartal gikk produksjonen ned med 1,1 
prosent. 

Arbeidsløsheten gikk noe ned i andre halvâr 
1976, men økte raskt etter àrsskiftet 1976/77. 
I 3. kvartal 1977 var det registrert hele 1 185 000 
arbeidsløse (sesongkorrigert), vel 200 000 flere 
enn et halvt àr tidligere. Arbeidsløshetspro- 
senten ekte fra 4,4 i 1. kvartal til 5,4 i 3. kvartal. 
Tallet pa ledige plasser falt kraftig fra sommeren 
1976 til sommeren 1977. 

Bruttoinvesteringene I fast realkapital var 
4,5 prosent høyere 1 1976 enn I 1975. Boligin- 
vesteringene var om lag uendret, mens offentlige 
investeringer og private investeringer utenom 
boliger økte sterkt. Etter undersekelser foretatt 
av det franske statistiske sentralbyrà (INSEE) 
var investeringsettersperselen i industrien fort- 
satt I oppgang i 1977, og I Juni ventet INSEE 

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

1976 1977 

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

Sysselsatte lønnst. I industri 1970 = 100 99,5 99,5 100,3 100,2 99,8 99,7 99,7 
Arbeidslose1 1 000 935 957 951 932 973 1 096 1 185 
Industriproduksjon. 1970 = 100 121 122 126 125 128 126 124 
Eksportvolum, varer'.... >> 149 158 158 160 164 163 
Importvolum, s 152 158 167 170 164 159 
Detaljomsetningsvolum' .. >> 96 96 96 96 95 93 94 
Konsumpriser 161,1 164,8 168,6 172,9 175,6 181,0 185,3 
Valutabeholdning2 Mill. SDR 9 630 8 380 8 099 8 373 8 492 8 762 8 573 
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en volumoking i industriinvesteringene pa 4-5 
prosent fra 1976 til 1977. Men regjeringen ned- 
justerte i september sin prognose for veksten 
i de samlede realinvesteringene og ventet da 
en. stigning I de totale investeringene i fast 
realkapital pa bare 0,6 prosent Ira 1976 til 
1977. - Lagerinvesteringene tok seg opp igjen 
i 1976 etter svikten i 1975. Endringen mellom 
disse to rene var av storrelsesordea 2 prosent 
av bruttonasj onalproduktet. 

Prisstigningen endret seg ikke vesentlig i de 
tre forste kvartalene av 1977. I 3. kvartal var 
konsumprisindeksen 9,9 prosent høyere enn ett 
ár tidligere. Stigningen i iønningene avtok floe 
Ira vâren 1976 til sommeren 1977 og I juli 1977 
var gjennomsnittiig timefortjeneste i det pri- 
vate nriugsliv 12,4 prosent hoyere enn ett ár 
tidligere. 

Volumet av det private konsumet var nr 
5 prosent høyere i 1976 enn i foregâende àr. 
Konsumet var økende gjennom hele àret, men 
etter ârsskiftet 1976/77 viste konsumetter- 
sporselen svikt og Ira 4. kvartal 1976 til 2. 
kvartal 1977 endret konsumet seg lite, etter 
sesongkorrigerte oppgaver. Utviklingen i detalj- 
omsetningen tydet pa en svak oppgang i kon- 
sumetterspørselen utover hosten 1977. 

Utenlandsettersporselen var i kiar oppgang 
gjennom 1976, men veksttakten avtok betydelig 
i løpet av andre halvdr. I 1. kvartal 1977 tok 
veksten seg floe opp igjen, men stagnerte utover 
vdren og sommeren. Mellom andre halvâr 1976 
og forste halvdr 1977 økte likevel volumet av 
vareeksporten med 5,7 prosent sesongkorrigert 
árlig rate. Oppgaver over eksportverdien tydet 
pa at utenlandsetterspørselen tok seg noe opp 
igjen utover hosten. Volumet av vareimporten 
økte I 1976 sterkere enn volumet av vareeks- 
porten. Men etter hvert som innenlandsetter- 
spørselen viste svikt og konkurranseevnen til de 
innenlandske produsentene ble forbedret ved 
nedskrivning av francen, avtok importveksten 
raskt, og I første halvâr 1977 var importen i ned- 
gang. Mellom andre halvár 1976 og forste halv- 
dr 1977 gikk volumet av vareimporten (sesong- 
korrigert) ned med nr 4 prosent. Utover 
sensommeren og hosten stanset nedgangen, og 
mellom 2. og 3. kvartal okte vareimporten floe. 

Blant annet pa grunn. av den kraftige ned- 
skrivningen av franske franc steg de gjennom- 
snittlige eksport- og importpriser (regnet i franc) 
sterkt i 1976. Utover i 1977 endret prisene seg 
lite, men i 3. kvartal var eksportprisene og im- 
portprisene likevel henholdsvis 9,2 prosent og 
10,4 prosent hoyere enn i 3. kvartal 1976. 

Underskottet i utenriksregnskapet gikk noe 
ned i løpet av 1977. I de tre første kvartalene 
viste varebalansen likevel et samlet underskott 
pa vel 24 milliarder franc (28 milliarder norske 
kroner). 

Den okonomiske politikken, som ble gradvis 
strammet til utover i 1976, var forholdsvis rcs- 
triktiv ved inngangen til 1977. Politikken hadde 
I forste rekke til hensikt a dempe lønns- og 
prisstigningen og a redusere underskottene i 

utenriksregnskapet. Politikken ble ikke endret 
vesentlig i lopet av 1977, trass i at konjunktur- 
svikten etterhvert ble nier merkbar. Innenfor 
rammen av den restriktive politikken vedtok 
regjeringen irnidlertid enkelte stimuleri.ngstiltak 
utover vdren. Dc statlige kredittene til private 
investeringer ble økt, og det ble fremmet forsiag 
om nye bevilgniiiger for a redusere arbeidslos- 
heten blant ungdorn. I begynnelsen av septem- 
ber offentliggjorde regjeringen sitt forsiag til 
statsbudsjett for 1978. Forslaget hadde en total 
utgiftsside pa 398 milliarder franc (nr 450 ml 
harder norske kroner), 12,5 prosent hoyere enn 
I innevrende budsjettâr. Forslaget var gjort 
opp med et underskott pa nr 9 mihhiarder 
franc, mot et underskott pa 16 milliarder franc 
1 1977. Regjeringen foreslo okte avgifter pa 
bensiii og tobakk og en reell øking i den direkte 
beskatning, spesielt for personer med hoye inn- 
tekter. 

Diskontosatsen var uendret fra slutten av 
september 1976 til manedsskiftet august/sep- 
tember 1977. Den ble da satt ned fra 10,5 pro- 
sent til 9,5 prosent. Vârert 1976 trakk Frankrike 
seg ut av det vest-europeiske valuta-samar- 
beidet, slangen>, og kursen pa franc, regnet I 

SDR, falt kraftig fram mot drsskiftet 1976/77. 
I de tre forste kvartalene av 1977 endret franc- 
kursen seg lite. 

I I t a ii a ble konjunkturoppgangen betyde- 
hg svekket ved ârsskiftet 1976/77, og utover i 
1977 viste bade produksjon og etterspørsel svikt. 
Tahlet pa arbeidsløse var hoyt og stigende. 
Prisstigningen avtok noe, men var fortsatt svrt 
sterk. Underskottene pa handeisbalansen ble 
redusert. Den okonomiske pohitikken var for- 
holdsvis restriktiv og ble ikke endret vesentlig 
gjennom aret. 1 september ventet regjeringen 
en volumvekst i bruttonasjonalprodukt pa bare 
2 prosent fm 1976 til 1977, mens stigningen 
mellom 1975 og 1976 hadde vrt pa 5,6 prosent. 

Industriproduksjonen var i sterk oppgang I 

hele 1976; fm 4. kvartal 1975 til 4. kvartal 1976 
økte produksjonen med hele 16 prosent. Men I 

de første mânedene etter ársskiftet 1976/77 av- 
tok veksttakten raskt, og utover vâren var in- 
dustriproduksjonen i sterk nedgang. I forste 
halvâm 1977 var derfor den sesongkorrigerte 
produksjonsindeksen bare 1,2 prosent høyere enn 
i andre halvâr 1976. Svikten vàren 1977 gjaldt 
de fleste industrigreiner. Mest markert var ned- 
gangen innen produksjonen av investeringsvarer 
og konsumvarer, men ogsá produksjonen av 
hahvfabrikata gikk ned. Ukorrigerte og forelo- 



pige produksjonsoppgaver for sensommeren og 
høsten tydet pa at nedgangen i samlet industri- 
produksjon da var i ferd med a stoppe opp. 

Tallet p. arbeidsløse var svrt høyt i 1977. 
Etter utvalgsundersøkelser var det i januar, 
april og juli henhoidsvis 1 459 000, 1 432 000 
og 1 690 000 arbeidsiose (ukorrigert). I juli var 
arbeidsioshetsprosenten kommet opp i 7,7 som 
er høyere enn 1 de fleste andre vestlige industri- 
land. - Arbeidsløshetsstatistikken har lenge 
vrt svrt omstridt, og fra drskiftet 1976177 
endret det italienske statistiske sentralbyrá sine 
beregningsmetoder. Tallene for 1977 er derfor 
ikke sammenliknbare med de for tidligere ar. 
Men den sterke stigningen mellom april og juli 
i det ukorrigerte tallet pa arbeidsløse tyder pa 
at det fant sted en betydelig konjunktureil 
forverring av arbeidsløsheten utover vdren og 
sommeren 1977, noe corn gjenspeiler den sterke 
svikten i industriproduksjonen. 

Bruttoinvesteringene I fast realkapital økte 
med 2,3 prosent fra 1975 til 1976. Private real- 
investeringer utenom boliger hadde sterkere 
vekst, men boliginvesteringene viste svak ned- 
gang. Sommeren 1977 ventet OECD eu oking i 
de totale investeringene i fast realkapital pa 
2 prosent Ira 1976 til 1977. Lagerinvesteringene 
tok seg kraftig opp igjen i 1976 etter necigangen 
i 1975, og endringen fra 1975 til 1976 var av 
størrelsesorden 2,5 proserit av bruttonasjonal- 
produktet. 

Prisstigningen tiltok kraftig gjennom 1976, 
og ved inngangen til 1977 var stigningstakten 
oun lag 22 prosent ãrlig rate. Utover i 1977 
gikk stigningstakten noe ned og i september 
var konsumprisindeksen vel 19 prosent høyere 
enn ett âr tidligere. Men den underliggende 
veksttakten var lavere, og stigningen i løpet av 
halvâret mars-september var om lag 12-13 
prosent drug rate. Lønnsøkingen forsterket 
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Tabell 7. Italia. Noen økonomiske hovedlall 

seg kraftig fra vdren 1976 til vdren 1977, men 
ble noe dempet utover sommeren. I juli var 
gjennomsnittlig tirnefortjeneste i industrien vel 
26 prosent hoyere enn ett dr tidligere. Arbeids- 
giverforeningen og de storste fagforbundene 
undertegnet i siutten av januar, etter initiativ 
fra regjeringen, en avtale om modifisering av 
ordningen med automatisk indeksregulering av 
lønningene. 

Volumet av det private konsumet okte med 
3,2 prosent fra 1975 til 1976. Etter detaljom- 
setningen a dømme fortsatte okingen i konsum- 
ettersporselen utover i 1977, men med avtakende 
veksttakt. I første halvdr 1977 var detaljom- 
setningsvolumet likevel 3,2 prosent høyere enn 
ett dr tidligere. 

Utenlandsetterspørselen var i sterk oppgang i 

1976. I 1. kvartal 1977 viste vareeksporten 
svikt, men tok seg opp igjen i 2. kvartal. Fra 
andre halvdr 1976 til første halvdr 1977 økte 
volumet av vareeksporten med 5,8 prosent. 
Vareimporten var okende i do to siste kvar- 
talene av 1976, men viste svikt utover i 1977. 
Mellorn andre halvdr 1976 og første halvar 1977 
okte volumet av vareimporten likevel med 2,0 
prosent. - Blant annet pa grunn av det sterke 
fallet I kursen pa lire steg de gjennomsnittlige 
import- og eksportprisene (regnet i lire) sterkt 
i 1976, men stigningstakten avtok utover i 1977. 
I 2. kvartal var de henholdsvis 13,3 og 18,6 pro- 
sent høyere enn ett dr tidligere. - Underskottene 
i utenriksregnskapet var betydelig lavere 1 1977 
enn dret før. I de tre første kvartalene var 
underskottet pa varebalansen 1 950 milliarder 
lire (12 milliarder norske kroner) mot hele 
3 800 milliarder lire i samme periode i 1976. 

For a dempe pris- og lønnsstigningen og re- 
dusere underskottene i utenriksregnskapet ble 
den okonorniske politikken strammet til gjen- 
nom 1976. Ved drsskiftet 1976/77 var derfor 

1976 1977 

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

Sysselsatte lønnstakere i industri 1 000 6 862 6 970 7 113 7 088 7 584 7 674 
Arbeidslese3 1 000 681 693 776 777 1 459 1 432 
Industriproduksjon' 1970 = 100 117 121 123 128 132 122 
Eksportvolum, varer 1 145 146 152 161 157 174 
Importvolum, >> 

1 121 114 115 130 123 127 
Detalj omsetningsvolum >) 101 109 103 133 105 116 
Konsumpriser I 184,8 196,5 201,7 215,5 226,3 235,5 
Valutabeholdning2 Mill. SDR 4 242 4 568 4 390 5 727 5 550 8 352 

Kilde: OECD. FN. 
1 Korrigert for sesongvariasjoner. 2 Ved kvartalets utgang. 3) Tallene for 1977 er ikke sammenlikn- 

bare med tallene for tidligere ãr. 
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politikken forholdsvis restriktiv, og den ble 
heller ikke endret vesentlig utover i 1977. I 
september/oktober la regjeringen fram sitt f or- 
slag til neste ârs statsbudsjett. Forslaget hadde 
en total utgiftsside pa 60 400 milliarder lire 
(375 milliarder norske kroner) som er en oking 
pa nr 30 prosent Ira 1977. Underskottet i 
budsjettforslaget var 12 600 niilliarder lire mot 
11 400 milliarder lire i 1977. - Fra oktober 1976 
til august 1977 har diskontoen trinnvis butt 
satt ned Ira 15 prosent til 11,5 prosent. - Kur- 
sen pa lire, regnet i SDR, falt kraftig gjennom 
1976. lJtover i 1977 var kursen bare svakt 
synkende og i oktober knappe 2 prosent lavere 
ean ved inngangen til âret. 

I S v e r i g e var koxijunkturutviklingen i 
1977 preget av svikt i produksjon og etter- 
spørsel. Bade utenlandsetterspørselen og kon- 
sumetterspørselen stagrierte, og investeringene 
i fast realkapital gikk ned. Ogsá lagerinveste- 
ringene viste svikt. Underskottene i utenriks- 
regnskapet økte kraftig fra 1976 til 1977, ye- 
sentlig som følge av en forverring av bytte- 
forholdet. Den økonomiske politikken ble stram- 
met til i løpet av 1977, og kursen pa svenske 
kroner ble skrevet kraftig ned. 

Bruttonasjonalproduktet økte med 1,5 prosent 
fra 1975 til 1976. Totalproduksjonen av varer 
og tjenester var gjennomgdende i oppgang i 
hele 1976, men viste sterk svikt etter ársskiftet 
1976/77. Fra andre halvdr 1976 til første halvâr 
1977 gikk bruttonasjonalproduktet (sesong- 
korrigert) ned med hele 5,7 prosent drug rate. 
For hele 1977 under ett ventet Konjunkturin- 
stitutet høsten 1977 en nedgang i totaiproduk- 
sjonen pa 2,3 prosent fra dret før. 

Industriproduksjonen sank Ira 1975 til 1976; 
korrigert for forskjell i antall arbeidsdager var 
nedgangen 2,5 prosent. Svikten fortsatte inn i 

Tabell 8. Sverige. Noen økonomiske hovedtall 

Kilde: OECD og Statistiska Centralbyrãn. 
1 Korrigert for sesongvariasjoner. Ved kvartalets utgang. 

1977, og i første halvdr var den sesongkorrigerte 
produksjonsindeksen 3,7 prosent lavere enn i 
andre halvdr 1976. Men utover sensommeren 
og høsten viste produksjonen tegn til a ta seg 
noe opp igjen og den okte med 0,8 prosent 
(sesongkorrigert) mellom 2. kvartal og 3. kvartal. 
Utviklingen Ira sommeren 1976 til sommeren 
1977 varierte betydelig mellom de ulike indu- 
strigrener. Nringsmiddel-, trevare- og jord- og 
stenvareiridustrier hadde produksjonsvekst, 
mens verkstedindustrien, celluloseindustrien og 
jern-, stâl- og metaliverk hadde til dels kraftig 
produksjonsnedgang. I september antok Kon- 
junkturinstitutet at total industriproduksjon for 
1977 under ett ville bli 5 prosent lavere enn i 
1976. 

Arbeidsløsheten endret seg ikke vesentlig i 
1976 og i første halvdr 1977 nâr en ser bort fra 
sesongvariasj oner. Men utover sensommeren og 
høsten tok tallet pd arbeidsløse til a stige. 
Sammenliknet med de fleste andre vestlige in- 
dustriland var arbeidsløsheten likevel svrt lay, 
noe som blant annet skyldes regjeringens tiltak 
for a holde sysselsettingen oppe. I 3. kvartal 
1977 var det etter utvalgsundersøkelser 80 000 
arbeidsløse. Arbeidsløshetsprosenten var da 
kommet opp i 1,9 mot 1,7 ett dr tidligere. 
Sysselsettingen i industrien har vrt i nedgang 
siden drsskiftet 1975/76; i 3. kvartal var det 
nr 50 000 frre ansatt enn ett dr tidligere. 

Bruttoinvesteringene i last realkapital gikk 
ned med 2,0 prosent Ira 1975 til 1976. Svikten i 
investeringsetterspørselen fortsatte i 1977, og 
utpd høsten ventet Konjunkturinstitutet en 
nedgang i bruttoinvesteringene pa 2,0 prosent 
ogsd Ira 1976 til 1977. For industriens investe- 
ringer i fast realkapital ventet Konjunkturinsti- 
tutet en nedgang pa hele 13,5 prosent. I 1975 
og 1976 fant det sted en kraftig oppbyggixig av 
varelagrene, men i 1977 viste ogsa lagerinveste- 

1976 1977 

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

Sysselsetting i alt 1 000 4 041 4 104 4 121 4 087 4 050 4 108 4 143 
Sysselsatte lønnstakere i industri 1 000 1 159 1 164 1 153 1 144 1 128 1 119 1 108 
Arbeidsløse 1 000 76 60 64 66 78 60 80 
Industriproduksjon1 1970 = 100 111 114 116 115 112 110 111 
Eksportvolum, varer1 124 131 130 127 123 131 118 
Importvolum, 1 114 119 125 129 120 113 112 
Detaljomsetningsvolum . 101 112 109 131 102 111 104 
Konsumpriser 153 157 161 165 170 174 178 
Valutabeholdning2 Mill. SDR 2 813 2 877 2 510 2 144 2 262 2 768 2 859 



ringene svikt. Konjunkturinstitutet anslo end- 
ringen i lagerinvesteringen fra 1976 til 1977 til 
i. utgjøre om lag 2,5 prosent av bruttonasjonal- 
produktet. 

Prisstigningen endret seg ikke vesentlig fra 
vàren 1974 til vàren 1977, og konsumprisin- 
deksen var da vel 10 prosent heyere enn ett är 
tidligere. Men fra 1. juni ble merverdiavgifts- 
satsen økt med 3 prosentpoeng og utover som- 
meren og høsten var stigning$takten i konsum- 
prisene økende. I oktober var konsumprisin- 
deksen 12,2 prosent høyere enn i samme màned 
ett ár tidligere. Stigningstakten i lønningene 
avtok kraftig fra vâren 1976 til sommeren 1976, 
men tiltok noe utover høsten. 1. september var 
den gjennomsnittlige timefortjeneste i industri 
og bergverk 7 prosent hoyere enn ett âr tidlig- 
ere, mens stfgningstakten vären 1976 var oppe 
i hele 25 prosent. Arbeidsgiverforeningen og de 
største fagforbundene ble I slutten av mai enige 
om rammen for en ny lønnsavtale. Avtalen ville 
gi en gjennomsnittlig lønnsøking pa 8,5-9 pro- 
sent for ansatte i private foretak. 

Volumet av det private konsumet var 4,1 pro- 
sent hoyere I 1976 enn i 1975, mens veksten i 
de personlige disponible realinntekter var be- 
tydelig lavere. Men utover 1 1977 stagerte kon- 
sumetterspørselen; I første halvàr 1977 var vo- 
lumet av det private konsumet bare 0,5 prosent 
høyere enn i første halvár 1976. For 1977 under 
ett ventet Konjunkturinstitutet en nedgang i 

det private konsumet pa 0,3 prosent fra 1976. 
Vareeksporten var I nedgang i siste halvär av 

1976 og i de par første mànedene av 1977. 
Utover vàren og forsommeren tok vareeksporten 
seg opp igjen, men utover sensommeren og 
høsten viste vareeksporten pa ny svikt. Høsten 
1977 ventet Konjunkturinstitutet en nedgang i 
volumet av samlet eksport av varer og tjenester 
pa 0,5 prosent fra 1976 til 1977. - Vareim- 
porten, som hadde økt sterkt gjennom hele 1976, 
viste markert svikt etter àrsskiftet 1976/77. 
I første halvâr 1977 var volumet av vareim- 
porten (sesongkorrigert) hele 8,3 prosent lavere 
enn i andre halvár 1977. Men utover sommeren 
og hesten viste nedgangen tegn til a stanse, 
og Konjunkturinstitutet regnet med en nedgang 
i volumet av samlet vare- og tjenesteimport pa 
vel 1 prosent fra 1976 til 1977. - Vare- og 
tjenestebalansen hadde et underskott pa 3,8 
milliardLer svenske kroner 1 1976. For 1977 ventet 
Konjunkturinstitutet et nr dobbelt sâ høyt 
underskott, trass i at importvolumet ble antatt 
a synke noe mer enn eksportvolumet. Arsaken 
var at bytteforholdet ble betydelig forverret i 
1977. For det samlede driftsregnskap regnet 
Konjunkturinstitutet med et underskott pa 
16,5 milliarder kroner i 1977, mot 10,5 milliarder 
1 1976. 

Den økonomiske politikken var I ârene 1974- 

2 - økonomisk utsyn. 
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76 alt i alt ekspansiv. Hensikten var a kom- 
pensere svikten i utenlandsettersporselen med 
ekt innenlands etterspørsel for derved a kunne 
holde produksjon og sysselsetting oppe. Men 
etter hvert som det bie kiart at en mer yang 
internasjonal konjunkturoppgaag lot vente pa 
seg, sâ myndighetene seg nødt til a legge poli- 
tikken om en del utover 1 1977. Man fant det 
nødvendig a bremse veksten i innenlandsetter- 
spørselen og a stynke konkurranseevnen for 
derigjennom a redusere underskottet I uten- 
niksøkonomien. I mànedsskiftet mars/april ble 
sentralkursen pa svenske kroner skrevet ned 
med 3 prosent i forhold til norske og danske 
kroner og med 6 prosent I forhold til de øvrige 
valutaene innenfor det vest-europ eiske valuta- 
samarbeidet, <slangen>>. Generell prisstopp ble 
innført fram til 31. mai. Videre foreslo regje- 
ringen nedskjeringer i de offentlige utgiftene 
og en forhøyelse av merverdiavgiftssatsen med 
3 prosentpoeng til 20,63 prosent fra 1. juni. I 
midten av januar 1977 in negjeringen fram sitt 
forslag til statsbudsjett for penioden 1. juli 1977 
til 30. juni 1978. Forslaget hadde en total ut- 
giftsside pa 125 milliarder (svenske) kroner, en 
øking pa 14,3 prosent fra budsjettet for âret før. 
Budsjettforslaget var gjort opp med et under- 
skott pa hele 16 milliarder kroner. Regjeringen 
foreslo blant annet store kredittgarantier til 
skipsverftene og ville yte betydelig økonomisk 
støtte til stàlverk og glass- og tekstilindustri I 

Nord-Sverige. Etter tiltakene i mars/april reg- 
net en med at underskottet i budsjettet ville 
bli om lag 2 milliarder kroner lavere enn det 
en antok i det det opprinnelige budsjettforslaget. 
I slutten av august skrev regjeringen ned ver- 
dien pa svenske kroner med 10 prosent og trakk 
Sverige ut av <slangen>>. Kursen pa svenske 
kroner var i oktober regnet i SDR, 14 pro- 
sent lavere enn ved inngangen til 1977. Regje- 
ringen la ogsâ fram et program for a dempe 
prisstigningen og spesielle tiltak for a styrke 
industriens konkurranseevne. Blant annet ble 
arbeidsgiveravgif ten foreslatt satt ned fra 4 pro- 
sent tIl 2 prosent fra 1. januar 1978. Generell 
pnisstopp ble innfort fram til 31. oktober. - Dis- 
kontosatsen, som fra januar til oktober 1976 ble 
okt fra 5,5 prosent til 8 prosent, ble ikke endret 
I løpet av de tI første manedene I 1977. 

I Sambandsstatene fortsatte kon- 
junkturoppgangen 1 1977 med betydelig vekst 1 

produksjon og etterspørsel. Vesttakten var 
høyest I begynnelsen av aret og avtok noe etter- 
hvert. Vekstimpulsene kom I ferste rekke fra 
investeringsetterspørselen og konsumetterspør- 
selen. Utenlandsetterspørselen viste denimot 
svikt, noe som gjenspeilte ulikhetene I kon- 
junkturutviklingen mellom Sambandsstatene og 
de øvrige OECD-landene. Underskottene i uten- 
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riksregnskapet økte derfor kraftig. Prisstig- 
ningen var lavere enn i de fleste andre vestlige 
industriland. 

Bruttonasjonalproduktet var hele 6 prosent 
høyere i 1976 enn i 1975, men veksttakten 
avtok gjennom âret. I begynnelsen av 1977 
skjøt oppgangen ny fart, men ogsd i dette dret 
ble veksten gradvis noe svakere i løpet av dret. 
I de tre forste kvartalene av 1977 var økingen 
fra foregdende kvartal (regnet som drug rate) 
henholdsvis 7,4 prosent, 6,1 prosent og 3,6 pro- 
sent. Høsten 1976 ventet regjeringen en øking 
i totalproduksjonen av varer og tjenester Pd 
5,8 prosent fra 1976 til 1977. 

Industriproduksjonen viste i 1977 om lag 
samme utviklingsmønster som totalproduksjo- 
nen. I begynnelsen av dret var veksttakten 
svrt sterk, men den ble betydelig dempet 
utover sommeren og høsten. Mellom 1. og 2. 
kvartal var stigningen hele 12 prosent (sesong- 
korrigert) drug rate, men avtok til knappe 5 
prosent mellom 2. og 3. kvartal. Bade produk- 
sjonen av konsumvarer, iuvesteringsvarer, halv- 
fabrikata og rdvarer hadde sterk produksjons- 
vekst i 1977. 

Høsten 1977 15. den gjennomsnittlige kapasi.. 
tetsutnyttingen i industrien p5. 83-84 prosexit, 
mot 88 prosent under forrige konjunkturtopp - sommeren 1973 - og 71 prosent i bunnen 
vdren 1975. Verdien av nye ordrer til industrien 
var i sterk oppgang fra høsten 1976 til vdren 
1977, men utover sommeren avtok veksttakten 
raskt, og mellom 2. og 3. kvartal endret ordretil- 
gangen seg lite etter sesongkorrigerte oppgaver. 
Verdien av igangsatt bygge- og anleggsarbeid 
økte kraftig gjennom første halvdr 1977, men 
veksttakten avtok utover sommeren. Stdlpro- 

Tabell 9. Bruttonasjonalprodukt i Sambandsstatene etter anvendelse 

Kilcie: OECD og US Department of Commerce. 
1 Beregnet pa grunniag av sesongkorrigerte oppgaver. 

duksjon.en i de tre første kvartalene av 1977 
var nr 5 prosent lavere enn i samme periode i 
1976. 

Tallet p5. sivilt sysselsatte økte kraftig i 1976 
og 1977. I november 1977 var det sysselsatt 
92,2 millioner personer, hele 4,5 prosent flere enn 
ett Sr tidligere. Trass i denne utviklingen var 
tallet p5. arbeidsløse fortsatt høyt. Fra høsten 
1976 til vdren 1977 var nedgangen 1 arbeids- 
løsheten forholdsvis sterk, men utover sommeren 
og høsten endret arbeidsleshetert seg lite. I 
november var det 6,8 millioner arbeidsløse. 
Arbeidsløshetsprosenten var 6,9, mot 8,0 ett âr 
tidligere. Gjen.nomsnittlig antall arbeidstinier 
pr. uke økte noe fra andre halvdr 1976 til første 
halvdr 1977 etter sesongkorrigerte oppgaver. 

De private bruttoinvesteringene i fast real- 
kapital var i sterk oppgang gjentiom hele 1976, 
og for dret under ett var de 8,6 prosent høyere 
enn i 1975. Oppgangen fortsatte etter drsskiftet 
1976/77, og mellom andre halvdr 1976 og første 
halvdr 1977 var veksten hele 15 prosent, sesong- 
korrigert drug rate. Bade investeringer i mas- 
kiner og utstyr, i produksjonsanlegg og I boliger 
var i sterk oppgang. Etter en undersøkelse 
foretatt utpd sommeren ventet det amerikanske 
handelsdepartementet en avdemping av vekst- 
takten I de private investeringene i andre halv- 
dr 1977, og at økingen for dret under ett yule 
vre om lag 8 prosent. - Et omsiag i lager- 
investeringene gay betydelig vekstimpulser i 

1976. Ogsd i de to første kvartalene av 1977 var 
lagerinvesteringene økende etter sesongkorri- 
gerte oppgaver. 

Prisstigningen var noe sterkere i 1977 enn i 

1976, men fortsatt svakere enn i de fleste andre 
større vestlige industriland. I 1., 2. og 3. kvartal 

1976 

Mliii- 
arder $ 

Prosentvis volumendring fra foregaende perlode' 

1976 
1976 1977 

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

Privat konsum 1094,0 6,0 1,8 1,0 0,9 2,1 1,3 0,4 0,5 
Offentlig bruk av varer og tje- 

nester 361,4 0,5- 0,6 0,2 0,1 -- 0,5 2,5 2,6 
Private investeringer i fast ka- 

pital 243,3 22,2 12,7 4,2 2,4 - 5,7 10,3 5,6 0,8 
Lagerendring 
Eksport 162,9 6,6 0,3 2,3 2,8 - 1,0 - 1,7 - 1,7 - Import 155,1 18,4 8,1 3,4 2,5 2,7 3,9 3,2 - 2,0 

Bruttonasjonalprodukt 1706,5 6,0 2,1 1,2 1,0 0,3 1,8 1,5 0,9 



var konsumprisindeksen henholdsvis 5,9 prosent, 
6,7 prosent og 6,6 prosent høyere enn i de 
samme kvartaler ett ár tidligere. Lønnsekingen 
endret seg ikke vesentlig fra sommereri 1976 til 
hesten 1977. Da var gjennomsnittlig timefor- 
tjeneste i industrien vel 8 prosent høyere enn 
ett àr tidligere. 

Det private konsum økte i volum med 6 
prosent fra 1975 til 1976. De personlige dispo- 
nible realinntekter steg betydelig svakere enn 
dette, men en nedgang i sparekvoten mulig- 
gjorde den sterke konsumveksten. Mellom andre 
halvár 1976 og første halvàr 1977 steg konsumet 
med vel 5 prosent sesongkorrigert ârlig rate. 
Etter detaijomsetningen a dømme ble konsum- 
veksten betydelig svekket utover sommeren og 
høsten. 

Vareeksporten, som hadde vrt i sterk opp- 
gang i de tre første kvartalene av 1976, viste 
svikt i árets siste kvartal. I 1. kvartal 1977 
endret vareeksporten seg lite, men økte noe 
utover vâren. I første halvâr 1977 under ett 
var volumet av vareeksporten (sesongkorrigert) 
om lag uendret fra foregâende halvâr, mens 
volumet av den totale eksporten av varer og 
tjenester viste svak stigning. Utover sensom- 
meren og høsten viste utenlandsettersperselen 
bare svak vekst, og fra 2. til 3. kvartal økte vo- 
lumet av vareeksporten med bare 2,7 prosent 
sesongkorrigert ârlig rate. - Vareimporten var 
derimot gjennomgàende I sterk oppgang i hele 
1976 og første halvâr 1977, noe som gjenspeilte 
den sterke veksten i den innenlandske etterspør- 
selen. I første halvár 1977 var volumet av vare- 
importen hele 17 prosent (sesongkorrigert arlig 
rate) høyere enn I foregâende halvdr. Ogsá den 
samlede importen av varer og tjenester var i 
sterk oppgang I 1976 og første halvdel av 1977. 
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Tabel 1 10. Sambandsstatene. Noen økonomiske hovedtafl 

Kilde: OECD og US Department of Commerce. 
Korrigert for sesongvariasjoner. 2 Samlet verdi av ordretilgang til investeringsvareindustrlen 

Z Ved kvartalets utgang. 

Men utover sommeren og høsten viste vareim- 
porten svikt, og gikk ned med 2 prosent fra 2. 
til 3. kvartal. Den sterke veksten I importen og 
den svake utviklingen I eksporten førte til en 
kraftig øking i underskottene i utenriksregnska- 
pet i 1977. I de tre ferste kvartalene var under- 
skottet p. varebalansen hele 19 milliarder dollar 
(105 milliarder norske kroner) mot et underskott 
pa 3,4 milliarder dollar i samme periode 1 1976. - Kursen pa dollar, regnet I SDR, var synkende 
fra sommeren 1976 til sommeren 1977. 

Den økonomiske politikken, som ble lagt om 
I etterspørselsstimulerende retning 1 1975, var 
alt i alt forholdsvis ekspansiv bade i 1976 og I 

1977. I slutten av januar 1977 foreslo regjeringen 
skattelettelser og økte off entlige utgifter for i alt 
31 milliarder dollar hvorav skattelettelsene Ut- 
gjorde 10-12 milliarder dollar. Men i midten 
av april trakk regjeringen tilbake den delen av 
forsiaget som gjaldt skattelettelser. Myndighe- 
tene mente da at veksten. I økonomien yule 
bli sterk nok uten disse skattelettelsene og 
fryktet forsterket prisstigning. Pengepolitikken 
ble holdt forholdsvis stram 1 1977. Diskontoen 
ble hevet to ganger, fra 5,25 prosent til 5,75 
prosent ved mânedskiftet august/september og 
videre til 6 prosent i slutten av oktober. 

I J a p a n fortsatte konjunkturoppgangen I 

1977. Drivkraften bak veksten var I første 
rekke den private konsumetterspørselen og det 
offentliges etterspørsel etter varer og tjenester, 
godt stimulert av en ekspajisiv finanspolitikk. 
I første halvâr var ogsa uteriiandsettersperselen 
I sterk oppgang. Utenriksregnskapet viste høye 
overskott, og kursen pa yen var økende. Pris- 
stigningen var sterk, men avtok noe gjennom 

1976 1977 

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

Sysselsetting i alt' Mill. 86,5 87,5 87,8 88,1 89,0 90,4 90,8 
Sysselsatte lønnstakere i industri1 > 18,8 19,0 19,0 19,0 19,3 19,6 19,6 
Arbeids1øse 7,1 7,0 7,5 7,6 7,1 6,8 6,8 
Industriproduksjon' 1970 = 100 118 120 121 122 124 127 129 
Eksportvolum, varer1... 139 146 148 145 144 148 149 
Impoitvolum, * 1 * 119 124 134 134 143 148 145 
Ordretilgang1' 2 169 178 189 192 205 214 214 
Detaljomsetningsvolum'. 117 118 117 118 120 119 119 
Konsumpriser 143,7 145,5 147,8 149,4 152,1 155,3 157,6 
Valutabeholdning3 Mill. SDR 14 235 15 617 15 965 15 768 16 102 16 095 15 964 
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äret. I lepet av 1977 vedtok regjeringen en 
rekke nye ekspansive tiltak for a holde vekst- 
takten i økonomien oppe. 

Bruttonasjonalproduktet økte med 6,3 pro- 
sent fra 1975 til 1976. Kvartalsoppgaver viser 
at stigningstakten avtok mot slutten av 1976, 
men at veksten tok seg kraftig opp igjen etter 
ársskiftet 1976/77. Mellom andre halvâr 1976 og 
forste halvãr 1977 økte totalproduksjorien av 
varer og tjenester med 7,7 prosent ârlig rate. 
Høsten 1977 ventet myndighetene en vekst 
pa nr 6 prosent for áret under ett. 

Industriproduksjonen var i oppgang i hele 
1976, men i løpet av andre halvàr var vekst- 
takten butt betydelig redusert. Utover vinteren 
og vàren 1977 var produksjonen nrmest i 
stagnasjon, og i sommermânedene gikk den noe 
ned. Svikten i 1977 gjaldt i ferste rekke pro- 
duksjonen av halvfabrikata, mens produksjo- 
nen av investeringsvarer og konsumvarer holdt 
seg bedre oppe. Sommeren 1977 var den gjen- 
nomsnittlige kapasitetsutnyttelsen i industrien 
ye! 15 prosent lavere enn under forrige konjunk- 
turtopp váren 1973. Stàlproduksjonen var ner 
2 prosent lavere i de tre første kvartaler i 1977 
enn i samme periode i 1976. 

Tallet pa arbeidsløse var svakt okende utover 
i 1977. I 1. og 3. kvartal var det etter sesong- 
korrigerte oppgaver registrert henholdsvis 
1 032 000 og 1 150 000 arbeidsiese. Arbeidsløs- 
hetsprosenten i 3. kvartal var 2,0 mot 1,9 i 3. 
kvartal 1976. 

De private bruttoinveteringene i fast real- 
kapital økte med 4,6 prosent fra 1975 til 1976. 
Investeringene viste svikt i 4. kvartal 1976, men 
tok seg opp igjen i de to neste kvartalene. Fra 
andre halvâr 1976 til første halvar 1977 var 
stigningen nr 7 prosent sesongkorrigert ârlig 

Tabell 11. Bru1tonasjonalprodukt i Japan etter anvendelse 

1976 

Kilde: OECD. 
Beregnet pa grunniag av sesongkorrigerte oppgaver. 

rate. Boliginvesteringene viste størst øking, men 
ogsá investeringene i maskiner og anlegg gikk 
betydelig opp. Men etter en undersøkelse fore- 
tatt sommeren 1977, ventet regjeringen en ned- 
gang i de private investeringene i produksjons- 
anlegg og utstyr fra første til andre halvâr. - 
Lagerinvesteringene som hadde økt floe fra 1975 
til 1976, endret seg ikke vesentlig i første halv- 
àr 1977. 

Stigningstakten i konsumprisene, som holdt 
seg om lag uendret gjennom 1976, avtok noe 
utover i 1977. I 1. og 3. kvartal var konsum- 
prisin.deksen henholdsvis 9,4 prosent og 8,0 pro- 
sent høyere enn ett âr tidligere. Gjennomsnittlig 
mánedslenn for industriarbeidere var i 2. kvartal 
1977 vel 11 prosent høyere enn ett âr tidligere. 

Volumet av det private konsumet økte med 
4,4 prosent fra 1975 til 1976. Veksten fortsatte 
inn i 1977, og i forste halvâr var konsumet, 
etter sesongkorrigerte oppgaver og regnet som 
arlig rate, 3,7 prosent heyere enn i andre halvâr 
1976. Etter detaijomsetningen a dømme fort- 
satte konsumveksten i om lag samme tempo 
utover høsten. 

Vareeksporten viste svikt i andre halvár 1976, 
men tok seg kraftig opp igjen etter ârsskiftet 
1976/77. I første halvár 1977 var volumet av 
vareeksporten (sesongkorrigert) hele 6,8 prosent 
heyere ena i foregäende halvâr. Ogsà total 
eksport av varer og tjenester var i sterk oppgang. 
Men utover sensommeren og høsten viste vare- 
eksporten svikt. - Vareimporten som hadde 
vist sterk vekst i de tre første kvartalene 
av 1976, falt i ârets siste kvartal for sâ a 
endre seg lite gjennom første halvâr 1977. 
Etter sesongkorrigerte oppgaver var volumet av 
vareimporten 1 prosent lavere i første halvâr 
1977 enn i andre halvär 1976. Svikten i vare- 

Prosentvis fra foregaende periode' volumendring 

Milli- 
arder 
yen 

1976 
1976 1977 

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

Privat konsum 93 055 4,4 2,1 0,3 0,8 0,4 1,2 0,9 
Offentlig bruk av varer og tie- 

nester 38352 3,9 2,4 1,8 1,0 1,1 1,9 5,1 
Private investeringer i fast kapital 28 991 
Lagerendring 2888J 6,0 2,5 0,7 3,8 1,0 0,0 1,8 

Eksport 23 838 17,2 8,8 4,9 0,0 3,7 6,5 1,7 - Import 22 653 7,9 3,3 2,7 5,4 1,7 - 3,5 2,1 

Bruttonasjonalprodukt 164470 6,3 3,2 1,1 0,5 0,7 2,5 1,9 



importen fortsatte utover sensommeren og 
hosten. Samlet vare- og tjenesteimport var i 
oppgang i hele 1976, men viste sterk nedgang i 

1. kvartal 1977. I 2. kvartal tok importvolumet 
seg noe opp igjen. Den gjennomsnittlige ek- 
sportprisindeksen var sommeren vel 5 prosent 
høyere enn ett àr tidligere, mens importpris- 
indeksen var om lag uendret. Den ulike Ut- 
viklingen av eksporten og importen sammen med 
en betydelig forbedring av bytteforholdet forte 
til økt overskott pa varebalansen med utlandet. 
I de àtte første mânedene av 1977 var over- 
skottet pa 1700 milliarder yen mot 585 milli- 
arder yen i samme periode 1 1976. 

Den økonomiske politikken var forholdsvis 
ekspansiv bade i 1975 og 1976, og utover i 1977 
vedtok regjeringen en rekke nye ekspansive til- 
tak. - I januar offentliggjorde regjeringen sitt 
forslag til statsbudsjett for finansâret 1977 (pe- 
rioden 1. april 1977 - 31. mars 1978). Forsiaget 
hadde en total utgiftsramme pa 28 500 milliarcier 
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Tabell 12. Japan. Noen okonomiske hovedtafl 

Kilde: OECD. 
1 Korrigert for sesongvariasjoner. 2 Ved kvartalets utgang. 

yen en oking pa 17 prosent fra foregâende bud- 
sjettàr. Nr 30 prosent av utgiftene ble foreslâtt 
finansiert ved salg av statsobligasjoner. I mars 
foreslo regjeringen nye tiltak for a stimulere 
økonomien, blant annet forsert gjennomforing 
av offentlige investeringer og okt støtte til bolig- 
bygging og øvrige private investeringer i fast 
realkapital. Det ble ogsã gitt lettelser i den gene- 
relle inntektsskatten for et beløp tilsvarende om 
lag 0,3 prosent av bruttonasjonalproduktet. I au- 

gust foreslo regjeringen à oke de offentlige ut- 
gifter med i alt 7,5 milliarder dollar i budsjett- 
âret 1977 i forhold til det tidligere vedtatte 
budsjett. - Diskontosatsen, som var uendret i 
hele 1976 ble satt trinnvis ned i 1977; fra 61/2 
prosent 1 midten av mars til 41/4 prosent i be- 
gynnelsen av september. For a redusere over- 
skottene i utenriksregnskapet ble kursen pa 
yen satt kraftig opp og var i oktober, regnet i 

SDR, om lag 13 prosent høyere enn ved ârs- 
skiftet 1976/77. 

1976 1977 

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

Sysselsatte lønnstakere i 
industri1 1970 = 100 91,5 90,8 90,4 90,1 90,1 89,9 88,9 

Arbeidsløse1 1 000 1 072 1 102 1 101 1 038 1 032 1 110 1 150 
Industriproduksjon' 1970 = 100 119,8 125,0 127,0 129,3 130,1 131,1 129,8 
Eksportvolum, varer' 192 199 195 189 204 206 206 
Importvolum, >> 

1 127 135 144 140 141 140 140 
Detaljomsetningsvolum' 109,5 107,2 106,9 107,4 109,1 107,8 
Konsumpriser 180,8 186,6 188,9 193,6 197,9 203,2 204,1 
Valutabeholdning2 Mill SDR 12 266 13 434 14 250 14 292 14 862 15 190 15 696 
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Arbeidsmarkedet 

Arbeidsmarkeclet var i de elleve første màned- 
ene av 1977 forholdsvis stramt og kiart strammere 
ena i samme periode i 1976. Stramheten synes 

ha vrt relativt størst i 1. og 3. kvartal. 
Arbeidsdirektoratets stramhetsindikator - som 
viser forholdet mellom antall ledige plasser re- 
gistrert ved arbeidsformidlingen i løpet av ma- 
neden og det tilsvarende antall arbeidssøkere - 
là i gjennomsnitt for ferste halvár 1977 pa 50, 
mot 41 og 50 1 samme periode i 1976 og 1975. 
I juli-november var indikatoren 59, mot 51 
og 42 i juli-november 1976 og 1975. 

I de første elleve mànedene av 1977 var den 
registrerte arbeidsløsheten kiart lavere enn i sam- 
me tidsrom i 1976, men likevel heyere enn I 

1960-âreae og begynnelsen av 1970-àrene. Ar- 
beidsløsheten var i 1977 meget lay I forhold til 
de fleste andre vestlige industriland. Flere av 
disse hadde økeiide og rekordhøy arbeidsløshet. 
Ved sammenlikninger av arbeidsløsheten i ulike 
land ma en imidlertid ta hensyn til ulikheter i 
definisjoner og meldetilbøyelighet. 

Etterspørselen etter arbeidskraft, malt ved 
tilgangen pa ledige plasser, var hesten 1977 
markert hoyere enn ett àr tidligere, og den là pa 
om lag samme nivà som i àrene 1970-74. I 
perioden januarnovember 1977 ble det ved 
arbeidsformidlingen registrert en tilgang pa 
239 500 ledige plasser, mot henholdsvis 225 200 
og 203 500 i samme perioder i 1976 og 1975. 

Etter Arbeidsdirektoratets undersøkelse pr. 
utgangen. av oktober 1977 i et utvalg av indu- 
stribedrifter, som omfattet om lag 40 prosent av 
den totale sysselsettingen I industrien, hadde 
disse da 2 900 ledige plasser. 

Dette svarte til 1,9 prosent av sysselsettingen 
i de samme bedriftene, mot 1,2 prosent i oktober 
1976 og 0,9 prosent i 1975. Den tilsvarende 
undersøkelsen i byggevirksomhet, som omfattet 
vel 35 prosent av sysselsettingen I nringen, 
viste et udekket behov pa 1 980 personer, eller 
6,7 proseut av sysselsettingen i de undersokte 
bedriftene, mot 1 380 (4,8 prosent) i oktober 
1976. 

NO R GE 

Produksjon og sysselsetting 

Sysselsettingen 

En har for tiden ingen helt pàlitelig løpende 
statistikk for utviklingen i sysselsettingen. De 
kvartalsvise arbeidskraftundersøkelsene (AKU) 
fra Statistisk Sentralbyrà tyder imidlertid pa at 
tallet pa sysselsatte i alt økte fra 1976 til 1977, 
hensyn tatt til at usikkerheten ved endringstall 
er relativt stor ved slike utvalgsuridersøkelser. 
økingen ser ut til a ha vrt noe sterkere for 
kvinner enn for menn. I de tre første kvartalene 
av 1977 var det gjennomsnittlige tallet pa syssel- 
satte i alt 1 827 000, fordelt pa 1 111 000 menn 
(61 prosent) og 716 000 kvinner (39 prosent). 

Samlet sysselsetting 1 3. kvartal utgjorde 
65 prosent av alle personer i aldersgruppen 
16-74 àr. For mean var sysselsettingsproseriten 
79 og for kvinner 51. I 3. kvartal 1976 var de 
tilsvarende andelene 78 for menu og 49 for 
kvinner. Av de sysselsatte i 3. kvartal 1977 var 
1 570 000 (85 prosent) lønnstakere og resten 
selvstenclige nringsdrivende eller personer som 
arbeider i familiebedrift uten. fast avtalt lønn. 

Av de sysselsatte i inntektsgivende arbeid1 
i 3. kvartal hadde 1 320 000 (78 prosent) en 
arbeidsuke pa over 30 timer, mens 346 000 
(20 prosent) arbeidet under 30 timer pr. uke. 
For de øvrige 34 000 (2 prosent) sysselsatte i 
inntektsgivende arbeid var arbeidstiden uopp- 
gitt. Gjennomsnittlig arbeidstid pr. uke i 3. kvar- 
tal 1977 var for mean 42 timer og for kvinner 
30 timer. 

Ày samlet sysselsetting 1 3. kvartal falt 10 
prosent pa primrnringene (jordbruk, skog- 
bruk, fiske og fangst), 24 prosent pa industri, 
bergverksdrift og kraft- og vannforsyning, 9 
prosent pa bygge- og anleggsvirksomhet, mens 
over halvparten var sysselsatt i tjenesteytende 
nringer. 

1 Gruppen <<sysselsatte i inntektsgivende arbeid> 
bestãr av personer som utferte inntektsgivende 
arbeid av minst en times varighet i undersekelses- 
uken. For familiearbeidere uten fast avtalt lenn 
har en satt en minimumsgrense pa 10 arbeidstimer 
I undersekelsesuken. I begrepet samlet sysselset- 
ting inngãr ogsa de midlertidig fravrende. 



Statistisk Sentralbyrâ gjennomfører i sam- 
arbeid med Arbeidsdirektoratet og de lokale 
arbeidskontorene kvartalsvise, regionale under- 
søkelser av sysselsettingen I bergverksdrift, in- 
dustri og bygge- og an.leggsvirksomhet. Ifølge 
undersøkelsen i 3. kvartal 1977 var det da 
sysselsatt 11 100 i bergverksdrift, 377 600 i 
industri og 127 100 i bygge- og anleggsvirksom- 
het. Dette var en nedgang fra samme kvartal 
âret før pa 2 prosent for bergverksdrift og vel 
0,5 prosent for industri, mens tallet for bygge- og 
an.leggsvirksomhet gikk opp med nr 5 prosent. 
Siden undersøkelsene bygger pa utvalg som 
holdes fast fra undersekelse til undersøkelse, vii 
endringstallene were mer pâlitelige enn nivâ- 
tailene. Se ellers tabell 13. 

Undersøkelser som Arbeidsdirektoratet foretar 
blant bedrifter i industri og byggevirksomhet 
ved utgangen av oktober hvert ár bekrefter 
den tendens til endring I sysselsettingen som er 
omtalt I foregâende avsnitt. I de bedriftene som 
var med i undersøkelsene bade 1 1976 og 1977, 
var det fra oktober 1976 til oktober 1977 en 
nedgang i sysselsettingen I industrien pa 1 pro- 
sent og en oppgang i sysselsettingen I bygge- 
virksomhet pa 2 prosent. Tallet pa sysseisatte 
har etter dette gátt ned med 3 500-4 000 i 
industrien totalt, mens det i byggevirksomhet 
har økt med 1 500-2 000 fra oktober 1976 til 
oktober 1977. Her ma en imidlertid ta i be- 
traktning at de bedriftene som er med i under- 
søkelsene ikke utgjør et statistisk representativt 
utvalg. 

Iføige en annen undersøkelse foretatt av Ar- 
beidsdirektoratet og fylkesarbeidskontorene var 
det i august 1977 sysselsatt 27 200 personer i 
oljeaktivitetene'. Dette var henhoidsvis 1 300 
og 2 100 flere enn ved tiisvarende undersøkelser 
i januar 1977 og august 1976. Det er fire fylker 
som skiller seg kiart ut med betydelig syssel- 

1 Undersøkelsen omfattet om lag 400 norsk- 
registrerte bedrifter som opererer p norsk og bri- 
tisk kontinentalsokkel og norsk landterritorium. 
Den dekker foruten den direkte oljeutvinning ogsâ 
virksomhet med direkte tilknytning til denne, som 
baser, transport, bygging av oljeplattformer og 
forsyningsskip m. m. Fig. 5. 

setting i oljeaktivitetene. I august 1977 var det 1 

Rogaland sysselsatt 11 900 i slik virksomhet, 
i Telemark 4 800, i Hordaland 4 000 og i Oslo 
og Akershus 2 900. Av den totale sysselsetting 
ved oljeaktivitetene var 5 750 (21 prosent) ut- 
lendinger, mot 4 300 (17 prosent) i august 1976. 

Arbeidsløsheten 

Den registrerte arbeidsiøshet 1 gjenn.omsnitt 
for perioden januarnovember 1977 var 15 800, 
eller 1,0 prosent av arbeidsstyrken, fordeit pa 
9 500 menn og 6 300 kvinner. I samme periode 
âret før var det 19 600 registrerte arbeidsiøse, 
eller 1,3 prosent av arbeidsstyrken. I de tre 
første kvartalene 1 1977 var det nedgang I iedig- 

1976 1977 

1. 
kvartal 

2. 
kvartal 

3. 
kvartal 

4. 
kvartal* 

1. 
kvartal* 

2. 
kvartal* 

3. 
kvartal* 

Bergverksdrift 
Industri 
Bygge- og anleggsvirksomhet 

11 083 
381 117 
113 955 

11 050 
380 407 
117 503 

11 264 
380 055 
121 243 

11 699 
382 221 
119 382 

11 811 
380 354 
117 753 

11 347 
378 619 
120 621 

11 086 
377 608 
127 086 

ARBEIDSLOSHETSPROSENTEN 
I DE ENKELTE FYLKER 

NOVEMBER 1977 

2- -2 UZAA4 
Ost- Akers- Oslo Hed Opp Buske- Vest- 
fold bus mark land rud fold 

r 
Tele- Aust Vest- Roga- Horda- Sogn More og 
mark Agder Agder land land og Romsdal 

Fjord- 
ane 

3- -3 

p 
Sor- Nord- Nord- Troms Finn- 

Tronde- Tronde- land mark 
lag lag 
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TabeH 13. Tallet pa sysselsatte i bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet 
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heten pa henholdsvis 5 700, 3 400 og 2 800 i 
forhold til de samme kvartaler i 1976. Ved ut- 
gangen av november var det registrert 15 300 
helt arbeidslgse, dvs. 2 800 frre enn ett âr tidlig- 
ere og 1100 frre enn gjennomsnittet for sam- 
me màned i àrene 1971-1975. 

Kvinnenes andel av den registrerte arbeids- 
løshet har økt noe de siste ârene. Dette ma ses 
i sammenheng med større dltaking i lønt arbeid 
(yrkesprosenten har gátt opp). I ârene 1972- 
1976 var àrsgjennomssnittene for kvinnenes an- 
del av den totale registrerte ledighet i prosent 
henholdsvis 23, 27, 34, 35 og 35. I januar- 
oktober 1977 l andelen pa 40. 

Det var i 1977, som i tidligere àr, betydelige 
geografiske variasjoner i arbeidsløshetsprosen- 
tene (Se figur 5). De var kiart høyere i de fire 
nordligste fylkene enn i landet sett under ett. 
Lavest arbeidsloshetsprosent var det i Akershus, 
Vestfold og Sogn og Fjordane. Etter yrke var 
det fra høsten 1976 til høsten 1977 sterkest 
relativ nedgang i arbeidsiosheten for personer i 
bygge- og anleggsarbeid og industriarbeid. For 
sjofolk var det noe oppgang i lecligheten. 

I forhold til ett àr tidligere var det ved ut- 
gangen av september lavere arbeidsløshet i alle 
aldersklasser bade for menn og kvinner. Ned- 
gangen var relativt storst for menn (17 prosent) 
og noe lavere for kvinner (11 prosent). For 
menn var nedgangen I arbeidsiosheten relativt 
storst for aldersklassene 20-29 àr og 50-59 àr. 
For kvinner var nedgangen relativt storst for 
aldersklassene 30-49 àr. 

Ved utgangen av september foretok Arbeids- 
direktoratet en undersøkelse av ledighetens va- 
righet blant de registrerte arbeidslose. Ledig- 
hetens varighet er det tidsrom den arbeidslose 
ved tellingstidspunktet liar vnrt registrert ledig 
ved arbeidskontoret I siste ledighetsperiode. 
Undersøkelsen viser at de arbeidsiose ved Ut- 
gangen av september 1977 hadde stàtt regi- 
strert ledige gjennomsnittlig 10,1 uker, mot 
11,1 uker i september 1976. Ledighetens yang- 
het varierer sterkt med alderen. Den var kortest 
med gjennomsnittlig 4,6 uker for de under 20 âr 
og steg med økende alder til 18,5 for aldersgrup- 
pen 60-64 âr og 23,8 uker for 65-66 àr. 
Den kortere ledighet for de yngre arbeids- 
sokende ma ses i sammenheng med at disse 
ofte ikke har rett til arbeidsloshetsstonad. 
Gjennomsnittlig ledighet var litt lenger for menn 
(10,3 uker) enn for kvinner (9,7). 

Ifolge Statistisk Sentralbyrâs arbeidskraft- 
undersøkelser var det i 1. kvartal 24 000 (1,3 
prosent av arbeidsstyrken), i 2. kvartal 35 000 
(1,9 prosent) og i 3. kvartal 25 000 (1,4 prosent) 
som var arbeidssøkere uten arbeidsinntekt. I 
forhold til tilsvarende tellinger i 1976 var det 
nedgang pa 10 000 i 1. kvartal, uendret i 2. kvar- 
tal og nedgang pa 10 000 i 3. kvartal. Arbeids- 

Tabell 14. Meldte helt arbeidsiose ved 
arbeidsformidlingen. Kvartalsgjennomsnitt 

kraftundersøkelsenes tall omfatter personer som 
ikke var sysselsatt i undersokelsesuken, men som 
gjorde et forsok pa a skaffe seg inntektsgivende 
arbeid. Forskjellen fra tallene for registrerte 
arbeidsløse var srlig stor for kvinner og de 
yngre aldersklasser. Dette siste liar bl. a. sam- 
menheng med at en relativt mindre andel av de 
ledige i disse gruppene har rett til arbeidsløs- 
hetsstønad. 

Driftsinnskrenkinger 

Omfanget av forhàndsmeldte driftsinnskren- 
kinger var i 1977 vesentlig høyere enn i 1976 og 
det ia pa om lag samme nivà som i rekordâret 
1975. I perioden januarnovember meldte 327 
bedrifter om nye dniftsinnskrenkinger som i alt 
yule berore 27 300 personer. Dette var en opp- 
gang pa 15 100 i forhold til samme peniode i 
1976 og en nedgang pa 3 500 fra 1975. Hoved- 
tyngden av oppgangen fra januarnovember 
1976 til januar november 1977 falt pa permi- 
sjoner med 12 300 personer. For tallet pa personer 
berørt av innskrenking av arbeidstiden var det 

Menn Kvinner I alt 

Indu- 
stri-, 

bygge- 
og 

anleggs- 
arb. 
ialt 

19 71 

1. kvartal 10 181 4 223 14 404 6 851 
2. kvartal 4 781 2 496 7 277 3 194 
3. kvartal .. 4 965 3 248 8 213 2 493 
4. kvartal .. 8 189 4 567 12 756 5 490 

1975 
1. kvartal .. 12 256 6 628 18 884 9 865 
2. kvartal - -. 9 008 5 502 14 510 7 542 
3. kvartal . - - 10 974 6 490 17 464 7 324 
4. kvartal - . - 18 282 9 090 27 372 13 135 

1976 
1. kvartal -. 18 126 8 128 26 254 12 483 
2. kvartal - -. 11 457 6 137 17 594 8 044 
3. kvartal . - 9 437 6 854 16 291 5 793 
4. kvartal .. 11 985 7 312 19 297 7 916 

1977 
1. kvartal ... 13 659 6 909 20 568 9 284 
2. kvartal . . - 8 572 5 659 14 231 6 435 
3. kvartal -. 7 293 6 215 13 508 4 020 



Tabell 15. Tallet pa berorte personer ved nye 
drftsinnskrenkinger meldt til Arbeidsdirektoratet 

en oppgang pa 2 700, mens tallet pa oppsagte 
personer var om lag uendret. 

De fylkene som ble spesielt berort av drifts- 
innskrenkinger i de elleve første mdnedene av 
1977 var Nordland (3 860 personer), Buskerud 
(3 170), Nord-Trøndelag (2590), Akershus (2 450) 
og østfold (2 210). Flest personer ble berørt i 
nringsgruppene treforedling med 7 080, pro- 
duksjon av jern, stâl og ferrolegeringer med 
4 800, produksjon av elektriske apparater og 
materiell med 3 590 og produksjon av maskiner 
med 2 910. Som grunn for innskrenkinger opp- 
gay de fleste bedriftene ordresvikt. 

Behoidningen ved utgangen av november 1977 
av personer berort av permisj oner var 990 og av 
innskrenket arbeidstid 5 970. Dette var hen- 
holdsvis 1 020 frre med permisjoner og 910 flere 
med innskrenket arbeidstid enn ett âr tidligere. 
Det var i november flest personer berørt av permi- 
sjoner og innskrenket arbeidstid i fylkene Nord- 
land, Rogaland, Vest-Agder og Finnmark. 

Sysselsettingsstimulerende tiltak 

De selektive arbeidsmarkedstiltak som ble 
etablert utover i 1975 for a opprettholde syssel- 
settingen og begrense arbeidsløsheten, ble brukt 
ogsá i sesongen 1976/77 og i første del av Se- 
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songea 1977/78, men da i betydelig mindre om- 
fang. Et hovedsynspunkt ved utformingen og 
gjennomforingen av tiltakene har vrt a beholde 
de ansatte i sin vanlige virksomhet sâ langt 
dette er mulig. Nar dette ikke har latt seg gjøre 
med rimelige tiltak, har en satt inn andxe ekstra- 
ordinre sysselsettings- og opp1ringstiltak for 
d? som er butt arbeidsløse. Som siste utvei har 
de ledige fâtt arbeidsloshetsstønad. 

Sysselsettingstiltak omfattet sr1ig spesielle 
likviditetsldn til bedrifter, rentestotte til ekstra- 
ordinr lagerfinansiering og driftstilskott til be- 
drifter i visse braiisjer og distrikter. For 1977 kan 
en regne med at det er brukt om lag 400 millioner 
kroner til de tre nevnte tiltakene. I tillegg kom 
et nytt selektivt sysselsettingstiltak i 1977, ved- 
likeholds- og investeringsarbeider av miljomes- 
sig karakter i industribedrifter, med en be- 
vilgning pa 52,5 millioner kroner. 

Ved de forskjellige ekstraordinre syssel- 
settings- og opp1ringstiltakene var omfanget 
kiart lavere i 1. halvdr 1977 enn i 1. halvdr 1976. 
Den faktiske sysselsetting ved disse tiltakene un- 
der Arbeidsdirektoratets virkeomrdde var i 

gjennomsnitt i 1. og 2. kvartal 1977 henholdsvis 
8 390 og 4 770 personer mot 14 030 og 8 310 
i tilsvarende kvartaler ett ar tidligere. I sep- 

tember 1977 var tiltakene av samme omfang 
som i september 1976 med vel 4 800 personer, 
i oktober 6 920 eller 340 flere enn ett dr 
tidligere og i november 7 060 eller 400 flere. 

Det ble i 1. halvdr 1977 utbetalt 151 millioner 
kroner i arbeidsloshetsstonad som omfattet 
41 500 stonadstilfeller, mot 187 millioner kroner 
og 45 300 stønadstilfeller i 1. halvdr 1976. 

Til de her nevnte arbeidsmarkedstiltak (lik- 
viditetsldn, rentestøtte, driftstilskott, vedlike- 
holds- og investeringsarbeider av miljømessig 
karakter, ekstraordinare sysselsettings- og opp- 

lringsti1tak, arbeidsformidling og arbeidsløs- 
hetsstønad) ble det for aret 1976/77 bevilget i 

alt om lag 1,5 milliarder kroner, mot 1,5 og 
0,9 milliarder kroner brukt i henholdsvis 1975/76 
og 1974/75. 

Tabell 16. Arbeidssokere og ledige plasser' 

1 Antall ved ãrets begynnelse+tilgang i perloden. 

Opp- 
sigel- 

ser 

Per- 
mitte- 
ringer 

Inn- 
skrenk- 

inger 
av 
ar- 

beids- 
tiden 

Sum 

197Ji 
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 74 663 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 
4. kvartal 584 5 894 405 6 883 
Sum 2929 11849 1526 16304 
1977 
1. kvartal 614 9 927 2 988 13 529 
2. kvartal 580 4 828 216 5 624 
3. kvartal 1 097 2 375 362 3 834 

Arbeids- 
søkere 

Ledige 
plasser 

1.-3. kvartal 
1975 259 707 178 574 
1976 282 476 193 589 
1977 275 502 209 452 

Endringer 
1975-76 22 769 15 015 
1976-77 - 6974 15 863 
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HOSTUTBYTTET AV JORDBRUKSPRODUKTER 
Milliarder f6renheter 
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2,5 

Rotvekster 
og gronnfr 

Poteter 

Jordbruk 
Areal og avling 

Samlet jordbruksareal i drift viste en liten 
økning fra 1976 til 1977. Kornarealet økte med 
1 prosent. Arealet av hvete og bygg økte med 
4 prosent og arealet av rug med 15 prosent, 
mens havrearealet minket med 3 prosent. I til- 
legg til et samlet kornareal pa vel 3,0 miii. dekar 
var det vel 50 000 dekar oljevekster til modning, 
en nedgang pa 14 prosent fra áret for. Arealet 
av poteter var om lag det samme som i 1976, 
mens arealet av rotvekster minket med 10 pro- 
sent. Arealet av gronnfôr og silovekster økte 
med 4 prosent siste ár. Samlet areal av áker og 
hage økte med 1 prosent fra 1976 til 1977. 
Arealet av eng til slátt og beite var om lag det 
samme som i 1976. 

Vinteren 1976-77 var forholdsvis kald over 
hele landet. I Sør-Norge var det stedvis mye 
sno. Den første sneen kom i midten av oktober 
og ble liggende i høyereliggende strøk. I Trønde- 
lag og Nord-Norge var det lite snø som bi. a. 
førte til en god del tele i jorda. Bortsett Ira en 
del overvintringsskade pa eng i deler av Vest- 
Agder, Sogn og Fjordane, Mere og Romsdal og 
Troms ble det ikke registrert overvintringsskade 
av betydning. 

Korn, erter og olje- 
vekster til modning 

Engvekster til sl5tt 
og hahn - 3,0 

m 

I 
m 

I 

1972 1973 1974 1975 1976 1977* 

Fig. 6. 
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Vâronna kom seint i gang over hele landet pa 
grunn av kjølig vr og stedvis mye nedbør. 
Váronnarbeidet ble imidlertid utført under gode 
vrforho1d. Ved utgangen av mai mâned lâ 
forholdene godt til rette for arsveksten. 

I Ser-Norge ble grasavlingene om lag som 
normalt. I Nord-Norge ble de noe redusert pa 
grunn av kjolig vr. Bergingsforholdene for 
ertgvekstene var stort sett gode. Utover som- 
meren var det forholdsvis gunstige forhold for 
planteveksten, bortsett Ira at juli var kjølig i 

Trendelag og Nord-Norge. 
Innhøstingen begynte stort sett til normal tid 

over hele landet, men den foregikk under noe 
vekslende forhold. I første del av september falt 
det mye regri. Siste del av mâneden var fin, 
men noe kaldere enn normalt. Snefall og regn 
over deler av østlandet i begynnelsen av oktober 
forsinket innhostingen floe. 

Avlingene I Sør-Norge bie gode, bortsett fra 
at kornavlingene pa Serlandet ble noe redusert 
pa grunn av virussjuke og bladlusangrep. I 
Trendelag ble potet- og rotvekstavlingene noe 
redusert pa grunn av kjolig var. Kjølig vier 
reduserte ogs. avlingene i Nord-Norge. 

Pa grunnlag av Landbruksdirekterens mel- 
ding om àrsveksten ved utgangen av september 
er samlet avling forelepig beregnet til 2 547 mill. 
fôrenheter. For 1976 ble avlingen beregnet til 
2 075 mill. fôrenheter. 

Foreløpige tall for avling av engvekster til 
slâtt, beregnet som tort høy, viser en økning 
fra 2,26 mill. tonn i 1976 til 2,50 mill. tonn 
1 1977. I forhold til et normalâr var avlingen 
av engvekster til slâtt størst i Rogaland og 
Ser-Trendelag og minst i Agderfylkene, Troms 
og Finnmark. Aviingen. av rotvekster og gronn- 
for ble betydelig større enn aret før. Arets korn- 
avling er foreløpig beregnet til 1 110 000 tonn, 
mot 846 000 tonn i 1976. I forhoid til normaláret 
var kornavlingene storst i Akershus og Buskerud, 
mens de var minst i Agderfylkene og Nordland. 

Fruktavlingene i 1977 varierte en del fra 
distrikt til distrikt og for de enkelte vekster. 
For alle fruktslag ble det 1 1977 betydelig under 
normaiârsavling. Bravlingen ble ogsâ noe under 
et normalar. Avlingen av gronnsaker varierte 
en del fra sted til sted pa grunn av sein var og 
forsommerterke. En regner avlingen for hele 
landet i underkant av et normalâr. 

Husdyrhold og husdyrproduksjon 

Nedgangen i hestetallet fortsatte ogsâ i 1977. 
Ved utvalgstellingen pr. 20. juni 1977 var det 
vel 21 000 hester. Det er om lag 2 prosent frre 
enn aret før. Tallet pa storfe ekte med 3 prosent 
siste aret. Kutailet var 382 000 pr. 20. juni 1977, 
en liten nedgang fra áret før. Saueholdet og 
geiteholdet økte med henholdsvis 7 prosent og 

I 
I U 



3 prosent. Tallet pa svin viste en liten økning 
fra 1976 til 1977, mens tallet pa høner viste en 
nedgang pa 1 prosent. 

Til meieriene ble det levert 1 466 mill, liter 
mjølk i mânedene januaroktober 1977, en 
økning pa 6 mill, liter i forhold til samme 
periode áret før. Salget av konsummjølk var 
om lag det samme som i 1976, mens produksjo- 
nen av ost viste en nedgang pa 4 prosent. Pro- 
duksjonen av smør viste en økning pa 5 prosent. 

Foreløpige oppgaver fra den offentlige kjøtt- 
kontrollen viser at det ble kontrollert 107 000 
tonn husdyrslakt (fjørfe ikke medregnet) i ma- 
nedene januarseptember 1977, en økning pa 
13 000 tonn i forhold til samme periode áret før. 
Det ble levert 1,22 mill. skinn fm pelsdyrgâr- 
dene i sesongen 1976-77, mot 1,30 mill skinn i 
seson.gen 1975-76. 

Drftsmidler 
Tallet pa traktorer ble beregnet til 133 500 

pr. 20. juni 1977, rnot 127 800 áret før. Tallet 
pa skurtreskere og fôrhøstere var i 1977 hen- 

INNVEID MJOLK VED MEIERIENE. 
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holdsvis 14 800 og 32 900. Regnet som tonn 
grunastof I (N, P og K) var forbruket av handels- 
gjødsel 176 000 tonn i 1976. En anslâr forbruket 
i 1977 til a ha vrt litt større. Forbruket av 
kraftfôr (leiemalt ikke medregnet) var 1079000 
tonn i perioden januaroktober 1977. Dette 
var en økning pa i prosent fm samme periode 
àret før. 

Priser og lenninger 

Jordbruksavtalen. for perioden 1. juli 1976- 
30. juni 1978 inneholder bestemmelser for andre 
avtaleâr om fastsettelse av nettoinntektstillegget, 
om kompensasjon for kostnadsøkningen, om 
tilskott til ferie- og fritidsfremmende tiltak og 
om opptrappingstillegg. 

Forhandlingene om inntektsøkningen i jord- 
bruket, i samsvar med avtalens bestemmelser, 
ble koblet sammen med det alminnelige inn- 

tektsoppgjøret varen 1977. Det ble 14. april 
1977 enighet om en ekonomisk ramme for inn- 
tektsøkningen i andre avtalear pa i 200 mill. kro- 
ner pluss 370 mill. kroner i kompensasjon for 
ekte kraftfôrpriser. Det ble imidlertid ikke enighet 
om fordelingen av inntektsrammen. 22. april 
1977 ble det brudd I forhandlingene pa grunu av 
uenighet om kornprisene. Regjeringen la etter 
bruddet fram et forslag til avtale. Den ble med 

Tabell 17. Jordbrukets prisindeks 
1975=100 

Fig. 7. 1 Uveid gjennomsnitt av mànedsindeks. 

Jordbruksprodukter Pro- 
duk- 

sjons- 
midler I alt 

Plante- 
pro- 

dukter 

Husdyr- 
pro- 

dukter 

1971 73 80 71 61 
1972 76 84 74 66 
1973 80 85 78 70 
1974 87 89 86 83 
1975 100 100 100 100 
1976 116 114 117 112 

1976: 
1. kvartal' 107 108 106 108 
2. >> 111 115 109 111 
3. >> 123 115 126 113 
4. >> 125 115 129 114 

1977: 
1. kvartal1 120 120 120 115 
2. >> 124 132 121 123 
3. >> 134 125 137 126 

U 1976 1977 
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enkelte endringer vedtatt av Stortinget 13. mai 
1977 og omfattet bi. a.: 

Et nettoinntektstillegg pa 343,4 mill. kroner, 
som er beregnet a svare til en gjennomsnittlig 
inntektsokning p5. 3 400 kroner pr. drsverk. 
Med dette tillegget er det tatt sikte p a oppnd 
en lignende inntektsutvikling som i industrien. 
Et opptrappingstillegg pd 450 miii. kroner, som 
er et ledd i Stortingets vedtak av 1. desember 
1975 om inntektsutjevningen mellom jordbruket 
og industrien. Pd grunnlag av fastlagte regler 
ble det gitt 336,6 mill. kroner i kompensasjon 
for økning i jordbrukets produksjonskostnader. 
Til videre utbygging av avløser- og ferieorduin- 
gen ble det avsatt 40 mill. kroner i andre av- 
taledr. 

Ày bruttoinntektsokningen pa 1 570 mill. 
kroner skal 951,5 mill. kroner tas ut ved hoyere 
produktpriser, mens 618,5 mill. kroner fordeler 
seg p5. andre inntektshevende tiltak. 

Nytt i avtalen for 1977-1978 er et grunn- 
tilskott pa kjott av storfe, kalv, sau og geit pa 
kr 1,75 pr. kilo. Nytt er ogsd opprettelsen av et 
fond pa 5 mill. kroner for mindre og vanskelig- 
stilte meierier. 

Prisøkningen ble lagt pa de fleste jordbruks- 
produkter. Prisen pa korn til produsent ble 
økt med 13 kroner pr. 100 kg. Det ble avsatt 
40 mill. kroner til regulering av normalprisen 
bade pa poteter og frukt og grønnsaker. For a 
dempe prisstigningen ble det pa mjolk, ost og 
kjott satt inn subsidier. 

I tiliegg til en okning av grunntilskottet pa 
mjolk med 13 øre pr. liter, ble det kvantums- 
avgrensede tilskottet økt med 15 ore pr. liter 
til 50 ore pr. liter for de forste 20 000 liter mjolk 
levert meieri. For leveranser over 20 000 liter 
ble det ingen endringer. Til justering av sone- 
grensene for distriktstilskott pa mjolk ble det 
avsatt 16 mill. kroner. 

Bevilgningene til Landbrukets Utbyggings- 
fond ble okt med 145 mill. kroner til 381,6 mill. 
kroner drlig. Ordningen med grassilotrygd er 
vesentlig styrket. Bevilgningene er okt med 
52,5 mill. kroner til 138,5 mill. kroner. Dessuten 
er reglene for grassilotrygd endret silk at det 
blir gitt trygd for inntil 500 m3 silomasse pr. 
bruk, mot tidligere 200 m3. I tillegg til dette 
ble tilskottet til bygging av siloer okt Ira 
12 000 kroner til 15 000 kroner pr. bruk. 

Bevilgningeue til behandling av halm er okt 
med 5 mill. kroner. 

For a styrke avlingsskadefondet ble det av 
inntektsrammen for jordbruket avsatt 15 mill. 
kroner, mot at et tilsvarende belop ble bevilget 
direkte over statsbudsjettet. 

Bevilgningen til driftstilskott er økt. Til gjen- 
nomforing av driftstilskottsordningert for bruk 
med over 10 dekar jordbruksareal ble det be- 
vilget 229 mill. kroner for tilskottsdret 1976-77. 

Fig. 8. 

I alt 74 000 soknader om driftstilskott ble god- 
kjent. 

Jordbrukets prisindeks (pris til produsent, 
1975 = 100) steg Ira 125 i oktober 1976 til 134 i 
oktober 1977, dvs. med 7,2 prosent. I samme 
tidsrommet steg prisen pa produksjonsmidler og 
produksjonstjenester fm 113 til 125, eller med 
10,6 prosent. Utvikiirigen gâr ellers fram av 
tabell 17. 

Markedsprisen hosten 1977 var for poteter og 
flere grønnsakslag lavere enn àret før. Periode- 
vis là prisen pa enkelte gronnsakslag over øvre 
prisgrense. Prisen pa norsk frukt là hosten 
1977 høyere enn dret for. 

For kjott, fiesk og egg skal jordbruksorgani- 
sasjonene fortsatt sorge for a holde gjennom- 
snittprisene p5. eller under et avtalt nivd. For 
avtaledret 1976-77 ble de avtalte gjennom- 
snittsprisene oppnàdd for okse, mellomkalv, 
lam og egg, mens de là noe under for kvige, 
ku, spekalv og gris. Oppstillingen nedenfor 
viser de avtalte gjennomsnittspriser de siste dr: 

Kr pr. kg 

Etter den nye jordbruksavtalen er utbetalings- 
prisen p5. mjolk til produsent beregnet a oke 

140 

130 

JORDBRUKETS 

1975 

Jordbruksprodukter 
Produksjonsmidler 

PRISINDEKS 

= 100 
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Bytteverdi 

.. 
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1976 1977 

Middeipris etter 
jordbruksavtalene 

Okse 
kI. 1 

Lam 
ki. 1 

Gris 
ki. 1 

Egg 
kI. A 

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 1976-30/4 1977 18,65 21,30 13,10 9,35 
1/5 1977-30/6 1977 18,65 21,30 14,45 10,35 
1/7 1977-30/6 1978 20,05 22,70 15,15 11,05 



med 8 øre pr. liter. I tillegg kommer ekningen 
i tilskottet p. de første 20 000 liter levert 
meieri. 

Ved pelsskinnauksjonene i sesongen 1976-77 
ble det for de fleste typer skinn oppnâdd 
høyere priser enn ved tilsvarende auksjoner i 
sesongen 1975-76. Nedgang i prisen ved mai- 
auksjonen 1977 skyldes saig av alle undersorter 
og etterpelsede skinn. Gjennomsnittlig salgspris 
for samtlige minkskinn i 1976-77 var 129 
kroner, mot 114 kroner i sesongen før. 

Arbeidslønnen for mdnedsbetalte menn i jord- 
bruket steg etter Byrdets statistikk med 15 pro- 
sent fra september 1975 til september 1976. 
I samsvar med den to-drige tariffavtalen, med 
virkning fra 1. juli 1976 til 30. april 1978, ble 
det fra 1. mai 1977 gitt et samlet lønnstillegg 
pa kr 2,20 pr. time. Timefortjenesten for voksne 
jordbruksarbeidere med 2 drs praksis var fra 
1. mai 1977 kr 24,25. 

Norges Landbruksøkonomiske Institutt be- 

arbeider driftsregnskap for vel 1 000 bruk f or- 
delt over hele landet. Hovedresultatene gdr 
fram av tabell 18. Nettoinntekten av jordbruk, 
skogbruk og binringer regnet under ett var 
92 600 kroner pr. familie i 1976, en økning pa 
24 900 kroner eller 37 prosent fra 1975. Den 
gjennomsnittlige nettoinntekt pr. drsverk var 
57 600 kroner i 1976, mot 44 000 kroner i 1975. 
En økning Pd 31 prosent. 

Tabell 18. Regnskapsresultater i jordbruke 
pr. bruk 

1 Inninarksareal. 
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Skogbruk 

Driftsforhold og avvirkning 

Skogsdriften i hoyereliggende strøk pa øst- 
landet og pa Sorlandet ble hemmet av store 
snømengder vinteren 1977. Pa vdrparten bedret 
driftsforholdene seg. Nordafjells var driftsfor- 
holdene bedre enn sesongen før. 

Avvirkningen i Sør-Norge gikk sterkt ned i 

1977, mens det nordafjells ble registrert større 
avvirkning enn dret før. Pd landsbasis ma drifts- 
dret 1976-77 betegnes som ddrlig. Statistisk 
Sentralbyrd har beregnet avvirkningen til om 
lag 7,4 mill. m3, mot 8,3 mill m3 dret før. 

Tømmermarkedet 

Ogsd i 1977 var det store sortimentsvise varia- 
sj oner i etterspørselen etter tømmer De meget 
vanskelige forholdene i treforedlingsindustrien 
og ugunstig prisutvikling for massevirke dem- 
pet aktiviteten i skogen. Dette førte igjen til 
knapphet pa virke for sagbruksindustrien, da 

Tabell 19. Hogst av bar- og lauvtrevirke 
Ui saig og industriell produksjon 

1972-73 1973-74 1974-75 1975-76 1976-77 

Fig. 9. 

Driftsár I alt Tømmer 
og kubb Ved Verdi 

Mill. m3 Mill. kr 

1972-73 7,5 7,6 0,1 759 
1973-74 8,7 8,8 0,1 1 132 
1974-75 8,9 9,0 0,1 1 443 
1975-76 8,2 8,3 0,1 1 357 
1976_77* 7,3 7,4 0,1 1 335 

Areal' 

Pro- 
duk 

- sjons- Kost 

Driftsoversk. 
Ày 

dette 
farnill- 

e 
inn- 

tekter 
nauer I alt ar- 

belds- 
for- 

tjen- 
este 

daa 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 
1971 146 98,5 67,2 31,3 24,7 
1972 149 107,9 73,7 34,2 26,8 
1973 154 120,1 81,5 38,6 30,5 
1974 154 139,6 92,7 46,8 37,0 
1975 156 167,6 112,2 55,4 43,2 
1976 156 213,1 134,2 79,2 65,4 

1976: 
50,1-lOOdaa 78 149,6 87,6 61,9 53,3 

100,1-200 >> 142 224,3 138,1 86,1 72,4 
200,1-300 >> 240 261,1 167,7 93,4 73,9 
300,1-500 >> 372 334,5 231,0 103,6 77,9 
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etterspørselen etter skur- og høvellast holdt 
seg godt oppe. Mesteparten av produksjonen i 
sagbruksindustrien gár med til a dekke etter- 
spørselen pa hjemmemarkedet. 

Utenrikshandel 

I de ni første mânedene av 1977 ble det inn- 
ført 0,67 mill. m3 rundvirke av nordiske treslag. 
Ày dette var 0,51 miii. m3 massevirke. I samme 
periode i 1976 var innførselen av nordiske tre- 
slag 0,87 mill. m3, hvorav 0,72 mill. m3 masse- 
virke. Det ble i de ni første mânedene av 1977 
ogsâ innlørt 0,09 mill. m3 treavfall og 0,12 
mill. m3 celluloseflis, mot henholdsvis 0,10 
miii. m3 og 0,19 mill. m3 i 1976. 

Utførselen av rundvirke var i januar-sep- 
tember 1977 0,16 mill. m3, mot 0,05 miii. m3 i 
samme periode i 1976. Av ceiluloseflis ble det 
utført 0,10 miii. m3, mens utførselen av treavfali 
var 0,16 mill. m3. De tiisvarende tall for 1976 
var henholdsvis 0,03 mill m3 og 0,15 mill. m3. 

Sysselsetting 

Det var store distriktsvise variasjoner i til- 
gangen pa arbeidskraft i 1977. Innføringen av 
hogstmaskiner i skogbruket ma ses i sammen- 
heng med at det i enkeite distrikter var meget 
store vanskeligheter med a fà tak i kvalifiserte 
skogsarbeidere Landbruksdepartementets opp- 
gayer over hoggere og kjørere i arbeid pr. 15. de- 
sember og 15. mars tyder pa at tailet pa syssel- 
satte i skogbruket var lavere i 1976-77 enn 
foregáende driftsar. 

Skogkultur 

1977 ble et godt âr for skogpiantingen. Det 
ble satt Ut vel 50 mill, planter under vârpian- 
tingen, og knapt 20 mill, planter under høst- 
plantingert. 

Skogen i Sør-Norge er stedvis hardt rammet av 
uttørking og billeangrep. Det antas at det I 

eidre skog bør tas ut ansiagsvis 1,5 mill. m8 

Tabell 20. Hoggere' i arbed 

Fra og med 1976-77 gjelder tallene bade hoggere og kjørere. 

skadd virke. Dette er nr 20 prosent av en 
middeis ârsavvirkning for hele landet. Av yngre 
skog er 89 km2 tørkeskadd, hvorav 26 km2 to- 
taiskadd. 

Det var frre skogbranner og mindre brann- 
skadd areai i 1977 cnn âret før. 

Temmerpriser 

Tømmerprisene for driftsâret 1976-77 var 
(prisendring i forhold til foregàexide driftsâr i 
parentes): Prima skurvirke gran kr 218,40 
(+ kr 35,40), prima skurvirke furu kr 234,- 
(+ kr 51,), sekunda skurvirke gran. og furu 
kr 202,80 (+ kr 31,80), ubarket massevirke 
gran kr 139,50 ( kr 9,), ubarket masse- 
virke furu kr 132, (-i- kr 9,) og ubarket 
massevirke bjørk kr 95, (som før). Dc opp- 
gitte prisene for skurvirke gjelder tømmer av 
5 m iengde med 20 cm topp. Prisene for 1976- 
77 er ikke uten videre sammeniiknbare med 
prisene for foregdende sesong, da prisene for 
1976-77 ble avtalt etter et prissystem som i 
større grad premierte langt tømmer 

Det var pr. 15. november ikke fastsatt tøm- 
merpriser for driftsäret 1977-78. Dette gjaldt 
bade for massevirke og for skurvirke. 

Tariffavtaler 
Overenskomsten av 26. mai 1976 meilom 

Skogbrukets Arbeidsgiverforening og Direkto- 
ratet for statens skoger pa den ene siden, og 
Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Skog- og 
Landarbeiderforbund pa den andre siden, gjeider 
fram til 1. april 1978. Ved utgangen av første 
avtaleár (30. april 1977) bie det gjennomført 
iønnsreguieringer. Utdrag av overenskomsten er 
gitt i tabell 21. 

Jakt 
Det bie feit om lag 12 900 elg og om lag 7 300 

villrein i 1977, mot henhoidsvis 11 300 og 7 000 i 
1976. Feilingsresultatet for eig er det høyeste 
som noen gang er registrert. 

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

Pr. 15. november 6 295 6 191 5 450 
15. desember 8 312 8 129 6 991 8 763 
15. februar 10 152 10 257 9 406 
15. mars 10 055 10 103 9 188 10 650 

, 15. april 6 303 7 235 6 653 5 351 



Hogst, aptering og kapping. Gran høydeklasse 1,00-1,19. Mâit utenpã bark. Snarekjoring uteri 
forutgaende lunning av tømrner kappet i fallende lengder. Beregnet etter 3,5 trr pr. m8, kjøreavstand 
500-600 xn og sortering av 2 til 4 sortiment. 

Fiske og fangst 

Dc samlede fan gstresultater i fiske 

Arsfangsten i 1977 anslâs foreløpig til 
3 200 000 tonn til en førstehándsverdi av 
om lag 2 900 mill. kroner. Fangstmengden 
var omtrent som fjorárets kvantum. Første- 
hândsverdien var om lag 100 miii. kroner høyere 
enn i 1976. 

Sysselsetting i fiske 

I 1976 var det etter oppgaver som Fiskeri- 
direktoratet mottar fra de kommunale fiske- 

Tabell 22. Samlet fangstutbytte 

Gj.snitt 1960-1964 
Gj.snitt 1965-1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976* 
1977* 

Mengde 
i tonn 

1 278 570 
2522 737 
2707 214 
2810466 
2910220 
2720160 
2 397 335 
2 305 468 
3 183 183 
3200000 

Verdi 
i 1 000 kr 

702 918 
1 159 336 
1 426 398 
1 597 836 
1 618 223 
1 978 646 
2 250 408 
1 958 947 
2793 852 
2 900 000 

nemnder om lag 33 300 fiskere. Av disse hadde 
om lag 18 300 fiske som eneste yrke, 6 500 fiske 
som hovedyrke og 8 500 fiske som biyrke. 

Fiskefarkoster 

Det var pr. 31. desember 1976 registrert 
28 586 farkoster med maskin, mot 28 509 far- 
koster ved utgangen av 1975. Tallet pa far- 
koster i 1976 fordelte seg med 20 727 pa ápne 
fiskefarkoster, 6 441 pa dekte farkoster av tre, 
638 pa dekte stdlfarkoster, 745 pa dekte far- 
koster av plast og 35 pa dekte farkoster gay 
annet byggemateriale. 

Torskefisket 

L o f o t f i s k e t . I alt ble det oppfisket 
46 786 tonn skrei i Lofoteii i 1977. Det var 
14 376 tonn mer enn äret før. Ved hovedopp- 
tellingen pr. 22. mars deltok det i alt 1 638 
fartøyer med en samlet besetning pa 4 414 
mann. I 1976 deltok 1 585 fartøyer med en 
samlet besetning pa 4 274 mann. 

VdrtorskefisketiFinnmark gay 
i 1977 et fangstresultat pa i alt 42 420 tonn, 
som er Ca. 15 000 tonn mindre enn i 1976. I 
fisket deltok 1 061 fartøyer med en samlet be- 
setning pa 2 456 mann. I 1976 var deltakelsen 
1 929 fartsyer og 5 081 mann. 

Av annen torsk og annen skrei 
var det ved utgangen av oktober landet 51 000 
tonn i Finnmark, 42 000 tonn i Troms, 38 000 

Drfftsr 
1974-75 1975-76 1976-77 1977-78 

Hogst av barket tømmer'.. pr. m8 kr 20,96 24,09 25,69 26,65 
tillegg pr. tre' 2,18 2,51 2,71 3,08 

Hoget av ubarket tømmer1,2 pr. m3 kr 10,81 12,38 13,21 13,72 
tillegg pr. tre1 1,40 1,61 1,75 1,81 

Snarekjøring med jordbruks- 
traktor3 pr.m8 kr 17,50 20,11 21,46 22,22 

Lagsakkord, stammedrift: 
Høydeklasse 1,00-1,19 
Gran, grunnsats pr. m3 kr 11,74 13,48 14,60 15,13 

tillegg pr. tre 1,69 1,94 2,10 2,18 
Timelønt arbeid: 

Arbeider over 18 âr kr 16,00 18,93 22,70 24,01 
Fagarbeider 17,50 20,43 24,20 25,51 
Maskinfører 19,00 21,93 25,70 27,01 
Mann og hest 26,00 30,40 34,60 36,44 
Trakthr m. fører - - 59,00 62,20 

Fiske og fangst. 31 

Tabell 21. Utdrag av tarffene br hogst og kjøring 



UTBYTTET AV TORSKEFISKERIENE. 
1 000 tonn. 

Lofotskei 

Vártorsk 

Annen torsk og annen skrei 

1972 1973 1974 1975 1976 1977 

Fig. 10. 

tonn i Nordland, 3 400 tonn I Trøndelag og 
34 000 tonn I Msre og Romsdal. Samiet for hele 
1977 antar en at totaifangsten av annen skrei 
og annen torsk kan ha vrt nesten 200 000 tonn 
mot 189 000 i 1976. 

Samiet gay torskefiskeriene i 1977 et høyere 
utbytte enn i 1976. Fangstkvantumet i 1977 
er beregnet til 287 000 tonn, mot 279 000 tonn 
i 1976. 

Sildefisket 

Det er beregnet at oppfisket kvantum av atiantoskandisk slid var om lag 
146 000 hi (13 600 tonn) i 1977. Pa grunn av 
bestandssituasjonen har det vrt forbud mot 
fiske av vintersild i de seinere âr. Men corn for- 
søksfiske bie det tatt 374 tonn vintersild i 1977. 
Feit- og srnàsiidfisketgav et samlet 
fangstresultat pa vel 13 000 tonn, hvorav knapt 
12 000 tonn feitsiid og 15 000 tonn smâsiid. I 
1976 var utbyttet 430 tonn feitsilci og 250 tonn 
smâsild. Fisket av feit- og smásiid var under- 
iagt kvantumsreguiering bade i 1976 og i 1977. 
Det bie helier ikke 1 1977 tatt isiandssild. 

Fisket i Nordsjøen og Skagerak 
etter slid og makreii gay om lag 178 000 tonn. 

UTBYTTET AV SILDEFISKERIENE. 
1 000 tonn. 

Nordsjsiid 

Feitsild og smásild 

Annen siidl) 

1972 1973 1974 1975 1976 1977 

150 

100 

50 

0 

1) InkI. sardinella 

Fig. 11. 

Tabeli 23. Feitsild og smdsild. Bruken av 
fangsten. 1 000 hi' 

1 Fordelingen pa anvendelse for 1977 forelâ ikke 
da dette ble skrevet. 

Feitsiid Smãsild 

1975 1976 j977* 1975 1976 1977k 

E'rosset . . 0 0 . . - - 
E'ersk eks- 

port - - .. - - 
baiting 35 2 .. - - 
Mjøl og 

oije - 0 .. - - 
Herrnetikk 0 0 .. 5 2 
Agn 1 - .. 0 - 
Fersk 
inneniands 2 2 .. 0 0 
Dyrefôr 0 0 .. 4 0 

lait 38 4 126 9 2 17 

32 Fiske og fangst. 



Tabell 24. Makrell, pir og gyt. Tonn' 

1 Eksklusive hestmakrell og all makrell tatt 
ved Vest-Afrika. 

Det er om lag 67 000 tonn mindre enn i 1976. 
Av nordsjøsiid regnet en med om lag 4 000 tonn, 
som er om lag 29 000 tonn mindre enn dret for. 
Av makrell, inklusive hestmakrell, regner en 
med om lag 175 000 tonn, mot 217 000 tonu i 

1976. Det var i kraft forskjellige fangstbegren- 
sende reguleringer ogsâ i 1977. 

Det antas at fisket etter fj ordsild gay 
2 500 tonn i 1977, mot 2 800 tonn i 1976. 

Loddefisket 

Loddefisket gay j 1977 et høyere oppfisket 
kvaiiturn enn noon gang tidligere. Pr. 13. no- 
vember var det oppfisket i alt Ca. 22,3 mill. hl. 
Av dette var 14,6 mill, hi. vinteriodde og Ca. 
7,7 mill, hi. sommerlodde. I 1976 var samlet 
kvantum 20,0 mill, hi. hvorav 7,3 miii. hi var 
sommerlodde. 

Annet fiske 

Annet industrifiske i 1977 gay 
145 000 tonn oyepàl og 78 000 tonn tobis, mot 
henholdsvis 215 000 tonn og 44 000 tonn i 1976. 

Tabell 25. Lodde. Bruken av fan gsten. Toun 

3 - økonomisk utsyn. 
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S e if i s k e t antas a ha gitt et fangstutbytte 
pa 110 000 tonn som er orn lag som áret for. 

Brislingfisket. Fisket etter fjord- 
brisiing gay et fangstkvantum pa Ca. 14 000 
tonn, mot 8 000 tonn i 1976. Havbrislingfisket 
ble âpnet 31. oktober og det bie satt en kvote 
pa 105 000 tonn som tiisvarte kvantumet av 
havbrishng tatt i 1976. Oppfisket kvantum bie 
imidlertid ikke mer enn om lag 19 000 tonn. 

Anvendelse at' fan gstene 

Foreløpige totaloppgaver for 1977 viser at 
mengden av fisk som er anvendt til henging 
er gátt betydelig ned sammeniiknet med âret 
for. Kvantum til hermetikk er omtrent det 
samme, mens kvantum til salting og frysing 
viser noe oking. Anvendelsen av fisk til mel og 
oije er økt en del, noe som skyldes det store 
kvantum av lodde. 

Priser og stottetiltak 

Etter forslag fra staten. gikk Norges Fiskariag 
hosten 1976 med pa at stotteavtalen for fiske- 
nriiigen i 1977 skulle samordnes med et even- 
tuelt kombinert inntektsoppgjor váren 1977. 

Høsten 1976 ble det derf or forhandiet om 
stettetiltak pa kostnadssiden og sosiale tiltak 
for heie âret 1977, og om inntektsstotte tii 
torskefiskeriene og siidefiskeriene bare for ma- 
nedene januarapril. Til denne del av avtaien 
bevilget Stortinget 209,8 mill. kroner til stotte 
og 4 mill. kroner i iikviditetslan til industritrâl- 
fisket. Statens lan til Prisreguleringsfondet for 
sild ble ogsá fornyet med 80 miii. kroner til 
31. desember 1977. Et ian pa 10 miii. kroner til 
Konjunkturreguleringsfondet for torskefiske- 
riene ble likeledes forlenget. 

Den 20. april 1977 ble det inngdtt en avtale 
meflom partene om inntektstette for tidsrommet 
aprildesember, jfr. St.prp. nr. 166 (1976-77). 
Denne avtaien gjorde det nodvendig med en 
ytterligere beviigning pa 319,9 miii. kroner. I 
dette beløpet var det inkiudert 65 miii. kroner 
til justering av den avtalen som bie inngâtt 
hosten 1976. 

Dot ble tatt forbehold om ytteriigere juste- 
ringer dersom avsetningssituasjonen for tørr- 
fisk ikke bedret seg. Og i St.prp. nr. 212 (1976- 
77) fremmet regjeringen 3. juni 1977, som folge 
av svikt I eksporten av torrfisk, et forslag 
om øking av beviigningen til stotte med 22 mill. 
kroner. Beviigningene totalt for 1977 var dermed 
kommet opp i 551,7 mill kroner. Etter pro- 
posisjonen ble det ogsâ stiflet til radighet, 
gjennom Norges Bank, 150 mill. kroner som 
likviditetsián til torrfisknringen, samtidig som 
statsgarantien pa 50 mill. kroner til Fiskepro- 
dusentenes Fellessaig A/L's oppkjopsvirksomhet 

1975 1976 1977* 

Hj emmeforbruk 
og royking 3 358 2 499 3 029 

Eksportert fersk 845 882 80 
Hermetikk 1 400 499 251 
Agn 10 535 5 538 5 231 
Salting 466 103 62 
Frysing 7 618 22 944 27 342 
Filet 1172 2819 2472 
Fôrmjol og olje 218 024 176 744 136 521 
Annet 22 91 12 

I alt 243 440 212 119 175 000 

Total 
fangst 

Fersk/ 
frysing 

Oppm.I A dyrefôr i g 

1970 1 301 014 2 1 300 996 16 
1971 1371154 2758 1368244 152 
1972 1556369 3578 1552787 4 
1973 1332119 24776 1307343 - 
1974 1030158 14174 1015923 61 
1975 980202 4644 975433 125 
1976 1972289 14220 1958062 7 
1977* 2100000 7985 2091943 72 



1 Gjennomsnittspriser jarluaraugust. 

ble opprettholdt. Det ble ogsd gitt garanti for 
begrenset produksjon av tørrfisk I resten av 
1977. 

Selfangst 

I selfangsten deltok 21 fartoyer i 1977. I alt 
ble det innklarert fangst fra 21 turer, mot 26 
turer 1 1976. 

Den samlede fangst utgjorde 78 089 dyr, mot 
85 090 dyr i 1976. Førstehândsverdien av fang- 
sten utgjord3 11,7 mill. kroner, mot 12,2 mill. 
kroner i 1976. 

Hvalfanqst 

Norske fartøyer drev ogsâ i 1977 bare smã- 
hvalfangst i nordlige farvann. Ferstehândsver- 
dien av fang3ten utgjorde om lag 25 mill kroner, 
mot nr 29 mill. kroner 1 1976. 

Tabell 27. Utbyttet av .sel/angsten 

Bergverksdrift, industri og kraftforsyning 

I b ergverks drift, md ustri og 
k r a f t f o r s y n I n g under ett var produk- 
sjonen etter foreløpige beregninger bare om lag 
en halv prosent høyere 1 1977 enn i 1976. I drene 
fra 1969 til 1976 var den gjennomsnittlige ârlige 
vekstrate vel 5 prosent. 

I i a d u s t r i e n viste produksjonen mode- 
rat vekst gjennom 1976 etter at et bunnpunkt 
var passert høsten 1975. Vinteren 1976/77 ebbet 
oppgangen ut og I vârmãnedene 1977 viste den 
sesongkorrigerte produksjonsindeksen markert 
nedgang. Utover sommeren og høsten ble ned- 
gangen svakere. For 1977 sett under ott var pro- 
duksjonen etter foreløpige beregninger om lag 
uendret fra áret før. I perioden 1969-76 steg indu- 
striproduksjonen med gjennomsnittlig 2,8 pro- 
sent pr. âr. Den evake produksjonsutviklingen i 
1977 skyldes svikt i ettersporselen fra bade 
hjemmemarkedet og eksportmarkedet. For 
hjemmemarkedet gjaldt svikten først og fremst 
produksjonen av varer direkte til investering og 
innsatsvarer som ikke gikk til bygg- og anleggs- 
virksomhet. 

Industriens lagre av egne produkter som hadde 
passert et toppnivâ høsten 1975, viste nedgang 
fram til høsten 1976 for sà a øke igjen. Ved Ut- 
gangen av 3. kvartal 1977 var lagrene nesten 
kommet opp pa samme høye nivá som to Sr 
tidligere. Lageroppbyggingen i 1977 gjaldt i 

første rekke eksportvarer. Graden av kapasitets- 
utnytting var forholdsvis lay i store deler av 
industrien ogsâ 1 1977. 

Produksjonen 1 bergverksdrift var 
etter foreløpige anslag om lag 10 prosent høyere 
1 1977 enn áret fer. I 1975 og 1976 var veksten 
henholdsvis 198 prosent og 44 prosent. Den lave- 
re veksttakt i 1977 skyldes I det alt vesentlige 
at økingen i samlet olje- og gassutvinning ble 
dempet. Utblâsing p5. Bravo-plattformen og f or- 
sinkelser med gassrørledningen fra Ekofisk til 
Emden var de viktigste ârsakene til dette. For 
nrmere om olje- og gassutvinningen se avsnit- 

1971 1972 1973 1974 1975 1976* 1977*1) 

Kveite 6 787 7 601 9 231 9 976 10 674 12 844 13 390 
Torsk 1 679 1 802 2 072 2 973 2 738 3 368 3 604 
Sci 870 922 1 018 1 468 1 298 1 703 2 016 
Makrell 483 472 660 702 670 770 880 
Makrellstorje 4 219 4 794 4 826 2 905 4 392 6 535 6 517 
Pigghá 943 969 1 170 1 803 1 924 2 556 2 727 

1975 1976* 1977* 

Antall fartøyer. 28 26 21 
Besetning 384 352 283 
Innklarerte fangst- 

turer 30 26 21 
Fangst: 
Dyr i alt Stk. 112 272 85 090 78 089 
Ày dette: 

Grø nlandssel >1 75 928 69 644 56 640 
Klappmyss 36 182 15 427 21 426 
Storkobbe 156 8 4 
Snadd 5 8 19 
Isbjorn 1 3 

Spekk Tonn 2 391 1 823 1 440 

Innklareringsvercli 17 738 12 247 11 744 
1 000 kr 

34 Bergverksdrift, industri og kraftforsynmg. 

Tabell 26. Gjennomsnittspriser lii fisker. Kr pr. tonn 



Tabell 28. Proddcsjonsindeks for bergverksdrift, industri og kraftforsyning. 
Gjennomsnittlig vekstrate pr. ár 

Bergverksdrift, industri og kraftforsyning. 35 

1 Inki. utvinning av râolje og naturgass. 

1969-1976 Jan.-okt. 
1976-1977 

2, 3, 4 Bergverksdrift,1 industri og kraftforsyning I alt 5,2 - 0,9 

2 Bergverksdrift' 31,4 4,7 
21 Bryting av kull 4,1 14,3 
23 Bryting og utvinning av maim 3,7 4,5 
29 Bergverksdrift eliers 1,5 16,1 
3 Industri 2,8 - 
31 Prod. av nringsmid1er, drikkevarer og tobakksvarer 1,9 1,8 
312 Produksjon av nringsmid1er 1,8 3,5 
313 Produksjon av drikkevarer 3,9 1,3 
314 Produksjon av tobakksvarer 0,5 - 2,0 
32 Prod, av tekstiivarer, bekledn.varer, her og hervarer 2,8 - 0,9 
321 Produksjon av tekstilvarer 0,8 4,4 
322 Produksjon av kher, unntatt skotoy 5,3 - 1,9 
323 Produksjon av her og her- og skinnvarer, unntatt kher 

og skotøy 2,4 - 13,3 
324 Produksjon av skotøy - 3,1 5,2 
33 Produksjon av trevarer 4,7 3,7 
331 Produksjon av trevarer, unntatt møbler og innred- 

finger 5,3 2,7 
332 Produksjon av møbler og innredninger av tre 3,4 6,0 
34 Treforedling, grafisk produksjon og foriagsvirksomhet 1,5 1,7 
341 Treforedling 0,7 5,9 
342 Grafisk produksjon og foriagsvirksomliet 3,1 1,1 
35 Produksjon av kjemiske produkter, mineraloije-, kull-, 

gummi- og plastprodukter 3,9 5,3 
351 Produksjon av kjemiske râvarer 1,8 2,0 
352 Produksjon av kjemisk-tekniske proclukter 1,6 3,2 
353-354 Raffinering av jordoije, prod. av jordoije- og kuil- 

produkter 6,6 10,0 
355 Produksjon og reparasjon av gummiprodukter - 1,1 0,3 
356 Produksjon av plastvarer 9,0 7,3 
36 Produksjon av mineraiske produkter 3,1 5,2 
361 Produksjon av keramiske produkter 0,3 8,6 
362 Produksjon av glass og glassvarer 3,3 5,6 
369 Produksjon av mineraiske produkter ellers 3,3 6,7 
37 Produksjon av metaller 2,6 6,3 
371 Procluksjon av jern, stdl og ferrolegeringer 1,8 15,8 
372 Produksjon av ikke-jernhoidige metaller 3,3 2,0 
38 Produksjon av verkstedprodukter 4,2 1,0 
381 Produksjon av metallvarer 2,0 5,3 
382 Produksjon av maskiner 7,6 4,6 
383 Produksjon av elektriske apparater og materiell 4,4 1,4 
384 Produksjon av transportmidler 2,8 3,0 
385 Produksjon av tekniske og vitenskapelige instru- 

menter, fotoartikier og optiske artikier 16,5 6,2 
39 Industriproduksjon ellers 2,7 9,6 
41 Elektrisitets-, gass- og dampforsyning 5,1 - 13,8 

Produksjon etter anvendelse: 
Eksport 5,0 0,2 
Konsum 1,8 0,7 
Investering 4,4 2,0 
Vareinnsats i bygg og anlegg 4,5 1,3 
Vareinnsats eliers 2,9 1,9 
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tet om Energiforsyning- og forbruk, side 41. 
Produksjonen i bergverksdrift utenom olje- og 
gassutvinning gikk etter foreløpige beregninger 
ned med knapt 0,5 prosent Ira 1976 til 1977. 
(Gjennomsnittlig vekstrate 1969-76 var 2,6 pro- 
sent.) 

Etterspørselen etter kull var svrt god i 1976 
og økt bryting og klargjøring førte til en produk- 
sjonsvekst pa hele 40 prosent fra âret før. Etter- 
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spørselen holdt seg godt oppe ogsâ i 1977, men 
da behoidningene av brutt kull til klargjøring 
nd var mindre, ble resultatet en produksjons- 
nedgang for kull pa anslagsvis 17 prosent fra 
1976 til 1977. Produksjonsnivâet var likevel for- 
holdsvis høyt i 1977. Ogsd bryting og utvinning 
av maim gikk ned Ira dret før. Fra et lavt nivd 
i 1976 falt kobber- og sinkpriseiie ytterligere i 
1977, og for a kunne fortsette produksjonen fikk 
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produsentene stette gjennom kobberfondet. Av- 
setningsforholdene for pellets og titanmaim var 
derimot relativt gode 1 1977. 

Produksjonen i k r a f t f o r s y n i n g gikk 
ned med knapt 12 prosent fra 1976 til 1977. 
Hovedârsaken til nedgangen var svikt i vann- 
tilsigene til reguleringsmagasinene i ârets tre 
ferste kvartaler. I perioden 1969-76 steg elek- 
trisitetsproduksjonen med gjennomsnittlig 5 pre- 
sent pr. âr. 

Delindeksene for samlet produkejon I brg- 
verksdrift, industri og kraftforsyning etter an- 
vendelse avspeilte ogsá i 1977 i ferste rekke etter- 
spørselsforholdene. Bare i liten utstrekning ble 

Ekskl. videreforedlet importert cellulose. 

produksjonen begrenset av knapphet pa produk- 
sjonskapasitet, arbeidskraft eller rastoff. 

De sesongkorrigerte mánedsindeksene for pro- 
duksjonen etter anvendeire viser at eksportvare- 
produksjonen, utenom olje- og gassutvimniiig eg 
raffinering av jordolje, otter oppgang i 1976 gikk 
sterkt ned gjennom 1977. For aret under ett 
ble produksjonen om lag 3 prosent lavere cnn 
ret før. Samlet produksjon av eksportvarer var 

em lag uendret. Konsumvareproduksjonen som 
steg gjennom det meste av 1976, viste i 1977 
til dels sterke svingninger cg uten noen kiar 
tendens til verken opp- eller nedgang. Dette 
tyder pa at veksten I konsumettersperselen, som 

TabelI 29. Produksjon av vi.sse varer i berqvcrksdrift og industri 

Vare Mengde- 
enhet 1976 

Januar-oktober 

1976 1977 Endring I 
prosent 

Sildolje Tonn 240 647 213 366 199 031 - 6,7 
Slide- og fiskemjøl 463 993 426 292 432 537 1,4 
Margarin 76 328 62 669 62 557 0,2 
Sildehermetikk 15 354 12 489 13 682 9,6 
Koke- og spisesjokolade 19 501 16 052 16 845 4,9 
Mineraivann og alkoholfritt 01 1 000 liter 206 662 169 942 180 892 6,4 
01 kI. I 11322 9619 8756 - 9,0 
01 kl. II 142 928 117 615 120 196 2,2 
01 kI. III 24 922 18 058 18 130 0,4 
Svovelkis, urostet Tonn 368 122 312 542 264 272 - 15,4 
Sement 2 674 491 2 248 470 2 001 680 - 11,0 
Jernmalm 3 921 333 3 151 629 3 115 282 - 1,2 
Titanmaim 766 817 620 911 708 227 14,1 
Koppermaim, konsentrat 128 032 107 404 94 459 - 12,1 
Sinkmalm 58 017 46 816 48 671 4,0 
Blymaim 6 507 5 291 4 576 - 13,5 
Kull 545 271 451 198 372 342 - 17,4 
Koks 286 745 234 011 263 042 12,4 
Râolje >> 13688 933 11 279 126 10 773 199 - 4,4 
Nitrogen 473 333 384 075 411 488 7,1 
Tremasse, torr beregnet 836 069 685 252 638 006 - 6,9 
Cellulose og halvkjemisk masse, tørr be- 

regnct' >> 760074 636382 552834 -13,1 
Sponpiater 195 472 156 604 169 457 8,2 
Trefiberplater 146 352 125 899 97 659 - 22,4 
Papir og papp 1 256 832 1 030 129 990 242 - 3,9 
Rájern 647089 535367 465110 -13,1 
Ferrosilisium, beregnet 75 % 275 270 228 219 195 754 - 14,2 
Andre ferrolegeringer >> 564 14 459 958 362 295 - 21,2 
Râstâl >> 898 083 742 514 597 857 - 19,4 
Nikkel, primer 32 684 26 434 32 599 23,3 
Kopper, primr uraffinert 23 813 18 862 22 197 17,7 
Kopper, primar raffinert 16 822 13 071 16 943 29,6 
Aluminium, primar 608 129 505 118 525 394 4,0 
Sink, primer 62 853 47 462 55 459 16,8 



var betydelig, i hoy grad rettet seg mot import- 
erte varer. Produksjonen av varer til direkto in- 
vestering var i kiar nedgang gjennom 1977 etter 
a ha ligget pa et uendret og forholdsvis høyt 
nivà i 1975 og 1976. Etter forolopige beregninger 
ble investeringsvareproduksjonen om lag 2 pro- 
sent lavere i 1977 enn âret før. Produksjonen av 
innsatsvarer til bygg- og anleggsvirksomhet viste 
sviktende tendens i de forste mânedene av 1977. 
Men utpá sommeren tok produksjonen seg opp 
igjen og for âret under ott ble den vel 1 prosent 
hoyere enn i 1976. Produksjonen av andre inn- 
satsvarer viste markert nedgang gjennom forste 
halvãr 1977, utover høsten viste produksjons- 
kurven toga til a flate Ut. For 1977 under ett 
ble produksjonea om lag 2 prosent lavere enn 
ãret for. 
h1 Blant de enkelte industrigrupper viste pro- 
duksjonen av kjemiske produkter, m.v. stort 
oppgang fra âret for. Men forholdene varierte 
temmelig mye innen denne gruppen. Sterkest 
øking var det for raffinering av jordoije- og 
produksjon av kullprodukter, vesentlig som 
følge av driftsstans i ett oljeraffineri 2-3 mane- 

1 der vinteren 1976. Flere av de aye pctrokjemiske 
anleggene I Bamble ble driftsklare høsten 1977. 
Forsinkelse i leveran$eae av vàtgass fra Ekofisk 
førte im.idlertid til at det bare ble satt i gang 
en ubetydelig prøveproduksjon i 1977. 

Produksjonen av metaller I alt var betydelig 
lavere i 1977 enn 1 1976. Etter sesongkorrigerte 
oppgaver var nedgangen sterkest i begynaelsen 
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PROSENTVIS ENDRING I PRODIJKSJONSVOLUMET 
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Produksjon av n&ringsrnidor 

Produksjon av lekstilvarer 
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TabeH 30. Produksjon, import, eksport og forbruk av elekirisk kraf I 

1 Forelopige taIl. 2 Inklusive eget forbruk i kraftstasjonene og statistiske differanser. Omfatter 
industri ikke spesifisert, bergverk, anleggskraft, tjenesteyting, hushoidninger og jordbruk. Residualt 
bestemt. 

1974 1975 1976 
Januarseptembert 

1976 1977 Endring 

GWh GWh GWh GWh GWh Pst. 

Produksjoa 76 700 77 486 82 133 60 406 51 649 - 14,5 
+ Import 63 83 240 13 2 365 - Eksport 5 607 5 702 6 877 6 161 838 - 86,4 

= Brutto forbruk 71 156 71 867 75 496 54 258 53 176 - 2,0 - Pumpekraftforbruk 67 123 148 139 231 66,2 - Totalt tap i liajenettet2 . - . 6 796 7 051 7 981 5 530 5 321 - 3,7 

= Netto forbruk i alt 64 293 64 693 67 367 48 589 47 624 - 2,0 
Fastkraft i alt 61 268 61 444 64 838 46 396 47 235 1,9 

Treforedling 3 351 2 918 2 924 2 200 2 160 - 1,8 
Kraftinteasiv industri 27 439 26 211 26 517 19 478 18 308 - 6,0 
Anaet fastkraftforbruk3 30 478 32 315 35 397 24 718 26 767 8,3 

Tilfeldig kraft til elektrokjeler 3 025 3 249 2 529 2 193 390 - 82,2 

12 -4 
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av áret. Men produksjonen varierte mye innen- 
for denne naringsgruppen. Jern, stäl og ferro- 
legeringer hadde spesielt vanskelige markedsfor- 
hold og produksjonen gikk ned med om lag 16 
prosent fra 1976 til 1977. Aret før hadde det 
vrt en nedgang pa vel 11 prosent. Produksjonen 
av ikke-jernholdige metaller, vesentlig alumini- 
um, steg derimot fra et bunr'.punkt høsten 1975 
fram til ârsskiftet 1976/77. Utover i 1977 holdt 
produksjonen seg stort sett pa et ueadret og 
forholdsvis høyt nivâ. 

Verkstedproduksjonen scm stort sett hadde 
endret seg lite i lopet av 1976, viste markert 
nedgang váren 1977. Utovcr sommeren cg høsten 
ble nedgangen svakere. Mange produsenter had- 
de i 1977 en kapasitetsutnyttelse som l langt 
under det normale, og periodevise permitteringer 

Foreløpige tall. 

og 4 dagers uke ble gjennomført ved enkelte 
bedrifter. Produksjonen av maskiner som endret 
seg lite vinteren 1976/77, gikk markert ned ut- 
over sommeren og høsten. Produksjonen av elek- 
triske apparater og materiell viste sterke sving- 
finger bade 1976 og 1977. Siden tidlig i 1977 
har den underliggende tendensen pekt kiart ned- 
over. Konkurransen ha importerte produkter 
var økende i lopct av âret. Dette skyldes bl.a. 
at utenlandske leverandører øker sin salgsaktivi- 
tet ogsã pa sa smâ markeder som det norske 
nàr etterspørselen internasjonalt holder seg nede 
over lengre tid. Produksjonen av metalivarer 
okte gjennom 2. halvàr 1976 og fram til 1. kvar- 
tal 1977. I vármânedene gikk produksjonen nce 
ned for seinere a endre seg bare lite. Situasjonen 
ved skipsverftene var usikker og vanskelig i 

Tahell 31. Nyinstallasjoner og elektrsitetsproduksjon etter Jylke 

Nyinstallasjoner Produksjon av elektrisk kraft 

Januaroktober' 

1975 1976 1977k 1975 1976 1976 1977 Endring 

MW MW MW GWh GWh GWh GWh Pst. 

østfold - 10 - 3 495 3 142 2 618 2 873 9,7 
Akershus 20 20 11 467 476 406 450 10,8 
Oslo - - - 20 12 10 17 70,0 

Hedmark 19 - - 984 1 074 898 1 034 15,1 
Oppland - 5 - 3 985 3 817 3 102 3 120 0,6 
Buskerud 15 15 29 7 169 7 815 6 200 5 911 - 4,7 

Vestfold - - - 21 18 14 19 35,7 
Telemark 24 - - 10 530 10 462 8 319 7 504 - 9,8 
Aust-Agder - 132 55 2 340 2 326 1 864 1 919 3,0 

Vest-Agder 28 - - 6 712 6 667 5 634 4 449 - 21,0 
Rogaland - - - 4 255 4 526 3 770 2 648 - 29,8 
Hordalarid 3 50 133 8 806 9 196 7 572 5 563 - 26,5 

Sogn og Fjordane 243 - 16 7361 8280 6897 5398 21,7 
Møre og Romsdal 144 6 33 4 549 5 850 4 923 3 326 - 32,4 
Sør-Trøndelag - - 135 2 430 3 007 2 481 1 856 - 25,2 

Nord-Trøndelag - 8 - 2 122 2 315 1 919 1 493 - 22,2 
Nordland 48 - 30 9 472 10 299 8 358 8 120 - 2,8 
Troms - - 7 2 031 2 166 1 722 1 556 - 9,6 

Finnmark 1 1 - 709 656 540 506 - 6,3 
Svalbard 3 - - 28 29 24 24 - 

I alt 548 247 449 77486 82133 67271 57786 14,1 



første halvâr 1977 og produksjonen var i ned- 
gang. De midlertidige tiltak som myndighetene 
iverksatte, spesielt overfor skipsbyggingsindu- 
strien, bedret ordretilgangen veseritlig I løpet av 
sommeren og høsten og produksjonsnedgangen 
viste tegn til a stanse opp. Lystbátproduksjonen, 
som tok seg opp i 1976, har ogsà i 1977 hatt et 
godt âr. 

Produksjonen av treforedlingsprodukter ble 
ogsâ i 1977 hemmet av til dels svrt vanskelige 
avsetningsforhold pa eksportmarkedet. Etter 
sesongkorrigerte oppgaver a demme stagnerte 
produksjonen i 1. halvàr for sá a vise nedgang 
utover høsten. Valutakursjusteringene i august 

der svenske kroner ble sterkere nedskrevet 
enn norske kroner førte til dârligere konkur- 
ranseforhold vis a vis Sverige pa de tradisjonelle 
eksportmarkeder. 

Produksjonen av trevarer viste en underlig- 
gende tendens til oppgang gjennom det meste 
av 1977. Mot slutten av àret ble det registrert 
en viss knapphet i tilgangen pa tømmer til sag- 
brukene. Produksjonen av mineraiske produkter 
i alt var betydelig lavere i 1977 enn âret før. 

Produksjonen av klr, som gikk markert ned 
fra 1975 til 1976, viste sterke sviugninger gjen- 
nom hele 1977; i første halvâr uten noen klar 
tendens til verken opp- eller nedgang, men med 
en synkende tendens i andre halvàr. Tekstilvare- 
produksjonen økte gjennom hele 1976 og fram 
til og med 1. kvartal 1977. Da fant det sted et 
omsiag og seinere i 1977 var produksjonen preget 
av stagnasjon og til dels nedgan.g. 

Produksjonen av nringsmidler viste sterke 
svingninger fra mãned til màned i 1977 uten 
noen yang tendens til verken opp - eile ned- 
gang. 

Energiforsyning og -forbruk 

Elektnisitetsproduksjonen i 1977 var 72 500 
GWh, en nedgang pa 11,7 prosent fra áret før. 
Nedgangen hadde nr sammenheng med lave 
vannmagasiner i de tre første kvartalene av 1977. 
For a dekke etterspørselen etter elektrisk kraft, 
ble det importert kraft fram til og med oktober - i januar og februar 1977 ble for øvrig ogsâ 
sperrekraftavtalen med Svenige delvis utnyttet. 
Fra slutten av oktober 1977 bedret kraftsitua- 
sjonen seg betydelig da tilsiget til magasinene 
økte. Importen av tilfeldig kraft stanset, og det 
ble i løpet av noen uker eksportert store mengder 
tilfeldig kraft. Omsiaget i kraftsituasjonen kan 
ogsá illustreres ved prisen pa tilfeldig kraft; 
10. oktober 1977 var prisen oppe i 12,5 øre/KWh 
og en maned seinere nede i 0,4 øre/KWh (pris- 
gulv). 

Fram til oktober 1977 var i m p o r t over- 
skottet av kraft pa 1 600 GWh, mens samme 
periode i 1976 viste et e k s p o r t overskott pa 

6 450 GWh. Fra slutten av november 1977 ble 
vanntilsigene mer normale, og det ble da ekspor- 
tert bare mindre kvanta elektrisitet utover de 
faste kontraktene. Den andre kraftoverførings- 
kabelen til Danmark ble satt i ordinr drift i 

slutten av juni 1977. Omtrent samtidig ble den 
eksisterende kabel satt ut av drift pa grunn av 
kabelbrudd. Fra slutten av august var begge 
kablene i drift igjen. 

Nettoforbruket av fastkraft i de tre første 
kvartalene av 1977 steg med 2 prosent fra samme 
periode âret før. Elektrisitetsforbruket i kraf t- 
intensiv industri gikk ned med 6 prosent, mens 
treforedling hadde 2 prosent nedgang. Annet 
fastkraftforbruk økte imidlertid med vel 8 rpo- 
sent (se tabell 30). 

Tabell 31 gir oversikt over nyinstallasjonene 
og produksjonen I de enkelte fylkene, og figur 
15 viser produksjonen i 1976 og 1977 i de enkelte 
mâneder. 

Aktiviteten pa den norske del av kontinental- 
sokkelen var relativt hey ogsa i 1977. Det ble 
pabegynt 17 undersøkelses- og avgrensningshull 
og 29 produksjonshull fram til 1. desember 1977. 

ELEKTRISITETSPRODUKSJON 
GWh 

J F MA M J J A S ON D 

Fig. 15. 
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Tabell 32. Reguleringsmagasinenes energibe- 
hoidning. GWh 

De tilsvarende tall for hele dret 1976 var 23 
og 10 hull Utbyggingen av Ekofisk- og Frigg- 
feltet fortsatte i 1977. Pd Statfjordfeltet 
ble produksjonsplattformen eStatfjord A>> tauet 
ut og satt pa plass I mai 1977. Plattformen 
var ikke ferdig utrustet ved uttauingen. Det 
vises til avsnittet om investeringer seinere i heftet 
for nrmere omtale av investeringene i oljevirk- 
somheten. 

Produksjonen av rdolje var om lag 13,5 milli- 
oiler tonn i 1977, mot 13,7 millioner tonn 1 1976 
(Se figur 16). Nedgangen i produksjonen i 1977 

skyldes hovedsakelig utblâsningen pa Bravo- 
plattformen 1 april 1977. Pd grunn av denne 
ulykken ble oljeproduksjonen redusert til om lag 
det halve i tiden fram til midten av juli, da 
Bravo igjeri ble satt i drift (figur 17). Verdien 
av rdolje produsert 1 1977 var om lag 7,5 milli- 
arder kroner. 

All rdolje produsert pa den norske del av kon- 
tinentalsokkelen i 1977 ble transportert i rør- 
ledning fra Ekofisk til Teesside i England. Bare 
en mindre del, 12-13 prosent, av oljen ble til- 
bakeført til Norge. Resten gikk til en rekke land, 
mest til Storbritannia og Sambandsstatene. I 
1977 importerte de norske raffineriene det meste 
av rdoljen fra afrikanske og arabiske landom- 
rdder samt fra Iran. 

Pd Ekofisk-feltet startet den ferste kommersi- 
elle gassproduksjon i september 1977. Gassen 
ble transportert gjennom rørledning til Emden 
i Vest-Tyskland. Gassproduksjonen pd Frigg- 
feltet kom ogsd I gang i september. Foreløpig 
fores denne gassen til St. Fergus i Skottland 
gjennom en rørledning som eies av Frigg-feltets 
britiske rettighetshavere. En norskeiet gass- 
ledning som ogsd gdr til Skottland vii bli tatt 
i bruk i 1978. Produsert gassmengde i 1977 var 
om lag 2 450 miii. normal in8. 

Det innenlandske salget av petroleumsproduk- 
ter økte med om lag 7,5 prosent fra 1976 til 1977 - drets 11 første mdneder - (tabell 33). Bil- 
bensin og autodiesel økte med 6,7 prosent, mens 
parafin og fyringsolje nr. 1 og 2 samlet økte med 
6,2 prosent. Salget av tung fyringsolje ekte med 
bare 4 prosent, dette til tross for sterk øking 
I oljeforbruket innen sektorer med alter- 
nativt olje-/elektrokjeler. Elektrokjelene var 
for det meste utkoblet i 1977 (se tabell 30), og 
oljekjeleiie ble derfor nyttet. Leveransene av 
olje fra norske havner til utenriks sjøtransport 

Tabell 33. Innenlandsk saig av petroleumsprodukter. 1 000 rn3 

Omfatter flytende propan og butan (LPG), nafta, flybensin, ekstraksjonsbensin, white spirit, jet- 
drivstoff, traktorbensin, spesialdestillater, smøremidler, veloije og asfalt. 2 Leveranser av petroleums- 
produkter fra norske havner til skip I utenriksfart uansett skipenes nasjonalitet. 

Sør- 
ostre 

elomrãde 
Landet 
ellers I alt 

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 7386 13176 20562 
30. juni 16289 22011 38300 
30. september. 15 890 27 086 42 976 
31. desember . 12 073 18 881 30 954 

1977 
31. mars 3978 9387 13365 
30. juni 13 780 16 333 30 113 
30. september. 15 990 24 453 40 443 

1974 1975 1976 
Januarnovember Endring 

prosent 1976 1977 

Bilbensin og autodiesel 2 005 2 232 2 400 2 179 2 324 6,7 
Parafin, fyringsolje nr. 1 og 2 1 718 1 965 2 154 1 827 1 941 6,2 
Marine gassolje og marine diesel 946 1 088 1 090 1 009 1 141 13,1 
Tung fyringsolje 1 741 1 547 1 790 1 620 1 686 4,1 
Andre petroleumsprodukter' 1 420 1 306 1 321 1 195 1 318 10,3 

Innenlandsk saig i alt 7 830 8 138 8 755 7 830 8 410 7,4 

Bunkers2 500 593 702 652 515 - 21,0 

42 Bargverksdrift, industri og kraftforsyning. 
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PRODUKSJON AV RAOLJE PA NORSK 
DEL AV KONTINENTALSOKKELEN. 

Millioner tonn 

14 14 
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Fig. 16. 

gikk ned med om lag 20 prosent fra 1976 til 1977 
og kom dermed ned pa samme nivâ som i 1975. 

Det totale energiforbruket økte trolig med 
3-4 prosent fra 1976 Ui 1977 - noe avhengig 
av hviiken vekt de ulike energibrerne tiliegges. 

MANEDLIG PRODUKSJON AV RAOLJE 
FRA EKOFISK i 1977. 

1 000 tonn 

Jan. FebMars Apr. TVlai Juni Juli Aug. Sept.Okt. Nov. 

Fig. 17. 
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yggevirksomheten 

Den samiede byggevirksomhet endret seg f or- 
holdsvis lite i 1977. I ârets ti første máneder 
bie det satt i gang arbeid med og fullført et 
samlet byggeareal som var henhoidsvis 1,4 pro- 
sent større og 1,8 prosent mindre enn i samme 
periode 1976. Det totaie byggeareal under ar- 
beid pr. 31. oktober 1977 var 4,4 prosent større 
enri ved utgangen av oktober 1976. 

Boiigbyggingen viste markert svikt i begyn- 
nelsen av dret, men tok seg etter hvert opp. 
I lopet av de ti første mâneder i 1977 ble det 
satt i gang arbeid med 33 237 boliger (leilig- 
heter og hybler), det vii si 1,8 prosent frre 
enn i tilsvarende periode 1976. Arealet gikk 
derimot opp med knapt 1 prosent. I drets fire 
første màneder var det en nedgang i antall 
igangsatte boliger pa hele 17,5 prosent. For hele 
1977 er taliet pa igangsatte boliger ansidtt tii 
40 000, det vii si 1 prosent frre enn âret i for- 
veien. Den noe lavere igangsettingen i begyn- 
nelsen av 1977, som ikke heit ble tatt inn igjen 
i lopet av dret, skyldes antakelig bi. a. knapphet 
pa byggeklare tomter. Utover sommeren og 
hosten ble boligbyggingen trolig ogsd hemmet 
noe pa grunn av knapphet pa faglrt arbeids- 
kraft. Nedgangen i igangsettingen var snr1ig 
sterk i Oslo. Tallet pa igangsatte boliger har 

BYGG UNDER ARBEID,1000 M2 GOLVFLATE1) 
GJENNOMSNITT PR. MANED 

- Annen virksomhet 

Bergverksdrift og industri, varehandel, 
bank, finans og forsikring 

973 1974 1975 1976 19772) 

Ekskl. bygg for jordbruk, skogbruk og fiske. 
Januar-oktober. 

Fig. 18. 
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stort sett vist nedgang siden 1971, da det lâ pa nr 44 400. I de seinere ârene har imidlertid 
gjennomsnittlig areal pr. bolig økt markert, 
bade fordi det har vrt en tendens til a bygge 
frre smá leiligheter enn før og fordi andelen 
av smâhus har økt. Smâhus har vanligvis et 
høyere boligareal enn andre boliger. 

For andre bygg enn boliger og bygg for jord- 
bruk, skogbruk og fiske var det alt i alt en 
øking pa 2,5 prosent i igangsatt areal fra januar 

Omfatter ikke tall for jordbruk, skogbruk og fiske. 

oktober 1976 til samme periode i 1977. Det 
var svak øking i igangsettingstallene for bygg 
i industri og bergverksdrift samt varehandel, 
bank, finans og forsikring, en svak tilbake- 
gang for undervisnings- og forskningsbygg cg 
forholdsvis sterk tilbakegang for helse- cg vete- 
rinrbygg cg andre bygg. 

I tiden januaroktober 1977 ble det fullført 
30 538 boliger (leiligheter og hybier), det vii si 
10 prosent frre enn i samme tidsrom 1976. 

Tabell 35. Bygg under arbeid'. Areal i 1 000 m2 og antaU boliger 

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

1974 1975 1976 
.lanuaroktober 

1976* 1977* IProsentvis 
endring 

Boliger 3 649 3 688 3 573 3 035 3 057 0,7 
Bergverksdrift og industri 854 819 727 573 667 16,4 
Varehandel, bank, finans og for- 

sikring 467 445 467 373 432 15,8 
Undervisning og forskning 519 418 341 251 245 - 2,4 
Helse- og veterinrvesen 229 356 179 166 139 - 16,3 
Annen virksomhet' 637 684 845 651 581 - 10,8 

I alt' 6355 6410 6132 5049 5121 1,4 

Leiligheter, aritall 40 665 41 723 39 216 33 062 32 367 - 2,1 
Hybler, antali 2 893 1 525 905 781 870 11,4 

Boliger i alt, antail 43 558 43 248 40 121 33 843 33 237 - 1,8 

1974 1975 1976 
Under arbeid pr. 31. oktober 

1976* 1977* Prosentvis 
endring 

Boliger 3 204 3 241 3 149 3 352 3 451 3,0 
Bergverksdrift og industri 825 727 831 806 906 12,4 
Varehandel, bank, finans og for- 

sikring 579 558 481 494 587 18,8 
Undervisning og forskning 488 437 468 440 425 3,4 
Helse- og veterinrvesen 548 620 604 636 602 5,3 
Annen virksomhet2 672 719 918 883 930 5,3 

I alt2 6 316 6 302 6 451 6 611 6 901 4,4 

Leiligheter, antall 36 109 36 648 34 349 36 530 36 738 0,6 
Hybler, antall 2 527 1 488 967 1 127 1 007 - 10,6 

Boliger i alt, antall 38 636 38 136 35 316 37 657 37 745 0,2 

44 Byggevirksomheten. 

Tabell 34. Bygg satt i gang. Areal i 1 000 m2 og antall boliger 



Omfatter ikke bygg for jordbruk, skogbruk og fiske. 

Arealet gikk ikke fulit sâ sterkt ned, knapt 6 pro- 
sent. For hele âret 1977 er tallet p fullførte boliger 
anslàtt til om lag 39 000 eller nesten hele 4 000 
frre enn i 1976. Se ellers tabell 36 hvor arealet 
av fuilforte bygg er fordelt etter nring. 

Tidligere bestemmelser om byggeløyveplikt 
ble avløst av etableringsloven fra 1. januar 1977. 
Samtykke til utbyggingstiltak skal for de kom- 
muner og tiltak som er nevnt i loven, gis innen- 
for en arealkvote fastsatt av Kongen. Areal- 
kvoten for 1977 ble satt til 750 000 m2, som var 
125 000 m2 lavere enn den endelige byggekvote 
for 1976. Kvoten ble tidligere fordelt mellom 
Industri-, Landbruks- og Kommunaldeparte- 
mentet, mens Kommunaldepartementet fra 1977 
forvalter hele kvoten. 

I 1977 var Kommunalbankens innvilgnings- 
ramme for kontantlân til tomtetekniske arbeider 
og grunnerverv pa 270 mill. kroner, mot 200 
mill. kroner i 1976. Bankens lãneramme til 
grunnlagsinvesteringer var i 1977 satt til 100 
mill. kroner, mot 80 mill. kroner i 1976. 

Husbankens totale innvilgningsramme til lan 
1 1977 i alt 5 223 mill. kroner hvorav 99 mill. 
krouer ble forhândsdisponert i 1976 - økte med 
618 mill. kroner fra 1976. Innvilgningsrammen 
til lan for nye boliger var ferst satt til 4 658 mill. 
kroner. Med et forutsatt gjennomsnittslán pi 
140 300 kroner regnet en med at det innenfor 
denne rammen skulle vre mulig a gi lan til 
32 500 nye boliger. For a redusere egenkapital- 
andelen he gjennomsnittslânet høsten 1977 he- 

vet til 151 800 kroner. Husbankens innvilgnings- 
ramme for lan til innskott av egenkapital i 1977 
ble satt til 175 mill. kroner og lan til barnehager, 
garasjer og tiltak til bedring av bomiljøet til 
150 mill. kroner. Rammen for utbedringslãri i 
1977 var ferst satt til 200 mill. kroner, men 
seinere hevet til 350 mill. kroner. Det liar wert 
meget stor pàgang etter utbedringslân, srlig 
med sikte pa energiøkonomisering. 

Landbruksbankens málsetting i 1977 var a 
finansiere 1 800 nye boliger med et gjennom- 
snittslân pa 114 000 kroner pr. bolig. Landbruks- 
bankens làneramme til boligformâl var i alt 
265 mill. kroner. Rammen. var først satt til 
245 mill. kroner, men ble seinere hevet med 20 
mill. kroner. Lánerammen ble fordelt med 215 
mill. kroner til nye boliger og 50 mill. kroner til 
ombygging og utbedring av boliger. 

Etter at et flertall i Kommunal- og miljø- 
vernkomitéen gikk inn for en opptrapping av 
satseiie for arealtilskott (jfr. Innst. S. nr. 179 
for 1975-76) ble bevilgningen for 1977 akt med 
40 mill. kroner til 942 mill. kroner. Maksimalt 
tilskott for en bolig var kr 24 500. 

Vintertilskott til smâhusbygging fortsatte ogsâ 
i 1977. Ordningen ble opprettet 1 1968 og om- 
fatter de fire nordligste fylkene, samt deler av 
Sar-Trøndelag, Oppland cg Hedmark fylke. 
Formâlet med tilskottsordningen er a stimulere 
sysselsettingen I byggevirksomheten I vinter- 
mánedene. 

1974 1975 1976 
Januaroktober 

1976* 1977* Prosentvis 
endring 

Boliger 3 498 3 632 3 663 2 914 2 742 - 3,9 
Bergverksdrift og industri 732 918 622 499 620 24,2 
Varehandel, bank, finans og for- 

sikring 398 456 538 464 347 25,2 
Undervisriing og forskning 421 469 310 252 284 12,7 
Helse- og veterinrvesen. 166 284 195 149 142 - 4,7 
Annen virksomhet1 584 631 643 478 537 12,7 

I alt1 5 799 6 390 5 971 4 756 4 672 - 1,8 

Leiligheter, antall 39 118 40 990 41 257 32 784 29 725 - 9,3 
Hybler, antall 2 439 2 558 1 424 1 140 813 - 28,7 

Boliger i alt, antall 41 557 43 548 42 681 33 924 30 538 - 10,0 

Byggevirksomheten. 45 

Tabell 36. Full førte bygg. Areal i 1 000 m2 og antall boliger 
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Norges handelsflâte 

Den norske handelsflâten har økt ogsà i de 
seinere ár. Men økingen har vrt forholdsvis 
moderat og Norges andel av verdensfiáten har 
gatt noe ned. I 1967/68 lá andelen pa vel 10 pro- 
sent, mens den sommeren 1977 var sun.ket til 
7,1 prosent. 

Den 1. oktober 1977 bestod den norske han- 
delsfláte av 2 022 skip pa til sammen 27,4 miii. 
bruttotonu. I dette tallet er tatt med forsynings- 
skip for oljevirksomhet, men ikke boreskip, 
borerigger o. 1. Handelsskip under 100 brutto- 
tonn, fiske- og fangstbater og spesialskip som 
taubâter, bergingsbáter, isbrytere o. 1. er ikke 
regnet med. 

I alt 348 skip med en samlet tonnasje pa 
15,7 miii. bruttotonn, dvs. 57 prosent av tonna- 
sjen, var tankskip. Resten, 1 674 skip pa til 
sammen 11,7 mill. bruttotonn, var tørrlastskip 
av ulike slag (figur 19). Kombinasjonsskip som 
malm-tankskip og bulk-tankskip er her regnet 
soin tørriastskip. 

Bruttotilgangen (vesentlig nye skip) til den 
norske handelsfiâten har vert stor i de seinere 
ár, ogsâ i de tre første kvartaler av 1977 da 
bruttotilgangen var pa i 895 000 bruttotonn. 
Av dette var 909 000 bruttotonn, eller 48 pro- 
sent, tanktonnasje, mens 986 000 bruttotonn 
var terriasttonnasje 

Samtidig med stor tilgang av nye skip i de 
seinere àr har det vrt et betydelig saig av 
eidre skip til utlandet. I de tre første kvartaier 
av 1977 var avgangen pa i alt 1 507 000 brutto- 
tonn. Av dette ble 1 505 000 bruttotonn solgt 
til utlandet (tabell 37). 

HANDELSFLATENS1 )BRUTTOTONNASJE 
VED UTGANGEN AV ARET 

1000 bruttotonn 

Terrlasttonnasje 
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28000 

24000 

20000 

16000 

12000 

8000 

4000 

0 

Handelsskip pa 100 bruttotonn og over, ikke medregnet 
fiske- og fangstblter og spesialskp sorn taubSter, berg- 
ingsbiter, isbrytere ol. 
For 1977 pr. 1. oktober. 

Fig. 19. 

Tiigangen av tonnasje har i flere ar vesentlig 
bestátt av meget store skip, men i 1977 ble dette 
forhold endret. Bare 19 prosent av tiigangen var 
skip i størreisesgruppen 100 000 bruttotonn og 
over, mot 53 prosent i samme periode áret før. 

Tabell 37. Tlgang og avgang i handelsfldten. 1 000 bruttotonn' 

1 Handelssklp pa 100 br.tonn og over. Ikke medregnet fiske- og fangstbater, hvalkokerier og spesial- 
skip som taubãter, bergingsbater, isbrytere, kabeiskip o. 1. 2 Omfatter vesentlig eldre Skip kjept fra 
utlandet. 

Ar Tilgang 
I alt 

Nyhygd 
i Norge 

Nybygd 

landet 
Annen 
tilgang2 

Avgang 
I alt 

Forlist, 
kondem- 
uert mv. 

Solgt til 
utlandet 

Annen til- 
gang og 
av gang. 
Netto 

Netto- 
eIdn 
I alt 

Av dette 
tank- 

tonrlasje 

1972 2 495 565 1 828 102 2 018 52 1 966 - 67 410 210 
1973 3 533 684 2 811 38 2 539 32 2 507 26 1 020 630 
1974 2 874 634 2 164 76 1 823 53 1 770 11 1 062 1 353 
1975 3285 585 2572 128 2318 8 2310 8 975 983 
1976 4158 440 2706 1012 2443 12 2431 - 32 1683 1437 

Jan.sept 
1976 3 141 420 2 230 491 2 113 3 2 110 .. 1 028 923 
1977 1 895 219 1 621 55 1 507 2 1 505 .. 388 339 



Ogsà avgangen fra handelsflàten var i 1977 
kon.sentrert om mindre skip enn tidligere. Det 
ble i 1977 sâledes ikke solgt skip i størrelses- 
gruppen 100 000 bruttotonn og over. 

Tabell 39 viser hvordan flâtens sammenset- 
ning etter størrelse har endret seg de seinere 
ár. Pr. 1. oktober 1977 var 38 prosent av tonna- 
sjen skip i størrelsesgruppen 100 000 bruttotonn 
og over, mot 18 prosent ved utgangen av 1972. 
Det er tanktonnasjen som dominerer blant de 
større skipene; den 1. oktober 1977 var 63 pro- 
sent av tanktonnasjen skip i størrelsesgruppen 
100 000 bruttotonn og over. 

Tabell 40 viser fordelingen av fláten etter 
aldersgrupper ved utgangen av 1976 og tidligere 
dr. Hele 86 prosent av flàten var yngre enn 10 àr 
ved utgangen av 1976. 

Kontraheringene, netto, ved utenlandske 
verksteder har til dels vrt negative i de seinere 
dr. Det ble ikke kontrahert tanktonnasje i 1975, 
men det ble solgt/kansellert kontrakter pa i alt 

1 Se note til tabell 37 Omfatter ogsa dampskip. 

Taben 39. Bruttotonnasjen etter størrelse 
ved utgangen av áret. Prosent 

I alt 
100- 
4999 

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 

Flâten 1. januar 1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Tilgang 1/1-1/10 1977: 
Nybygg i utlandet 

i Norge 
Annen tilgang 

Tilgang i alt 

Avgang 1/1-1/10 1977: 
Solgt til utlandet 
Forlist, kondemn., 

hogd opp innenlands 

Avgang i alt 

Netto tilgang i alt 

Flâten 1. oktober 1977 

Av dette: 
Motor. tankskip 
Turbin2, 
Motor, tørrlastskip 
Turbin2, 

22 
23 
24 
25 
27 

1 

308 
328 
390 
365 
048 

621 
219 
55 

1 043 
947 
883 
886 
894 

7 
30 
11 

1 
1 
1 
1 
1 

697 
530 
353 
245 
099 

39 
15 
- 

4 
3 
3 
3 
3 

424 
826 
194 
081 
111 

148 
46 
14 

2 
2 
2 
1 
1 

631 
516 
329 
958 
877 

343 
23 
30 

4 
3 
3 
3 
3 

144 
679 
649 
278 
075 

243 
34 
- 

4 
4 
5 
6 
6 

411 
634 
464 
210 
788 

484 
71 
- 

3 
6 
7 
8 

10 

958 
196 
518 
707 
204 

357 
- 
- 

1 

1 

895 

505 

2 

48 

63 

2 

54 

133 

- 

208 

437 

- 

396 

275 

- 

277 

115 

- 

555 

482 

- 

357 

- 

- 

1 

27 

7 
8 

10 

507 

388 

436 

048 
675 
992 
721 

- 
65 

17 

877 

148 
- 

728 
1 

- 
1 

133 

79 

020 

185 
- 

828 
7 

- 
2 

1 

1 

437 

229 

882 

047 
26 

809 
- 

1 

1 

275 

121 

998 

318 
73 

543 
64 

3 

1 

2 

115 

162 

237 

016 
110 
111 

- 

6 

2 

3 

482 

73 

861 

645 
321 
738 
157 

10 

1 
8 

- 

357 

561 

689 
145 
235 
492 

Bruttotonn 1972 1973 1974 1975 1976 

100- 9999 12 11 9 8 7 7 
10 000- 19 999 20 16 13 12 12 11 
20 000- 29 999 12 11 10 8 7 7 
30 000- 39 999 7 7 7 6 5 
40 000- 49 999 11 9 8 7 6 

12 

50 000- 99 999 20 20 22 25 25 25 
100 000-149 1 

32 33 32 
150 000-199 999 18 26 31 1 3 4 
200 000 og over J 1 2 2 

lalt 100 100 100 100 100 100 

Sjøfart. 47 

Tabell 38. Handelsfláten 1973-1977'. Tilgang og avgang i 1.S. kv. 1977. 1 000 bruttotonn 



TabelI 40. Bruttotonnasjen etter alder ved 
utgangen av dret. Prosent 

2,9'mill. bruttotonn. I 1976 ble det kontrahert 
tanktonnasje pa 185 000 bruttotonn og solgt/ 
kansellert 759 000 bruttotonn. For tørrlastskip 
var inngâtte kontrakter i 1975 og 1976 større 
enn solgte/kansellerte kontrakter, men for tank- 
og tørrlasttonnasje under ett var det for begge 
âr negative nettokontraheringer. 

I de tre første kvartaler av 1977 ble det kon- 
trahert tanktonnasje pa 637 000 bruttotonn og 
tørrlasttonnasje pa 166 000 bruttotonn. Solgte/ 
kansellerte koatrakter utgjorde 192 000 brutto- 
tonn for tankskip og 76 000 bruttotonn for 
tørrlastskip. Samlet gay dette en nettokontra- 
hering pa 535 000 bruttotonn i do tre første 
kvartaler av 1977, mot - 373 000 bruttotonn 
i samme periode áret før (tabeil 41). 

Den. samlede kontraktsbestand for norsk 
regning var pr. 1. oktober 1977 pa 3,3 mill. 
bruttotonn, mot 4,9 mill. bruttotonn ett âr 
tidligere. Som i 1976 falt hele 88 prosent av 

kontraktsbestanden pa utenlandske verft. De 
største bestillinger av tonnasje er som tidligere 
plassert i Japan og Sverige (tabell 42). 

Koatraktsbestaad ved norske ski psverft 

En har ikke nøyaktige oppgaver over kontra- 
heringer og kanselleringer fordeit pa tankskip 
og tørrlastskip ved norske skipsverft. Men ogsâ 
norske skipsverft opplevde mange kanselleringer 
av kontrakter, spesielt i 1975, otter den kraftige 
kontraheringsboomen i 1973. Bestanden 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 385 000 bruttotonn pr. 1. ju]i 1977. 
I tillegg til norske nybyggingskontrakter har 
imidlertid verftene bestillinger pa skip for uten- 
landsk regning og bestillinger pa bore- og pro- 
duksjonsutstyr for oljevirksomhet. Ved hjeip av 
garantier og støtte fra norske myndigheter fikk 
verftene høsten 1977 en del nybyggingskontrak- 
ter fra u-land. Dot er ogsä innført adgang for 
norske rederier til a fá et inntektsfradrag ved 
skattelikningen. pa opp til 25 prosent av skipenes 
kostpris ved kontraheiing ved norske skips- 
verft i perioden 15. februar-31. desember 1977. 
Dette fradraget kommer i tiilegg til ordinre 
avskrivninger Ordningen har fert til at srlig 
nystartede kommandittaksjeselskaper har fore- 
tatt en del kontraheringer av skip. Disse støtte- 
tiltakene fra myndighetene vii føre til at kapa- 
sitetsutnyttingen ved skipsverf tone etter f or- 
holdene vii bli noeniunde tilfredsstiliende ogsâ i 
1978. 

Tabeil 41. Kontrahering av norske handelsskip ved utenlandske vent. 1 000 bruttotonn 

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

1972 1973 1974 1975 1976 

0-4àr 47 50 52 55 52 
5-9 * 36 34 32 31 34 

10-14 s 11 10 10 9 9 
15-19k 5 5 4 4 4 
20-29 1 1 2 1 1 
3Oárogover 0 0 0 0 0 

I alt 100 100 100 100 100 

I alt Tankskip Terrlastskip 

Kon- 
trahert 
netto 

Inugatte 
kon- 

trakter 

Solgte, 
kan- 

sellerte 
- 

kon 
trakter 

Koii- 
trahert 
netto 

Solgte, 
kan- Inngatte sellerte kon- 

trakter kon- 
trakter 

Kon- 
trahert 
netto 

Inngatte 
kon- 

trakter 

Solgte, 
kan- 

sellerte 
kon- 

trakter 
0.1. 0.1. 0.1. 

1972 3669 3928 259 3338 3403 65 331 525 194 
1973 6 983 8 017 1 034 5 650 6 330 680 1 333 1 687 354 
1974 1 868 1 1 533 665 1 421 1 830 409 447 703 256 
1975 2086 1024 3110 2938 - 2938 852 1024 172 
1976 - 177 822 999 - 574 185 759 397 637 240 

1.-3. kv. 
1976 - 373 603 976 - 574 185 759 201 418 217 
1977 535 803 268 445 637 192 90 166 76 

48 Sjefart. 



Fraktmarked og lannsomhetsforhold 

Den uvan.lig sterke konjunktursvikten. som 
fulgte etter oljekrisen 1973/74 førte til drastiske 
endringer i skipsfartsmarkedet. Nedgang i trans- 
portbehovet for olje sammen med økingen i 
verdens tankfldte, førte til at fraktmarkedet for 
tankskip raskt ble dàrligere i løpet av 1974. 
Siden har ratenivâet stort sett holdt seg svrt 
lavt. Konjunkturoppgangen i 1976 førte riktig- 
nok til økt transportbehov for olje, men dette 
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Tabell 42. Norsk kontraktbestand etter byggeland. Sannsynlig leverngsär for 
kontraktbestanden pr. 1. oktober 1977. 1 000 bruttotonn 

1 Incleksen omfatter bare tankskip pa 150 000 dødvekttonn og over. 

4 - økonomisk utsyn. 

Tabell 43. Norwegian Shipping News' turf raktindekser 

gay seg bare mindre utsiag i fraktratene. Kon- 
junkturomslaget rundt drsskiftet 1976/77 førte 
til at fraktmarkedet for tankskip igjen ble 
meget dárlig. Forveritninger om prisøking pa 
rdolje fra 1. januar 1977 var ogsâ av betydning 
for etterspørselen etter tanktoiinasje vinterne 
1976/77. Tankskip i opplag økte noe utover i 
1977 (tabell 43 og 44). 

Ved utgangen av juni 1977 id om lag 10 pro- 
sent av verdens tankfldte I opplag. Nâr det 
gjelder tonnasjeoverskottet, kommer dessuten 

Tørrlastskip, 1965/1966=100 Tankskip, Worlclscale1 

1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977 

Januar 235 168 129 135 96 20 22 26 
Februar 218 155 118 136 72 19 27 25 
Mars 245 155 121 135 74 19 24 29 
April 233 151 129 132 59 16 29 24 
Mai 235 138 134 129 65 17 32 22 
Juni 226 139 137 131 70 24 25 20 
Juli 205 134 138 132 46 29 30 22 
August 204 127 138 129 43 30 31 24 
September 205 130 141 131 46 29 28 23 
Oktober 209 136 143 134 71 18 30 25 
November 206 138 143 136 40 20 33 28 
Desember 193 136 140 134 35 20 34 30 

Byggeland 
Kontraktbestand i alt pr. 1. oktober Sannsynhig leveringsâr for 

kontraktbestanden 1977 

1973 1974 1975 1976 1977 4. kv. 
1977 

1978 1979 1980 og 
seinere 

Finland 319 607 557 497 420 240 135 45 
Sverige 3 178 3 067 2 191 1 340 841 296 415 65 65 
Polen 448 432 404 453 307 63 179 43 22 
Vest-Tyskland 1 761 1 993 828 264 143 108 26 9 
Japan 5 397 5 517 3 974 1 492 900 186 249 465 
Andre land 659 621 446 256 273 63 133 44 33 

Utland i alt 11 762 12 237 8 400 4 302 2 884 956 1 137 671 120 
Norge 3 210 3 950 1 000 1 562 1 385 2 86 199 100 

I alt 14 972 16 187 9 400 4 864 3 269 1. 042 1 336 771 120 

Kilde: Handeisdepartementet. 
1 Kontraktbestanden pr. 1. juli. 2 Beregnet levering 2. halvar 1977. Beregnet levering 1979 og 

seinere. 
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i tillegg den tonnasje som seiler medredusert 
fart. En stor del av de kontraheringer av tank- 
skip som ble gjort i 1972-1973 er etter hvert 
butt levert, kan.seilert eller omgjort til annen 
tonnasje. Men fortsatt var verdens totale kon- 
traktmasse for tankskip pr. 1. juli 1977 Ca. 
7 prosent av verdens tankfláte. En regner bare 
med forholdsvis moderat vekst i transportbe- 
hovet for olje i de ferste ârene framover og 
fortsatt tonnasjeoverskott. Noen snarlig bedring 
i fraktmarkedet for tankskip synes derfor lite 
sannsynlig. 

Fraktmarkedet for terrlastskip holdt seg noe 
lenger oppe ena hva tilfellet var for tankskip; 
først vinteren 1974/75 begynte tørrlastfraktene 
a falle. Svikten var mest markert for bulkvarer 
som malm og korn, og opplaget av terrlastskip 
steg. Utover 1 1976 førte konjunkturoppgangen 
til at ratene steg floe og opplagte skip ble etter 
hvert satt i fart igjen. Men i 1977 ble frakt- 
markedet for tørrlastskip igjen meget dàrlig, og 
opplaget av skip økte (tabell 43 og 44). Pro- 
blemene var størst for bulkskip. Det hadde bi. a. 
sammenheng med omgjering av tankskipskon- 
traheringer til bulkskipskontrakter, hvilket førte 
til betydelig tilgang pa bulktonnasje. Ogsà i 
1978 vii det bli levert et stort antall bulkskip. 

For spesialskip var fraktmarkedene i 1976/77 
floe varierende. Gasstankskipene var ogsà ram- 
met av konjunktursvikten, og hadde et meget 
dârlig marked. Deler av linjefarten har derimot 
hatt oppsving i de seinere ár. Dette gjaldt 
srlig lirijer pa Midt-Osten. Cruiseskipene har 
stort sett seilt med godt belegg. En del forsy- 
ningsskip for oljevirksomhet har hatt gode inn- 
tekter. Smâskipsfarten hadde et meget vanske- 
hg àr i 1977 med rater til dels under Iennsom- 
hetsgrensen. 

Oversikten over utviklingen pa fraktmarkedet 
som er gitt ovenfor, gjelder først og fremst skip 
som seiler i lesfart. Men snaut halvparten av 
den norske tank- og terrlastflàten var i 1977 
beskjeftiget pa Iangsiktige fraktkontrakter, i det 
vesentlige inngàtt før sammenbruddene pa tank- 
og torrlastmarkedet. Inntektene under disse 
fraktkontraktene var opprinnelig gode, men de 
er butt redusert etter hvert. Dette har sammen- 
heng med bi. a. sterk eking i driftsutgiftene og 
at kursene pa US dollar og britiske pund har 
sunket siden kontraktene ble iniigátt. 

Norske redere har i de seinere âr ogsä in- 
vestert i borerigger for oljevirksomheten. Det 
var fortsatt internasjonal overkapasitet i dette 
markedet i 1977 og dàrlige rater. Ratene dekket 
floe utover driftsutgiftene, men ikke renter og 
avskrivninger i alt. Mot slutten av àret var det 
tegn til en viss bedring I riggmarkedet. Ved Ut- 
gangen av 1977 var 32 norskregistrerte borerig- 
ger i aktivitet verden rundt, mens ingen là i 
opplag. 

Norske skip i opplag 

Opplagstallene tok til a øke markert tidlig i 

1975. En topp ble nddd ved utgangen av april 
1976, da nr 29 prosent av den samlede norske 
tonnasje là i opplag. Hele 44 prosent av tank- 
flàten là i opplag. Men i var- og sommermânedene 
1976 viste opplagstallene nedgang og utpà hesten 
utgjorde opplaget 17-18 prosent av samlet 
tonnasje. Pa dette nivâet holdt opplaget seg 
fram til sensommeren. 1977, da det tok til a 
øke igjen. Opplagsøkingen gjaldt i ferste rekke 
tørrlastskip. Ved utgangen av oktober var opp- 
lagstonnasjen pa i alt 6,0 mill. bruttotonn (22 
prosent). Dette fordelte seg med 4,4 mill. tonn 

Tabell 44. Norske skip i opplag 

Pst. av Pst. av 
tonnasje tank- 

i alt tonnasje 

Pst. av 
terriast- 
tonnasje 

Arsgjennomsnitt 
1973 0,1 0,0 0,1 
1974 0,2 0,3 0,1 
1975 20,5 30,6 8,6 

Ved utgangen av 
mane den 

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 

1977 
Januar 17,4 28,3 3,1 
Februar 17,6 28,2 3,6 
Mars 16,9 27,1 3,6 
April 16,8 26,5 4,1 
Mai 17,1 26,7 4,6 
Juni 17,9 27,3 5,7 
Juli 18,9 28,3 6,9 
August 20,7 29,3 9,8 
September 21,7 28,6 13,0 
Oktober 22,0 28,2 13,8 
November 21,6 27,4 13,8 
Desember 21,1 27,3 12,7 



pa tankskip og 1,6 miii. tonn pa tørrlastskip og 
utgjorde vel 28 prosent av tanktonnasjen og 
knapt 14 pros ent av thrrlasttonnasjen (tabell 44). 

Ski psfartspolitikk 

økonomien for norske rederier, som heihet 
betraktet, var i 1976 og 1977 sterkt pâvirket 
av den uvanlig langvarige og sterke svikten i 
fraktmarkedet. Forholdene var vanskeligst for 
rederier med skip i losfart pa tankmarkedet. 
Men utover i 1977 fikk ogsá rederier med bulk- 
skip i losfart store problemer. Rederier med en 
vesentlig del av sine skip sluttet pa langsiktige 
fraktavtaler eller med skip i linjefart, van mindre 
grad berørt av krisen. Men de langsiktige gode 
fraktavtalene vii etter hvert gã Ut. For de 
vartskeligst stilte rederiene har de sterkt redu- 
serte skipsverdier, høye kanselleringserstat- 
finger pa kontraheringer og sviktende inntekter 
ført til sterkt redusert egenkapital og likviditet. 
Enkelte rederier har máttet avvikle. Andre re- 
derier har kommet fram til avtaler med kredi- 
torene om sanering og utsettelse av betalirig 
av gjeld. 

For a støtte rederier i en vanskelig formues- 
og likviditetsstilling gikk myndigheter, rederier 
og finansinstitusjoner sammen om a opprette 
Norsk garantiinstitutt for skip og borefarteyer 
A/S i slutten av 1975. Instituttet har gitt garan- 
tier for rederienes forpliktelser mot at kredi- 
torene gikk med pa betalingsutsettelser av gjeld 
og til dels ogsã sanering av gjeld. Instituttet 
har en garantiramme pa 4 milliarder kroner og 
hadde pr. 30. september innvilget og gitt til- 
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sagn om garantier for nr 3,1 milliarder kroner. 
Av garantiene gjaldt 1,2 milliarder kroner bore- 
fartøyer og 1,9 milliarder kroner skip. Formâlet 
med garantiene bar srlig vrt a unngä at 
rederier i en vanskelig stilling skulie se seg nødt 
iii a selge moderne skip billig til utlandet. 
Instituttets garantier har hittil vrt til stor 
hjelp for a bringe deler av norsk skipsfart gjen- 
nom krisen. Men instituttets virksomhet har 
vrt basert pa at fraktmarkedene i løpet av 
noen fâ âr igjen skulle ta seg opp. En regner 
nâ med at krisen kan bli av lenger varighet enn 
det en tidligere har antatt. Handelsdepartemen- 
tet har derfor nedsatt et utvalg som skal vurdere 
situasjonen i norsk skipsfart og komme med 
forslag til mulige tiltak for a løse problemene. 

Internasjonalt har skipsfarten i de seinere âr 
til dels vrt preget av at eksport- og import- 
landene har foretrukket skip under eget flagg 
for a beskytte og bygge opp sine egne handels- 
flater. Det har ogsa tidligere ofte vist seg at 
økonomiske kriser fører til økt proteksjonisme. 
I Sambandsstatene bie det i 1977 fremmet et 
lovforslag om at en del (9,5 prosent) av landets 
oljeimport skulle fraktes med landets egne skip. 
Lovforsiaget ble forkastet ved behandlingen i 

Kongressen høsten 1977. 

Annen samferdsel 
Veitransport 

Ved utgangen av 1976 var det i Norge i alt 
1 620 000 sivile motorkjoretøyer og tilhengere. 
Tallet pa personbiler (stasjonsvogner medregriet) 

Tabell 45. Sivile motorkjøretøyer og tilhengere ved utgangen av áret' 

1 Omfatter bare kjeretoyer med pãmonterte skilt pr. 31. desember. 2 Medregnet stasjonsvogner. 

1972 1973 1974 1975 1976 
Prosentvis 

endring 
i 1976 

Personbiler2 787 879 838 140 890 361 953 657 1 022 918 7,3 
Busser 7 648 7 959 8 341 8 714 9 215 5,7 

odsbiler 148 798 148 312 144 995 138 463 138 709 0,2 

Bjler j alt 944 325 994 114 1 043 697 1 100 834 1 170 842 6,4 

rraktorer 77666 86666 94 098 100918 108563 7,6 
Motorsykler 28 188 25 748 22 378 21 292 21 801 2,4 
Mopeder 114227 112779 113282 113620 113321 - 0,3 

Motorkjøreteyer i alt 1 164 406 1 219 604 1 273 455 1 336 664 1 414 527 5,8 

Tilhengere 108 784 129 094 150 251 175 125 205 169 17,2 

Kjøretoyer i alt 1 273 190 1 348 698 1 423 706 1 511 789 1 619 696 7,1 
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økte med 7,3 prosent i 1976 og var ved Ut- 
gangen av áret 1 023 000 (Se tabeli 45). 

Tailet pa førstegangsregistrerte biler viste 
sterk stigning ogsã fra 1976 til 1977. I mànedene 
januarseptember 1977 bie det førstegangsre- 
gistrert 125 300 nye og 3 000 brukte biler, 
mot 106 600 nye og 2 000 brukte biler i samme 
periode i 1976. Den sterke økingen i tailet p. 
nyregistrerte biler gjaldt bade personbiler, vare- 
biler, lastebiler og busser. 

Fordelingen av nyregistrerte personbiler pa 
produksjonsland endret seg alt i alt lite Ira 
januarseptember 1976 til januarseptember 
1977. Personbiler produsert i Frankrike økte 
imidlertid sin andel floe, mens andelen av biier 
produsert i Japan sank. 

Persontransport med personbiler har i en 
rekke âr vist jevn og sterk øking For 1976 er 
den beregnet til nr 28500 miii. personkiiometer, 

Tabell 46. Forstegangsregistreringer av biler Norge 

dvs. om lag 75 prosent av det samlede person.- 
transportarbeid utført i Norge. Den markerte 
ekingen i tallet pa nyregistrerte personbiler fra 
1976 til 1977 sammen med en oppgang i salget 
av bilbensin pa 7,6 prosent fra januarsep- 
tember 1976 til januarseptember 1977, tyder 
pa at persontransporten med personbiler gikk 
kiart opp ogsâ i 1977. Dette indikerer at bil- 
hold og bilbruk fortsatt er et høyt preferert 
gode ved økt inntekt for private forbrukere. 

Rutebilene utførte i 1975 en persontransport 
pa nr 4 000 mill. passasjerkilometer og en 
godstransport pa 344 miii tonnkiiometer. En 
har ennâ ikke ferdig statistikk over rutebiienes 
transporter i 1976 og 1977, men det antas at 
verken person- eller godstransportene med rute- 
bil endret seg noe srlig fra 1975 til 1976 og 
heller ikke utover i 1977. Rutebilseiskapenes 
takster ble for persontransport satt opp med 

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

Bilenes art 
og opprinnelsesland 

Hele âret Januarseptember 

1974 1975 1976 
Antall Prosent- 

endring 1976 1977 

NYE BILER 
Personbiler' 

Sverige 10 098 10 591 13 259 10 191 11 832 16,1 
Frankrike 13 727 12 492 14 565 10 917 13 763 26,1 
Itaiia 2 709 3 863 4 414 3 578 4 211 17,7 
Nederland 453 891 1 335 908 959 5,6 
Sovjetunionen 1 427 2 227 2 792 2 184 2 248 2,9 
Storbritannia 5 967 4 580 3 879 3 004 4 149 38,1 
Vest-Tyskiand 34 281 37 427 49 647 37 400 43 548 16,4 
Sambandsstatene 433 347 471 363 515 41,9 
Japan 18 942 29 169 35 806 27 919 30 297 8,5 
Andre land 2 256 1 224 829 565 1 362 141,1 

I alt 90 293 102 811 126 997 97 029 112 884 16,3 

Varebiler 5 139 6 314 7 310 4 995 6 394 28,0 
Lastebiler2 4 885 4 795 5 560 3 851 5 049 31,1 
Busser 601 685 988 706 940 33,1 

Nye biler i alt 100 918 114 605 140 855 106 581 125 267 17,5 

BRUKTE BILER 
Personbiier 2 190 2 123 2 513 1 800 2 720 51,1 
Varebiler 20 18 27 22 50 127,3 
Lastebiler 156 136 177 114 185 62,3 
Busser - 1 3 1 5 500,0 

Brukte bjler I alt 2 366 2 278 2 720 1 937 2 960 52,8 



10 prosent fra 1. januar 1977 og godstakstene 
ble økt med 10 prosent fra 1. juni 1977. Sam- 
ferdselsdepartementet har foreslàtt at rutebil- 
seiskapenes persontakster skal eke med 10 pro- 
sent og godstakstene med 8 prosent fra 1. januar 
1978. 

Av den samlede innenlandske godstransport 
st.r lastebilene for om lag 75 prosent av trans- 
portert mengde og for 30 prosent av transport- 
arbeidet (tonnkilometer). For 1976 er godstrans- 
porten beregxiet til 212 mill. tonn og 4 690 mill. 
tonnkilometer. Transportmengden ekte ner 4 
prosent Ira 1975 til 1976, mens transportar- 
beidet i samme tidsrom ekte med om lag 6,5 pro- 
sent. En antar at veksten i lastebiltransporten 
fortsatte i om lag samme tempo utover i 1977 
som i 1976. Oppgaver over salg av autodiesel 
viser sdledes en øking pa 5,3 prosent fra januar- 
september 1976 til samme tidsrom i 1977. Dette 
kan tas som et uttrykk for at den innenlandske 
aktivitet som ferer til lastebiltransport (bygg- 
og anleggsvirksomhet m. v.) har fortsatt a øke i 
1977. 

Jernbanetran.s port 

Jernbanetransporten ekte svakt i 1975 og i 
1976, mens utviklingen i januaraugust 1977 
tyder pa at transporten med jernbane alt i alt 
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stagnerte i 1977. Fra januaraugust 1976 til 
samme periode 1977 sank taliet pa passasjer- 
kilometer med 0,4 prosent, mens tallet pa netto- 
tonnkilometer (eksklusive maim pa Ofotbanen) 
økte med 2,3 prosent (se tabeil 47). Fra 1. januar 
1977 ble taksten.e for persontransport satt opp 
med 10 prosent, og Ira 1. juni ble godstakstene 
satt opp med det samme. 

Sjotrans port 

Farteyer i innenlandsk rutefart transporterte 
i 1976 50 mill. passasjerer og 26 mill. tonn gods. 
Dette svarer til en øking i forhold til 1975 pa 
4,7 prosent for passasjerer og 8 prosent for 
gods. økingen gjaldt srlig ferjeruter. 

Etter en telling i 1975 utgjorde godstransport 
pa kysten med skip i leie- og egentransport da 
om lag 13 prosent av tonn transportert og om 
lag 58 prosent av tonnkilometer ved de samlede 
innenlandske godstransporter. For 1975 er leie- 
og egentransporten av gods pa kysten beregnet 
til 36 mill. tonn gods og vel 9 800 mill. tonn- 
kilometer. For skip mellom 25 og 500 brutto- 
tonn har en statistikk for innenlandske gods- 
transporter ifølge tellinger for 1970 og 1975. 
Den gjennomsnittlige àrlige økingen fra 1970 
til 1975 var 5 prosent for tonu gods og 4,4 pro- 
sent for tonnkilometer. Det transporteres ogsd 
betydelige godsmengder langs kysten med skip 
over 500 bruttotonn. En har imidlertid ikke mate- 
riale til a anslâ utviklingen av godstransporten 
for tiden etter 1975. 

Lufttrans port 

Etter at flytrafikken stagnerte Ira 1973 til 
1974 var det igjen vekst i fiytrafikken i 1975 og 
1976 (se tabell 48). Denne oppgangen fortsatte 
i 1977 og gjaldt bade for innen.landstrafikken 
og trafikken til utlandet. Tailet pa passasjerer 
som reiste innenlands fra norske flyplasser økte 
med 13,5 prosent og passasjerer som reiste 
utenlands med hele 16,7 prosent fra januar- 
juli 1976 til samme tidsrom i 1977. Ved innen- 
landsk ruteflyging var det en eking i passasjer- 
tallet pa 11,3 prosent. 

Reiseliv 

Tallet pa innreiste utlendinger som kom di- 
rekte til Norge med skip eller fly Ira ikke-nor- 
diske land steg bare svakt Ira 1974 til 1975, 
men økte betydelig fra 1975 til 1976. Veksten 
fortsatte i 1977; tallet pa innreiste utlendinger 
var 5,6 prosent høyere i januarseptember 1977 
enn i januarseptember 1976. 

Tallet pa innreiste nordmenn gikk sterkt opp 
i bade 1976 og 1977. Fra januarseptember 
1976 til samme periode 1 1977 var det en stig- 



Tabell 48. Sivil luftfart 

ning pa hele 20 prosent. Den sterke oppgangen 
henger sammen med en kraftig øking i ferie- 
reiser til andre land. Tallet pa passasjerer ved 
selskapsreiser med charterfly Ira Norge, bar 
nemlig økt kraftig i de seinere âr. Fra januar- 
september 1976 til januar-september 1977 
steg taliet pa passasjerer ved slike reiser Ira 
181 000 til vel 243 000 eller med vel 34,5 pro- 
sent (Se tabell 49). 

For godkjente hotelier steg tallet pa gjeste- 

døgn bade fm 1974 til 1975 og fra 1975 til 
1976 (se tabell 50). I vintersesongen (januar- 
april) 1977 steg tallet pa gjestedogn med 7 pro- 
sent Ira vintersesongen 1976. Stigning skyldtes 
flere gjestedogn for nordmenn, mens tallet pa 
gjestedegn for utlendinger stagnerte. For kiassi- 
fiserte leirplasser økte tallet pa overnattinger 
med 0,8 prosent fra 1975 til 1976. For pensjo- 
nater, gjestgiverier m. v. har en ingen sikre 
oppgaver over utviklingen i tallet pa gjeste- 

Enhet 
Hele àret Januar-august 

1974 1975 1976 1976 1977 
Prosent- 

vis 
endring 

Trafikk 
Passasjerer Mill. 32,6 33,5 32,7 21,1 21,8 3,3 
Passasjerkilometer >> 1 884 1 948 1 997 1 344 1 338 - 0,4 

Tonn transportert 
\ilalm pa Ofotbanen 22,5 15,5 17,9 11,4 9,5 -16,6 
A.nnet gods (medregnet tjeneste- 

gods) 9,4 10,1 11,3 7,2 6,8 - 5,6 

alt 31,9 25,6 29,2 18,6 16,3 - 12,3 

Netto tonnkilometer 
.{alm pa Ofotbanen 901 621 716 458 382 - 16,6 
Annet gods (medregnet tjeneste- 

gods) 2 048 2 002 2 055 1 311 1 341 2,3 

[ alt 2 949 2 623 2 771 1 769 1 723 - 2,6 

Jkonomiske resuUater 
LJtgifter i alt Mill. kr 1 362 1 569 1 880 1 253 1 342 7,1 
Enntekter i alt >> 1 025 1 135 1 308 838 908 8,4 

Ày dette: 
Passasjertrafikk 360 404 458 303 344 13,5 
Godstrafikk 560 609 720 456 474 3,9 

Hele àret Proent- 

endring 
Ira 1975 
til 1976 

Januar-juli 

1974 1975 1976 1976 1977 
Prosent- 

VJS 

endring 

A. Innenlandsk rute/lyging 
1. Passasjerer i alt 2 331 931 2441 893 2 678 095 9,7 1 493 460 1 662958 11,3 
2. Passasjerkilometer i alt 

(1 000) 947 031 1 000 063 1102 521 10,2 627126 696 418 11,0 

B. Passasjerer reist Ira norske 
fly plasser 
1. Innenlands 205124320891642315134 10,8 1286089f459674 13,5 
2. Til utlandet 806 994 901 193 1 020 602 13,3 579 596 676 217 16,7 
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Tabell 47. Jernbanetrartsport (Norges Statsbaner) 



døgn. Det antas imidlertid at de tre grupper over- 
nattingssteder (hotelier, leirplasser, pensjonater 
m. m.) hver har om lag en tredjedel av det 
samlede tail for gjestedøgri i âret. 

Tabeil 50. Hotellbesøk 

økingen i hoteiibesøkene og økingen i fly- 
trafikken av nordmenn, viser at reiseiiver et 
preferert gode ved økte inntekter. Dette gjelder 
sriig reiser til utlandet. 

Hele àret Januarseptember 

1974 1975 1976 1976 1977 
Prosent- 

vie 
endring 

Personer innreist til Norge direkie fra ikke- 
iordiske land 

Med fly 602 429 650 822 777 062 609 004 706 179 16,0 
Med skip 184 559 184 670 211 592 179 432 189 749 5,7 

I alt 786 988 835 492 988 654 788 436 895 928 13,6 

Nordmenn 429 060 472 545 572 101 432 733 520 242 20,2 
TJtlendinger i alt 357 928 362 947 416 553 355 703 375 686 5,6 

Av dette: 
Briter 95 233 101 047 99 401 82 461 87 674 6,3 
Vesttyskere 73 797 72 260 88 483 76 868 78 243 1,8 
Nederlendere 32 714 32 401 36 086 32 683 33 403 2,2 
Franskmenn 15997 16981 23149 '19252 28223 46,6 
USA-borgere 74 587 71 347 86 921 75 534 77 642 2,8 
Andre 65 600 68 911 82 513 68 905 70 501 2,3 

Eassasj ererived selskapsreiser med char- 
:erfly fra Norge 161 003 197 956 237 633 180 977 243 392 34,5 

Valutaregnskap 
Inntekter (Mill kr) 1 491 1 924 2 223 N 1834 2 057 12,2 
Tjtgifter (Mill. kr) 2 001 2 908 3 522 2 627 3 417 30,1 

1974 1975 1976 

Vintersesong 
(j anuarapril) 

1976 1977 

Godkjente hotelier 
Gjester 1000 2989 3201 3380 812 905 

Gjestedøgn etter nasjonalitet. 
Norge >> 3 660 3 863 4 010 1 311 1 432 
Danmark >> 218 238 268 124 122 
Sverige 442 477 478 242 234 
Nederland 163 179 187 21 25 
Storbritannia 236 262 253 52 54 
Vest-Tyskiand 371 427 432 40 42 
Sambandsstatene 401 377 428 44 48 
Andre land 383 427 447 71 82 

I alt 5 874 6 250 6 503 1 905 2 039 

Annen sainferdsel. 55 

Tabell 49. Reselv 



56 Prisutviklingen. 

Prisutviklingen 

Konsumprisene steg sterkt ogsâ i 1977. Fra 
3. kvartal 1976 til 3. kvartal 1977 steg konsum- 
prisindeksen med 9,1 prosent, mot 9,0 prosent 
ett àr tidligere og 12,5 prosent to àr tidligere. 
I løpet av 4 % àr, fra vâren 1973 til høsten 1977, 
økte konsumprisene med rundt 50 prosent. 

Engrosprisindeksen viste noe lavere stignings- 
takt i 1977 enn i de nrmest foregâende àrene. 
Fra 3. kvartal 1976 til 3. kvartal 1977 steg in- 
deksen med 5,9 prosent, mot 8,5 og 7,9 prosent 
henholdsvis ett og to àr tidligere. Omtalen av 
engrosprisene i àrets utsyn er basert pa gammel 
indeks. Statistisk Sentralbyrà har nylig revidert 
engrosprisindeksen, men den nye indeksen var 
ikke publisert da dette ble skrevet. 

Etter at importprisene bare hadde endret seg 
lite gjennom 2. halvàr 1976, skjøt de fly fart i 
1. halvár 1977. Men utover sommeren og høsten 
viste de igjen dempet stigaingstakt. I løpet av 
de tre første kvartalene i 1977 steg Byràets 
prisindeks for importvarer (uten skip) med 
6,5-7 prosent. I samme periode i 1976 var 
stigningen knapt 6 prosent. Ogsà i 1977 var 
prisutviklingen svrt forskjellig for de ulike 
importvarene (tabeil 52). 

Eksportprisene viste dempet stigningstakt i 
1977. Prisindeksen for eksportvarer (uten skip) 
steg sâledes med knapt 2,5 prosent i løpet av de 
tre første kvartalene av 1977, mens stigningen i 
tilsvarende periode âret fer var pa 7,5 prosent. 

Tabell 51. Prisindeks for importvarer (uten 
skip) etter handelsstatistikken. 1970 = 100 

Pris- og lonnsutvikling 

Engrospriser 

I løpet av de ti første mànedene av 1977 
(fra 15. desember 1976 til 15. oktober 1977) steg 
engrosprisindeksen med 5,0 prosent, mot 6,9 
prosent i samme periode âret før. Takten i pris- 
stigningen i 1977 fra tilsvarende màneder i 1976 
var svakt fallende gjennom mesteparten av àret. 
Stigningen fra januar 1976 til januar 1977 var 
7,4 prosent og fra oktober 1976 til oktober 1977 
5,3 prosent. 

Prisutviklingen for de enkelte varegrupper i 
periodene 3. kvartal 1976 - 3. kvartal 1977 og 
oktober 1976 - oktober 1977 framgàr av tabell 
53. Tabell 54 viser prisendringene i de samme 
tidsrom for varerie gruppert etter anvendelse og 
fordelt pa norskproduserte og importerte varer. 
(Alle varer som har gjennomgâtt en produk- 
sjonsprosess her i landet, er regnet som norsk- 
produserte.) Fra oktober 1976 til oktober 1977 
steg delindeksen for norskproduserte varer under 
ett med 5,7 prosent, mens prisene pa import- 
varer steg noe svakere, med 3,6 prosent. 

Konsumpriser 

I løpet av de ti første mânedene av 1977 
(fra 15. desember 1976 til 15. oktober 1977) 
steg konsumprisindeksen med 8,9 prosent, mot 
7,2 prosent i samme tidsrom àret før. Sammen- 
liknet med de tilsvarende màneder i 1976 endret 
ikke prisstigningen seg mye gjennom første 
halvàr 1977, den là hele tiden pa mellom 8,7 og 
9,1 prosent. Men utover sommeren og høsten 
ekte stigningstakten noe og i oktober var kon- 
sumprisindeksen 9,8 prosent høyere enn ett ár 
tidligere. I gjennomsnitt for do ti forste mane- 
dene là indeksen 9,1 prosent høyere enn i til- 
svarende periode i 1976. 

Med unntak for gruppen matvarer, var pris- 
utviklingen fra oktober 1976 til oktober 1977 
temmelig uk for de fleste andre konsumgruppene 
(Se tabell 55). Den hovedgruppe som hadde 
sterkest prisstigning var nettopp matvarer (nr 
14 prosent). For de enkelte grupper av matvarer 

Ar 1. 
kvartal 

2. 
kvartal 

3. 4. 
kvartal kvartal 

Gjen- 
nom- 
snitt 

1975 
1976 
1977 

146 
157 
169 

152 
160 
174 

146 
166 
175 

157 
164 

151 
161 



Prisen pr. tonu. 

Tabell 53. Engrosprisindeks. 1 961 = 100 

1 Alle kvartalsiridekser er beregnet pa grunnlag av mánedsindekser med 1 desimal. 2 Den prosent- 
vise endring er beregnet pa grunniag av indekstall med 1 desimal. 

C 

- 4.' 

n C - - 
C 

1) 
4-' 2 ..9 ,.-' 

' 
.5 E '- C 

. . © . 
Co 

1970 0,42 0,46 0,77 8,48 12,23 1,68 8,91 3,92 24,51 0,19 1 138,52 
1971 0,46 0,51 0,96 7,45 12,07 1,49 8,53 4,49 24,26 0,25 1 165,00 
1972 0,42 0,39 1,17 7,32 11,90 1,06 10,30 5,12 24,84 0,24 1 171,75 
1973 0,69 0,47 1,60 8,39 10,50 1,16 16,49 4,12 35,52 0,35 1 166,14 
1974 1,13 0,88 3,19 8,96 12,43 3,70 17,12 6,19 35,01 0,66 1 229,91 
1975 0,83 0,76 4,23 8,44 15,52 2,11 13,15 6,22 32,83 0,57 1 312,38 
1976 0,85 0,78 2,36 13,86 16,46 1,18 15,63 6,60 34,01 0,63 0,33 
1976 1. kv. 0,82 0,86 2,70 10,89 14,72 1,16 13,77 6,09 35,97 0,65 0,34 

2. >> 0,95 0,76 2,39 12,97 17,13 1,22 15,21 6,90 31,10 0,61 0,31 
3. >> 0,75 .. 2,31 15,91 16,93 .. 15,91 7,24 36,23 0,64 0,35 
4. >> 0,79 0,71 2,19 17,24 16,48 1,23 16,68 6,02 33,75 0,63 0,33 

1977 1. kv. 0,61 0,59 2,08 21,37 17,53 1,82 19,04 8,86 39,80 0,65 0,34 
2. >> 0,59 0,62 1,88 26,29 16,33 2,43 18,91 8,71 38,61 0,66 0,31 
3. >> 0,58 0,62 1,70 32,32 16,46 .. 19,61 8,71 38,17 0,67 0,34 

September 0,50 0,63 1,67 28,05 17,88 .. 20,23 9,19 38,03 0,68 0,30 
Prosentvis 

endring: 
Jan.-sept. 
1976-1977 . - 31,8 - 22,5 - 24,0 92,7 1,8 87,2 27,2 31,1 13,6 3,1 - 
Sept. 1976- 
sept. 1977 .. -33,3 .. -26,4 65,6 7,0 .. 28,2 28,0 2,3 4,6- 3,2 

2) ., 

..' 

.. 

b 

2) . CO O 

.; 4' 
e 2) E 

2) 
bL 

rx 

1970 127 136 131 124 115 133 114 129 120 124 
1971 133 146 144 130 130 134 120 129 125 128 
1972 137 153 147 128 134 112 124 133 132 134 
1973 148 163 160 136 143 144 131 147 139 144 
1974 175 184 167 168 202 222 165 179 154 164 
1975 192 205 186 193 224 178 186 187 171 176 
1976 207 221 204 206 253 176 197 201 187 186 
1976 1. kvartal' 201 214 202 201 250 167 191 192 181 182 

2. >> 205 217 203 203 253 169 198 200 187 185 
3. >> 210 227 204 206 254 181 199 205 189 187 
4. >> 212 225 205 216 254 187 200 206 192 189 

1977 1. kvartal 215 226 214 214 271 196 207 210 194 196 
2. >> 219 231 215 215 277 223 208 213 196 198 
3. > 222 243 215 213 280 205 210 213 197 200 
Oktober 223 244 215 210 281 198 211 214 198 201 

Prosentvis endring2: 
3. kv. 1976-3. kv. 1977 . 5,9 6,9 5,5 3,5 10,2 12,7 5,7 4,2 4,4 6,8 
Okt. 1976-okt. 1977 5,3 8,6 5,1 - 3,0 10,2 6,0 5,8 3,8 3,7 6,3 
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Fig. 21. Fig. 22. 

Tabell 54. Engrcsprs3ndeks. Gnpper etter varen&s a,ivendel.?e og forcLehng p4 norskprodu8erte og 

importerte varer. 1961 = 100 

Alle kvartalsindekser er beregnet pa grunniag av m&nedsindekser med 1 desimal. 2 Den prosentvise 
endring er beregnet pa grunniag av indekstall med 1 desimal. 
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Total 

OG 
VARER. 

= 100 

varer 
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1976 1977 

Konsumvarer 
Varige 

Ikke-varige pro- 
duksjonsmidler 

I 

Norsk- Impor- 
Av dette: 

produk- 
ajons- 

Av dette:J produ- 
I serte terte 

I alt Matvarer midler I alt Bygge- varer materi- 
aler 

varer 

1970 129 136 117 127 135 129 120 
1971 136 146 123 134 136 135 124 
1972 144 156 129 136 140 140 127 
1973 154 166 135 147 152 149 145 
1974 171 182 147 183 183 171 191 
1975 190 204 167 198 194 192 190 
1976 203 217 186 213 208 208 201 
1976 1. kvartal1 200 212 179 205 199 201 198 

2. a 203 220 186 210 206 206 202 
3. a 206 220 187 216 210 212 202 
4. a 205 213 191 220 216 214 204 

1977 1. kvartal 212 220 193 221 220 218 205 
2. >> 217 229 1195 224 223 221 210 
3. a 221 236 196 228 225 225 212 
Oktober 221 235 :198 228 224 225 212 

Prosentvis endring2: 
3. kv. 1976-3. kv. 1977 7,1 7,2 4,9 5,4 7,0 6,1 4,7 
Okt. 1976okt. 1977 8,4 11,0 4,6 3,9 3,8 5,7 3,6 
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var prisbevegelsen svrt ujevn (Se tabell 56). 
I likhet med I de to-tre foregdende drene hadde 
gruppen kaffe, te, kakao, og kokesjokolade og 
gruppen sukker i 1977 en helt spesiell prisbe- 
vegelse. Fra oktober 1976 til oktober 1977 steg 
prisen pa knife med 65 prosent. I samme tids- 
rom gikk prisen pa farm ned med 28 prosent. 
Prisen pa farm var i oktober 1977 om lag en 
fjerdedel av hva den var i begynnelsen av 1975. 
Bak denne utviklingen là store endringer i 
verdensmarkedets priser pa disse varene. En 
annen importvare - appelsiner - sto for en 
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Prosentvis endring i konsumprisindeksen fra âret før. 

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 19771) 

1) Prosentvis endring fra jan.- nov. 1976 til jan.- nov. 1977. 

Fig. 23. 

stor del av prisstigningen i gruppen grønnsaker, 
frukt og br. Prisen pa appelsiner steg nesten 
50 prosent ira oktober 1976 til oktober 1977. For 
øvrig là ogsà prisen pa norske epler i oktober 
1977 langt over nivàet ett àr tidligere. Stig- 
ningen i gruppen spisefett og spiseoljer skyldes 
bl. a. at meierismør I oktober 1976 ble solgt til 
tilbudspris. Prisene pa kjøtt, kjøttvarer og flesk 
steg vesentlig sterkere enn prisene pa fisk og 
fiskevarer fra oktober 1976 til oktober 1977. 
Medvirkende til dette var en reduksjon. i sub- 
sidiene pa svinekjøtt fra 1. januarl977og den 
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prisoppgangen sorn fulgte etter jordbruksav- 
talen sommeren 1977. økte subsidier pa meieri- 
produkter etter jordbruksavtalen var àrsaken til 
at gruppen mjølk, fløte, ost og egg bare steg med 
4 prosent fra oktober 1976 til oktober 1977. 
Forbrukerprisen pa helmjøik har vrt uendret 
siden september 1976. Prisstigningen i gruppen 
mjøl, gryn og bakervarer (6 prosent) skyldes 
bi. a. at maksimalprisene pa de viktigste brød- 
sorter ble satt opp fra 18. mai 1977. At indeksen 
for gruppen poteter og varer av poteter falt med 
14 prosent har sammenheng med at kiloprisen 
pa poteter i oktober 1977 là 24 prosent lavere 
enri i samme mâned i 1976. For poteter gjaldt 
maksimalpriser fra 13. september 1976 til 19. 
juni 1977. 

For de fern hovedgruppene - klr og skotøy, 
bolig, lys og brensel, helsepleie, reiser og trans- 
port og andre varer og tjenester var prisstig- 
ningen om lag 9 prosent fra oktober 1976 til 
oktober 1977. For k1r og skotøy var stig- 
ningen svrt uk bade for bekledningsartikler 
og for skotøy, mens det sr1ig var økende priser 
pa elektrisitet og brensel som bidrog til stig- 
ningen i gruppen bolig, lys og brensel. I gruppen 
heisepleie steg takstene hos leger og tannieger 
og for fysikalsk behandling. En gjennomsnittlig 
øking pa 9 prosent i takstene ved offentlige 
transportmidler bidrog til stigningen i gruppen 

Tabeli 55. Konsumpris'indeks. 197) = 100 

reiser og transport. Likeledes øking i prisene pa 
biler og pa drift av egne transportmidler, her- 
under ansvar- og kaskoforsikring. Høyere priser 
i restauranter, hotelier m. v. var noe av àr- 
saken til at gruppen andre varer og tjenester 
steg med 9 prosent fra oktober 1976 til oktober 
1977. Indeksen for gruppen møbler og hus- 
holdningsartikier steg med knapt 8 prosent og 
fritidssysler og utdanning med ye! 7 prosent. 
I gruppen drikkevarer og tobakk var det drikke- 
varene som steg sterkest (om lag 8 prosent), 
mens tobakksvarer steg med bare 2 prosent. 

Tabeii 57 viser de enkelte konsumgruppers 
prosentvise andel av stigningen I totalindeksen 
Ira oktober 1976 tii oktober 1977. Det framgàr at 
stigningen i gruppen matvarer sto for over en 
tredjepart av den totale prisstigning og at reiser 
og transport sto for 18 prosent av stigningen. 

En gruppering etter leveringssektor av tall- 
materiaiet sorn samles inn til konsumprisin- 
deksen, kan bidra til a belyse betydningen av 
sentrale faktorer bak konsumprisutvikiingen. I 
Okonomisk utsyn 1971, side 153, er det redegjort 
narmere for denne grupperingen av varer og 
tjenester. 

Tabell 58 viser utviklingen i konsumprisin- 
deksen etter ieveringssektor I àrene 1973-1976 
(delindekser med gammelt beregningsgrunnlag, 
men med basisár 1974 for àret 1973) og ut- 

1 Alle kvartalsindekser er beregnet pa grunniag av mânedsindekser med 1 desimal. 'Den prosentvise 
endring er beregnet pa. grunnlag av indekstall med 1 desimal. 

Total Mat- 
varer 

- Drik 
ke- 

varer 
og 

ftobakk 

Klr 
og 

skotey 

Bolig, 
lys og 
bren- 

sel 

Mobler 
og hus- 
hold- 
nings- 
artik- 

ler 

Helse- 
pleie 

Reiser 
og 

trans- 
port 

Fri- 
tids- 
sysler 

og 
utdan- 
ning 

Andre 
varer 

og 
tje- 

nester 

1970 74,7 76 75 73 75 75 74 72 77 76 
1971 79,3 81 84 77 79 78 82 78 82 80 
1972 85,1 86 87 83 84 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 
1976 121,9 127 126 115 119 123 128 120 118 127 
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. 5 123,7 130 127 116 120 124 128 122 118 129 
4. 124,5 126 128 121 121 126 131 124 120 131 

1977 1. kvartai 128,6 129 134 123 126 129 135 130 124 135 
2. >> 132,1 136 135 127 129 132 136 132 126 138 
3. 5 135,0 143 136 128 130 134 140 134 128 141 
Oktober 136,1 142 136 131 131 135 141 135 129 142 

Prosentvis endring2: 
3. kv. 1976-3. kv. 1977 . 9,1 9,7 6,7 10,9 8,7 7,7 9,2 9,2 8,4 9,6 
Okt. 1976.okt. 1977 9,8 13,8 6,0 9,4 8,7 7,6 8,6 9,0 7,2 9,0 



1 A11e kvartalsindekser er beregnet pa grunnlag av mànedsindekser med 1 desimal. 2 Den prosentvise 
endring er beregnet pa grunnlag av indekstall med 1 desimal. 

viklingen. for hvert kvartal i áret 1976 og de tre 
første kvartalene i 1977. Dessuten er endringene 
i delindeksene fra 3. kvartal 1976 til 3. kvartal 
1977 og fra oktober 1976 til oktober 1977 angitt. 
For a kunne studere hovedtrekkene i utviklingen 
i prisindeksene over âret 1977 har en delt perio- 
den fra januar til oktober i to, en periode som 
dekker januarjuni og en som dekker juni- 
oktober. Denne delingen tar spesielt hensyn til 
at jordbruksavtalens annet avtaleâr startet 
1. juli. 

Hovedinntrykket av en slik gruppering etter 
leveringssektor er at prisekingen i 1977, som i 
1976, var sterkere for tjenester enn for industri- 
produserte konsumvarer. Ellers legger en merke 
til at prisene pa importerte konsumvarer uten 
norsk konkurranse steg kraftig og at prisene 
pa norskproduserte jordbruksvarer høsten 1977 
var kommet opp pa om lag samme nivá som 
før den betydelige prisreduksjonen i august- 
september i 1976. 

Fra oktober 1976 til oktobei 1977 steg total- 
indeksen med 9,8 prosent. Nâr delindeksene for 
jordbruksvarer, fiskevarer og importerte kon- 
sumvarer uten norsk konkurranse holdes utenom 
totalindeksen, blir resultatet en prisindeks som 
steg med 8,8 prosent. Delindeksen for jordbruks- 
varer steg med 10,1 prosent I samme tidsrom. Fig. 24. 

Mjøl, 
gryn 

og 
baker- 
varer 

Kjøtt, 
kjott- 
varer 

og 
flesk 

F k iS 

fike- 
v.rer 

Mjolk, 
fløte, 
ost 
og 

egg 

Spise- 
fett 
og 

spise- 
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Grønn- 
saker, 
frukt 

og br 

tee r 
varer 

av 
otet p er 

Suk- 
ker 

Kaffe, 
te, 

kakao 
og 

koke- 
sjoko- 
lade 

Andre 
mat- 
varer 

1970 74 81 60 93 76 73 81 24 92 73 
1971 79 88 68 99 85 77 75 29 87 75 
1972 84 95 75 102 88 81 95 43 85 80 
1973 89 100 84 102 89 90 109 51 96 86 
1974 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1975 112 116 102 120 107 116 130 141 97 121 
1976 117 132 103 134 104 126 179 77 141 125 
1976 1. kvartal' 115 126 99 133 104 122 163 101 128 122 

2. a 116 132 100 136 101 127 223 79 141 124 
3. a 119 138 105 138 107 129 180 70 141 126 
4. a 119 132 108 129 105 125 149 58 156 126 

1977 1. kvartal 121 135 110 127 111 125 159 54 185 130 
2. 123 140 112 130 116 131 173 51 234 135 
3. > 125 148 115 134 124 145 156 46 261 137 
Oktober 125 151 118 134 121 150 127 45 246 137 

Prosentvis endring2: 
3. kv. 1976-3. kv. 1977 . 4,6 7,1 9,4 3,3 15,7 13,0-13,3-33,9 85,2 9,3 
Okt. 1976okt. 1977 5,7 15,1 10,4 4,1 25,1 18,6-14,2-26,6 62,9 9,0 
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Tabell 56. Konsumprisindeks. Gruppeindekser for matvarer. 197i = 100 
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Tabell 57. Konsumpr'isindeksen. De enkelte kon- 
sumgruppers bidrag til endringen i totalindeksen 

oktober 1 976-oktober 1977 

Konsumgruppe Prosentvis andel 

For fiskevarer var det en prisstigning pa 10,7 
prosent, mens prisindeksene for gruppene andre 
norskproduserte konsumvarer og importerte 
konsumvarer steg med henholdsvis 8,4 prosent 
og 11,8 prosent. Prisindeksen for husleie steg 
med 6,0 prosent, mens andre tjenester - der 
lønn er den viktigste kostnadskomponenten - 
viste en stigning pa 11,4 prosent. 

Deiingen av perioden januar - oktober i to 
viser at jordbruksoppgjøret i 1977 og bruken av 
subsidier hadde mindre betydning for prisut- 
viklingen enn oppgjøret i 1976. Fra januar til 
juni i 1976 steg jordbruksvarene i pris med 
10,1 prosent mens de fra juni til oktober gikk 
ned med 8,9 prosent. I 1977 var det i de til- 
svarende periodene prisokinger pa henholdsvis 
5,9 prosent og 1,7 prosent. Se ellers tabell 58. 

Prispolitikk og prisregulering 

Den linje som myndighetene fulgte i 1976 
med sterk integrering av prispolitikken i den 
økonomiske politikken bie ført videre i 1977. 

Grunnlaget for prispolitikken det siste âret 
ble fastiagt i forbindelse med det kombinerte 
inntektsoppgjøret vâren 1977. Dette kom tii 
uttrykk i retningslinjene for prismyndighetenes 
virksomhet i 1977, gitt i kongelig resolusjon av 
18. februar 1977. Retningslinjene inneholdt bare 
smâ endringer fra de retningslinjer som ble gitt 
for 1976. 

Inntektsoppgjøret ble gjennomført ved en 
kombinasjon av relativt lave nominelle lønns- 

tillegg og forskjeliige offentlige tiltak i form av 
bi. a. skattelettelser, økte trygder, reduksjon i 

arbeidsgiveravgif ten til folketrygden og ned- 
skriving av norske kroner. I tillegg ble de 
midlertidige forbrukersubsidier fra sommeren og 
hosten 1976, som skulle opphore 1. mai, for- 
lenget ut 1977 samtidig som det ble gitt en 
beredskapsbevilgning pa too mill. kr for - om 
nødvendig - a sikre den forutsatte vekst i de 
disponible reaiinntekter. (Se ogsâ avsnittet om 
Lønnsutviklingen.) 

Som nok et tiltak i forbindelse med lønnsopp- 
gjøret ble det i kongelig resolusjon av 26. april 
1977 innført midlertidige forskrifter om skjerpet 
prisreguiering for varer og tjenester. Bestem- 
melsene av 19. november 1976 om meldeplikt om 
prisforhøyeiser for større produsenter, og for- 
skriftene av 14. januar 1977 om avansereguie- 
ring for importvarer, ble opphevet da de nye 
skjerpede prisforskriftene ble innfort Forskrif- 
tene som skulle ha gyldighet et halvt ar, men 
corn siden ble forlenget til ut 1977, satte forbud 
mot at de nringsdrivende forhoyct de priser 
som gjaldt 18. april 1977. Okte kostnader corn 
folge av avtalebestemt lønnstillegg, høyere im- 
portpriser eller hoyere ràvarepriser kunne det 
irnidlertid gjøres tillegg for i prisene. Flere varer 

Matvarer 3,6 
Mjøl, gryn og bakervarer 1,4 
Kjøtt, kjøttvarer og flesk 10,3 
Fisk og fiskevarer 1,7 
Mjølk, fløte, ost og egg 1,8 
Spisefett og spiseoljer 2,0 
Grønnsaker, frukt og br 7,3 
Poteter og varer av poteter 1,4 
Sukker 0,7 
Kaffe, te, kakao og kokesjokoiade 10,4 
Andre matvarer 1,8 

Drikkevarer og tobakk 3,2 
Drikkevarer 2,8 
Tobakk 0,4 

Kicer og skotøy 9,9 
Bekledningsartikier 7,2 
Tøyer og garn m. v. 0,9 
Skotøy og skoreparasjoner 1,8 

Botig, lys og brensel 11,3 
Bolig og vediikeholdsutgifter 6,6 
Lys og brensel 4,7 

Mobler og husholdningsartikler 7, 

Møbler og golvtepper m. v 2,2 
Tekstiler og utstyrsvarer m. v. 1,3 
Komfyrer, kjøleskap og annet elek- 

trisk utstyr 0,3 
Kjøkkenredskap, glass, dekketøy 

m. V. 0,8 
Diverse husholdningsartikler og tje- 

nester 2,0 
Leid hjelp til hjemxnet 0,8 

Helsepleie 2,2 
Helsepleie 2,2 

Reiser og transport 18,3 
Kjop av egne transportmidler 5,2 
Drift og vedlikehold av egne trans- 

portmidler 8,4 
Bruk av off entlige transportmidler 3,3 
Porto, telefon og telegrammer 1,4 

Fritidssysler og utdanning 7,0 
Utstyr og tilbehør, inki. reparasjon 2,1 
Offentlige forestillinger og andre tie- 

nester 2,6 
Boker, aviser og tidsskrifter 2,2 
Skolegang 0,1 

Andre varer og tjenester 6,1 
Personlig hygiene 1,8 
Andre varer, ikke nevnt foran 0,2 
Utgifter pa restauranter, hotelier, sel- 

skapsreiser m. v 4,1 

Total 100,0 



1 Reviderte vekter fra 15. mars 1977. 

Jordbruksvarer Andre norskproduserte konsumvarer 

bite 
Pàvirket 
av ver- 
densmar- Pvirket 

Mindre Mar Fiske- virket kedet p.g.a. 
stort im- av verdens- 

I alt bear- 
beidde 

bear- 
beidde 

varer i alt av 
verdens- 

mar- 
portinn- 

hold eller 
markedet 

p.g.a. kon- 
kurranse 

kedets 
priser 

rástoffpris 
bestemt pa 

verdens- 
markedet 

fra utlandet 

Vekt (promille) 140,1 90,1 50,0 19,3 1 396,9 152,4 1 38,7 1 205,8 
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 
1976 135,1 137,2 131,4 103,0 120,4 126,0 114,7 117,3 
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 
4. >> 131,2 131,3 131,2 107,8 123,8 129,4 117,4 121,0 

1977 1. kvartal 133,7 133,8 133,6 110,4 128,0 136,1 121,4 123,4 
2. >> 138,1 138,4 137,6 112,4 130,7 138,4 125,2 126,1 
3. >> 143,2 143,8 142,1 115,9 132,2 139,7 127,7 127,4 
Oktober 143,2 143,7 142,1 118,8 133,6 140,6 128,1 129,4 

Prosentvis endring: 
3. kv. 1976-3. kv. 1977 2,4 2,1 2,7 9,9 8,9 9,8 11,1 7,7 
Okt. 1976-okt. 1977 10,1 9,9 10,2 10,7 8,4 9,1 9,4 7,6 
Januar-oktober 1977 7,8 8,4 6,4 8,7 5,6 4,4 7,2 6,2 
Januar-juni 1977 5,9 7,4 3,1 3,3 3,8 3,0 5,9 3,9 
Juni-oktober 1977 1,7 0,8 3,2 5,2 1,8 1,3 1,2 2,2 

Importerte konsumvarer Andre tjenester 
Med ar- 
beids- 

I alt 
Uten 
norsk 

konkur- 

Med Hug- 
norsk leie 

konkur- I alt 
lean 
som 

domin- 

Ogsa med 
andre vik 
tige pris- 

Total 

ranse ranse erende 
pris- 

faktor 

kompo- 
neater 

Vekt (promille) 199,7 1 147,1 1 52,6 66,4 177,6 56,7 120,9 1 000,0 
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 
1976 119,3 121,3 113,7 112,4 123,5 131,2 119,9 121,9 
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 
4. >> 123,0 125,4 116,2 114,4 128,1 137,7 123,6 124,5 

1977 1. kvartal 126,1 129,5 116,8 115,8 135,2 142,1 131,9 128,6 
2. >> 131,0 135,4 118,9 118,5 139,0 145,1 136,1 132,1 
3. >> 135,9 141,2 120,8 120,2 141,3 149,1 137,6 135,0 
Oktober 137,3 142,4 122,9 121,1 142,1 151,0 138,0 136,1 

Prosentvis endring: 
3. kv. 1976-3. kv. 1977 13,0 15,2 5,9 6,0 12,1 12,3 12,1 9,1 
Okt. 1976-okt. 1977 11,8 13,6 5,9 6,0 11,4 10,5 11,8 9,8 
Januar-oktober 1977 9,9 11,2 5,8 5,6 6,2 6,9 5,8 6,9 
Januar-juni 1977 6,4 7,3 3,5 4,4 4,4 3,4 4,9 4,7 
Juni-oktober 1977 3,3 3,6 2,2 1,1 1,7 3,4 0,9 2,1 
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Tabell 58. Konsumprisindeks 197t = 100. Varer og ijenester etter leveringssektor 
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ble holdt utenfor forskriftene, bi. a. varer til 
eksport, norske jordbruks-, hagebruks- og fiske- 
riprodukter Ira produsent, samt varer og tie- 
nester som er regulert av offentlige myndig- 
heter. Etterhvert ble ogsâ flere andre varer og 
tjenester unntatt fra forskriftene, bi. a. hotell- 
og pensjonattjenester i sommersesongen 1977, 
aviser og tekstil- og konfeksjonsvarer ved le- 
vering Ira produsent etter 1. oktober. Videre 
ble det tillatt detaijister a beregne samme 
prosentvise avanse som pr. 18. april 1977 for en 
del dagligvarer. Fra 1. desember ble det gitt 
nye forskrifter oni avansestopp. I disse het det 
at handlende (herunder importør, grossist eller 
detaijist) ved saig av en vare ikke matte regne 
høyere avanse i prosent enn den som ble regnet 
for samme eller tilsvarende vare pr. 18. april 
1977. Samtidig ble det innført meldeplikt for 
produsenter som i 1976 hadde en omsetning pa 
25 mill. kroner eller mer. Meldeplikten betydde 
at produsentene ikke kan forhoye sine priser før 
minst en máned etter at melding om prisfor- 
hoyelsen er gitt Prisdirektoratet, som kan nekte 
forhøyelser iverksatt. 

For jordbruksavtalens 2. avtaleãr, 1. juli 
1977 - 30. juni 1978, resulterte forhandlingene 
mellom Staten og jordbruksorganisasjonene i en 
økonomisk ramme pa 1 200 mill. kroner. Om 
lag 70 prosent av dette ble dekket av bevilg- 
ninger over statsbudsjettet. Dette var en større 
andel enn ved tidligere oppgjør og bidro derfor 
til a dempe det direkte utslaget i prisene. (Jord- 
bruksavtalen og støtteordningen til fiskerin- 
ringen er nrmere omtalt i kapitlene om jord- 
bruk og fiske.) 

I forbin.delse med valutakursjusteringene i 
slutten av august - der bi. a. svenske kroner ble 
skrevet ned med 10 prosent og norske kroner 
med 5 prosent i forhold til tyske mark - ble 
det i tillegg til en forlengelse av den skjerpede 
priskontrollen, gjennomført en strengere pris- 
kontroll pa importvarer. 

I løpet av 1977 ble det gjennomført detalj- og 
avansereguleringer for flere varer og tjenester, 
blant annet for matpoteter, bred, kaffe, frossen- 
fisk, kjøtt og flesk, bensin, sement, mineraloije- 
produkter og transporttjenester. 

Avgiftene pa brennevin, yin, 01, mineralvann 
og bensin ble satt opp Ira 1. januar 1977. 

Lonnsutviklingen 

De langt fleste loniisoverenskomster ble revi- 
dert i 1976 og fikk 2 árs varighet. Avtalene 
hadde ikke bestemmelser om indeksregulering 
av lonningene knyttet til konsumprisindeksen, 
men derimot en spesiell reguleringsbestemmelse 
for 2. avtaleâr. I denne bestemmelsen het det at 
det for utlopet av 1. avtaleâr (1. april 1977) skulle 

opptas forhandlinger mellom Norsk Arbeids- 
giverforening og Landsorganisasjonen i Norge 
om eventuell lonnsregulering (generelt tillegg og/ 
eller lavtlonnstillegg) for 2. avtaledr. Partene 
var enige om at forhandlingene skulle føres p. 
grunniag av den alminnelige okonomiske situa- 
sjon pa forhandlingstidspunktet og utsiktene for 
2. avtaleâr samt pris- og lonnsutviklingen i 
1. avtaleâr. 

LO's representantskap reiste krav om lonns- 
reguleringer og vedtok ogsâ at reguleringen 
skulle søkes gjennomfort i samarbeid med myn- 
dighetene, altsâ som et kombinert oppgjor. 
xDet lille tariffoppgjoretx', som oppgjoret ble 
kalt, ble lagt til grunn for lonnsreguleringer for 
lonnstakere ogsá utenfor LO. 

Forhandlingene mellom LO og N.A.F. tok 
til pa nydret 1977. I februar ble saken sendt til 
mekling, og i begynnelsen av april satte Riks- 
meglingsmannen fram et forslag som ble vedtatt 
av begge parter. 

Hovedinnholdet i det vedtatte forsiag var: 
Det ble gitt et generelt tillegg til alle voksne 
arbeidere pa 66 øre pr. time med virkning 
fra 1. april 1977. 
Fra samme dato ble det gitt et lavtlønns- 
tillegg variereride fra 6 til 65 ore pr. time 
avhengig av fortjenestenivaet innenfor det 
enkelte overenskomstomrade. 

Innen LO - N.A.F. -avtalene sb lavtlonns- 
tillegget Ut med om lag 17 ore pr. time i gjennom- 
snitt. 

Oppgjoret innbefattet flere tiltak fra statens 
side: 

Det ble gitt tilsagn om fradrag i den direkte 
beskatning for den enkelte pa i prosent av 
inntekten i 1977 opp til en inntekt pa 100 000 
kroner og pa 0,5 prosent av den overskytende 
inntekt opp til 159 600 kroner. 
Det ble innfort Iradragsrett for kontingent 
til fagforeninger og arbeidsgiverorganisasjo- 
ner Ira 1. juli 1977. Skattefritaket er be- 
grenset oppad til 1 400 kroner. 
Arbeidsgiveravgiften til folketrygden ble re- 
dusert med 0,5 prosentenheter Ira 1. mai 
1977 i alle soner i forhold til de satser som 
ble vedtatt ved budsjettbehandlingen hos- 
ten 1976. 

I innenriks sjofart I ikk voksne sjomenn (inkl. 
lettmatroser) et tillegg til hyrene pa 3,53 pro- 
sent pluss 96 kroner pr. mdned med virkning 
fra 1, april 1977. Arbeidstidsloven for skip 
tradte i kraft 1. juli 1977 og arbeidstiden ble 
da satt ned Ira 40 til 38 timer pr. uke. Arbeids- 
tidsforkortelsen medforte endringer i overtids- 
betaling m. v. som ble antatt a gi en fortjeneste- 
eking pa 5-6 prosent. 

Oppgjøret for ansatte i staten og i kommunene 
fikk virkning fm 1. mai 1977 og hadde en klar 



lavtlennsprofil. For statsansatte fikk oppgjøret 
en økonomisk ramme pa 7,7 prosent. Ày dette 
tilsvarte 3,3 prosent den ekonomiske ramme pa 
2,9 prosent i LO - N.A.F.-oppgjøret. Resten, 
4,4 prosent, ble gitt som kompensasjon for den 
langt mindre lønnsglidning i offentlig virksomhet 
i forhold til i privat virksomhet. For ansatte i 
kommunene ble den økonomiske ramme 8,1 pro- 
sent, dvs. noe heyere enn for statsansatte. Det 
har sammenheng med at kommunene har rela- 
tivt flere ansatte pa lavere lennstrinn enn sta- 
ten. 

Ansatte i bankvirksomhet fikk med virkning 
fra 1. mai en lennseking pa 9 prosent i gjennom- 
snitt. Fra samme dato fikk ansatte i forsik- 
ringsvirksomhet et generelt tillegg pa 8,25 pro- 
sent. De lavest lønte fikk et floe høyere tillegg 
enn 8,25 prosent. 

Ansatte i jordbruket fikk fra 1. mai 1977 et 
tillegg som samlet utgjorde 2,20 kroner pr. 
time. 

Overenskomstene i hotell- og restaurantdrift 
ble revidert senhestes 1976. Med virkning fra 
1. november fikk fastlønte et tillegg pa 250 
kroner pr. màned. Prosentlent serveringsperso- 
nale fikk fra 1. november økt koutantdelen av 
sin lønn med 80 kroner pr. mâned, og fra 1. janu- 
ar 1977 ble serveringsavgiften økt fra 11,75 til 
12 prosent. Avtaleperioden for overenskomsten 
ble endret slik at de løper Ut 31. mars 1978 
sammen med de fleste andre avtalene mellom 

5 - økonornisk utsyn. 
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Tabell 59. Tariffbestemt len'nsøking og lennsglidning for voksne mannhige arbeidere i idustrien1 

Beregnet pa grunniag av Norsk Arbeidsgiverforenings statistikk over gjennomsnittlig timefortjeneste, 
ikke med.regnet betaling for bevegelige helge- og heytidsdager. 2 Mecfregnet kompensasjon for arbeidstids- 
forkortelsen. 

LO og N.A.F. I tilknytning til <<det hue varopp- 
gjeret>> fikk fastlente et tillegg pa 226,50 kroner 
pr. màned med virkning fra 1. april 1977. 

Overenskomstene i utenriks sjøfart ble revi- 
dert med virkning fra 1. november 1976. Det 
ble gitt et tillegg I hyresatsene pa 3,5 prosent 
pluss 87 kroner pr. mdned. Det ble ogsà foretatt 
andre mindre reguleringer i avtalene. Fra 1. juli 
1977 ble arbeidstiden satt ned fra 40 til 38 timer 
pr. uke. Det ble ogsá foretatt andre endringer i 
avtalen og samlet medferte dette en leans- 
eking pa 6,5-7,0 prosent. Med virkning fra 
1. november 1977 ble det gitt et lennstillegg 
for 2. avtaleär pa om lag 4,5 prosent. 

Avtalene mellom Handelens Arbeidsgiver- 
forening, Den Kooperative Tarifforening og 
Norges Handels- og Kontorfunksjonrers For- 
bund ble revidert i 1975. I henhold til denne 
avtalen ble det med virkning fra 1. april 1977 
gitt et tillegg pa 225 kroner pa mânedslønnen. 
Avtalerevisjonen hesten 1977 gay et tillegg pa 
150 kroner pr. mâned Ira 16. oktober. Avtale- 
perioden ble endret slik at den kommer i takt 
med vkrfagene. 

Den lennsøking som finner sted utover de 
tariffbestemte endringer (lønnsglidningen), be- 
regnes for industriarbeidere som differansen 
mellom den totale lennseking og den tariff- 
bestenate eking. Lønnsglidningen vii vre pa- 
virket av faktorer som innfering av og endring I 

personhige tillegg til minstelønnssatser, fastset- 

Tariff- 
bestemte 

tillegg 
Lenus- 

glidning 
Lønns- 
eking 
i alt 

1. kvartal 1960-1. kvartal 1961 
Pst. Pst. 

4,2 
Fst. 
4,2 

1. 1961-1. * 1962 6,6 2,8 9,4 
1. 1962-1. >> 1963 3,2 2,7 5,9 
1. 1963-1. 1964 3,1 2,6 5,7 
1. 
1. 

* 1964-1, 
1965-1. 

> 

>> 

1965 
1966 

4,8 
3,1 

3,7 
3,3 

8,5 
6,4 

1. 1966-1. >> 1967 4,6 4,2 8,8 
1. 1967-1. >> 1968 3,0 3,6 6,6 
1. 1968-1. )> 1969 2 8,1 4,0 12,1 
1. 1969-1. >> 1970 6,0 6,0 
1. 1970-1. ,> 1971 8,7 6,9 15,6 
1. >) 1971-1. >> 1972 4,4 4,9 9,3 
1. 1972-1. >> 1973 3,8 5,8 9,6 
1. 1973-1. 1974 4,9 7,3 12,2 
1. 1974-1. * 1975 17,2 8,0 25,2 
1. 
1. >> 

1975-1. 
1976-1. 

>, 

>' 

1976 
1977 

8,9 
29,4 

4,1 
6,2 

13,0 
15,6 
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NOMINELL OG DEFLATERT GJENNOMSNITTLIG TIMEFORTEJENESTE I INDUSTRI 1) 

Endring i prosent Ira samme kvartal Aret for 

Deflatert timefortjeneste2) 
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Forelopige tall for 3. kvartal 1977. 
Nominell timefortjeneste deflatert med konsumprisindeksen. 

Fig. 25. 
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1 September. 8 2. kvartals oppgaver. 8 Stigningen fra 2. kv. 1976 til 2. kv. 1977. 0 Pr. 1. september. 
8 Mars. 0 November. Pr. 1. mars. Pr. 1. oktober. 

ting av akkordsatser og premielønn, endringer i 
omfanget av overtidsarbeid o. a. Tabell 59 viser 
den samlede ãrlige lønnsøking Ira 1960 for 
industriarbeidere, fordelt pa tariffbestemte til- 
legg og lønnsglidning. Fra 1. kvartal 1976 til 
1. kvartal 1977 var lønnsglidningen 6,2 prosent 
som var noe sterkere enn foregâende àr. Stati- 
stikken for 2. kvartal viste en noe heyere lønns- 

glidning, mens tall for 3. kvartal synes a tyde 
pa at lønnsglidningen da var noe lavere enn i 
1. kvartal. 

Lønnsutviklingen for en del viktigere lønns- 
takergrupper i &rene 1974-1977 gár fram av 
tabell 60. Tallene gjelder ulike tidspunkter i 
âret, og en ma vre varsom med a sammen- 
likne lønnsnivâet gruppene imellom. 

Tlds 
enhet 

Gjennomsnittsfortjeneste 
i kroner 

Prosentvis endring fra ret før 

1975 1976 1977 
1975 1976 1977 

M e n n 
Jordbruk1: 

Mánedslønte ansatte Mâned 3 528 4 058 .. 13,4 15,0 
Timelønte ansatte Time 18,76 22,00 .. 15,4 17,3 

Iridustri: 
Voksne arbeidere >> 26,15 30,44 2 33,95 19,8 16,4 10,6 
Tekniske funksjonrer4 Mâned 6 561 7 473 8 248 18,8 13,9 10,4 
Koiitorfunksjonrer4 >> 6 064 6 893 7 684 17,5 13,7 11,5 

Arbeidere i privat bygge- og 
anleggsvirksomhet Time 30,62 35,29 2 39,19 17,7 15,3 11,0 

Losse- og lastearbeidere 30,03 35,29 2 41,21 18,3 17,5 15,2 
Utenriksfart, voksne sjømenn5 . Mned 7 394 8 426 9 674 16,6 14,0 14,8 
Innenriksfart, voksne sjømenn6 >> 5 097 5 297 .. 18,2 1,0 
Privat landtransport, voksne 

arbeidere Time 24,54 28,35 2 31,70 23,3 15,5 10,6 
Varehandel7: 

Kontorfun.ksjonrer Mâned 5 140 5 871 6 503 15,7 14,2 10,8 
Butikkfunksjonrer >> 3 651 4 215 4 627 16,3 15,4 9,8 
Lagerfunksjonrer >> 3 724 4 313 4 747 16,4 15,8 10,1 

Bankvirksomhet, ansatte i alt4 >> 5 144 5 705 .. .. 10,9 
Forsikringsvirksomhet, 

ansatte i alt4 6 833 7 697 .. .. 12,6 
Statens embets- og 

tjenestemenn8 >> 5 400 6 122 .. .. 13,4 

Kvinner 
Jordbruk': 

Timelønte ansatte Time 17,13 21,05 .. 15,7 22,9 
Industri: 

Voksne arbeidere 20,41 24,16 2 26,90 21,9 18,4 10,1 
Kontorfunksjonrer4 Màned 3 720 4 283 4 790 20,0 15,1 11,8 

Varehandel7: 
Kontorfunksjonrer 3 311 3 862 4 315 17,0 16,6 11,7 
Butikkfunksjonrer >> 2 704 3 221 3 509 16,3 19,1 8,9 

Bankvirksomhet, ansatte i alt4 >> 3 705 4 196 .. .. 13,3 
Forsikringsvirksomhet, 

ansatte i alt4 4 037 4 630 .. . 14,7 
Statens embets- og 

tjenestemenn8 4 164 4 825 .. .. 15,9 
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Tabell 60. Lennsutviklingen for enlcelte grapper av lønnstakere 
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Offentlige finanser 

If elge foreløpige oppgaver var de totale offent- 
lige inntekter i 1977 96 milliarder kroner. Dette 
var 11 prosent mer enn áret før, og svarte til 
50,5 prosent av bruttonasjonalproduktet. De 
pálepne direkte og indirekte skatter, medregnet 
kompensert merverdiavgift pa matvarer, samt 
pliktige trygdeavgifter og pensjonspremier, ut- 
gjorde i 1977 i alt 91,6 milliarder kroner. Dette 
var en eking pa 11,3 prosent fra 1976. Malt i 
prosent av bruttonasjonalproduktet gikk de 
samlede skattene (medregnet kompensert mer- 
verdiavgift pa matvarer) ned fra 48,6 prosent 
i 1976 til 48,0 prosent i 1977. 

De totale overføringene fra den offentlige for- 
vaitning til private (vesentlig trygde- og pen- 
sjonsstønader og subsidier) er for 1977 anslãtt 
til 50,8 milliarder kroner (14,6 prosent mer enn 
i 1976). Offentlige kjep av varer og tjenester 
inklusive øking av kapitalinnskott i statsfore- 
tak - belep seg til anslagsvis 49,0 milliarder 
kroner i 1977, en øking pa om lag 20 prosent 
fra foregãende âr. Alt i alt kom den offentlige 
sektors utgifter i 1977 opp i anslagsvis 101,3 
milliarder kroner, en øking pa 17,5 prosent Ira 
ret før. Utgiftene steg dermed sterkere enn 

inntektene, og mens den offentlige forvaitning 
totalt sett hadde et inntektsoverskott pa 0,4 
milliarder kroner i 1976, var det i 1977 et under- 
skott pa 5,0 milliarder kroner, jfr. tabell 61. 
Dersom de floe usikre anslagene for inntektene 
av olje- og gassutvinningen holdes utenfor, vil 
den offentlige forvaitning sett under ett là et 
underskott i 1977 pa anslagsvis 10,1 milliarder 
kroner, mot et underskott pa 4,0 milliarder kro- 
1 1976. 

Det er vanlig a bruke endringen i <overskott 
før lànetransaksjoner>> som en grov indikator pa 
endringer i den kontraktive eller ekspansive 
virkning av den offentlige forvaltnings inntekter 
og utgifter. Det knytter seg imidlertid vesent- 
lige svakheter til et slikt màl, srlig fordi det 

Offentlige finanser og kredittmarked 

ikke tar hensyn til at de ulike inntekts- og 
utgiftspostene har forskjellig virkning pa ak- 
tivitetsnivdet. Men det er neppe tvilsomt at 
den samlede virkning pa aktivitetsnivàet av 
endringene i offentlig forvaitnings inntekter og 
utgifter Ira 1976 til 1977 har vrt utpreget 
ekspansiv. 

Den offentlige forvaltnings regnskaper 

Statens bevilgningsregnskap 
Statsbudsjettet for 1977 ble vedtatt med et 

underskott før lànetransaksjoner pa 6 554 mill. 
kroner. De samlede utgifter utgjorde 63 696 mill. 
kroner og inntektene 46 807 mill. kroner. En 
regnet sdledes med et finansieringsbehov pa 
16 889 mill. kroner (lànemidler og bruk av kon- 
tantbeholdning). Sett i forhold til statsregn- 
skapet for 1976 viste det vedtatte budsjett for 
1977 en utgiftseking pa 21 prosent. 

I løpet av budsjettàret ble det vedtatt til- 
leggsbevilgninger som innebar en nettoøking I 

utgiftene pa 2 327 mill. kroner, samtidig som 
inntektsanslagene ble øket med i alt 1 191 mill. 
kroner. Av utgiftsøkingen falt 986 mill. kroner 
pa lànetransaksjoner og kjep av aksjer. Pa 
samme mate som i tidligere àr regriet en imid- 
lertid ved àrsskiftet 1977-78 med visse inn- 
sparinger pa utgiftssiden, som følge av ubesatte 
stillinger og overføring til neste âr av en del 
av de vedtatte bevilgninger. En totalvurdering 
ved àrsskiftet tyder pa at budsjettregnskapet 
vil komme til a vise et underskott før lane- 
transaksjoner pa 5 500 mill. kroner. 

Ày de vedtatte tilleggsbevilgningene gjaldt 
3 284 mill. kroner gjennomføringen av det kom- 
binerte inntektsoppgjøret vàren 1977, fordelt 
pa felgende poster: statens tilskott til folke- 
trygden 882 mill. kroner, lønninger og pensio- 
ner 658 mill. kroner, fiskeriavtalen 320 miii. 
kroner, jordbruksavtalen 619 mill. kroner, trans- 
portsubsidier 72 mill. kroner, underskott i NSB 



1 I kolonnene 1 og 2 a pdlopne skatter, i koloimene 2 b og 3 bokførte skatter, dvs. beregnet etter kontantprinsippet. Statskassens andel av fellesskatten (fra Skattefor- 
delingsfondet) er tatt med under pkt. 7, kommuneforvaltriingens under pkt. 6 i forspalten. 2 J kolomiene 1 og 2 a pdløpne beløp, i kolomiene 2 b og 3 utbetalte belep. 

1. I alt 
2. Stats- og trygdeforvaltningen 3. Kommune- 

forvaitningen 
inki kommune- 

foretak 
a i alt b. Av dette statens 

bevilgmngsregnskap 

1975 1976* 1977* 1975 1976 1977* 1975 1976 1977* 1975 1976* 1977* 

Inntekter 
1. Formuesinntekt 3 646 4 161 4 628 2 725 3 166 3 460 1 829 2 132 2 329 921 995 1 168 

A. Renter og utbytte 3 335 4 010 4 836 3 007 3 616 4 372 2 111 2 582 3 241 328 394 464 
B. Inntektsført overskott av statilge foretak, eierinntekt i kommunale foretak 311 151 - 208 - 282 - 450 - 912 - 282 - 450 - 912 593 601 704 

2. Trygde- og pensjonspremier' 19 867 21 864 24 671 19 867 21 864 24 671 - - - - 
3. Direkte skatter' 23 790 29490 31100 9 139 11 812 11 015 6 205 8 182 9 592 14 651 17 678 20085 
4. Indirekte skatter, medregnet kompensert merverdiavgift p11 matvarer' 26 455 30 993 35 807 26 177 30 693 35 487 24 393 29 284 33 783 278 300 320 

A. Indirekte skatter, fratrukket kompensert merverdiavgift p11 matvarer 25 642 29 920 34 633 25 364 29 620 34 313 23 581 28 301 32 690 278 300 320 
B. Kompensert merverdiavgift p11 matvarer 813 1 073 1174 813 1 073 1174 812 983 1 093 - - - 

5. Overføringer fra private konsumenter 44 56 52 44 56 52 44 56 52 - - 
6. Overføringer mellom stats- og kommuneforvaltningen - - - 2 086 2 281 607 222 241 341 5 286 6 562 8 079 
7. Overferinger til bevilgningsregnskapet fra annen statsforvaltning - - -- - - -- 453 172 167 - - 
8. Inntekter i alt 73 802 86 564 96 258 60 038 69 872 75 292 33 146 40 067 46 264 21136 25 535 29 652 

Utgifter 
9. Renteutgifter 3 156 4 395 5 570 1 959 2 732 3 568 1 943 2 711 3 536 1197 1 663 2 002 

10. Overføringer til private 32 972 39 950 45234 31 001 37 616 42 134 8 425 10 676 13 044 1 971 2 334 3 100 
A. Trygde- og pensjonsstønader 21 362 25 393 27 267 21 099 25 078 26 907 - - 263 315 360 
B. Andre stønader til konsumenter 2 352 2 810 3 548 1 011 1 277 1 408 894 1 215 1 334 1 341 1 533 2 140 
C. Subsidier, medregnet kompensert merverdiavgift p11 matvarer' 9258 11747 14419 8891 11261 13819 7531 9461 11710 367 486 600 

a. Subsidier fratrukket kompensert merverdiavgift p11 matvarer 8 445 10 674 13 245 8 078 10 188 12 645 6 719 8 478 10 617 367 486 600 
b. Kompensert merverdiavgift p11 matvarer 813 1 073 1 174 813 1 073 1174 812 983 1 093 - - - 

11. Overforinger mellom stats- og kommuneforvaitningen - -- 5286 6 562 8 079 3 742 4460 5 188 2 086 2 281 607 
12. Overføririger fra bevilgningsregnskapet til annen statsforvaltning - - - - 4 044 5 219 7 106 - - 
13. Stønader til utlandet (netto) 882 1 084 1 485 882 1 084 1 485 882 1 084 1 485 - - - 
14. Konsum (netto) 25141 29611 35522 12174 14143 15964 11629 13511 15252 12967 15468 19558 

A. Bruk av varer og tjenester til forsvarsform11l 4 750 5 297 5 788 4 745 5 292 5 783 4 745 5 292 5 783 5 5 5 
B. Bruk av varer og tjenester til sivile konsumform11l 19 237 22 952 28 144 7 102 8 479 9 748 6 557 7 847 9 036 12 135 14 473 18 396 
C. Kapitaislit 1154 1 362 1 590 327 372 433 327 372 433 827 990 1157 

15. Nettoinvestering i sivil konsumkapital og i kommimale foretak 7 567 8 640 9 963 1 947 2 284 2 750 1 785 2 169 2 631 5 620 6 356 7 213 
16. øking i kapitalinnskott 1 statsforetak (statens forretningsdrift) 1 756 2 516 3 503 1 756 2 516 3 503 1 756 2 516 3 503 - - - 
17. Amien nettofordririgsekirig (eOverskott før 111netransaksjoner) 2 328 368 5019 5 033 2 935 2191 1060 2279 5481 2705 2567 2828 
18. Utgifter i alt 73 802 86 564 96 258 60 038 69 872 75 292 33 146 40 067 46 264 21136 25 535 29 652 

Spesifikasj oner 
19. Skatter og avgifter pa olje- og gassutvinning 1 344 4 337 5 090 1 344 4 337 5 090 208 1 958 3 090 - - - 
20. Anuen nettofordringsekiug ekskl. skatter og avgifter p11 olje- og gassutvinning 984 3969 10109 3 689 1402 7281 1268 4237 8571 2705 2567 2828 
21. Brutto skatter og avgifter i alt, medregnet kompensert merverdiavgift p11 

matvarer (post 2+3+4) 70 112 82 347 91 578 55 183 64 369 71173 30 598 37 466 43 375 14 929 17 978 20405 
22. Post 211 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) 47,1 48,6 48,0 37,1 38,0 37,3 -. - - -. .. -. - - 

23. Brutto skatter ekskl. skatter p11 olje- og gassutvinriing i prosent av BNP 46,2 46,0 45,4 36,2 35,4 34,7 -. -. . - . - 

24. Netto skatter og avgifter i alt (post 2+3+4--1O) 37 140 42 397 46 344 24 182 26 753 29 039 22 173 26 790 30 331 12 958 15 644 17 305 
25. Post 24 i prosent av BNP 25,0 25,0 24,3 16,3 15,8 15,2 .. -. -. .. .. . - 
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113 miii. kroner, forbrukersubsidier 600 miii. 
kroner og diverse 20 miii. kroner. 

Av andre større tilleggsbevilgninger kan nev- 
nes: underskott i statskraftverkene 139 miii. 
kroner, tiiskott til Fond for aviøserordning i 
jordbruket 220 miii. kroner og drift av Kyst- 
vakten 175 miii. kroner. 

Av tiiieggsbeviigningene til utidn, aksjekjøp 
m.v. kan nevnes: omstiliings- og sysselsettings- 
l5.n til skipsbyggingsindustrien 300 miii. kroner, 
iikviditetsián til tørrfisknringen 150 miii. 
kroner, spesielie likviditetsiân 55 miii. kroner og 
øking i utida til statsbankene 295 miii. kroner. 

P5. inntektssiden er bl.a. anslagene p5. ordinr 
skatt p5. formue og inntekt satt ned med 450 
mill. kroner, ansiaget p5. merverdiavgift og av- 
gift p5. investeringer satt opp med 750 miii. 
kroner og anslaget for importavgift p5. motor- 
vogner satt opp med 350 miii. kroner. 

I tabell 61 er hovedpostene i statens beviig- 
ningsregnskap gruppert etter nasjonaiekono- 
misk art (se kolonne 2 b). Tallene for 1975 og 
1976 er endelige regnskapstaii, mens tailene for 
1977 bygger p5. ansiag. I denne tabelien er be- 
viigningsregnskapet satt opp noe annerledes enn 
i de oppstiilinger som van]igvis brukes i de 
trykte statsregnskaper og statsbudsjetter. Av 
større avvik kan nevnes at kompensert mer- 
verdiavgift p5. matvarer er bruttoført i tabeiien, 
dvs. inkiudert i taliene for de indirekte skattene 
og tiisvarende utgiftsfert under subsidier. Videre 
omfatter ikke tabelien utgifter og inntekter i 
forbindeise med ian, gjeidsavdrag m. v. Under- 
skottet p5. statens forretningsdrift i tabeilen er 
ført til fradrag under posten <<Formuesinntekt>> 
p5. inntektssiden, mens det i de vanlige oppstii- 
linger er tatt med blant utgiftene. Bruk av varer 
og tjenester for konsum- og forsvarsformdi er 
regnet netto (utgifter minus inntekter), mens 
det i bevilgningsregnskapet regnes brutto. I 
Statistisk Sentraibyrâs oppstiiiinger blir ut- 
gifter til nybygg og nyanlegg ved statens for- 
retningsdrift - i likhet med aksjetegning i of- 

fentlige aksjeseiskaper - regnet som fordrings- 
øking for den offentiige forvaltning. I tabell 61 
er beiøpet ført opp som egen post under <<Oking 

i kapitaiinnskott i statsforetak>>. P5. denne máten 
vii posten <<Annen netto fordringsøking>> svare 
til det som i statens bevilgriingsregnskap kalies 
<<Overskott før iønetransaksjoner'>. 

Etter denne oppstiliingsmdten var de sam- 
lede u t g if t e r over statens beviignings- 
regnskap for 1977 ansl5.tt til 48 242 miii. kroner 
(postene 9-15, kolonne 2 b i tabeil 61). Det vil 
si en øking p5. 21,1 prosent Ira âret før. Fra 1975 
tii 1976 var den tiisvarende øking 22,7 prosent. 
Av utgiftene i 1977 bie 14 819 miii. kroner brukt 
tii kjøp av varer og tjenester tii konsumformdl 
(inkiusive forsvarsformái), 3 064 miii kroner tii 
bruttoinvesteringer i sivii konsumkapitai og 

16 580 miii. kroner tii overføringer tii publikum 
(subsidier, stønader og renteutgifter) derav var 
1 093 miii. kroner kompensasjon for merverdi- 
avgift p5. matvarer. 

I n n t e k t e n e p5. statens beviigningsregn- 
skap utgjorde iføige ansiagene 46 264 miii. kro- 
ner. Det vii si en eking p5. 15,5 prosent Ira áret 
før mot 20,9 prosent i 1976. De i n d I r e k t e 

skattene steg med 15,4 prosent og utgjorde 
33 783 miii. kroner i 1977. Merverdiavgiften 
(brutto) og avgift p5. investeringer innbrakte 
21 493 miii. kroner i 1977. 

De d i r e k t e skattene utgjorde i 1977 9 592 
miii. kroner og viste en stigning p5. 1 410 miii. 
kroner fra âret før. 

De samiede utgifter p5. statens beviignings- 
regnskap for 1977 oversteg inntektene med 1 978 
miii kroner (summen av postene 16 og 17 i 

tabeii 61). I 1976 og 1975 var det et inntekts- 
overskott p5. henhoidsvis 237 miii. kroner og 
696 miii. kroner. I 1977 gikk 3 503 miii. kroner 
med tii 5. dekke økingen i kapitalinuskottet i sta- 
tens forretningsdrift, siik at underskottet før 
15.netransaksjoner p5. statens beviigningsregn- 
skap i 1977 skuiie utgjøre 5 481 miii. kroner. 
Dette tail ma imidiertid betraktes som meget 
usikkert; de forelepige anslag for bade inntekte- 
ne og utgiftene for 1977 er svake, og reiativt smâ 
feiivurderinger her vii kunne sid forhoidsvis 
sterkt ut i underskott fer ldnetransaksjoner. I 
1976 var underskottet fer idnetransaksjoner 
2 279 miii. kroner og i 1975 1 060 miii. kroner. 
Tii dekning av utiân, gjeidsavdrag, kjep av 
aksjer m. v. gikk det i 1977 med ansiagsvis 12 
miiiiarder kroner som er forutsatt dekket ved 
bruk av kontantbehoidning og idnemidier. 

Trygdeforvaltningens 
regnskaper 

Inntekter og utgifter for trygdeforvaltningen 
framgdr av tabeii 62. 

Trygdebudsjettet for 1977 bie vedtatt med 
et underskott pa 426 miii. kroner. De samlede 
utgifter utgjorde 23 868 miii. kroner og inntek- 
tene 23 442 miii. kroner. Trygdebudsjettet om- 
fatter aiie utgifter som har hjetnmei i by om 
foiketrygd eiier som har hjemmel i egne iover, 
men dekkes av foiketrygden. Tall for trygde- 
budsjettet er gitt I koionne 2 (<<Foiketrygden>) 
i tabell 62. 

I 1977 bie det vedtatt en rekke tiileggsbeviig- 
finger med justeringer av bade inntekts- og Ut- 
giftsansiagene, siik at utgiftene over trygdebud- 
sjettet ved 5.rsskiftet 1977-78 bie ansiátt tii 
24 411 miii. kroner og imitektene tii 25 726 miii. 
kroner, dvs. et overskott 1 1977 p5. 1 315 miii. 
kroner. 'Av utgiftene gjaidt 7 700 miii. kroner 
utgifter tii aiderspensjoner, tap av forsørger 
m. v., 6 900 miii kroner aiminnelig sykebehand- 



Tabell 62. Trygde/orvaltningens innlekter og utgifter1. Mill. kr. 

1 Tallene er beregriet etter kontantprinsippet. 2 Omfatter alderstrygd, attføringshjelp, uferetrygd, enke- og morstrygd forsørgertrygd for barn, krigspens oneringen 
for sivile, syketrygd, arbeidsleshetstrygd og yrkesskadetrygd. Medregnet Folketrygdens arbeidsmarkedsfond. Medregnet statens og kommunenes utgifter til trygde- 
forvaitningen som arbeidsgivere. Omfatter for folketrygdens vedkommende ogs den delen som blir overført til Folketrygdfondet. 

I alt Folketrygden2 Barnetrygden 
Krigspen- 

sjoneringen 
for mi1itar- 

personer 

Pensjons- 
trygden for 

fiskere 

Pensjons- 
trygden for 

skogs- 
arbeidere 

Pensjons- 
trygden for 

sjømenn 
Folketrygd- 

fondet3 

1975 1976 1977* 1975 1976 1977* 1975 1976 1977 19751976 1977 1975 1976 1977 1975 1976 1977 1975j1976I977 197519761977 

I nntekter 
1. Renter 731 867 951 41 51 66 3 3 3 1 1 1 44 43 46 642 769 835 
2. Trygde- og pensjonspremier 179522025522869178522008822680 4 4 4 7 7 7 89 156 178 - - 

a. Medlemspremie 6644 7113 8257 6608 7052 8190 4 4 4 2 2 2 30 55 61 - - 
b. Arbeidsgiveravgift' 11308 13142 14612 11244 13036 14490 5 5 5 59 101 117 - - 

3. Overføringer (tilskott) Ira bevilg- 
riingsregnskapet 3385 3769 4737 1785 1911 2780 1403 1619 1694 87- 112 128 110 127 135 - - - 

4. Overløringer (tilskott) Ira kom- 
muneforvaltningen 1742 1921 150 1742 1921 150 - 

5 Andre jnntekter 87 79 80 64 53 50 23 26 30 

6. Inntekter j alt 23897 26891 28787 21484 24024 25726 1403 1619 1694 87 112 128 30 33 37 8 8 8 243 326 359 642 769 835 

Ut gifter 
7. Trygdestenader 19740 23566 25167 17977 21531 22995 1383 1581 1675 100 108 126 24 29 35 6 6 6 250 311 330 - - - 

a. Pensjonsstenader 103101222614346 99321177213849 - - - 98 108 126 24 29 35 6 6 6 250 311 330 - - - 
b. Andre stønader 9430 11340 10821 8045 9759 9146 1383 1581 1675 2 

8. Andre utgifter 1350 1282 1449 1356 1252 1416 15 17 19 1 2 2 1 1 1 - - - 7 8 8 2 2 3 
9. Overskott5 2807 2043 2171 2183 1241 1315 5 21 ---14 2 - 5 3 1 2 2 2-14 7 21 640 767 832 

10. Utgifter i alt 23897 26891 28787 21484 24024 25726 1403 1619 1694 87 112 128 30 33 37 8 8 8 243 326 359 642 769 835 



1 Regionalt differensiert etter arbeidstakers bosted. 2 For jord- og skogbruk er satsen 3,8. Med tilbake- 
virkende kraft fra 1/1-77. 

ling, 4 700 miii. kroner uforhet og attføring, 
1 500 miii. kroner sykepenger og 2 300 miii. 
kroner legehjeip, medisin m. v. 

I tabeil 63 er det gitt en oversikt over avgifts- 
og tilskottssatsene (i prosent) til foiketrygden og 
maksimai pensjonsgivende inntekt (i kroner) 
siden 1. januar 1970. 

Folketrygdens grunnbeløp ble fra 1. januar 
1977 forhøyet til 13 100 kroner, fra 1. niai til 
13 400 kroner, og fra 1. desember 1977 til 14 400 
kroner. Fra 1. januar 1978 blir minstepensjonen 
for enslig pensjonist 20 084 kroner og for ekte- 
par hvor begge ektefeiler har rett til srtiiiegg 
32 430 kroner i âret. 

Satsene for barnetrygden bie sist hevet fra 1. 
mai 1976. De âriige stønadsbeiøp 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 fern 
ytes 3 516 kroner pr. ár. Fra og med inntekts- 
âret 1977 er det innført forsørgerstønad ogsâ for 
barn som er berettiget tii barnetrygd. I 1977 
var stonadsbeiøpet 200 kroner pr. barn og for 
1978 er beiøpet vedtatt hevet til 400 kroner pr. 
barn. 

For hele trygdeforvaltningen sett under ett 
er det for 1977 regxiet med en samiet utbetaling 

av stønader pa 25 167 miii. kroner (Se tabeii 62). 
Av dette falt 22 995 miii. kroner pa foiketrygden 
og 1 675 miii. kroner pa barnetrygden. Av de 
samiede inntekter pa 28 787 miii. kroner ut- 
gjorde 14 612 miii. kroner premietiiskott fra 
nrbeidsgivere, 8 257 miii. kroner mediemspremie, 
4 737 miii. kroner tilskott fra staten og 150 miii. 
kroner tiiskott fra kommuner. 

Foiketrygdfondet (medregnet arbeidsmarkeds- 
fondet) hadde pr. 30. november 1977 en forvait- 
ningskapitai pa 14 023 mifl. kroner, eller 707 
mill. kroner mer enn ved utgangen av 1976. Av 
dette var 1 052 miii. kroner piassert som bank- 
innskott i forretnings- og sparebanker og 12 037 
miii kroner i ihendehaverobiigasjoner (herav 
8 110 miii. kroner i stats- elier statsbankobiiga- 
sjoner). I beiøpene ovenfor inngár ikke den del 
av foiketrygdens midier som hoides tiibake av 
Rikstrygdeverket for iikviditetsformài. 

Regnskapene for 
Annen statsforvaitning 

Inntekter og utgifter for sektoren Annen stats- 
forvaitning (statsforvaitningens fond, statens 
pensj onskasser, sektor for skatteinnkreving m.v.) 
framgâr av tabeii 64. Disse tallene er ogsá in- 
kiudert i tabeii 61. I tabeli 64 ornfatter direkte 
skatter under Statsforvaitningens fond I det ait 
vesentiige feliesskatt til Skattefordeiingsfondet. 
For 1977 er dette beiøpet ansiàtt til 776 miii. 
kroner. Subsidiene under Statsforvaltningens 
fond gjeider Finansdepartementets fond og Pris- 

Medl.avgift beregnet av 

Fra 
Pensions- 
givende 
lønns- 

inntekt 

Annen 
ervervs- 
inntekt 

Antatt 
inntekt 
(gjelder 
syke- 

trygden) 

Arbeids- 
. giver- 

avgift 
Kommune- 

tilskott 
Stats- 

tilskott 

Maksimal 
pensions- 
givende 
inntekt 

Prosent Kroner 

1/1-70 .. 4,0 7,80 - 8,8 0,75 0,75 54 400 
1/1-71 .. 4,5k 9,75 3,2 13,0 2,25 2,25 86 400 
1/7-71 .. 4,9 9,75 3,2 13,8 2,25 2,25 90 000 
1/1-72 .. 4,9 11,50 3,5 14,8 2,25 2,25 94 800 
1/1-73 .. 5,4 13,90 3,8 16,7 2,25 2,25 102 000 
1/1-74 .. 4,5 13,00 4,4 16,7 2,25 2,25 110400 
1/1-75 .. 4,3 12,80 4,4 1 14/16/17 2,25 2,25 129 600 
1/1-76 .. 3,8 2 8,7 4,4 1 14/16/17 2,25 1,90 141 600 
1/1-77 .. 3,8 2 8,7 4,4 1 12,8/14,8/15,8 - 1,70 157 200 
1/5-77 .. 3,8 2 8,7 4,4 1 12,3/14,3/16,5 2,60 160 596 
1/1-78 .. 3,8 2 8,7 4,4 1 12,3/14,3/16,5 - 3,75 172 800 
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Tabeli 63. Folketrygden. Avgi /ts- og tilskottssatser 



Tabell 64. Annen statsforvallnings1 inniekier og utgifter etter art. Mill. icr 

1 Den offentlige forvaitning eksklusive statens bevilgningsregnskap, trygde- og kommuneforvaitningen. 2 Omfatter Finansdepartementets, Kirkede- 
partementets og Prisdirektoratets fond, Prisreguleringsfondet for sild, Kraftfôrfondet og Arbeidsløysetrygdas tiltaksfond for fylkene. Distriktenes Ut.. 
byggingsfond er ikke med. Omfatter ogsâ Pensjonsordningen for apoteketaten. Svarer til differansen niellom pálspne og bokførte skatter og subsi- 
dier. (I hovedsaken skatter og avgifter som nringslivet har innkrevd fra publikum, men som ved utgangen av äret ikke var innbetalt til offentlige 
kasser.) Omfatter bi. a. forskott og deposita og beløp som en av regnskapsmessige grunner har tatt med under offentlig forvaitning som indirekte 
skatter, resp. subsidier, med samrne beløp. Dette gjelder bl. a. overskottet i Norsk Tipping A/S, korntrygden og stempelavgift pa radio- og TV-materiell. 

a Statsforvaltnin.gens 
fond m. V.2 

Statens 
pensjonskasser3 

Sektor for skatteinn- 
kreving4 A t1 nne 

1975 1976 1977* 1975 1976 1977* 1975 1976 1977* 1975 1976 1977* 1975 1976 1977* 

Inntekter 
1. Formuesinntekt 165 167 180 150 153 166 9 11 11 - - - 6 3 3 
2. Trygde- og pensjonspremier 1 915 1 609 1 802 - - - 1 341 1 492 1 722 574 117 80 - - - 
3. Direkte skatter 2 934 3 630 1 423 1 134 830 786 - - - 1 794 2 795 631 6 5 6 
4. Indirekte skatter 1 733 1 373 1 664 99 109 209 - - - 1 023 552 618 611 712 837 
5. Overført fra kommuneforvalt- 

ningen 122 119 116 8 16 16 - - - - - 114 103 100 

6. Inntekter i alt 6 869 6 898 5 185 1 391 1 108 1 177 1 350 1 503 1 733 3 391 3 464 1 329 737 823 946 

U tgif t er 
7. Stønader 1 474 1 574 1 814 117 62 74 1 359 1 512 1 740 - - - - - - 
8. Subsidier 1 360 1 800 2 109 613 1 071 1 328 - - 219 102 45 528 627 736 
9. Overført til kommuneforvalt- 

ningen 1 058 1 532 2 211 1 021 1 482 2 140 - - - - - - 37 50 71 
10. Netto overføring til bevilgnings- 

regnskapet og trygdeforvaltningeri - 540 1369 2286 - 510 1388 2230 34 15 - 43 - - - 4 6 - 13 
11. Andre utgifter (netto) 229 188 218 89 14 31 12 15 19 - - - 182 159 168 
12. Nettofordringsøking 3 286 3 171 1 119 121 - 133 - 166 13 - 39 17 3 172 3 362 1 284 - 14 19 16 

13. Utgifter i alt 6 869 6 898 5 185 1 391 1 108 1 177 1 350 1 503 1 733 3 391 3 464 1 329 737 823 946 
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reguieringsfondet for sild. Nrmere opplysninger 
om hva de forskjeiiige undersektorer omfatter, 
er gitt I fotnoter til tabeilen. 

Kommuneforvaitningen 
inklusive kommuneforetaks 
regnskaper 

I tabeil 61 er inntekter og utgifter for kom- 
muneforvaitningen (medregnet kommunefore- 
tak) gruppert etter nasjonaløkonomisk art. Tal- 
lene for 1975 bygger pa endelige regnskaper. 
Tailene for 1976 bygger deis pa regnskapsopp- 
gayer og dels pa anslag. For 1977 bygger an- 
siagene bi.a. pa budsjettoppgaver fra kommune- 
ne. Tallene for 1977 ma derfor anses som meget 
usikre. 

De samiede inntekter for kommuneforvait- 
ningen silk de er definert ovenfor, utgjorde i 
1977 29 612 miii. kroner. Av dette fait 20 405 
mill kroner pa skatter og avgifter, dvs. en stig- 
ning pa 13,5 prosent Ira áret fer. I 1976 var 
det en øking i skatteinntektene pa 20,4 prosent. 

De samlede utgifter for kommuneforvaitnin- 
gen (utenom post 17, jfr. tabeil 61) var for 1977 
ansiâtt tii 32 480 mill. kroner, elier 15,6 prosent 
mer enn i 1976. 

Underskottet før iánetransaksjoner for kom- 
muneforvaitningen inkiusive kommuneforetak 
biir etter dette 2 828 miii. kroner i 1977, mot 
2 567 miii. kroner i 1976 og 2 705 miii. kroner 
1 1975. 

Den offentlige forvaitnings etterspørsel etter varer 
og tjenester 

Den offentiige forvaitnings samiede inntekter 
og utgifter, sett under ett, er gitt i koionne 1 
i tabeii 61. Koionnene 1 og 2 a gir tall for p a - 
1 0 p n e skatter, avgifter og subither. I koion- 
nene 2 b og 3 er disse postene gitt som bokførte 
tail. 

Det samiede nettokjøp av varer og tjenester 
for den offentlige forvaitning (postene 14 og 15 
I tabeil 61) er for 1977 ansiâtt tii 45 485 miii. 
kroner, eller 18,9 prosent mer enn 1 1976. Fra 
1975 til 1976 var det en eking pa 16,9 prosent. 
Storparten av økingen i 1977 skyldes okte priser 
og lonninger. 

Den offentlige forvaitnings kjep av varer og 
tjenester i 1977 pa i alt 45 485 miii. kroner svarer 
til 23,8 prosent av bruttonasjonalproduktet I 

1977. De tilsvarende tail for 1976 var henhoids- 
vis 38 251 miii. kroner og 22,6 prosent, og for 
1975 32 708 miii. kxoner og 22,0 prosent. 

Inntektsoverførin gene mellom den private sektor 
og den offentlige forvaitning 

De samiede inntektsoverforinger I 1977 fra 
publikum t ii den offentlige forvaitning, silk 

de er definert i tabeli 61 (postene 1-5), er an- 
siatt til 96 258 miii. kroner. I forhoid til f ore- 
gâende âr var dette en eking pa 9 694 miii. 
kroner elier 11,2 prosent, mot 17,4 prosent fra 
1975 til 1976. Av inntektsoverføringene til det 
offentiige i 1977 utgjorde p a 1 0 p n e skatter 
og avgifter (inki. trygde- og pensjonspremier og 
medregnet kompensert merverdiavgift pa mat- 
varer) i alt 91 578 miii. kroner. Dette er 48,0 
prosent av bruttonasjonalproduktet. De tilsva- 
rende tail for 1976 var 48,6 prosent og for 1975 
47,1 prosent. 

Avgifts- og skatteinntektene pa oljeutvinning 
var 5 090 miii. kroner i 1977. Ekskiusive inn- 
tektene pa oljeutvinning biir de pâlepne skatter 
og avgifter 45,4 prosent av bruttonasjonaipro- 
duktet i 1977. 

I tabeli 65 er det gitt en oversikt over i n n - 
b e t a 1 t e indirekte skatter for àrene 1975- 
1977. 

De samiede overferinger f r a den offentiige 
forvaitning til publikum (postene 9 og 10 1 

tabell 61) er for 1977 anslatt til 50 804 miii. 
kroner. Det vii si en stigning pa 6 459 miii. 
kroner, eller 14,6 prosent, mot 8217 miii. kroner, 
elier 22,7 prosent, àret fer. Sterstedelen av over- 

Tabell 65. Innbetalte (bokferte) indirekte skatter. 
Mill. kr 

1 Omfatter ikke ârsavgift betalt av private konsu- 
menter, da denne avgift er regnet som en direkte 
skatt. 2 Omfatter bl.a. avgifter til Prisregulerings- 
fondet for sild og eiendomsskatt. 

1975 1976 1977* 

Merverdiavgift og avgift 
pa investeringer m.v 16 506 19 157 21 493 

Av dette: 
Kompensasjon for 
merverdiavgift 812 983 1 093 

Avgift pa motorvogner 
3 177 4 214 4 597 

Avgifter pa alkohol 1 750 1 913 2 183 
Tobakksstempelavgift 757 822 845 
Tollinntekter 375 314 270 
Avgifter pa sjokolade 

m. v. 153 177 180 
Avgift pa elektrisk kraft 405 422 450 
Avgift pa utvinning av 

petroleum m. v 209 1 958 3 200 
Andre indirekte skatter2 2 100 1 464 1 971 

Indirekte skatter i alt 25 432 30 441 35 189 



føringene til publikum bestdr av trygde- og 
pertjonsstenader. Fra 1976 til 1977 steg disse 
stønadene med 1 874 miii. kroner, eller 7,4 pro- 
sent, mens det dret før var en øking pa 4 031 
miii. kroner, eller 18,9 prosent. 

Alt i alt førte overforingene mellom publikum 
og den offentlige forvaitning, slik den er defi- 
nert i tabeli 61, etter de foreløpige anslag til en 
nominell netto inntektsinndraging Ira publikum 
til det offentlige pa 45 454 miii. kroner i 1977 
(postene 8 - 9 - 10, kolonne 1 i tabell 61). Til 
sammenlikning var de tilsvarende tall for 1976 
42 219 mill. kroner og for 1975 37 674 mill. kro- 
ner. Regnet i prosent av bruttonasjonalproduk- 
tet svarer dette til 23,8 prosent i 1977, 24,9 pro- 
sent i 1976 og 25,3 prosent i 1975. 

De offentlige ldnetransaksjoner 

Som nevnt tidligere, viser foreløpige tall for 
den offentlige forvaltning under ett et under- 
skott før ldnetransaksjoner (<Annen netto for- 
dringsøking>) pa 5 019 mill. kroner i 1977, mot 
et overskott pd 368 miii. kroner i 1976. Det vii 
si en nettofordringsnedgang pa hele 5 387 mill. 
kroner. Dersom en ser bort fra inntektene pa 
oljeutvinning blir underskottet 10109 miii. kroner 
i 1977, eller en øking pa hele 6 140 miii. kroner 
fra 1976. En nettofordringsnedgang for det of- 
fentlige representerer en tiiførsel av iikvider til 
publikum. En vil imidlertid understreke at tal- 
lene for nettofordringsnedgangen i tabeli 61 er 
meget usikre. 

I 1977 var det etter de forelepige ansiag en 
økingi kapitalinnskottet istatsfore- 
tak pa 3 503 miii. kroner mot 2 516 miii. kroner 
âret før. For ihendehaverobliga- 
s j o n s 1 a n, opptatt innenlands av stats- 
kassen og av kommuneforvaitningen, var det 
en nettoøking i 1977 (etter at avdrag var trukket 
fra) pa rundt 100 miii. kroner, mot 150 mill. 
kroner i 1976. For ihendehaverobiigasjonsidn, 
opptatt i utlandet av statskassen og kommune- 
forvaitningen, var det en nettoøking pa rundt 
5 500 miii. kroner i 1977 mot 4 200 miii. kroner 
i 1976. Ndr det gjelder øking i u t 1 a n f r a 
og vanlige innlân (utenoni ihende- 
haverobiigasjonsldn) til det offentlige, var det 
ved ârsskiftet 1977-78 ikke mulig a gi pâiiteiige 
tall for 1977. Statskassens utldn til statsbankene 
i 1977 er anslatt til 6 400 mill. kroner. 

Kredittmarkedet 

Kredittpolitikk og lcredittopplegg 

Utviklingen pa penge- og kredittmarkedet 
styres i dag i store trekk av de politiske myndig- 
heter gjennom de drlige kredittopplegg og gjen- 
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nomføringen av isse. For a gjøre det lettere a 
forstd utviklingen pa kredittmarkedet skal vi 
først gi en kort oversikt over hovedtrekkene i 

kredittopplegget og de virkemidler som brukes 
ved gj ennomføringen. 

Penge- og kredittpolitikken har som hoved- 
formal pa den ene side a sikre finansieringen av 
det realøkonomiske program og pa den annen 
side a hindre at kredittilgangen skaper et for 
sterkt press pa kostnadsniva og utenriksøkono- 
mien. Den kan ogsd inneholde konjunktur- 
politiske elementer som tar sikte pa a stimulere 
eller svekke den økonomiske aktivitet innen 
deler av økonomien eiler innen okonomien som 
helhet. For at kredittpolitikken lettere skal 
kunne na sine mal har det i Norge etter hvert 
utvikiet seg en bestemt form for opplegg og 
gjennomføring av politikken. Denne omfatter 
tre hovedeiementer: kredittbudsjett, løpende 
oppføiging av den økonomiske utvikiing og bruk 
av virkemidler. 

Kredittbudsjettet byggerihoved- 
trekkene pa følgende forutsetninger: - Forutsetning om nivaet for den økonomiske 
aktivitet innen de ulike sektorer. Denne forut- 
setningen kommer til uttrykk i ansiag pa ârets 
bruttoinvesteringer i realkapital, anslag pa 
sparingen, dvs. den del av disponibel sektor- 
inntekt som ikke gar til konsum, og anslag pa 
økingen i fordringer, bl. a. likvide reserver. 
Disse tre størrelser talifester det totale finansier- 
ingsbehov og selvfinansieringsgraden og dermed 
ogsã behovet for kredittilfersel. - Forutsetning om underskottet pa driftsba- 
lansen overfor utlandet. Denne størreise er sen- 
tral ved tailfesting av behovet for nettoopp- 
lâning i utlandet. - Forutsetning om statens finanspoiitikk 
med anslag pa overskott fer ianetransaksjoner, 
kredittilførsel fra staten og statens laneopptak. 
Disse størreiser tallfester statens andel av kre- 
dittilforselen og likviditetsvirkningen av finans- 
politikken. 

Ut Ira disse forutsetninger tailfestes opplanin- 
gen i utlandet, kredittilførselen Ira finansinstitu- 
sjonene og kredittilgangen over obligasjons- 
markedet. 

Behovet for lan i utlandet avgjøres deis ut fra 
behovet for a styrke tilgangen av utenlandske 
betalingsmidler med sikte pa a dekke det løpende 
underskott pa driftsregnskapet overf or utlandet, 
og dels pa bakgrunn av de innenlandske likvidi- 
tetsforhold. Utenlandske idnemidler vil i den 
utstrekning valutaen kjøpes av bankene - 
Norges Bank - øke likviditeten og dermed virke 
ekspansivt. Fra et kredittpolitisk synspunkt er 
det derfor ikke bare størrelsen av laneopptakene 
i utlandet som er viktig, men ogsa hviike sek- 
torer som lâner. 
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Den del av kredittilførselen som forutsettes 
dekket av finansinstitusjonene fordeles pa de 
enkelte grupper av institusjoner og talifestes. 
For Postsparebanken og statsbankene anslds 
utldnsøkingen pa bakgrunn av det innvilg- 
ningsbudsjett for utidnene som Stortinget tid- 
ligere har tatt standpunkt til. For skadeforsik 
ringsselskapene og de private finansieringssel- 
skaper fastsettes for tiden utlânsrammen slik 
at utldnsøkingen svarer til en bestemt prosent- 
del av de samlecle utldn. Kredittforeninger o. 1. 

far sin utldnsramme bestemt pa grunniag av 
anslag pa behovet for de typer kreditter disse 
institusjoner tilbyr. Dette rammetall vii med 
tillegg av leveringskreciitter til utlandet falle 
sammen med rammetallet for kredittforening- 
enes emisjoner av obligasjoner. Livsforsikrings- 
seiskapenes mdltall settes slik at økingen i for- 
valtningskapital ogsd skal gi plass for en be- 
stemt prosentandel plassert i ihendehaver- 
obligasjoner. Ndr det gjelder forretningsbank- 
ene og sparebankene som utgjør de viktigste 
kilder for driftskreditter og byggeldn, fastsettes 
mdltallet etter en vurdering av behovet for 
slike kreditter. Det settes imidlertid slik at 
okingen i forvaltningskapital ogsd skal gi plass 
for en bestemt prosentandei plassert i obliga- 
sjoner. 

Kredittilforselen over obligasj onsmarkedet 
reguleres ved at det settes rammetall for de ob- 
ligasjonskvoter de enkelte ldntakergrupper kan 
plassere i markedet. Da en vesentlig del av 
etterspørselen i obligasjonsrnarkeclet i dag kom- 
mer fra de tre grupper i finansinstitusjoner sorn 
er pdlagt plasseringsplikt, er ogsd omfanget av 
kredittilførselen fra dette marked begrenset. 

Den løpende oppfølging av kre- 
dittbudsjettet sett i relasjon til den økonomiske 
utvikling er overlatt til Norges Bank som ogsd 
gir anbefaling til Finansdepartementet om 
bruk av virkemidler. En del av de 
virkemidler som er i bruk er allerede berørt 
under orntalen av utlânsrammene, bi. a. den 
form for utldnskontroll som gjelder for skade- 
forsikringsselskaper, private finansieringsselska- 
per, livsforsikringsselskaper, kredittforeninger 
og statsbanker. For disse grupper av institu- 
sj oiler reguleres utldnene pa en temmelig direkte 
mate ved at myndighetene fastsetter prosent- 
satser for utldnsøking, prosentsatser for plas- 
seringsplikt, rammetall for emisjoner av obliga- 
sjoner og innvilgningsbudsjett for utlân. For- 
retnings- og sparebankene star derimot i en 
srstilling, idet de suger opp overskottslikvidi- 
teten i systemet i form av økte bankinnskott og 
fører midlene tilbake til systemet igjen i form 
av nye kreditter - hvis midlene ikke blir nøy- 
tralisert pa annen mate. For a fd kontroll med 
denne bankgruppe, silk at en kan kornme sâ 
nr mdltallene sorn mulig, har det utviklet seg 

et helt sett av virkemidler som tar sikte pa a 
regulere kredittilførselen ved a styre likvidi- 
teten: - Primrreservekravet forplikter bankene til 
a holde en bestemt prosentandel av forvaitnings- 
kapitalen I primre likvider, dvs. sedler, inn- 
skott pd ordinr foliokonto i Norges Bank, 
innskott pa postgiro og norske statskasse- 
veksler. - Tilleggsreservekravet palegger bankene a 
plassere en bestemt prosentandel av utlans- 
økingen pa separatkonto i Norges Bank. (Dette 
virkerniddel er for tiden ikke i bruk.) - Markedspapirer utstedt av Norges Bank 
tilbyr bankene kortsiktige plasseringsmullg- 
heter pa utbyttegivende mate. (Ordningen 
tradte I kraft i mars 1977, men har ennà ikke 
vrt benyttet.) - Plasseringsplikten pdlegger bankene a 
plassere en bestemt prosentandel av forvalt- 
ningskapitaien og/eller økingen i denne i ihende- 
haverobligasjoner. - Valutaintervensjoner er Norges Banks saig/ 
kjøp av valuta til/fra bankene for a sikre stabile 
valutakurser. Dette virkemiddel er av vaiuta- 
politisk art, men det har en betydelig penge- 
pohtisk effekt i og med at hkviditeten blir 
pavirket. 

For a styrke sin likviditet kan bankene ta opp 
ikke-behovsprøvede lan i Norges Bank. Disse 
lan er for tiden ordnet i fern transjer eller av- 
delinger som stipuleres i prosent av bankenes 
forvaltningskapital. Transjene har rente som 
stiger betydelig fra første til femte transje. 

Ved a regulere prosentsatsene for primr- 
reservene, for plasseringsplikten og for lane- 
transjene, strafferenten for ikke oppfylte reserve- 
krav og plasseringskrav og marginalrenten for 
lanetransjene har myndighetene sterke virke- 
midler for kredittkontroll. 

Kredittbudsjettet er samordnet med og ut- 
gjør en del av nasjonaibudsjettet sorn utarbeides 
tidlig pa høsten og legges fram i oktober. Etter 
hvert som tiden gdr, kan utviklingen bli en 
annen enn forutsatt i budsjettet. Det biir derfor 
behov for revision fra tid til tid. Slik revision 
blir vanhgvis foretatt i forbindelse med sal- 

deringsproposisjonen i desernber og skier alitid 
i det reviderte nasjonalbudsjett, som vanligvis 
legges fram 1 april. Endelig foretas det en ny 
revision i forbindelse med at neste ars budsjett 
legges fram I oktober. 

Høyre kolonne i tabeil 66 viser kredittbud- 
sjettet for 1977, stort sett silk det ble lagt fram 
i nasjonalbudsjettet for 1978, dvs. etter revi- 
sionen høsten 1977. Tallene kan derfor avvike 
til dels betydelig fra tallene i det opprinnelige 
kredittbudsjett, slik det første gang ble iagt 
fram i nasjonalbudsjettet for 1977. Det opp- 
rinnelige budsjett var preget av forventningen 



K ii d e De 6 første linjer og hele høyre kolonne er i det vesentlige hentet fra Nasjonalbudsjettet 1978. 
Resten er basert pa Byrâets statistikk. 

1 Omfatter ikke Statens forretningsdrift. 2 Omfatter ikke fast kapital i forretningsdriften. Obliga- 
sjoner utstedt av kommuner samt private og offentlige foretak. Omfatter bi. a. pãlopne, ikke betalte 
renter og aksjemarkedet samt statistiske avvik. 6 Fordelingen mellom kredittforeninger o. 1. og kjøp av 
ihendehaverobligasjoner er avslãtt. 

om at konjunkturoppgangen fra første del av 
1976 skulle fortsette. Da disse forventninger 
sviktet, ble budsjettet etter hvert revidert i mer 
ekspansiv retning. Dette kom til uttrykk ved 
at det anslâtte kredittbehov ble ekt betydelig, 
bi. a. som følge av at motkonjunkturtiltak soin 
likviditetsldn og lan for finansiering av ekstra- 
ordinre lageropplegg i de konkurranseutsatte 
nringer ikke kunne trappes ned. Det var ogsà 
klart at realinvesteringene yule bli høyere enn 
opprinnelig antatt og at selvfinansieringsgraden 
ville bli redusert som følge av svikt i inntje- 
ningsevnen. Videre ble det anslatte behov for 
opplâning i utlandet revidert kraftig opp som 
følge av at underskottet pa driftsbalansen viste 
seg a bli betydelig større enn antatt. Endelig 
ble det ansldtte behov for kredittilførsel fra 
Staten noe redusert soin følge av forsinkelsen i 

utbyggingen av oljeindustrien. Alt i alt førte 
disse forhold til en oppjustering i mâltallene for 
kredittilførselen fra en del av finansinstitu- 
sjonene. En viser ellers til nasjonalbudsjett- 
dokumentene som gir detaljerte kommentarer 
til kredittbudsjettet. 

Finansieringsbehov og finansiering 

Kredittbudsjettet gjelder kredittilførsel til en 
sektor som omfatter kommuner, offentlige og 
private foretak (inkl. personlig nringsdrivende) 
og lønnstakere m. v., dvs. all virksomhet uten- 
om staten (inkl. forretningsdriften), Norges 
Bank og de andre finansinstitusjoner. For 1977 
ble brutto realinvesteringene i denne sektor i 

nasjonalbudsjettet for 1978 anslàtt til nr 65 
milliarder kroner. Dette var en stigning p 

Regnskapstall Budsjett- 
tall 

1976 1977 1977 
1974 1975 1.-3. Hele 1.-3. Hele 

kvartal âret kvartal ãret 

1. Realinvestering (brutto) 40 123 46 804 .. 57 681 .. 64 950 
2. Brutto fordringsøking 9 881 13 467 .. 17 857 .. 20 150 
3. Finansieringsbehov (1±2) 50 004 60 271 .. 75 538 .. 85 100 
1. Egen finansiering (sparing, 

brutto) 29 210 29 032 .. 34 725 .. 39 900 
5. Kredittbehov (3 ±4) = (6 +7) . 20 794 31 239 .. 40813 .. 45200 
6. Utenlandsk kredittilførsel 6 989 10 288 10 330 14 610 14 857 18 350 
7. Innenlandsk kredittilførsel 13 805 20 951 .. 26 203 .. 26 850 

a. Staten 525 2 189 2 104 2 823 2 318 2 800 
Utlàn2 165 653 867 1 158 1 6631 
Kjøp av ihendehaverobl.3 99 156 145 209 44 2 800 
Kjøp av aksjer 261 1 380 1 092 1 456 611) 

b. Finansinstitusjoner 11 629 16 587 16 227 21 143 17 389 22 150 
Utldn 10 894 15 726 15 473 20 285 17 019 21 850 

Postsparebanken 
Statsbanker 

164 
3 714 

262 
5 295 

216 
4 861 

282 
7 215 

399 
5 808 9 000 

Forretningsbanker 2 575 3 962 4 119 4 383 4 774 4 100 
Sparebanker 2 396 2 864 2 439 3 523 2 870 3 400 
Kredittforeninger o. 1. 776 1 976 2 691 3 216 1 970 3 600 
Private finansieringsselsk. 191 261 157 344 259 300 
Livsforsikringsselskaper . 820 844 783 1 060 738 1 200 
Skadeforsikringsselskaper 258 262 207 262 201 250 

Kjøp av ihendehaverobl.3 735 861 754 858 370 300 
c. Annet4 1 651 2 175 .. 2 237 .. 1 900 
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rundt 7 milliarder kr fra áret før. Sektorens 
øking i seddelbehoidning, bankinnskott, krav 
p livs- og pensjonsforsikring og andre ford- 
ringer ble satt til 20 milliarder kr. Dette gay et 
finansieringsbehov pa 85 milliarder kr. Det til- 
svarende tall dret før var 75,5 milliarder kr. 
Sektorens bruttosparing, dvs. den del av inn- 
tekten som var disponibel for slike investeringer, 
var anslâtt til rundt 40 milliarder kr. En 
stod dermed tilbake med et kredittbehov pa 
vel 45 milliarder kr mot nr 41 rnilliarder kr 
âret før. 

Sektorens nettooppidning I utlandet antok en 
vile bli pa 18,4 milliarder kr. (Da det samlede 
underskott pa driftsbalanseri ble ansldtt til 
27,5 milliarder kr, regnet en med at finansin- 
stitusjonene og staten ved en nettooppldning I 

utlandet pa 9,1 milliarder kr ville dekke resten 
av underskottet.) Til sammenlikning kan nev- 
nes at sektorens nettooppldning i utlandet i 
1976 var pa 14,6 milliarder kr. 

Etter dette ble behovet for innenlandsk 
kredittilførsel satt til 26,8 milliarder kr, et tall 
som lâ litt i overkant av tallene Ira 1976. Denne 
kredittilførsel ble fordelt med rundt 2,8 milliar- 
der kr pa staten og 22 milliarder kr pa finans- 
institusjonene og obligasjonsmarkedet. Det gjen- 
sto da et beløp pa ner 2 milliarder kr som fanget 
opp økingen i pâløpne, ikke betalte skatter, 
intern finansiering over aksjemarkedet og sta- 
tistiske differanser. 

Fig. 26. 

Finansieringsstrukturen og utviklingen i de 
fire siste drene er illustrert i figur 26. Finansier- 
ingsandelene er her uttrykt i prosent av total- 
finansieringen. Egenfinansieringen (dvs. brutto 
sparing) som grovt regnet dekker halvparten 
av finansieringsbehovet viste et markert fall fra 
58,4 prosent i 1974 til 48,2 prosent 1 1975. I 
1976 falt andelen videre til 46 prosent. Denne 
utvikling hadde kiar sammenheng med stag- 
nerende sparing som følge av sviktende inn- 
tekter. Kredittilførselen fra utlandet økte jevnt 
gjennom perioden fra 14 prosent i 1974 til 21,6 
prosent 1 1977. Dette forhold hadde igjen sam- 
menheng med det økende underskott pa drifts- 
regnskapet. Kredittilførselen Ira staten som 
her ogsâ inkluderer restposten Annet (i hoved- 
saken pâlspne, ikke betalte skatter) utgjorde 
en relativt liten andel som varierte Ira 4,4 til 
7,7 prosent. Finansinstitusjonene som i perioden 
grovt regnet har dekket en fjerdepart av kreditt- 
behovet, økte sin andel fra 21,8 prosent 1 1974 
til 26,1 prosent i 1975. Dette hadde tydeligvis 
sammenheng med svikten i egenfinansieringen. 
Obligasjonsmarkedet har gjennom hele perioden 
dekket en meget beskjeden del av finansierings- 
behovet - vel 1 prosent. Dette skyldes at dette 
marked i det vesentlige har vrt forbeholdt 
finansinstitusjonene og staten. 

Den innenalndske kredittilførsel er fordelt pa 
en rekke ldngivergrupper med forskjellige funk- 
sjoner og ulike kredittyper. Strukturen i dette 
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marked og utviklingen i løpet av de fire siste 
ârene er illustrert i figur 27. Statsbankene (inki. 
Postsparebanken) har i deane periode markert 
seg med en betydelig kredittekspansjon. Denne 
bankgruppe dekker ná ye! 40 prosent av kreditt- 
tilførselen fra finansinstitusjonene mot rundt 
35 prosent ved begynnelsen av perioden. Den 
nest største lángivergruppe er forretnings- 
bankene som nâ dekker knapt 20 prosent av 
markedet. Utviklingen i perioden har virt sà 
moderat at gruppens fordelingsandel har gâtt 
ned med 5 prosentpoeng. Sparebankene som nà 
dekker vel 15 prosent av kredittilførselen har 
hatt om lag samme utvikling og samme relative 
tilbakegang som forretningsbankene. En lan- 
givergruppe som har vist betydelig ekspansjon 
er kredittforeninger o. 1., som ná dekker 16 
prosent av kredittilførselen. Dette er en stig- 
ning pa 9 prosentpoeng fra begynnelsen av 
perioden. De andre grupper av finansinstitu- 
sjoner (livsforsikringsselskaper, skadeforsikrings- 
seiskaper og private finansieringsselskaper) dek- 
ker til sammen bare 8 prosent av markedet. 

Fig. 27. 

Kredittilførselen fra disse grupper har holdt seg 
noenlunde stabil, og den relative tilbakegang 
utgjør rundt 4 prosentpoeng. 

Bakgrunnen for de utviklingslinjer som er 
skissert ovenfor og utviklingen i 1977 vii bli 
nrmere behandlet i de følgende avsnitt. 

Kredttilforselen 
Den foregàende oversikt er basert pa de siste 

reviderte budsjettall for 1977 og regnskapstall 
for de tidligere âr. I det følgende vil fremstil- 
lingen bli knyttet til den faktiske utvikling i 
1977, basert pa regnskapstall for de tre første 
kvartaler der hvor slik statistikk er tilgjengelig. 

a. Utlandet 
Driftsunderskottet overfor utlandet var i de 

tre første kvartalene av 1977 pa 20 milliarder 
kr. Underskottet ble dekket ved at sektoren 
Kommuner, foretak og lønnstakere m. v. hadde 
en nettooppláning i utlandet pa 14,8 milliarder 
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kr, mens statsforvaltningen og finansinstitusjo- 
nene til sammen hadde en nettooppining p5. 
5,2 milliarder kr. 

b. Staten 
Kredittilferselen fra staten i de tre første 

kvartaler er anslàtt til 2,3 milliarder kr. En har 
da ogsá tatt med Folketrygdfondets nettokjøp 
av obligasjoner og kreditter ytt av Norges Bank. 
Da de foreløpige oppgaver for staten er svake, 
er anslaget usikkert. 

Statens engasjement i kredittmarkedet er i 
første rekke knyttet til finansiering av utbyg- 
ging og drift av de selvstendige statsforetak. Til 
oljeindustrien (Statoil) ble det gitt kreditter p5. 
1,8 milliarder kr og til andre statlige bergverks.. 
og industriforetak nr 600 mill. kr, alt i form 
av lan og aksjekapital. Staten har videre som 
et ledd i motkonjunkturpolitikken ytt kreditter 
p5. nr 650 miii. kr til den konkurranseutsatte 
del av industrien for 5. støtte opp om driften 
og sikre arbeidsplassene. En del av denne støtten 
ble gitt spesielt med sikte pa a dempe virkning- 
ene av den svenske devalueringen i august. 
Skipsbyggeriene har fâtt 300 mill. kr, teko- 
industrien 20 mill. kr, 230 mill. kr er gitt som 
likviditetslàn, mens rundt 100 mill, kr er gitt 
som l5.n gjennom Industrifondet og Utviklings- 
fondet. P5. grunn av sviktende inntektsover- 
skott for Folketrygden har Folketrygdfondet 

bare i beskjeden utstrekning kunnet bidra med 
plasseringer i obligasjonsmarkedet. Tilførselen 
av kreditter fra Norges Bank har som vanlig 
vrt ubetydelig. 

c. Finansinstitusj onene 
Utlánsøkningen Ira alle finansinstitusjoner 

under ett var for hele 1977 anslâtt til 21,9 milli- 
arder kr, mens den faktiske utlànsøkingen ved 
utgangen av 3. kvartal utgjorde 17 milliarder 
kr. Tabell 67 gir en oversikt over fordelingen av 
utlânene etter lântakergrupper og nringer og 
gjelder første halvâr 1976 og 1977. I løpet av 
første halvâr 1977 var det lânt Ut 12,5 milliar- 
der kr, eller rundt 1,5 milliarder kr mer enn i 

samme tidsrom i 1976. Hovedstrukturen i ut- 
lânsfordelingen og endringen i ferste halvâr 
1976 og 1977 er belyst i figur 28. 

Den viktigste lántakergruppe var foretakene 
som fikk 48 prosent av kredittilførselen i første 
halvâr. Av denne andel falt 43 prosent pa in- 
dustrien. Dette var en betydelig forskyvning 
fra første halvâr 1976 da industriens andel bare 
var 29 prosent. Av industrigreiner som økte sine 
lan betydelig i 1977 kan nevnes nringsmiddel- 
industri, teko-industri, trevareindustri, kj emisk 
industri og mineraloljeforedling, skipsbyggerier 
og verkstedindustrien. Andre industrigreiner 
fikk redusert sine lan betydelig. Dette gjaldt 
bl. a. treforedling og primr metallindustri. 

Tabell 67. Kommuner, foretak og lonnstakere m. v. Nettooking i kin etter ldntakergrup per. Forste halvár. 
Mill. kr 

Lântakergrupper 1976 1977 

I. Kommuner inkl. kommuneforetak 1245 1538 

II. Offentlige og private foretak 5352 5980 

1. Jordbruk og skogbruk 313 416 
2. Fiske og fangst 126 134 
3. Bergverksdrift 25 18 
4. Industri 1557 2555 
5. Kraf t- og vannforsyning 9 58 
6. Bygge- og anleggsvirksomhet 410 377 
7. Varehandel 1143 1524 
8. Hotell- og restaurantdrift 131 66 
9. Utenriks sjøfart 713 69 

10. Transport, lagring m. v 181 333 
11. Finansiering, eiendomsdrift m. v 355 198 
12. Annen tjenesteyting 389 232 

III. Lønnstakere, skoleelever, trygdede m. v 4381 4956 

lalt 10 978 12 474 
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Varehandelen som fikk 25 prosent av kreditt- 
tilførselen i første halvr 1977 økte ogsá sin 
fordelingsandel betydelig. Dette kan skyldes en 
tilstramming av ieverandørkredittene til vare- 
handelen. Utenriks sjøfart som hadde en kreditt- 
andel pa 13 prosent i 1976 fikk bare en beskje- 
den utvidelse av lánene i 1977. 

Den andre store lãntakergruppe er lønns- 
takere m. v. Grunneri. til at denne gruppe domi- 
nerer sã sterkt er boligkredittene, studielânene 
og annen konsumkreditt. Lâneandelen i første 
halvâr 1977 var 40 prosent eller om lag den 
samme som áret før. 

Den tredje gruppe statistikken spesifiserer er 
kommuner medregnet kommunale foretak. Den- 
ne gruppe fikk 12 prosent av kredittilførselen, 
og denne andel er ogsâ nrmest uendret fra 
âret før. 

Statsbankene 
Statsbankenes (inki. Postsparebanken) inn- 

vilgningsrammer for 1977 var opprinnelig (1 

nasjonalbudsjettet for 1977) satt til vel 11 
milliarder kr, men ble seinere hevet til 11,7 
milliarder kr. Dette var en stigning pa rundt 
1,8 milliarder kr fra áret før. Da utlänsøkingen 
i tid kommer betydelig seinere enn innvilg- 
ningene, var anslaget for 1977 satt til 9 milliarder 

6 - økonomisk utsyn. 
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kr, mens utlânsøkingen i 1976 var pa 7,5 
milliarder kr. I de tre ferste kvartaler 1977 steg 
utlãnene med 6,2 milliarder kr, eller vel 1 
milliard kr mer enn i samme periode 1976. 

Statsbankenes finansieringsvirksomhet er nir 
knyttet til høyprioriterte sosiale og samfunns- 
messige formal innen boligreisning, helsestell og 
skolestell, utbygging av primrnringene, av 
industri og annen nringsvirksomhet og til ut- 
danning. Maten statsbankene arbeider pa gjør 
det mulig for myndighetene Stortinget - a 
styre utviklingen innen de ulike omrader ved 
kanalisering av kreditten. Disse forhold er en 
av hovedgrunnene til den sterke stilling stats- 
bankene har ftt pa vart kredittmarked. Et 
annet forhold som har vert medvirkende til den 
sterke vekst i statsbankenes innvilgningsram- 
mer i de seinere ar, er svikten i konjunkturene og 
ensket om a holde oppe sysselsettingen. Forserte 
investeringer i miii øvern og boligbygging er eks- 
empler pa aktivitetsstimulerende tiltak. Da den 
samlede kredittilførsel ma tilpasses det etter- 
spørselsniva man ønsker a opprettholde, vil den 
sterke ekspansjon i statsbankenes virksomhet 
sette snevrere grenser for andre I inansinstitu- 
sjoners virksomhet. 

Statsbankene ble i 1977 i større utstrekning 
enn tidligere finansiert ved laneopptak i utlan- 
det. I lepet av de tre første kvartaler ble det 
saledes tatt opp utenlandske obligasjonslan for 
nr 2 milliarder kr, 3,9 milliarder kr ble länt 
av staten og lan for 920 miii. kr ble tatt opp 
pa det innenlandske obiigasjonsmarked. 

Forretningsbankene 
Maltallet for forretningsbankenes utlansøk- 

ing i 1977 var opprinnelig satt til 3,2 milliarder 
kr, men ble seinere hevet til 4,1 milliarder kr. 
Dette innebar en reduksjon fra aret før da ut- 
lanene økte med 4,4 milliarder kr. Ved utgangen 
av tredje kvartal var utiansøkingen kommet opp 
i 4,8 milliarder kr, og det ma forventes at ut- 
iansøkingen vii overskride 5 milliarder kr før 
arets utgang. 

Forretningsbankene finansierer sin virksomhet 
i hovedsak fra innskottsmidler. Innskottene 
steg i lepet av de tre forste kvartaler med nr 
4,8 milliarder kr. Denne øking var uvanlig 
sterk sammenliknet med aret før da innskotts- 
økingen var nr 2 milliarder kr lavere. Det 
er ogsa bemerkelsesverdig at innskottsøkingen 
var langt sterkere i forretningsbankene enn i 

sparebankene. Ser man pa de ordinre innskotts- 
arter i de to bankgrupper, finner man likevel 
en noksa paralieli utvikling. Det er i innskott 
pa srvilkar at forskjellen ligger. Slike innskott 
fanget opp 56 prosent av innskottsøkingen i for- 
retningsbankene mot 10 prosent I sparebankene. 
Disse innskott er vanligvis av betydelig størreise 

::::: Andre nringer 
Utenriks sjofart 
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- fra 0,5 miii. kr og oppover - og den forrent- 
fling som tilbys er mer I samsvar med rnarkeds- 
renten enn renten pa de ordinre innskotts- 
konti. Dette er følgelig et omràde hvor finans- 
institusjonene kan konkurrere om de flytende 
likviditetsreserver i markedet. 

Normalt skulle den betydelige innskottsøk- 
ingen tilsi en sterk kredittekspansjon fra for- 
retningsbankenes side som ikke yule vre for- 
enlig med det kredittpolitiske opplegg. For a 
nøytralisere en del av de midler som strømmet 
til bankene, bie primrreservekravet for sør- 
norske forretningsbanker fra 17. januar 1977 
hevet fra 4,5 til 5,5 prosent. Dette tiltak tok 
sikte pa a binde midler for rundt 500 miii. kr. 
Omtrent pa samme tid ble plasseringsplikten 
for de samme banker skjerpet, idet satsen for 
piassering i obiigasjoner ble hevet fra 33 til 
35 prosent av veksten I forvaitningskapitai. 
Bankene i Nord-Norge var fritatt for reserve- 
kravet, og piasseringsplikten for disse banker pa 
15 prosent ble ikke endret. Bestemmelsen om 
plasseringsplikten bie samtidig gjort gjeldende 
for sparebankene, og yule for begge bankgrupper 
under ett føre over 4 milliarder kr til obliga- 
sjonsmarkedet. Ved utgangen av september var 
de samlede nettokjøp for begge bankgrupper 
kommet opp i 2,9 milliarder kr. Av dette fait 
1,5 milliarder kr pa forretningsbankene. For a 
bremse pa forretningsbankenes ian i Norges 
Bank, ble renten fra 9. mai hevet silk at den pa 
femte lânetransje kom opp 1 13,5 prosent. Da 
veksttakten i forretningsbankenes utlán fort- 
satt var ute av balanse, ble primrreserve- 
kravet hevet tIl 6,5 prosent 16. mai og til 8 
prosent 1. juil 1977. Samtidig bie strafferenten 
for manglende reserver satt til 1,5 prosent over 
renten pa femte iânetransje I Norges Bank, dvs. 
tIl 15 prosent. Ved hevingene av reservekravet 
ble ytterligere 1 milliard kr bundet. Ved ut- 
gangen av tredje kvartal var iikviditeten i for- 
retningsbankene fortsatt sâ høy at länemulig- 
hetene I Norges Bank var lite utnyttet. Reserve- 
kravet bie derfor pa nytt hevet tIl 9 prosent 
fra 1. november. 

Trass i en betydelig innskottsøking, kiarte 
ikke forretningsbankene a finansiere en utiâns- 
øking pa 4,8 milliarder kr, en plassering I obli- 
gasjoner pa 1,5 miiliarder kr og en øking I 

primrreservene pa 2,3 miliiarder kr, uten a 
mobiiisere betydelige reserver. Finansierings- 
gapet som var pa 3,8 milliarder kr ble I det 
vesentlige dekket ved a redusere innskott i 
utenlandske banker med vel 600 miii. kr, ved 
at innskottene fra uteniandske banker økte med 
vel 800 mill. kr, og ved en øking i andre gjelds- 
poster utenom innskottene pa 2,3 milliarder kr. 

Presset pa forretningsbankene synes a ha 
vrt meget sterkt 1 1977. Dette kan henge 
sammen med at bevulgede kassekreditter er butt 

sterkere utnyttet enn tidligere som følge av de 
okonomiske vanskeligheter innen enkelte nr- 
inger, at byggeiánene har økt som felge av den 
sterke vekst I statsbankenes lànetiisagn, at hk- 
videringen av kredittene til ekstraordinre 
lageropplegg ikke har gatt etter forutsetningene, 
og at presset pa driftskreditter i sin alminnelig- 
het har skt som følge av kostnadsstigning og 
høy aktivitet innen en rekke nringer. En er- 
faring synes eliers a vre at kredittiiforselen 
fra forretningsbankene i en situasjon hvor likvi- 
diteten utenom bankene er rommelig, ikke lett 
iar seg styre ved hjelp av kredittpolitiske virke- 
midler som bygger pa iikviditetsregulering. 

Arsaken tIl forretningsbankenes og ogsà spare- 
bankenes relative tilbakegang I de seinere ar har 
nr sammenheng med utvidelsen av stats- 
bankenes virksomhet. Denne bankgruppe har 
etter hvert overtatt flere og flere av de priori- 
terte langsiktige og mellomlange finansierings- 
formal, siik at forretnings- og sparebankene I 

sterre grad er butt sittende igjen med det kort- 
siktige lanemarked for driftskreditter og bygge- 
lan, og for laneformal av lavere prioritet. Derved 
er utlànssking fra disse banker blitt en slags 
salderingspost pa kredittbudsjettet. 

Sparebankene 
Maltaulet for sparebankenes utlansøking i 1977 

var opprinnelig satt tIl 2,8 milliarder kr, og ble 
seinere justert opp til 3,4 milliarder kr. Dette 
var ogsa en tulstramming i forhold til aret før 
da den faktiske vekst I utianene utgjorde vel 
3,5 milliarder kr. økingen I de tre første kvar- 
taler 1977 var pa 2,9 milliarder kr, eller vel 
400 mill. kr mer enn aret tsr. 

Fram til utgangen av tredje kvartal viste inn- 
skottene en vekst pa vel 3,1 mifliarder kr, eller 
rundt 800 mill. kr mer enn aret fsr. Dette gay 
betydeiig mindre rom for en kredittekspansjon 
enn slik situasjonen var for forretningsbankene. 
Samtidig med at myndighetene traff de kontrak- 
tive tiltak med virkning for forretningsbankene, 
bie liknende tiltak truffet med virkning for 
sparebankene - men i en noe mildere form. 
Primrreservekravet som ved begynnelsen av 
aret var pa 3,5 prosent mot 4,5 prosent for 
forretningsbankene, ble etter hvert hevet til 
7 prosent mot 9 prosent for forretningsbankene. 
Nâr det gjaldt piasseringsplikten var bestem- 
melsene de samme for de to bankgrupper. 

Heiler ikke sparebankene maktet a finansiere 
kredittilførselen Ut av irinskottsskingen Tar 
man hensyn til en øking I primrresorvene pa 
1 milliard kr og en plassering I obiigasjoner pa 
1,4 milliarder kr, ble det er finansieringsgap pa 
vel 2 milliarder kr som bie finansiert ved bruk 
av andre reserver. De kredittpolitiske tiltak som 
ble truffet I ispet av aret synes likevel a ha 

82 Kredittmarkedet. 



virket mer etter hensikten for denne bankgruppe 
enn for forretningsbankene. Sà vidt man kan se 
ndr dette skrives vii sparebankenes utiânsøking 
ved utgangen av dret med normal sesongutvik- 
ling neppe avvike vesentlig fra mdltallet. 

Kredittforeninger o. 1. 

Denne gruppe av finansinstitusjoner omfatter 
ogsd institusjoner som Eksportfinans, Lane- 
instituttet for skipsbyggeriene og kredittinsti- 
tusj oner for skipsfartsnringen. Disse institu- 
sj oner har I de seinere dr gitt betydelige leverings- 
kreditter med sikte pa d styrke virksomheten 
innen norsk industri. Da kredittbudsjettet for 
1977 bie utarbeidd, var rammetallet for obliga- 
sjonsemisjonene enda ikke fastsatt. Rammetal- 
lene for kredittforeningenes utian og for kom- 
munenes og foretakenes obligasjonsemisjoner 
var derfor sidtt sammen. Ansids disse emisjoner 
tii 300 miii. kr, kommer man fram til et ramme- 
tail for kredittforeningenes utidnsoking pa rundt 
3,6 milliarder kr. Dette tail omfatter ikke le- 
veringskreditter til utenlandske ldntakere. Til 
sammenlikning kan nevnes at utldnsøkingen til 
norske idntakere i 1976 var pa 3,2 milliarder kr. 
Fram til utgangen av september 1977 var det 
iánt Ut ner 2 milliarder kr inneniands og nr 
0,5 milliarder kr tii utiandet. 

Den sterke utidnsekspansjon for denne gruppe 
finansinstitusj oner hadde nr sammenheng med 
den vanskelige økonorniske situasjon innen visse 
nringer og problemer pa eksportmarkedet. 
Dette fikk sriig konsekvenser for de kreditt- 
institusjoner innen gruppen som har til formal 
a yte kreditter tii skipsfart, skipsbyggerier og 
ieveringskreditter i forbindelse med eksport av 
kapitalvarer, deribiant skip bygget I Norge. 
Slike ieveringskreditter ytes deis til norske 
ieverandører, f. eks. skipsbyggerier, men ogsd 
direkte til uteniandske kjøpere eller kjeper- 
interesser. 

Kredittvirksomheten finansieres over obliga- 
sjonsmarkedet, og fram tii utgangen av tredje 
kvartai 1977 var det tatt opp obiigasjonsidn for 
3,7 miliiarder kr pa det norske marked og for 
150 miii. kr i utlandet. 

Private finansierings- 
seiskaper 

Utlánsrammen for denne gruppe var satt til 
300 miii. kr, et beløp som var i underkant av 
utidnsøking dret før. Utldnsforskriftene gay sel- 

skapene muligheter for a velge mellom to alter- 
native beregningsmäter for utidnsøkingen, enten 
a øke utlâiiene hvert kvartai med 9 prosent (13 
prosent for factoring-seiskapene) utover utidns- 
nivdet ett àr tidligere, eller en kvartaisvis 
øking pa henholdsvis 2, 4, 6 og 9 prosent (3, 
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6, 9 og 13 prosent for factoring-seiskapene) ut- 
over utiänsnivdet pr. 31. desember 1976. Den 
faktiske utlànsoking var ved utgangen av tredje 
kvartal kommet opp 1 260 miii. kr. Kreditt- 
virksomheten bie finansiert ved ian I markedet. 

Livsforsikringsselskap ene 
For iivsforsikringsseiskapene og private og 

kommunaie pensjonsfond og pensjonskasser ble 
mdltailet satt tii 1,2 mifliarder kr. Den faktiske 
utiànsøking i 1976 var vel 1 milliard kr. I 
februar 1977 bie piasseringspiikten skjerpet, 
idet 50 prosent av ekingen i forvaltningskapi- 
taien skuile plasseres i obligasjoner mot tid- 
ligere 40 prosent. For pensjonsordninger i 
Nord-Norge ble satsen hevet fra 15 til 20 prosent. 
Den faktiske utlânseking I de tre forste kvartaier 
var pa 740 miii. kr og nettotilveksteii I obliga- 
sjonsbehoidningen pa 940 miii. kr. Kreditten 
bie finansiert ved nettoinnbetaiing av premier 
og renteinntekter pa rundt 1,7 milliarder kr. 

Skadeforsikringsselskaper 
Rammen for utiänsekingen for denne gruppe 

var satt til 250 miii. kr, eller litt I underkant av 
utldnsøkingen i 1976. Utldnsforskriftene for 
første halvdr bestemte at utldnene ved utgangen 
av haivdret ikke skulle overstige de faktiske 
utidn pr. 31. desember 1976 med mer enn 6 
prosent. For siste halvâr ble satsen øket til 
11 prosent. Den faktiske utlansøking ved Ut- 
gangen av tredje kvartal var pa 200 miii. kr. 

d. Obligasjonsmarkedet 
Det norske obiigasjonsmarked er I dag styrt 

av emisjonskontroilen pa tiibudssiden og av 
plasseringsplikten pa etterspørselssiden. Plas- 
seringsplikten omfatter forretningsbankene, spa- 
rebankene og livsforsikringsselskapene inki. 
kommunaie og private pensjonsordninger. I 
tiiiegg til disse kjøpergrupper piasserer Foike- 
trygdfondet en vesentlig del av økingen av for- 
vaitningskapitaien I obiigasjoner. Pa grunn av 
inntektssvikten for Folketrygden, kunne fondet 
bare i beskjeden utstrekning tiiføre obiigasjons- 
markedet midier 1 1977. Norges Bank, Postgiro 
og Postsparebanken har I tidligere ar til deis 
vrt kjøpere av obligasjoner, men viste 1 1977 
liten interesse for slike plasseringer. Det samme 
gjaidt som vanlig i de seinere dr ogsa de andre 
innenlandske kjøpergrupper. Det bie derfor de 
tre plasseringspliktige grupper av finansinstitu- 
sjoner som stort sett bie bestemmende for tilveks- 
ten i obiigasjonsmarkedet. 

Rammen for nettosaig av obiigasjoner pa det 
norske marked var opprinnelig satt til 7,5 
milliarder kr, men bie seinere redusert til 6,3 



1 Onifatter ogsã obligasjoner for 15 miii. kr utstedt av forretningsbanker. 

Utstedergrupper 
Kjopergrupper I alt Staten 

Finansinstitusjoner Kommuner og foretak 

Stats- 
banker 

Kreditt- 
forenin- 
ger o. 1.1 

Kom- 
muner 

Stats- 
foretak 

Private 
foretak 

1. Folketrygdfondet 
1976 1 385 - 153 249 1 077 46 85 81 

11976 1 066 - 150 86 983 42 52 53 1-3. kv. 
11977 327 - 241 - 39 561 - 4 27 23 

2. Norges Bank 
1976 69 49 6 11 1 1 1 

f1976 1.-3. kv. 
57 43 4 8 - 1 1 

11977 - 45 - 24 - 12 - 7 - 1 - 1 - 

3. Postgiro 
1976 - 65 - 110 - 2 48 1 - 2 - 

J1976 91 90 2 - 3 2 - 
1.-3.kv. 

11977 64 91 1 154 2 4 - 

4. Posts parebanken 
1976 - 47 - 39 - - 2 - 16 1 9 

J1976 - 33 - 27 - - 2 - 11 1 6 
1.-3. kv. 

11977 21 - 4 7 - 1 - 12 11 20 

5. Forretningsbanker 
1976 1 640 130 780 589 125 - 27 43 

J1976 1 310 204 459 490 107 - 29 79 1.-3. kv. 
11977 1 542 15 757 723 - 82 54 75 

6. Sparebanker 
1976 - 1 325 - 186 70 998 330 52 61 

J1976 850 - 227 69 692 210 40 66 
1.-3. kv. 

11977 1 390 - 86 108 1 153 123 2 90 

7. Livsforsikrings- 
seiskaper 1976 899 - 6 68 556 151 23 107 

J1976 726 - 70 372 119 6 159 
1.-3. kv. 

11977 937 - 166 84 932 - 15 - 1 103 

8. Andre nnenlandske 
kjøpere 1976 45 - 165 - 14 201 - 34 37 20 

J 1976 1.-3. kv. 
11977 

5 
224 

- 76 - 114 
- 97 

69 
158 
195 

51 
30 

38 - 11 
- 69 - 173 

9. Sum inne'nl. Mn 
1976 5 113 - 578 1 145 3 456 602 168 320 

J1976 3 776 - 409 581 2 685 521 105 293 
1.-3. kv. 

11977 4 460 - 483 973 3 710 37 85 138 

10. Utenlandske lan 
1976 7 389 3 627 993 - 9 554 1 785 439 

J1976 5689 2926 462 5 523 1616 117 
1.-3. kv. 

11977 8 251 4 413 1 988 107 389 1 149 205 

11. Obligasjonslán i alt 
1976 12 502 3 049 2 138 3 447 1 156 1 953 732 

J1976 9 465 2 517 1 043 2 680 1 044 1 771 410 1.-3. kv. 
11977 12 711 3 930 2 961 3 817 426 1 234 343 
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Tabell 68. Netto kjep og salg av 'ihendehaverobligasjoner. Mill. kr 



milliarder kr. Det tilsvarende nettobeløp for 
obligasjonssalg i 1976 var pa 5,1 milliarder kr. 
Av rammebelepet for 1977 falt 5 milliarder kr 
pa § 15-obligasjoner (dvs. obligasjoner utstedt 
av kredittforeninger, kommuner og offentlige 
og private foretak), nr 1 milliard kr pa stats- 
bankobligasjoner og 300 mill kr pa statsobliga- 
sjoner. Man regnet da med at Folketrygdfondet, 
Postgiro og Postsparebanken skulle avta obliga- 
sjoner for 1,1 milliarder kr, forretnings- og 
sparebankene for 4 milliarder kr og livsforsik- 
ringsselskapene for 1,2 niilliarder kr. 

Den faktiske utvikling pa obllgasjonsmarkedet 
1 1976 og i de tre første kvartaler 1976 og 1977 
er belyst i tabell 68. I de tre første kvartalene 
av 1977 ble det solgt for nr 4 milliarder kr 
av § 15-obligasjoner (herav 3,7 milliarder kr av 
kredittforeningsobligasjoner) og nr 1 milliard 
kr av statsbankobligasjoner, mens staten redu- 
serte sin obligasjonsgjeld med nr 0,5 milliarder 
kr. Av denne obligasjonsmasse overtok forret- 
ningsbankene obligasjoner for 1,5 milliarder kr, 
sparebankene for 1,4 milliarder kr, livsforsik- 
ringsselskapene for nr 1 milliard kr og Folke- 
trygdfondet, Norges Bank, Postgiro og Post- 
sparebanken til sammen for 367 mill. kr, mens de 
andre kjøpergruppene tok over obligasjoner for 
224 miii. kr. 

Den nominelle rente pa langsiktige lan ut- 
stedt av kommuner og foretak là pa 7,5 prosent, 
mens renten pa statsgaranterte lan som vanlig 
là rundt 1 prosent lavere. 

e. A k sj em ark e d e t 
Vilkàret for at aksjemarkedet skal kunne 

trekke til seg ledige midler er at det gir mulig- 
heter for rimelig gevinst og avkastning. Da slike 
muligheter neppe forelà i 1977, hadde aksje- 
markedet liten betydning som finansierings- 
kilde for nringslivet. Disse forhold illustreres 
av aksjekursindeksen som helt fra august 1976 
har vrt pa jevn gli nedover. I september 1977 
là den pa 80 (1972 = 100). 

Rentepolitikken 

Fra midten av 1950-ârene har rentenivàet i 
Norge vrt pa gli oppover. Norges Banks dis- 
konto er sàledes I dette tidsrom gradvis hevet 
fra 2,5 prosent i 1955 til 6 prosent høsten 1977. 
Parallelt med dette har det foregàtt en gradvis 
heving av hele rentestrukturen. Styringen av 
renteutviklingen har de seinere ár vrt knyttet 
til den sàkalte <<renteforstàelse>> mellom myndig- 
hetene og finansinstitusjonene. I slutten av 1977 
gikk myndighetene inn for a heve rentenivàet 
betydelig, og ordningen med de normerte rente- 
og provisjonssatser bie opphevet 2. desember 
1977. Med unntak av renten pa byggelàn med 
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konverteringstilsagn fra statsbankene hvor det 
ble satt et tak pa 7,5 prosent, vil renten bade 
pa innskott og utlan fra denne dato kunne 
fastsettes uten myndighetenes innblanding. Nár 
dette skrives, blir det antatt at renten pa bank- 
innskott pa sparevilkàr vil stige fra 4 til 5 prosent, 
renten pa innskott pa 12 màneders oppsigelse 
fra 6 til 7,5 prosent, og pa sparebrev muligens 
fra 7 til 9 prosent i gjennomsnitt. For 1. priori- 
tets pantelàn blir det regnet med en reutestig- 
fling fra 7,5 til 9 prosent og tilsvarende for de 
andre lànetyper. Renten pa statsbankenes utlân 
og lan i statskassen blir samtidig satt opp med 
1 prosent, men denne øking vii ikke nødvendig- 
vis slà ut i husleiene pa hus finansiert av Hus- 
banken, da avdragstiden samtidig forlenges. 

Likviditeten 

I et styrt kredittmarked er det nødvendig at 
bruken av virkemidlene koordineres slik at man 
far en likviditetsutvikling i samsvar med kre- 
dittpolitikkens màlsetting. Dette er viktig for 
a unngà uønskede ekspansive og kontraktive 
virkninger som følge av for rommelig eller for 
stram likviditet. Kredittpolitikken er derfor 
basert pa ansiag pa de likviditetsskapende og 
likviditetsreduserende effekter av visse transak- 

., sj oiler og av bruk av virkemidler, slik at de 
riktige tiltak kan treffes heist før den uønskede 
situasiori oppstàr. 

Likviditetsnivàet i kredittmarkedet bestem- 
mes av Statens og Norges Banks transaksjoner, 
medregnet valutatransaksjonene. Disse to sek- 
torers transaksjoner har i 1977 virket noe mer 
ekspansivt enn foregàende âr. For de tre første 
kvartaler av aret var nettotilførselen av primr- 
likvider (øking i seddelmengde, innskott i Nor- 
ges Bank og behoidning av statskasseveksler) 
vel 4 milliarder kr for finansinstitusjonene, 
konimunene, foretakene og iønnstakerne under 
ett. Dette var rundt 1,5 milliarder kr mer enn 
I samme periode i 1976. Sr1ig var den ekspan- 
sive virkningen av Statens finanspolitikk sterk, 
idet underskottet før lànetransaksjoner for be- 
vilgningsregnskapet og trygderegnskapet under 
ett er anslàtt til over 5 milliarder kr pa àrs- 
basis. Dessuten økte Statens utiàn til stats- 
bankene. En del av effekten av disse transak- 
sjoner bie nøytraiisert ved at Staten økte sine 
kontoiàn betydelig. Videre økte Staten sine 
obligasjonslàn i utlandet med 4,4 milliarder 
kr I iøpet av de tre første kvartalene, noe som 
vii gi en tiisvarende likviditetsinndragning nàr 
valutaen blir solgt til bankene. I iøpet av perio- 
den var imidiertid Norges Banks netto valuta- 
saig til bankene beskjedent. 

Den økte mengde av primre betalingsmidler 
i kredittmarkedet vii for en del bli holdt tilbake 
i sektoren Kommuner, foretak og lønnstakere 
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m. v., vanligvis i form av økt seddelbehoidning. 
Resten vii gâ til bankene i form av innskott. 
Ved utgangeri av tredje kvartal 1977 hadde 
kommunene, foretakene og lønnstakerne økt sin 
seddelbehoidning og innskott i Norges Bank med 
rundt 500 miii. kr netto, mens finansinstitu- 
sjonens behoidning av primriikvider hadde 
ekt med vel 3,5 milliarder kr til rundt 6 milli- 
arder kr. Som tidligere omtalt hadde myndig- 
hetene bundet en betydelig del av disse likvider 
etter bestemmelsene om pliktige primrreserver 
for a hindre at midlene skulle brukes til a øke 
kreditten. 

Sektoreri Kommuner, foretak og lønnstakere 
m. v. fikk i løpet av de tre første kvartaler 
1977 tilført i alt 19,7 milliarder kr i kreditter 

og anslagsvis 4 milliarder kr som underskott 
pa statens regnskaper. Av dette beiøp ble 9,2 
milliarder kr brukt til øke likvide behold- 
finger som seddelbehoidning og bankinnskott. 
Innskott pa anfordring økte med 1,7 miliiar- 
der kr og innskott p. tid med vel 7 milliarder kr. 
Sparing med skattefradrag viste bare liten end- 
ring i løpet av perioden. Videre ble 1,7 milli- 
arder kr betalt som netto premier til livsfor- 
sikring, ansiagsvis 2 milliarder kr som skade- 
forsikringspremier, rentebetalinger og fordrings- 
øking pa finansinstitusjonene, mens vel 4 milii- 
arder kr gikk tilbake til Staten som kontoiân. 
Ày restbelgpet bie 3,6 milliarder kr brukt til 
nettokjøp av valuta fra bankene. 



Frivat konsum 

Foreløpige beregninger viser at det totale pri- 
vate konsum regnet i løpende priser utgjorde 
106 713 miii. kroner i 1977. Dette var en øking 
pa 13 020 miii. kroner eller 13,9 prosent fra 1976. 
Okingen fordeite seg forskjellig pa hovedgrupper 
av privat konsum idet utgiftene til niatvarer 
steg med 12,3 prosent, drikkevarer og tobakk 
11,1 prosent, klr og skotøy 16,2 prosent, bolig, 
lys og brensel 15,4 prosent, mobler og hushoid- 
ningsartikler 16,7 prosent, transport, post og 
teietjenester 19,8 prosent og fritidssysier og ut- 
danning 14,9 prosent. Konsumutgiftene til helse- 
pleie sank med 4,9 prosent, mens det for gruppen 
andre varer og tjenester var en utgiftsstigning 
pa 15,4 prosent. Nedgangen for heisepleie hadde 
rent beregningstekniske ârsaker. Fra og med 
1977 ble trygdeforvaltningens kurpengesats til 
helseinstitusjonene redusert fra 75 prosent til 
50 prosent. Pa grunn av beregningsmáten i nasjo- 
naireguskapet sb dette isolert sett ut i redusert 
privat helsekonsum og tilsvarende økt offentlig 
helsekonsum, uten at dette egentlig hadde real- 
økonomisk betydning. Ser vi pa det privatfinan- 

Ny nasjonalregnskapsgruppering. 
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Inntektsnytting 
sierte private konsum, definert som totalt privat 
konsum minus utgifter til helsepieie og skole- 
gang, steg dette med 15,7 prosent fra 1976 til 
1977, mot 15,8 prosent áret før. 

Prisstigningen for konsumvarer fra 1976 til 
1977 var 8,7 prosent malt med nasjonairegn- 
skapets prisindeks for privat konsum. Dette var 
bare bitt lavere enn âret før, da prisstigningen var 
9,1 prosent. Svakest prisstigning var det for 
gruppen fritidssysler og utdanning. For de andre 
gruppene var prisutvikiingen temmelig ensartet; 
stigningen varierte melbom 8,7 og 10,2 prosent. 
(Se ogsà omtaien av konsumprisindeksen i av- 
snittet om prisutviklingen.) 

I volum økte det totale private konsum med 
4,8 prosent fra 1976 til 1977, etter foreløpige og 
noe usikre anslag. Dette var en lavere vekst enn 
âret før da den var hele 6,3 prosent. Den redu- 
serte vekst skyldes imidlertid beregningsmâten 
for privat konsum av helsepleie; volumveksten i 
privatfinansiert privat konsum var 6,4 prosent 
fra 1976 til 1977, om lag som àret før. Hensyn 
tatt til dette ser vi av tabeli 69 at veksten i 
privat konsum har vrt uvanlig sterk de siste 
tre ârene. 

Tabell 69. Konsumets volumutviklng 

Netto- 
nasjonal- 
produkt 

Totalt 
konsum 

Off entlig 
konsum 

Privat 
konsum 

Privat 
konsum 
pr. inn- 
bygger 

Gj.sn. ârlig øking i prosent 
1900-1938 2,9 2,3 3,2 2,2 1,4 
1938-1963 3,3 3,1 5,3 2,8 1,9 
1946-1963 4,5 3,7 4,1 3,6 2,6 
1963-1970 4,7 4,5 5,1 4,3 3,5 
1973*1 3,9 3,6 4,4 3,4 2,7 
1974*1 4,8 3,9 3,3 4,0 3,4 
1975*1 4,2 5,4 6,2 5,2 4,6 
1976*1 5,3 6,5 7,0 6,3 5,8 
1977*1 3,4 6,0 10,4 4,8 4,4 
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I løpende priser har det private konsumets 
andel av nettonasjonalproduktet vist en gjen- 
nomgende fallende tendens i etterkrigstiden. 
(Se tabell 70.) Reduksjon har skjedd parallelt 
med en nedgang i privat disponibel inntekt som 
andel av nettonasjonalproduktet mens konsum- 
kvoten, dvs. konsumets andel av privat dispo- 
nibel inntekt, har holdt seg forholdsvis stabil. 

Tabell 70. Sammenhengen meflom nasjonalpro- 
duktet, private disponible inntekter 

og privat konsum 

Ny nasjonalregnskapsgruppering. 

Tabell 71. Faktisk og beregnet utvikling av det 
private konsum. Prosentvis volumoking Ira 

dret før1 

1 Beregningene bygger pa makrokonsumfunk- 
sjonen I den økonomiske modellen MODIS IV. Ved 
beregningene er konsum av helsepleie og skolegang 
holdt utenfor. For disse konsumpostene er det 
brukt nasjonalregnskapstall. 

De tre siste drene, 1975, 1976 og 1977, viser 
imidlertid en annen utvikling. Da økte det pri- 
vate konsumets andel av nettonasjonalproduk- 
tet temmelig markert. 

Erfaringsmessig er det nr sammenheng mel- 
lom utviklingen I volumet av det private konsum 
og privat disponibel realinntekt fordelt Pd lønns- 
takere, selvstendige og trygdede. Foreløpige an- 
slag tyder pa at gruppene lønnstakere og tryg- 
dede samlet hadde en vekst I sine disponible real- 
inntekter pa 6,1 prosent 1 1976 og 5,7 prosent 
I 1977. For gruppen selvstendige gikk veksten 
I disponibel realinntekt sterkt ned mellom de to 
drene, fra 13,1 prosent 1 1976 til 7,0 prosent i 
1977. Dette førte til at den beregnede konsum- 
vekst gikk ned Ira 1976 til 1977. Vi ser av tabell 
71 at det har vlert noenlunde god overensstem- 
melse mellom beregnet og faktisk konsumvekst 
de siste tre drene. For disse drene er imidlertid 
tallene foreløpige og beregningene derfor usikre. 

Foreløpige tall for den relative volumveksten 
for hovedgrupper av det private konsum avviker 

GJENNOMSNITTLIG PROSENTVIS ARLIG 
OKING I PRIVAT KONSUM 1970-1977. 

Privat konsuni i alt1) 

Matvarer 

Drikkevarer og tobakk 

Klnr og skotoy 

Bolig, lys og brensel 

Mobler og 
husholdningsartikler 

Helsepleiel) 

Transport, post og 
teletjenester 

Fritidssysler og 
utdanning 

Annet konsum 

012345678 
1) Korrigert for effekten av reduksjonen i kurpengesatsen 

i 1977 var veksten i samlet privat konsum 4,8 prosent 
og i helsepleie 7,3 present. 

Fig. 29 

Ar 

Privat 
disp. 

i pst.av 
netto- 
nasj.- 
prod. 

Privat 
icon sum 
I pst. av 

priv. 
disp 
mat: 

Privat 
konsuan 
I pst. av 
netto- 
nasj 
prod. 

(1x2:100) 
(1) (2) (3) 

1946 83,3 90,1 75,0 
1950 80,0 92,3 73,8 
1955 80,2 86,1 69,1 
1960 77,9 88,7 69,1 
1965 76,9 84,1 64,7 
1970*1 73,0 87,9 64,2 
1971*1 70,6 91,0 64,2 
1972*1 69,0 92,4 63,8 
1973*1 67,8 92,2 62,5 
1974*1 68,5 90,2 61,8 
1975*1 68,8 92,1 63,4 
1976*1 68,4 94,6 64,7 
1977*1 68,9 95,6 65,9 

Ar 
Faktisk 

økirig 
(1) 

Beregnet 
oking 

(2) 

Avvlk 
(2)-(1) 

1971* 4,8 4,0 -0,8 
1972* 3,1 2,9 - 0,2 
1973* 3,4 3,1 -0,3 
1974* 4,0 5,9 1,9 
1975* 5,2 5,7 0,5 
1976* 6,3 6,3 - 0,0 
1977* 4,8 4,1 - 0,7 



lite fra relativ vekst i verdi, noe som henger 
sammen med at de relative priser har endret 
seg lite mellom 1976 og 1977. Sterkest volum- 
vekst fra 1976 til 1977 hadde gruppen transport, 
post, og teletjenester. Svakest vekst hadde grup- 
pen drikkevarer og tobakk ndr vi ser bort fra 
volumnedgangen for gruppen helsepleie, som 
skyldes spesielle forhold som er omtalt foran. 
Veksten i varekonsumet var sterkere enn veks- 
ten i tjenestekonsumet. 

Tabell 73. Forbruk av enkeUe matvarer 

1 Omfatter ogsa forbruket av tørrmjølk og kondensert mjølk. 

Matvarekonsumet steg med 2,9 prosent regnet 
i faste priser fra 1976 til 1977, mot 3,9 prosent 
dret før. Innenfor gruppen økte konsumet av 
sjokolade, drops, iskrem o.l. sterkest med 7,6 
prosent, mens konsumet av kjøtt, kjottvarer og 
flesk steg med 6,6 prosent. Gruppen kaffe, te, 
kakao og kokesjokolade var den eneste gruppen 
med volumnedgang som fra 1976 til 1977 var 
p nr 17 prosent. Viktig i denne sammenheng 
var en prisoppgang for denne varegruppen pa 

Prosentvise 
endringer i vo- 
lum fra är Ui Si 

Prosentvise 
prisendringer 
fra Si tjl Si 

Prosentvis endring i 
relative priser (grup- 
pepriser i forhold til 

konsumpris) 
1976-197i 1974- 

1975 
1975- 
1976 

1976- 
1977 

1974- 
1975 

1975- 
1976 

1976- 
1977 

Matvarer 1,8 3,9 2,9 14,8 8,9 9,1 + 0,4 
Drikkevarer og tobakk 3,2 1,4 2,2 14,0 10,2 8,7 - 
Klr og skotøy 6,4 6,7 6,0 7,7 8,4 9,6 + 0,8 
Bolig, lys og brensel 4,3 5,9 5,5 10,3 7,8 9,4 + 0,6 
Møbier og husholdningsartikler 2,7 8,7 7,1 13,0 8,3 9,0 + 0,3 
Helsepleie 4,8 8,1 - 12,8 16,1 9,3 9,1 + 0,4 
Transport, post, teletjenester 9,6 8,6 9,4 7,1 12,6 9,5 + 0,7 
Fritidssysler og utdanning 8,6 9,0 8,1 9,0 7,2 6,3 -2,2 
Andre varer og tjenester 4,3 3,7 4,7 15,0 10,4 10,2 + 1,4 

Spesifisert konsum i alt 4,7 6,0 4,0 12,0 9,2 8,9 + 0,5 

Privat konsum i alt 5,2 6,3 4,8 11,9 9,1 8,7 - 

1972 1973 1974 1975 1976* 1977* 

Mjølk1 Mill. liter 691 703 704 689 675 665 
Flate, omregnet til helmjølk 228 230 228 228 231 234 
Smør 1 000 tonn 19,5 22,1 20,9 18,6 21,6 20,5 
Margarin > > 75,6 74,1 73,0 72,4 68,7 71,3 
Hvitost 25,0 25,1 24,9 26,3 27,3 28,3 
Brun ost 12,9 13,6 14,2 14,9 14,1 14,2 
Egg 38,7 39,2 38,3 36,7 39,2 39,4 
Kjøtt 89,2 90,4 98,3 107,7 105,6 109,1 
Flesk 76,3 76,7 86,2 85,3 91,4 93,8 
Kaffe, rá vekt * * 38,7 36,4 40,0 37,3 37,4 30,3 
Importert frukt 161,0 168,1 170,6 160,9 173,4 176,4 
Norsk frukt 77,6 49,9 87,1 68,5 88,7 83,2 
Tørket frukt, nøtter * 12,5 11,4 12,1 10,4 13,0 12,2 
Importerte grønnsaker >> >> 33,3 45,0 21,9 54,9 53,6 28,7 
Norske grønnsaker 129,0 129,5 132,0 128,0 123,0 128,0 

Privat konsum. 89 

Tabell 72. Prosentvise endringer i volum og priser for det private konsum, etter utgiftsgrup per 



hele 66,4 prosent fra 1976 til 1977. Te- og kaffe- 
prisene steg svrt kraftig i første halvâr 1977. 
I siste halvár sank imidlertid prisene en god del 
igjen. Sukkerprisene fortsatte a synke ogsâ i 
1977, prisnedgangen var vel 38 prosent fra 1976 
til 1977. Volumveksten i konsumet av sukker 
var 6,0 prosent fra 1976 til 1977, motl9,0 prosent 
áret før. Til tross for at potetprisene sank med 
13,6 prosent fra 1976 til 1977 var volumveksten 
bare 1,7 prosent. Aret før steg potetprisene med 
21,0 prosent og konsumet sank med 6,5 prosent. 
Anslag for konsumet av enkelte matvarer er vist 
i tabell 73. 

Konsumet av drikkevarer og tobakk steg med 
2,2 prosent i volum fra 1976 til 1977. (Se ellers 
tabell 74.) 

Tabell 75. Saig' av andre forbruksvarer 

Mens konsumet av klr og skotøy gikk ned i 
àrene fra 1972 til 1974 har det siden vrt i sterk 
vekst. Fra 1976 til 1977 var veksten 6,0 prosent. 
Det er srlig konsum av bekledningsartikler som 
vokser sterkt, 6,8 prosent fra 1976 til 1977 og 
8,1 prosent àret før. 

Konsumet av bolig, lys og brensel steg med 
5,5 prosent i volum fra 1976 til 1977, mot 5,9 
prosent âret før. 

Konsumet av transport, post- og teletjenester 
økte med hele 9,4 prosent fra 1976 til 1977, som 
var om lag samme vekst som âret før. Innenfor 
denne gruppen er det srlig kjøp av egne trans- 
portmidler som har steget sterkt, 16,8 prosent 
i 1977 og hele 20,8 prosent âret før. De to siste 
linjene i tabell 75 gir utviklingen i tallet p. 

For enkelte varer inkluderer tallene lager hos detaijist. 2 Ferstegangsregistrerte. Inki. stasjonsbiler, 
varebiler og drosjer. 

1972 1973 1974 1975 1976* 1977* 

Sigarer Tonn 108,7 105,9 90,3 98,5 103,1 86,2 
Sigaretter Mill. stk. 1 861,9 1 843,4 1 735,3 1 754,6 1 731,1 1 788,8 
Røyketobakk, skrà, snus Tonn 4 715 4 736 4 880 4 905 4 665 4 880 
Alkohoifrie drikkevarer Mill. liter 188,0 191,2 188,2 196,7 204,3 218,7 
Alkohoiholdig 01 >> >> 161,5 166,3 174,2 181,7 179,2 180,8 
Vin >> >' 10,7 11,7 12,7 13,4 13,5 13,1 
Brennevin 15,1 15,1 16,8 17,4 17,7 17,5 
Ren alkohol i alt 15,1 15,6 16,8 17,1 17,4 17,1 

1972 1973 1974 1975 1976* 1977* 

Kjøleskap 1 000 stk. 89 89 85 85 98 95 
Dypfrysere 80 74 78 79 83 89 
Kombinerte kjoleskap og dyp- 

frysere >> > 11 11 19 21 29 34 
Vaskemaskiner >> > 87 92 91 99 98 111 
Varmtvannsbeholdere >> >> 84 86 84 97 106 96 
Varmekolber for innbygging > > 10 20 34 26 32 36 
Strykejern ' > 85 77 77 91 89 109 
Elte- og røremaskiner >> >> 92 88 95 112 110 132 
Oppvaskmaskiner * * 9 11 11 19 29 36 
Støvsugere 100 109 121 125 127 152 
Bàndopptakere * 83 100 111 111 132 159 
Radiomottakere * 201 230 255 307 363 458 
Fjernsynsapparater >> > 98 104 126 154 185 213 

Motorsykler2 12 13 14 13 15 16 
Personbiler2'3 77 91 92 105 130 148 

90 Privat konsum. 

Tabell 74. Forbruk av tobakk og drikkevarer 



førstegangsregistrerte personbiler og motorsyk- 
ler. Bruk av offentlige transportmidler gikk ned 
med 1,3 prosent i volum fra 1976 til 1977, prisene 
pa disse tjenestene gikk opp med 12,7 prosent. 
Tabell 76 viser at det var liten endring i buss- 
og jerubanereiser fra 1976 til 1977, mens innen- 
landsk ruteflyging økte med nr 11 prosent. 

Gruppen møbler og husholdningsartikler viste 
en sterk volumoppgang ogs. fra 1976 til 1977, 
7,1 prosent, mot 8,7 prosent àret før. Gruppen 
fritidssysler og utdanning viste en volumøking 
pa 8,1 prosent fra 1976 til 1977. Innenfor denne 
gruppen var det srlig kjøp av fjernsyns- og 
radiomottakere o.l., bater og bátmotorer, sports- 
utstyr, fotoutstyr o.l. som steg sterkt. Prisstig- 
ningen pa de fleste av disse konsumvarene var 
forholdsvis lay. Nrmere opplysninger om kon- 
sumutviklingen for en del varige konsumgoder 
finnes i tabell 75. 

Investering 

Foreløpige tall for 1977 viser at de samede 
investeringene i fast realkapital regnet i volum 
bare var litt høyere erin áret før, mens de fra 
1975 til 1976 hadde økt betydelig. Nedgangen 
i veksten skyldes i vesentlig grad en kraftig 
reduksjon i investeringene i sjøfart, samt en be- 
tydelig svakere vekst i de samlede investeringene 
i oljevirksomheten enn i foregdende dr. Men siden 
disse investeringene har en forholdsvis høy im- 
portandel, ble de kontraktive virkningene av 
den svake in.vesteringsøkingen forholdsvis be- 
grenset for den innenlandske produksjonen. For 
opprettholdelsen av det stort sett høye aktivi- 
tetsnivàet i Norge var det imidlertid av stor be- 
tyd.ning at investeringsetterspørselen etter fast 
realkapital, eksklusiv sjøfart og oljevirksomhet, 
i 1977 økte sterkere enn foregdende dr. Spesielt 
sterk øking viste industriinvesteringene. 

Etter foreløpige beregninger gikk bruttoin- 
vesteringene i fast realkapital og lager til sam- 
men ned med 1,8 prosent malt i faste priser fra 
1976 til 1977, etter en stigning pa 8,2 prosent 

fra 1975 til 1976. Siden gjennomsnittsprisene pa 
investeringsvarer økte relativt sterkt (11,7 pro- 
sent) fra 1976 til 1977, steg bruttoinvesteringene 
i lepende priser med 9,7 prosent og kom opp i 
68 627 millioner kroner 1 1977. 

Lagrene steg bare svakt fra 1976 til 1977, og 
betydelig svakere enn âret før. Dette skyldes en 
markert nedgang i skip og boreplattformer under 
arbeid. Lagrene av andre varer viste derimot 
betydelig øking Ira áret før. Bruttoinvesterin- 
gene i fast realkapital regnet i faste priser steg 
ogsd atskillig svakere fra 1976 til 1977 (1,1 pro- 
sent), enu dret før (9,5 prosent). Regnet i løpen- 
de priser utgjorde disse investeringene 35,8 pro- 
sent av bruttonasjonalproduktet i 1977, om lag 
det samme som i 1976. Denne andelen har de 
tre siste ârene ligget pa et betydelig høyere nivá 
enn tidligere. For 1975 og 1976 hang dette sam- 
men med sterk investeringsvekst i sjøfart og 
oljevirksomhet. Nar andelen holdt seg høy ogsâ 
i 1977, trass i svak volumvekst I de samlede in- 
vesteringer i fast realkapital, sâ skyldes det 
blant annet at prisene pa investeringsvarer steg 
sterkere enn prisene pa de øvrige varer og tjenes- 
ter som inngâr i bruttonasjonalproduktet. Brut- 
toinvesteringene i fast realkapital utenom olje- 
virksomhet og sjøfart steg med 7,0 prosent I 

volum fra 1976 til 1977, mot 2,7 prosent âret før. 
De foreløpige anslag for volumendringer I 

bruttoinvesteringene i fast realkapital etter art 
(Se tabell 78), viste en stigning p5. nr 6 prosent 
for bygninger og anlegg Ira 1976 til 1977, etter 
stagnasjon fra 1975 til 1976. Bruttoinvesterin- 
gene i maskiner, redskap og inventar viste en 
stigning pa vel 10 prosent, mot bare knapt 1 
prosent Ira 1975 til 1976. Bruttoinvesteringene 
i transportmateriell utenom skip og bater steg 
med vel 5 prosent i 1977, mot en øking pa over 
12 prosent âret I ør. Reaksjonen p5. dot dárlige 
fraktmarkedet og overkapasiteten innen inter- 
nasjonal skipsfart meldte seg i skipsinvesterin- 
gene Iørst i 1977. Investeringene I skip og bâter 
var da drøye 65 prosent lavere enn aret før, etter 
øking p5. hele 36 prosent Ira 1975 til 1976 og 
24 prosent fra 1974 til 1975. Den kraftige volum- 
veksten i 1975 og 1976 omfattet 1 betydelig grad 
leveringer av fartøyer som var kontrahert flere 

1972 1973 1974 1975 1976* 1977* 

Jernbanereiser Mill. personkm 1 622 1 640 1 884 1 948 1 997 1 988 
Bussreiser 3 867 3 907 4 067 3 963 4 000 4 000 
Innenl. ruteflyging >> 916 969 947 1 000 1 103 1 223 
Hotellgjestedøgn (nordmenn) 1 000 3 415 3 424 3 660 3 863 4 010 4 210 

Investering. 91 

Tabell 76. Konsum av reiser etc. 



1 Etter oppgaver fra bedriftene. For 4. kvartal 1977 antatt investering I forhold til antatt investe- 
ring i samme kvartal àret før, ellers utført investering. 

âr ti]bake under et gunstig fraktmarked. Ned- 
gangen i bruttoinvesteringene i skip og bàter i 
1977 hang bl.a. sammen med en sterk volum- 
øking i salget av brukte skip og bdter til utlandet. 
Regnet i lopende priser var bruttoinvesteringene 
i skip og bâter i 1977 pa 7,7 milliarder kroner, 
eller vel 11 prosent av de samlede bruttoinve- 
steringene i fast realkapital. Aret før là andelen 
pa 15 prosent. Bruttoinvesteringene i oljebore- 
plattformer og oljeutvinningsanlegg m.v. viste en 
volumstigning pa snaut 12 prosent fra 1976 til 
1977 etter en stigning pa 35 prosent foregáende 
âr. Regnet i løpende priser var disse investerin- 
gene pa i alt 13 057 miii. kroner i 1977, eller vel 
19 prosent av de samlede bruttoinvesteringene 
i fast realkapital. 

De forelepige beregninger for endringer i 
bruttoinvesteringer i fast realkapital etter n- 
ring, viser til dels svrt forskjellig utvikling i 
de ulike typer av nringsvirksomhet. Endrings- 
tall i løpende priser er gitt i tabell 79. Regnet 
i volum var det størst øking fra 1976 til 1977 
i investeringene i utvinning av ràolje og natur- 

gass (44,2 prosent). Tabelloppstillingen neden- 
for viser investeringene, regnet i lepende priser, 
i de tre sektorene som oljevirksomheten er inn- 
delt i. 

I sjøfart gikk investeringsvolumet ned med 
nr 72 prosent i 1977. Investeringene i fast real- 
kapital i nringslivet utenom sjefart, oljevirk- 
somhet, boliger og offentlig konsumkapital, økte 
med 10,4 prosent fra 1976 til 1977, mot 3,6 pro- 
sent àret før. Den sterkere veksten 1 1977 skyldes 
hovedsakelig en oppgang i investeriiigsvolumet 
I industrien pa 15,7 proseiit i 1977, etter en 
nedgang pa nr 9 prosent i 1976. Dessuten var 

1976 1977 

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

Utførte (og antatte) investeringer1 
Bergverksdrift, industri og kraf t- 
forsyning 22 40 25 11 19 75 27 29 
Bergverksdrift 77 52 32 12 - 4 123 31 49 
Industri - 3 3 13 2 36 34 17 6 
Kraftforsyning 22 25 28 32 21 12 16 43 

Innenlandske ordrer i maskinindustri, 
jern- og metalivareindustri og elektrotek- 
risk industri 

Ordretilgang 16 - 1 47 34 16 9 9 
Ordrereserver 4 - 4 6 18 10 15 20 

Industriproduksjon: 
Investeringsvareproduksjon 7 10 0 - 1 0 - 3 24 

Byggevirksomhet: 
Bygg under arbeid, total golvflate - 1 - 2 0 0 3 6 5 
Bygg satt i gang, total golvflate 1 11 - 2 - 4 - 1 3 3 

Importverdi: 
Maskiner og apparater 18 1 18 29 12 19 10 
Lastebiler, varevogner o. 1. 11 18 39 28 33 51 22 
Skip 51 24 30 75 9 18 31 

1975 1976 1977 
Boring etter olje og gass 933 1 687 1 228 
Utvinning av ràolje og na- 

turgass 4 068 6 573 10 405 
Olje- og gasstransport med 

rør 2 646 2 552 1 435 

Oljevirksomhet i alt 7 647 10 812 13 068 

92 Investering. 

Tabell 77. Investeringsndikatorer. Prosentvis endring Ira tilsvarende kvartal dret før 



Bygninger og anlegg 

Skip og bter 

Annet transportmateriell 

Maskiner, redskap, inventar 

Oljeplattforrner, o1jeutvinnings 
anlegg m.v. 

Investering. 93 
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Tabell 78. Bruttoinvestering i fast kapital fordelt etter art (1970-priser, 1970 = 100) 

1973* 1974* 1975* 1976* 1977* 

Bygniriger og anlegg 118 125 131 133 141 
Skip og báter 117 64 80 109 38 
Annet transportmateriell 108 120 119 133 140 
Maskiner, redskap, inventar 129 140 171 172 190 
Oljeboreplattformer, oljeutvinningsanlegg m. v. 817 1 295 1 555 2 096 2 342 

lalt 129 136 152 167 169 



94 Investering. 

Tabell 79. Bruttoi'nvestering i fast kapital etter 
ncering 

I løpende mill. kr. 

Endringer fra âr til âr 

det ogsà kraftig vekst i investeringsvolumet i 
kraf t- og vannlorsyning (vel 17 prosent) fra 1976 
til 1977. Foreløpige oppgaver over investerings- 
utviklingen fra 1976 til 1977 for de enkelte grei- 
nene av industrien gir et temmelig uensartet 
bilde. Mye av veksten i industriinvesteringene 
skyldes oppbyggingen av de petrokjemiske an- 
leggene pa Rafnes. Kjemisk industri stod sáledes 
for om lag en tredjepart av de samlede industri- 
investeringene i 1977. For øvrig steg investerin- 
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1974 
1975 

1975 
1976 

1976- 
1977 

Jordbruk 528 500 552 
Skogbruk 39 16 15 
Fiske og fangst 62 88 109 
Bergverksdrift - 84 - 35 - 50 
Industri 954 - 88 1 638 
Kraf t- og vannforsy- 

ning 805 686 1 082 
Bygge- og anleggsvirk- 

somhet 159 66 157 
Varehandel, hotell- og 

restaurantdrift, for- 
retningsbygg 498 618 537 

Hjelpevirksomhet for 
landtransport, veier 232 251 340 

Sjøfart 3 180 2 176 - 1 434 
Annen samferdsel 454 658 742 
Bank- og forsikrings- 

virksomhet 56 36 4 
Boliger 1 353 552 686 
Offentlig, sosial og 

privat tjenesteyting 964 867 945 

I alt uten oljevirk- 
somhet 9 200 6 391 5 323 

Utvinning og boring 
etter olje og gass, 
olje- og gasstrans- 
port med rør 2 032 3 165 2 256 

Bruttoinvestering i 
fast kapital i alt 11 232 9 556 7 579 

Av dette i: 
Private bedrifter 8 750 7 664 161 
Offentlige bedrifter 1 370 859 6 223 
Stats - og trygdefor- 

vaitning 237 382 527 
Kommunalforvalt- 

ning 875 651 668 



gene betydelig ogsà i en del typiske konsumvare- 
orienterte industrier, og dette skyldes nok i ikke 
uveseutlig grad den aktive motkonjunkturpoli- 
tikkeri som ble ført i árene 1975-77 med relativt 
sterk stimulering av det private forbruk. Innen 
produksjonen av jern, stàl og ferrolegeringer og 
innen produksjonen av transportmidler (vesent- 
hg skipsverft) var det etter forelopige oppgaver 
markert n.edgang i investeringene fra 1976 til 
1977. I enkelte industrigreiner utgjorde miljø- 
verninvesteringer en ikke ubetydelig del av in- 
vesteringsutgiftene i 1977. Boliginvesteringene 
gikk ned ogs i 1977 med 2,5 prosent i volum, 
mot en nedgang p knapt 2 prosent áret før. 
Bruttoinvesteringene i offentlig konsumkapital 
økte med nr 6 prosent, mot 4,5 prosent i 1976. 

Foreløpige nasjonalregnskapstall viser at lag- 
rene, reguet i faste 1970-priser, bare viste svak 
øking i 1977, i underkant av 0,2 milliarder kro- 
ner, mot en stigning pa knapt 1,3 milliarder kro- 
ner âret før. Lagerutviklingen i 1977 var dominert 
av en markert nedgang i varer under arbeid, 
srlig av skip og boreplattformer, mens lagrene 
av andre varer steg sterkt. Av figur 31 framgàr 
det at lagrene av norskproduserte varer beregnet 
pa eksport, høsten 1977 ha pa et svrt høyt nivä 
og at de var betydelig høyere enn pa samme tid 
ett âr tidligere. 

Private bruttoinvesteringer I fast realkapital 
regnet i løpende priser var bare ubetydelig 
høyere i 1977 enn âret før, mens de offentlige 
bruttoinvesteringene viste en kraftig øking med 
hele 43 prosent. De offentlige bruttoinvesterin- 
gers andel av de samlede bruttoinvesteringer i 
fast realkapital ekte dermed til 36 prosent, etter 
a ha vist nedgang i de foregáende ár fra et nivá 
pa 33 prosent 1 1973 til 29 prosent i 1976 (se 
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40 
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TabelI 80. Off entlig og privat bruttoinvestering i fast kapital ekskl. lager i lepende pricer 

1973* 1974* 1975* 1976* 1977* 

Privat bruttoinvestering Mill. kr 22 269 26 938 35 688 43 352 43 513 
Offentlig bruttoinvestering s 10 744 12 999 15 481 17 373 24 791 
Av dette: 

Offentlige bedrifter 5 455 6 990 8 360 9 219 15 442 
Offentlig konsumkapital 5 289 6 009 7 121 8 154 9 349 

I alt mill. kr 33 013 39 937 51 169 60 725 68 304 

Prosentvis fordeling: 
Privat bruttoinvestering 67,5 67,5 69,7 71,4 63,7 
Offentlig bruttoinvestering 32,5 32,5 30,3 28,6 36,3 
Av dette: 

Offentlige bedrifter 16,5 17,5 16,4 15,2 22,6 
Offentlig konsumkapital 16,0 15,0 13,9 13,4 13,7 

I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Investering. 95 



1 Medregnet netto gayer fra utlandet. Samlet nettoopplàning svarer til underskottet pa drifts- 
balansen overfor utlandet. 

tabell 80). Den kraftige veksten i de offentlige 
bruttoinvesteringene skyldes i hovedsak det of- 
fentliges økte engasjement i oljevirksomheten 
ved Statoils utbygging av Statfjordfeltet, og de 
offentlige bedrifters andel av de samlede offent- 
lige bruttoinvesteringene okte fra 53 prosent i 
1976 til 62 prosent i 1977. 

Det samlede kapitaislit 1 1977 er foreløpig be- 
regnet til 28,7 milliarder kroner i løpende priser, 
eller 3,9 milliarder kroner mer enn i 1976. Netto- 
investeringene i 1977 ble dermed 39,9 milliarder 
kroner, eller bare knapt 6 prosent høyere enn 
áret før. Regnet som andel av nettonasjonal- 
produktet gikk nettoinvesteringene noe ned (fra 
26 prosent i 1976 til 25 prosent i 1977). De of- 
fentlige nettoinvesteringene økte med hele 6,6 
milliarder kroner og utgjorde 1 1977 47 prosent 
av de samlede nettoinvesteringene. De private 
nettoinvesteringene gikk ned med 4,5 milliarder 

kroner, etter a ha vist kraftig stigning i de fore- 
gâende âr (se tabell 81). De samlede nettoinve- 
steringene har i de seinere ârene i økende grad 
butt dekket ved lan i utlandet, mens en til- 
svarende mindre del er butt dekket ved innen- 
landsk kapitaltilvekst (sparing). I 1977 var bade 
privat og off enthg kapitaltilvekst lavere enn áret 
for, mens nettooppláningen i utlandet økte med 
5,7 milliarder kroner, eller med nrmere 28 pro- 
sent. Nettoopplâningen I utlandet utgjorde i 
1977 nr 66 prosent av de samlede nettoinveste- 
ringene, mot 54 prosent og 40 prosent I henholds- 
vis 1976 og 1975. Den okende utenlandsopp- 
lâning henger sammen med investeringsutvik- 
lingen 1 oljevirksomheten, men for 1977 hadde 
den svrt kraftige offentlige nettoopplâningen 
ogsá sammenheng med den motkonjunkturpoli- 
tikk som ble ført. 

1973 1974 1975 1976* 1977* 

A. Bruttoinvestering (inki. lager) 33 980 43 955 52 713 62 580 68 627 
B. Kapitaislit 15 213 18 719 21 115 24 767 28 692 
C. Nettoinvestering (AB) 18 767 25 236 31 598 37 813 39 935 

1. Offentlig 7 861 9 445 11 228 12 359 18 956 
2. Privat 10 906 15 791 20 370 25 454 20 979 

D. Kapitaltilvekst I alt' 16 765 19 072 18 906 17 233 13 635 
1. Offentlig 11 688 11 638 11 929 11 932 8 747 
2. Privat 5 077 7 434 6 977 5 301 4 888 

E. Nettoopplàning (CD)2 2 002 6 164 12 692 20 580 26 300 
1. Offentlig - 3 827 2 193 - 701 427 10 209 
2. Privat 5 829 8 357 13 393 20 153 16 091 

96 Investering. 
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Utenriksregnskapet 

Det samlede driftsregnskap overfor utlandet 
viste sterkt stigende underskott i ârene fra 1973 
til 1977. I 1973 var driftsunderskottet p5. 2 mliii- 
arder kr; i 1977 var det etter foreløpige bereg- 
ninger p5. hele 26,3 milliarder icr (tabell 82). 
Regnet som andel av bruttonasjonalproduktet 
utgjorde underskottet i 1973 1,8 prosent og i 
1977 13,8 prosent. Underskottet i 1977 fordelte 
seg med 20,2 milliarder icr p5. varer og tjenester 
og 6,1 milliarder kr p5. renter og stønader. 

Utviklingen i driftsregnskapet i disse àrene 
ma ses i sammenheng med bl.a. forholdene innen 
skipsfarten, utbyggingen av olje- og gassfeltene 
i Nordsjøen og den økonomiske politikken som 
har vrt ført. For en del utvalgte poster knyttet 
til skipsfart, (nettofrakter av skip i utenriksfart, 
eksport av eldre skip og import av skip) var det 
i 1973 og 1974 betydelige overskott; i 1974 p5. 
10,4 milliarder kr. I de to neste ârene gikk over- 
skottet sterkt ned og 1 1977 15. det etter fore- 
løpige beregninger p5. knapt 3,8 milliarder icr. 

Eksporten av râolje og naturgass fra Nord- 
sjøen har etter hvert kommet opp i milliard- 
beløp. Men bi,a. den høye importandelen ved 
investeringene i denne virksomheten førte til at 
et utvalg av poster i utenriksregnskapet, som 

* Foreløpige tall. 

7 - økonomisk utsyn. 
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Tabeli 82. Dritfsregnskap overfor utlandet. Mill. kr 

alle er knyttet til oljevirksomhet, til sammen 
viste markerte underskott i ârene 1973-76. (Av 
tabell Q I Nasjonalregnskapstabellene bak i boka 
framgár det hvilke poster som er tatt med i Ut- 
valget.) I 1977 viste disse postene for første gang 
et overskott. 

Under det internasjonale konjunkturtilbake- 
slaget førte myndighetene i Norge en ekonomisk 
politikk som tok sikte p5. 5. holde samiet etter- 
spørsel og produksjon oppe, for derigjennom 5. 

hindre alvorlige sysseisettingsmessige konse- 
kvenser av de kontraktive impulsene utenfra. 
En var kiar over at denne poiitikken yule føre 
til økte underskott i handelen med utlandet, 
men med utsikt til betydelige framtidige olje- 
og gassinntekter fant en 5. kunne godta dette. 
Et annet forhold som ogsá m5. kunne ses delvis 
i sammenheng med motkonjunkturpolitikken 
var at norske bedrifters konkurransestilling, 
kostnadsmessig sett, forverret seg i denne pen- 
oden. Dette bidrog ogsà til 5. øke landets drifts- 
underskott. 

En legger ogsâ merke til at importprisene i 
de siste ârene har steget betydelig sterkere enn 
eksportprisene. Fra 1973 til 1977 økte den gjen- 
nomsnittlige importpris for samiet vane- og 
tjenesteimport med 51 prosent, mens den gjen- 
nomsnittlige eksportprisen gikk opp med 32 

1973 1974 1975 1976* 1977* 

A. Eksport av varer og tjenester 48 730 60 016 62 189 70 127 75 900 
B. Import av varer og tjenester 49 272 63 775 72 139 86 592 96 100 
C. Vane- og tjenesteoverskott (AB) . - 542 - 3 759 - 9 950 - 16 465 20 200 
D. Rente- og stenadsoverskott - 1 460 - 2 405 - 2 742 - 4 115 - 6 100 
E. Driftsoverskott (C+D) - 2002 - 6164 12 692 20 580 26 300 
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prosent. Bytteforholdet ble dermed forverret 
med 12-13 prosent i løpet av perioden. Mye av 
svikten i bytteforholdet skyldes en kraftig ned- 
gang i eksportprisene pa brukte skip; regnet 
uten disse ble bytteforholdet forverret med 6- 
7 prosent fra 1973 til 1977. 

Verdien av vareeksporten, uten skip og olje- 
plattformer, steg med 82 prosent fra 1973 til 
1977. Regnet i volum var stigningen bare 14,5 
prosent. Holdes ogsd eksporten av râolje og 
naturgass utenfor var verdiøkingen knapt 47 
prosent, mens volumet var vel 5 prosent lavere 
i 1977 enn i 1973. Samlet vare- og tjenesteeksport 
steg med 56 prosent fra 1973 til 1977. Volumet 
økte med 18 prosent. 

Verdien av vareimporten, uten skip og olje- 
plattformer, var godt og vel dobbelt sá høy i 
1977 som i 1973. Regnet i volum var økingen 
35,5 prosent. Samlet vare- og tjenesteimport gikk 
opp med 95 prosent i verdi og 29 prosent i vo- 
lum. 

Rente- og stønadsunderskottet gikk opp fra 
knapt 1,5 milliarder kr i 1973 til 6,1 milliarder 
kr i 1977. Netto renteutgifter bidrog til a øke 
underskottet med i alt 3,4 milliarder kr. Det var 
sr1ig sterk oppgang i oljevirksomhetens rente- 
utgifter til utlandet, men ogsá utenriks sjøfart, 
staten og andre sektorer hadde økte renteut- 
gifter. Nettostønader til utlandet var om lag 
1,3 milliarder kr høyere i 1977 enn i 1973. 
Statens nettostønader til utlandet gikk alene 
opp med 1 milliard kr. 

Norges nettogjeld til utlandet var ved Ut- 
gangen av 1972 pa 13,5 milliarder kr. Fire âr 

Tabell 83. Fordringer og gjeld overfor utlandet1. 
Mill. kr 

1 Ved utgangen av âret. 

seinere, ved utgangen av 1976, var gjelden steget 
til 54 milliarder kr. Lar en driftsunderskottet i 
1977 pa 26,3 milliarder kr uttrykke endringen 
i Norges nettogjeld dette dret, var gjelden ved 
utgangen av 1977 kommet opp i vel 80 milliarder 
kr. 

For flere detaljer om utenriksregnskapet vises 
til tabell Q i tabellvedlegget om Nasjonalregn- 
skapstall bak i boken. 

Valutafürhold 

Det internasjonale valutamarked var preget 
av mindre uro i 1977 enn i 1976. Kursene pa 
britiske pund, franske franc og italienske lire, 
som alle hadde gátt betydelig ned i løpet av 
1976, endret seg stort sett lite gjerinom 1977. 
Men mellom de valutaene som er med i <<slange- 
samarbeideb> i Vest-Europa fant det sted visse 
forskyvninger. I begynnelsen av april ble svenske 
kroner skrevet ned med 6 prosent og danske og 
norske kroner ned med 3 prosent i forhold til 
de andre slangevalutaene: tyske mark, neder- 
landske gylden og belgiske franc. I slutten av 
august fulgte nye kursjusteringer innen slangen. 
Svenske kroner ble da skrevet ned med 10 pro- 
sent samtidig som Sverige trakk seg ut av slange- 
samarbeidet. Danmark og Norge valgte a fort- 
sette i slangen, men skrev ned sine valutaer med 
5 prosent i forhold til de gjenwnrende slange- 
valutaene. 

I figur 34 er det gitt en grafisk framstilling 
av den effektive kursutvikling for norske kroner 
i árene 1975-1977. Figuren gir et totalbilde av 
endringen i kronens verdi i forhold til andre 
valutaer. Den bygger pa beregninger foretatt av 
Det internasjonale pangefond (IMF), og er fram- 
kommet ved at en har veid samme kursendringene 
for valutaene til 20 land som er viktigst i Norges 
utenrikshandel. Figuren viser at mens kronen i 
løpet av 1976 hadde en kursoppgang pa 
7-8 prosent, var krorteverdien ved utgangen 
av 1977 om lag 5 prosent lavere enn ved ârets 
begynnelse. 

Gjeld Fordringer Nettogjeld 

1972 39 810 26 258 13 552 
1973 45 743 31 574 14 169 
1974 54805 35033 19772 
1975 74 670 39 493 35 177 
1976 91 792 37 770 54 022 
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Fig. 34. 

Vareomsetning med utlandet 

Den samlede vareomsetning 

Verdien av norsk vareeksport, sesongkorrigert 
og regnet uten skip, steg svrt kraftig fra som- 
meren 1975 til sommeren 1976. I denne perioden 
var de internasjonale konjunkturer i markant 
bedring. I andre halvár 1976 var det en under- 
liggende tendens til svak nedgang i eksportver- 
dien. I 1977 var eksportverdien preget av mode- 
rat oppgang i ârets første m.neder, stagnasjon 
utover sommeren og nedgang i høstmânedene. 
I perioden. januaroktober 1977 var eksport- 
verdien bare 3 prosent høyere enu i samme pen- 
ode i 1976. Den svake veksten hang sammen 
med mindre eksportert mengde idet den gjen- 
nomsnittlige eksportprisindeksen var 7 prosent 
høyere i de ti første mânedene av 1977 jevnført 
med samme periode 1 1976. I de to ferste kvar- 
talene i 1977 okte eksportverdien med henholds- 
vis 7 og 13 prosent, mens det i 3. kvartal var 
en nedgang pa 9 prosent sett i forhold til de 
samme kvartaler i 1976. Disse kvartalsendnin- 
gene ma blant annet ses p. bakgrunn av at det 
i 2. kvartal 1977 ble eksportert oljeplattformer 
m.v. for om lag 1,2 milliarder kr men, og i 3. 

kvartal 1977 for om lag 0,9 milliarder kr mindre 
enn i tilsvarende kvartaler i 1976. 

Etter at eksporten av râolje fra Nordsjøen 
hadde okt svrt kraftig fra 1975 til 1976, endret 
den seg forholdsvis lite i 1977. I drets ti første 
mâneder var eksportverdien 3,5 prosent høyere 
enn i samme periode i 1976. Regnet i mengde 

Tabell 84. Innførselen og utførselen etter handels- 
statistikken. Mill. kr 

1976 
Jan. 

okt. 
1976 

Jan.- 
okt. 
1977 

Innførsel uten skip 52 430 42 256 50 050 
Utførsel medregnet 

nye skip 40 751 33 014 34 999 
Innførselsoverskott 11 679 9 242 15 051 

Innførsel med skip 60 533 48 748 56 989 
Utførsel med skip 43 330 35 386 37 666 
Inn.førselsoverskott 17 203 13 362 19 323 
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var det en nedgang pa 5 prosent. En ukontrollert 
utblâsing pa Ekofiskfeltet i april var medvir- 
kende til den svake utviklingen i oljeeksporten 
i 1977. Utførselen av oljeplattformer m.v. là 
verdimessig pa om lag samme nivá i januar- 
oktober 1977 som dret før. 

For den øvrige vareeksporten (dvs. uten skip, 
ráolje og oljeplattformer m.v.) var det en verdi- 
stigning pa 3 prosent fra januaroktober 1976 
til samme periode i 1977. Den gjennomsnittlige 
prlisindeksen for disse varene steg samtidig med 
7 prosent slik at det var en volumnedgang pa 
4 prosent. 

Den sterke veksten i verdien av vareinnførse- 
len (uten skip) fortsatte i 1977. Fra januar- 
oktober 1976 til samme tidsrom i 1977 steg im- 
portevrdien med hele 19 prosent. Verdiøkingen 
var et resultat av at importprisene i gjennom- 
snitt steg med 8 prosent og mengden med 10 
prosent. bides oljeplattformer m.v. utenf or, 
steg importverdien med 16 prosent og import- 
volumet med 8 prosent. 

Verdien av skipsimporten (skip over 100 br.- 

tonn) steg fra 6 492 mill. kr i januaroktober 
1976 til 6 939 miii. kr i samme periode i 1977. 
Eksportverdien av nye skip gikk pa samme tid 
opp fra 1 449 mill. kr til 2 432 mill kr, mens 
eksporten av eldre skip økte fra 2 372 miii. kr 
til 2 667 miii. kr. 

Medregnet skip steg importoverskottet pa 
varebalansen fra 13 362 mill. kr i januar- 
oktober 1976 til 19 323 mill. kr I januarok- 
oktober 1977. Holdes innførselen av skip og Ut- 
førselen av eldre skip utenfor, økte importover- 
skottet fra 9 242 miii. kr til 15 051 mill. kr, 
dvs. med 63 prosent. 

Kvartalsvise verdi-, volum- og pristall (uten 
skip) for innførselen og utførselen er gitt i tabell 
85 Sammenliknet med de tilsvarende kvartaler 
i 1976 viste importvolumet en øking pa 7 prosent 
i 1. kvartal, 12 prosent 1 2. kvartal og 13 prosent 
i 3. kvartal. Holdes oljeplattformer m.v. uten- 
for, var kvartalsøkingene henholdsvis 8, 9 og 10 
prosent. Eksportvolumet gikk ned med vel 1 
prosent i 1. kvartal, opp med vel 3 prosent 1 2. 
kvartal, og ned med hele 11 prosent i 3. kvartal. 
Regnet uten ràolje og oljeplattformer m.v. var 
det volumnedgang i alle tre kvartaler, henholds- 
vis 2, 5 og 2 prosent. 

Etter at importprisindeksen hadde endret seg 
bare lite gjennom andre halvâr 1976, steg den 
noe i første halvàr 1977. Men utover sommeren 
og høsten viste den igjen dempet stigningstakt. 
I 3. kvartal var importprisindeksen vel 5 prosent 
høyere enn pa samme tid i 1976. Eksportprisene 
viste dempet stigningstakt i 1977. I 3. kvartal 
var indeksen bare 2 prosent høyere enn i samme 
kvartal àret før. 

Indeksen for bytteforholdet regnet uten skip 
(forholdet mellom pristallet for utførselen og 
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Fig. 35. 

pristailet for innførselen) là i de tre første kvar- 
taiene av 1977 omtrent pa samme nivâ som i til- 
svarende periocle i 1976. Bytteforholdet forverret 
seg imidlertid noe fra 3. kvartal 1976 til 3. kvar- 
tal 1977 (tabell 85). 

Inn/ørselen av varer 

Verdien av vareinnførseien (uten skip) steg 
med 7 794 mill. kr (19 prosent) fra januar- 
oktober 1976 til samme periocle i 1977. Det var 
srlig sterk stigning i importverdien av kaffe, 
jern- og stàlkonstruksjoner, maskiner og appa- 
rater, biier, oljeplattformer m.v., møbler, kker 
og fottøy. økingen for disse varegruppene skyld- 
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Forholdet mellom utførselspristall og innferselspristall. I tabellen er nyttet avrundede tall. 

tes i de fleste tilfelle bade høyere priser og større 
mengde. 

Verdinedgang ble registrert blant annet for 
korn og kornvarer, sukker og sukkervarer og for 
jern og stàl. 

Innførselen av mineralolje og mineraloijepro- 
dukter var i perioden januaroktober 1977 pa 
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i alt 5 637 mill. kr, dvs. en stigning pa 10 prosent 
fra samme periode i 1976. Verdien av hjemført 
norskprodusert râolj e fra Nordsjøen utgjorde 
818 mill. kr. 

Gruppen jern- og stâlkonstruksjoner hadde en 
verdistigning pa hele 810 mill. kr, fra 328 mill. 
kr til 1 138 mill. kr. Størstedelen av stigningen 

Ar og kvartal 
Verditall Volumtall Pristall Indeks 

for bytte- 
forholdet1 Innforsel Utførsel lunforsel Utførsel Innførsel Utfersel 

1976 223 250 138 151 161 165 102 
1. kv. 217 240 138 150 157 160 102 
2. > 209 237 131 148 160 160 100 
3. > 215 258 130 150 166 172 104 
4. > 252 265 154 157 164 169 103 

1977 1. >> 250 257 148 148 169 174 103 
2. > 256 269 147 153 174 175 101 
3. 256 234 146 134 175 176 101 
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Tabell 85. Verdi-, volum- og prtstall for nn/ørsel og utfersel (uten skip). 1970 = 100 

1kv. 2kv. 3.kv. 4kv. 1kv. 2kv. 3.kv. 4.kv. 1kv. 2kv. 3kv. 
1975 1976 1977 
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SITC-REV/varegruppe 

1976 1977 

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

o Matvarer og levende dyr 153 168 173 172 174 188 195 
04 Korn og kornvarer 177 194 167 181 160 156 155 
05 Frukt og grønnsaker 127 138 134 137 133 149 157 
06 Sukker, sukkervarer og honning 281 267 257 241 226 212 203 
07 Kaffe, te, kakao, krydderier 132 152 174 188 231 276 312 
1 Drikkevarer og tobakk 127 132 128 121 130 130 139 
2 Râvarer, ikke spiselige, uxuitatt brenseis- 

stoffer 146 151 157 148 157 151 151 
22 Oljefrø, -nøtter og -kjerner 118 128 196 164 174 203 205 
24 Tømmer, trelast og kork 182 193 195 199 212 215 208 
25 Papirmasse og -avfall 141 186 147 149 176 132 159 
26 Tekstilfibrer og -avfall 124 131 140 131 153 153 154 
27 Rà gjødningsstoffer, rá mineraler 185 167 178 165 172 160 167 
28 Maimer og avfall av metall 140 142 144 130 136 129 124 
3 Brenselsstoffer, smørefett, elektrisk strøm, 

gass 324 328 333 324 332 337 337 
32 Kull, koks og briketter 209 201 220 219 215 211 220 
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter 337 343 345 337 343 349 351 
4 Dyre- og plantefett, -olje og voks 132 137 142 140 151 169 158 
5 Kjemikalier 143 146 151 149 151 154 152 
51 Kjemiske grunnstoffer og forbindelser 132 135 143 141 141 154 153 
53 Farge- og garvestoffer 144 140 149 158 157 155 157 
54 Medisinske og farmasøytiske produkter 149 157 169 150 139 143 141 
58 Plast, regenerert cellulose og kunsthar- 

pikser 152 152 157 155 153 154 154 
6 Bearbeidde varer, hovedsakelig gruppert 

etter materiale 138 140 147 154 154 159 148 
52 Gummivarer 151 151 147 143 148 158 163 
53 Varer av tre og kork, unntatt møbler 139 144 165 157 161 162 165 
34 Papir og papp og varer derav 155 160 161 160 164 162 161 
35 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 124 124 123 127 127 132 133 
36 Varer av ikke-metalliske mineraler 135 135 145 142 147 148 148 
37 Jern. og stâl 148 150 157 158 156 150 143 
38 Metaller, unntatt jern og stál 99 107 116 111 118 123 120 
39 Varer av uedle metalier i.e.n. 152 156 169 217 188 211 172 
1 Maskiner og transportmidler 152 150 159 153 161 171 173 
Ti Maskiner, ikke-elektriske 144 143 149 145 153 163 151 
12 Elektriske maskiner, apparater og ma- 

teriel! 146 142 146 141 146 152 159 
13 Transportmidler, unntatt skip 169 172 177 183 189 195 198 

Forskjeliige ferdige varer 141 144 149 149 150 156 156 
32 Møbler 136 142 140 149 151 157 147 
34 KIr og hodeplagg 150 153 156 159 161 170 165 
35 Skotøy 121 117 142 141 134 128 159 
36 Iristrumenter, fotografiske og optiske 

artikier, ur 132 140 144 125 130 152 143 
39 Forskjellige ferdige varer 144 146 150 154 154 151 155 

)-9 I alt unntatt skip 157 160 166 164 169 174 175 

Ày dette: 
),1 Matvarer, drikkevarer, tobakk 151 165 167 166 169 182 186 
,4 Râvarer, unntatt brenseisstoffer 145 150 157 148 156 151 152 

Brenseisstoffer 324 328 333 324 332 337 337 9 Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drik- 
kevarer, tobakk 145 146 153 152 156 163 162 
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SITC-REV/varegruppe 

1976 1977 

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

0 Matvarer og levende dyr 153 155 183 185 180 186 190 
02 Meierivarer og egg 211 221 226 209 188 158 254 
03 Fisk og fiskevarer 176 181 200 200 193 203 198 
08 Fôrstoffer for dyr 103 106 132 153 158 163 165 
1 Drikkevarer og tobakk 145 140 145 155 157 162 161 
2 Ràvarer, ikke spiselige, unntatt brensels- 

stoffer 159 159 156 159 165 165 160 
21 Huder og skinn 182 196 203 209 237 218 191 
24 Tømmer, trelast og kork 164 171 170 183 201 195 203 
25 Papirmasse og -avfali 185 188 190 181 176 174 168 
26 Tekstilfibrer og -avfali 169 165 170 166 178 175 179 
27 Rà gjødningsstoffer og râ mineraler 144 139 143 149 160 151 163 
28 Maimer og avfali av metali 129 123 125 123 135 136 135 
3 Brenseisstoffer, smørefett, eiektr. strøm og 

gass 182 188 184 189 200 200 203 
33 Mineraloije og mineraioljeprodukter 183 192 187 187 200 200 202 
4 Dyre- og plantefett, -oije og voks 124 125 149 146 155 165 185 
41 Dyrefett og -oijer 117 117 140 141 145 155 168 
43 Bearbeidddyre-ogplantefett,-oljeogvoks 148 146 156 159 175 181 204 
5 Kjemikaiier 176 169 170 170 172 171 171 
51 Kjemiske grunnstoffer og forbindelser 180 180 186 193 193 194 189 
53 Farge- og garvestoffer 155 159 161 159 158 162 155 
56 Kunstgjødsei 194 179 176 173 176 169 176 
58 Piast, regenerert cellulose og kunsthar- 

pikser 157 156 161 160 159 162 163 
6 Bearbeidde varer hovedsakelig gruppert et- 

ter materiale 141 142 151 151 153 155 153 
61 Lr, lrvarer og beredte pelsskinn 121 119 111 104 114 110 124 
62 Gummivarer 132 149 154 157 165 158 180 
63 Varer av tre og kork, unntatt møbler 139 135 153 165 190 182 190 
64 Papir og papp og varer derav 172 171 173 176 181 181 183 
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 132 134 143 141 150 152 137 
66 Varer av ikke-metalliske mineraler 185 178 171 176 187 202 206 
67 Jern og stâl 164 165 176 180 174 168 164 
68 Metaller unntatt jern og stál 116 118 131 129 131 137 140 
69 Varer av uedle metaller 168 163 172 183 181 193 140 
7 Maskiner og transportmidier 177 182 206 194 192 192 205 
71 Maskiner, ikke-elektriske 202 198 220 233 212 213 240 
72 Elektriske maskiner, apparater og ma- 

teriell 156 158 163 159 170 152 160 
73 Transportmidler unntatt skip 169 186 220 176 180 196 215 
8 Forskjellige ferdige varer 156 154 161 148 162 169 169 
82 Møbler 173 180 185 187 182 186 193 
84 Kir og hodeplagg 155 184 178 175 187 200 187 
89 Forskjellige ferdigvarer 156 150 151 155 155 166 163 

0-9 I alt unntatt skip 160 160 172 169 174 175 176 

Ày dette: 
0,1 Matvarer, drikkevarer, tobakk 153 155 182 185 180 185 190 
2,4 Rávarer, unntatt brenselsstoffer 152 154 156 156 163 165 163 
3 Brenselsstoffer 182 188 184 189 200 200 203 
5-9 Bearbeidde varer unntatt matvarer, dri.kke- 

varer og tobakk 156 155 169 162 165 170 166 
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skyldtes økt import av stäldekk og moduler til 
oljeplattformer mv. 

Importen av transportmidler unntatt skip ut. 
gjorde i januaroktober 7 039 miii. kr. Det var 
en øking pa hele 2 350 miii kr (50 prosent) fra 
1976. Bore- og produksjonsplattformer m.v. for 
oijevirksomheten, som statistisk er plassert i 
gruppen transportmidler, stod for vel 1 200 miii. 
kr av okingen. Ellers var det en oppgang I im- 
porten av personbiler pa vel 600 mill. kr. I 
januaroktober 1977 ble det innført 137 000 nye 
personbiler mot 113 000 i samme tidsrom i 1976. 

For kaffe økte verdien av importen med 55 
prosent. Hele økingen skrev seg fra prisstigning, 
idet importert mengde gikk ned med 16 prosent. 
Tilsvarende førte prisfail til at importverdien 

for sukker og sukkervarer viste nedgang, i volum 
økte importen for denne gruppen med 11 prosent. 

Importen av elektriske maskiner, apparater 
og materiell viste en verdistigning pa 15 prosent. 
I gjennomsnitt steg prisene med 9 prosent og 
volumet med 6 prosent. For ikke-elektriske 
maskiner gikk innforselsverdien opp med 12 
prosent, prisene steg med 8 prosent og volumet 
med 4 prosent. Bade for møbler og k1r var det 
en betydelig volumøking, henhoidsvis 20 prosent 
og 18 prosent. 

Av en total innferselsverdi (skip medregnet) 
pa 56 989 mill. kr i januaroktober 1977 gikk 
21 prosent til konsum, 29 prosent til investeiing 
(19 prosent nâr skipsimporten ikke regnes med) 
og 50 prosent til vareinnsats Sammenliknet med 

Varegruppe 

Innførsels- 
verdi 

jan.okt. 
1977 

Mill. kr 

Endring 

Miii. kr 
Prosent 

Verdi- 
indeks 

Volum- 
indeks 

Pris- 
Indeks 

Korn og kornvarer 524 - 86 - 14 - 1 - 14 
Hvete 162 - 40 - 20 + 18 - 32 

Frukt og grønnsaker 700 + 32 + 5 - 5 + 10 
Frisk frukt 402 + 48 + 14 + 3 + 11 

Sukker og sukkervarer 350 - 45 - 11 + 11 - 20 
Kaffe, te, kakao m.v 988 + 356 + 56 - 11 + 76 

Kaffe 742 + 265 + 55 - 16 + 86 
Tømmer, trelast og kork 537 + 42 + 9 - 2 + 10 
Maimer og avf all av metall 1 171 - 56 - 5 + 5 - 9 
Mineralolje og -produkter 5 637 + 538 + 10 + 8 + 2 
Kjemiske grunnstoffer og forb. 1 587 + 118 + 8 - 2 + 10 
Plast, regenerert cellulose og kunst- 

harpikser 967 + 71 + 8 + 8 - 
Papir og papp og varer derav 685 + 94 + 16 + 14 + 2 
Tekstiigarn, -stoffer og -varer 1 539 + 188 + 14 + 8 + 6 

Tekstilgarn og -trâd 289 + 41 + 17 + 10 + 5 
Jern og stâl 2 085 - 183 - 8 - 7 - 1 
Metaller, unntatt jern og stâl 815 + 32 + 5 - 7 + 11 
Varer av uedie metaller 2 509 + 942 + 60 + 34 + 20 

Jern- og stàikonstruksjoner 1 138 + 810 +247 +156 + 36 
Maskiner, ikke-elektriske 6 770 + 724 + 12 + 4 + 8 
Elektriske maskiner, apparater og ma- 

terieli 3 710 + 490 + 15 + 9 + 6 
Transportmidler, unntatt skip 7 039 + 2 350 + 50 + 33 + 13 

Bore- og produksjonsplattformer etc 2 512 + 1 210 + 93 + 71 + 13 
Møbler 647 + 148 + 30 + 20 + 8 
KIr og hodepiagg 2 164 + 476 + 28 + 18 + 9 
Fottøy 523 + 138 + 36 + 22 + 12 
I alt uten skip 50 050 + 7 794 + 19 + 10 + 8 

Skip 6939 + 447 + 7 
I alt med skip 56 989 + 8 241 + 17 
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januaroktober 1976 økte innførselen til kon- 
sum med 26 prosent. Verdien av innførselen til 
investering steg med 19 prosent. Importverdien 
for innsatsvarer var 12 prosent høyere i januar- 
oktober 1977 enn i samme tidsrom i 1976. 

PROSENTVIS ENDRING I INNFORSELS VERDI 
AV ENKELTE VARER. 

1975-1976 
Jan.-okt. 1976 - 
jan.okt. 1977 

Mineralolje og -produkte 

Jern og stâI 

Varer av uedle metaller 

Maskiner, ikke-elektriske 

Elektriske maskiner, 
apparater og materiell 

Transportmidler, unntatt 
skip 

Klr og hodeplagg 

Fig. 37. 

Tabell 88 gir en oversikt over den prosentvise 
endring i innførselsverdi, volum- og pristall for 
en del viktige varegrupper (se ogsd figur 37). 
Tabell 89 gir innførselsverdien av varer til kon- 
sum, investering og vareinnsats. 

Utforselen av varer 

Verdien av utførselen (uten skip) økte med 
1 002 mill. kr (3 prosent) fra januaroktober 
1976 til samme periode i 1977. For en rekke 
tradisj onelle eksportvarer viste utferselsverdien 
fall. 

Varegrupper som viste verdieking var blant 
annet fisk og fiskevarer, fôrstoffer for dyr og 
gruppen metaller unntatt jern og stdl (hoved- 
sakelig aluminium). Nedgang i eksportverdien 
var det for blant annet papirmasse og papirav- 
fall, papir og papp og for jern og stâl. 

Utførselen av mineraloije og mineraloljepro- 
dukter gikk opp med 342 mill. kr (5 prosent) 
fra januaroktober 1976 til samme tidsrom i 
1977. Eksporten av rdolje, som dominerer vare- 
gruppen, økte fra 5 533 mill. kr til 5 732 mill. 
kr. Disse tallene omfatter ogsd olje fra Nord- 
sjøen transportert i rørledning til Teesside og 
seinere hjemført med skip til Norge. I januar- 
oktober 1977 var verdien av denne oljen 818 
mill. kr. Malt i volum sank eksporten av râolje 
med nár 5 prosent. 

Eksport av naturgass fra Nordsjøen tok til i 
september 1977, men nar dette skrives har en 
ikke ftt registrert verdien av denne eksporten. 

Ejtførselsverdien av fisk og fiskevarer økte med 
8 prosent til 2 333 mill. kr fra januaroktober 
1976 til januaroktober 1977. Verdiøkingen var 
et resultat vesentlig av høyere priser; kvantum 
økte med bare 2 prosent. Eksportverdien av 
fiskemjøl steg med hele 58 prosent, et resultat 
av 41 prosent prisoppgang og 12 prosent volum- 
øking. Ogsd eksporten av fiskeolje viste sterk 
verdistigning. 

Jan. okt. 
1976 

Mill. kr 

Jan. okt. 
1977 

Mill. kr 
Endring 
Mill. kr 

Prosentvis 
endring 

Konsum 9 698 12 184 + 2 486 + 26 
Invest ering 13 853 16 543 + 2 690 + 19 

Varer utenom skip og oljeboringsplatt- 
former etc. 6 059 7 092 + 1 033 + 17 

Oljeboringsplattformer etc. 1 302 2 512 + 1 210 + 93 
Skip over 100 br.tonn 6 492 6 939 + 447 + 7 

Vareinnsats 25 197 28 262 + 3 065 + 12 
I alt uten skip 42 256 50 050 + 7 794 + 18 
I alt med skip 48 748 56 989 + 8 241 + 17 
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1) Innførselen er regnet uten skip og oljeplattformer mv. Utforselen 
er regnet uten skip, oljeplattformer mv., rSolje og naturgass. 

Fig. 38. 

PROSENTVIS ENDRING I UTFORSELSVERDI 
AV ENKELTE VARER. 

1975-1976 

Jan.-okt. 1976 - 
an.-okt. 1977 

Fisk og fiskevarer 

lVlineralolje og -produkter 

Papir og papp og varer 
derav 

Jern og stâl 

Metaller, unntatt jern 
og st1 

Maskiner, ikke-elektriske 

Elektriske maskiner, 
apparater og materiell 

-20 0 20 40 60 

Fig. 39. 

For gruppen papirmasse og papiravfall var 
det en nedgang i eksportverdien pa 13 prosent. 
Volumtallet gikk ned med 5 prosent og pristallet 
med 9 prosent. For papir og papp var det en 
gjennomsnittlig prisoppgang pa 5 prosent, men 
da volumet gikk ned med 6 prosent viste eks- 
portverdien en liten nedgang. 

Prisfall førte til at eksportverdien for kunst- 
gjødsel gikk ned med 3 prosent trass i en volum- 
øking pa 2 prosent. 

Utførselen av jern og stâl viste betydelig ned- 
gang bade i volum (19 prosent) og i verdi (19 
prosent). Dette gjaldt de fleste viktige varesiag 
som inngár i denne gruppen, bl.a. ferromangan 
med en volumnedgang pa 29 prosent og en verdi- 
nedgang pa 28 prosent. 

For andre metaller enn jern og stâl var eks- 
portutviklingen mer variert Markert prisopp- 
gang pa aluminium førte til at utførselsverdien 
for denne varen steg med 25 prosent; utført 
mengde økte med bare 2 prosent. Eksporten av 
nikkel ble derimot, som følge av mindre utført 
kvantum, sterkt redusert i verdi. 

Utførseien av ikke-elektriske maskiner og ap- 
parater steg verdimessig med 9 prosent mens 
utførselen av elektriske maskiner og apparater 
gikk ned med 5 prosent. For gruppen transport- 
midier unntatt skip og oljepiattformer bie det 
registrert en betydelig verdinedgang (27 prosent). 

Verdien av utførte bore- og produksjonsplatt- 
former m.v. for oljevikrsomheten var i januar- 
oktober 1977 pa 1 396 mill. kr, som var omtrent 
det samme som i januaroktober 1976. 

Prosentvise endringer i utførselsverdi, volum- 
tall og pristali fra januaroktober 1976 til janu- 
aroktober 1977 for viktige varegrupper er gitt 
i tabell 90 (se ogsâ figur 39). 

Utenrikshandelens fordeling pa land 

Utenrikshandelens fordeling pa land fra 1973 
til januaroktober 1977 er vist i tabeil 91. I 
tabelien er handelen med skip regnet med. 

Sverige var ogsá i 1977 var største vareleve- 
randør og var nest største varemottaker. Verdien 
av innførselen derfra steg med 886 mill. kr (10 
prosent); regnet uten skip var økingen pa 
1 086 miii. kr (15 prosent). Den samlede eksport 
til Sverige gikk derimot ned med 128 mill. kr 
(2,6 prosent). Underskottet i samhandelen med 
Sverige (uten skip) var i januaroktober 1977 
pa 3 780 mill. kr. 

Norges inmførsel fra Danmark var i januar- 
oktober 1977 510 mill. kr (19 prosent) høyere 
enu i samme tidsrom i 1976. Verdien av ekspor- 
ten til Danmark steg fra 2 348 mill. kr til 2 431 
mill kr (3,5 prosent). Samhandelen med Fin- 
land viste betydelig verdistigning. Importen der- 
fra økte med hele 66 prosent til 1 833 miii. kr. 

INNFORSELS- OG UTFORSELSVOLUM 1) 

SESONGKORRIGERT IND9KS. 1970 100. 

----Innforsel 
Utforsel 

150 150 

140 140 
/ 

,1 130! __- 130 

120 120 -i--I 
110 ..-' 110 

100 100 ry 
1. 2. 3.4. 1.2,3. 4.1. 2.3.4. 1.2. 3.4. 1.2,3. 4. 
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Varegruppe 

Utforsels- 
verdi 

jan.okt. 

Endring 

rosen t 
1977 Miii. kr Verdi- Volum- PrIs- 

Miii. kr indeks indeks indeks 

F'isk og fiskevarer 2 333 + 181 + 8 + 2 + 7 
Fisk, fersk, saltet og tørket 1 871 + 100 + 6 - 3 + 8 
Fiskehermetikk o. a. bearbeidd fisk 461 + 80 + 21 + 15 + 6 

Fôrstoffer for dyr 1 046 + 368 + 54 + 10 + 40 
Papirmasse og -avfall 797 - 117 - 13 - 5 - 9 

Mekanisk papirmasse 216 - 69 23 11 - 15 
Sulfittcellulose 189 - 81 - 30 - 26 - 6 

ldalmer og avfall av metall 690 - 18 - 3 - 8 + 6 
Jernmalm, slig og konsentrat 338 - 26 7 - 8 + 1 

ls{ineralolje og mineraloljeprodukter 6 842 + 342 + 5 - 3 + 9 
Dyre- og plantefett, -olje og voks 492 + 113 + 30 - 2 + 27 
Kjemiske grunnstoffer og forbindelser 735 + 12 + 2 - 3 + 4 
Kunstgjødsel 586 - 22 - 3 + 2 5 
Plast, regenerert cellulose og kunst- 

harpikser 561 + 81 + 17 + 15 + 2 
Papir og papp og varer derav 1 677 - 29 1 - 6 + 5 

Avispapir 542 9 1 - 5 + 4 
Tekstilgarn, -stoffer og -varer 367 + 19 + 5 - 2 + 7 
Jern og stâl 1 901 455 - 19 - 19 1 

Ferromangan 366 - 147 - 28 29 
Andre ferrolegeringer 739 208 - 22 - 18 6 
Stangstl, profilstâl m. v 211 - 50 - 20 - 25 + 7 

Metaller, unntatt jern og stàl 4 138 +. 317 + 9 - 4 + 12 
Kopper 182 + 31 + 20 + 28 7 
Nikkel 485 - 214 - 30 - 30 - 1 

Aluminium 2 892 + 578 + 25 + 2 + 22 
Sink 180 25 - 12 - - 13 

Varer av uedle metaller 970 + 243 + 33 + 16 + 15 
Maskiner, ikke-elektriske 2 192 + 188 + 9 + 4 + 5 
Elektriske maskiner, apparater og mate- 

nell 1 278 - 70 - 5 - 5 - 1 
Elektriske motorer, generatorer, 

transformatorer 354 - 9 - 3 + 5 - 7 
Telekommunikasjonsapparater 404 - 35 - 8 - 7 - 1 
Elektniske husholdningsapparater 248 - 1 - 0 - 8 + 7 

Transportmidler, uimtatt skip 1 969 - 222 - 10 - 17 + 9 
Transportmidler, unntatt eldre skip 4 401 + 761 + 21 

Bore- og produksjonsplattformer etc 1 396 - 10 - 1 - 9 + 10 
Møbler 216 + 2 + 1 - 3 + 3 
I alt uten skip 32 567 + 1 002 + 3 - 3 + 7 

Nye skip 2 432 + 983 + 68 
Eldre skip 2 667 + 295 + 13 

I alt medregnet nye skip 34 999 + 1 985 + 6 
I alt medregnet nye og eldre skip 37 666 + 2 280 + 6 
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'Omfatter for ãrene 1973-1975 ogsa Frøyane. 2 Omfatter Finland, Island, Sverige, Portugal, Sveits og 
Osterrike; fra 1976 ogsã Fmroyane. Land tilsiuttet Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. 

Albania, Bulgaria, Polen, Romania, Sovjetunionen, Tsjekkoslovakia, Ost-Tyskland og Ungarn. Afrika 
unntatt Sor-Afrika, Asia unntatt Israel, Japan og Kina, Nord- og Sør-Amerika unntatt Sambandsstatene 
og Canada, Oseania unntatt Australia og New Zealand. 

Eksporten til Finland steg fra 777 miii. kr til 
1 027 miii. kr (32 prosent). 

Innforselen fra Storbritannia steg i verdi med 
2 329 mill kr; en eking pa hele 49 prosent. 
Godt over halvparten av ekingen skyldtes økt 
innfersel av oljeplattformer, m.v. til oljevirk- 
somheten. Verdien av var utførsel til Storbritan- 
ha gikk opp med 410 mill kr i januar-oktober 
1977 sammenliknet med tilsvarende periode i 
1976, og utgjorde i begge perioder om lag 30 
prosent av var totale utførsel. Over halvparten 
av eksportverdien til Storbritannia var norsk- 
produsert ráolje utfert i rerledning til Teesside. 
Hele oljeeksporten er registrert som eksport til 
Storbritannia, og i eksporttallet inngâr sáledes 

bade den olje som fra Teesside er sendt videre 
til andre land og olje som er tatt hjem med skip 
til Norge. Eksportoverskottet overfor Storbri- 
tannia var pa 4 181 mill. kr. Holdes râolje og 
oljeplattformer m.v. utenfor, var det i januar- 
oktober 1977 et importoverskott i handelen med 
Storbritannia pa 1 035 mill. kr, mot 255 miii. 
kr i januar-oktober 1976. 

I varebyttet med Vest-Tyskiand, var nest 
sterste vareleverandør, steg importverdien fra 
7 205 mill kr i januar-oktober 1976 til 8 519 
mill. kr (18 prosent) i samme tidsrom i 1977. 
Eksportverdien gikk samtidig ned fra 3 384 
mill kr til 3 308 mill kr. 

Leveranser av oljeplattformer, stâlkonstruk- 

Innførsel Utfersel 

1973 1974 1975 1976 
Jan.- 
okt. 
1976 

Jan.- 
okt. 
1977 

1973 1974 1975 1976 
Jan.- 
okt. 
1976 

Jan.- 
okt. 
1977 

Nordiske land 26,7 26,8 28,0 26,3 26,3 26,2 25,9 29,3 26,4 24,1 23,3 22,7 
Danmark' 6,4 5,7 5,8 5,5 5,4 5,5 7,6 8,1 7,2 7,1 6,6 6,5 
Froyane . . . 0,1 0,1 0,1 . . . 0,3 0,2 0,3 
Finland 2,9 2,1 2,9 2,3 2,3 3,2 2,5 3,0 2,7 2,2 2,2 2,7 
Island 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8 0,7 0,6 0,4 0,4 0,7 
Sverige 17,3 18,8 19,2 18,4 18,4 17,3 15,0 17,5 15,9 14,2 13,8 12,6 

EF 45,2 41,9 43,7 44,4 43,3 45,6 47,4 47,0 52,0 55,9 56,3 55,2 
Danmark 6,4 5,7 5,8 5,5 5,4 5,3 7,6 8,1 7,2 7,1 6,6 6,5 
Belgia, Luxembourg 2,7 2,8 2,6 2,5 2,5 2,5 1,7 1,9 1,9 1,5 1,5 1,2 
Frankrike 5,0 3,1 3,8 3,7 3,9 5,3 3,2 3,4 3,6 2,5 2,4 2,7 
Irland 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 
Italia 1,4 1,5 1,6 1,7 1,7 1,7 2,2 2,4 1,6 1,7 1,7 1,7 
Nederland 5,3 4,2 4,5 5,5 5,0 3,1 3,4 3,7 3,3 3,6 3,5 4,1 
Storbritannia og 

Nord-Irland 10,3 10,0 9,7 9,8 9,8 12,5 18,0 16,6 24,2 29,8 30,7 30,0 
Vest-Tyskiand 14,0 14,4 15,7 15,5 14,8 14,9 11,0 10,5 9,8 9,5 9,6 8,8 

EFTA2 23,8 24,5 25,7 24,2 24,3 23,9 20,5 24,0 21,0 19,1 18,8 18,4 
OECD3 87,2 85,1 86,2 85,3 84,9 85,7 81,8 82,1 83,2 84,0 84,2 82,0 

Europeiske 
OECD-land 69,9 67,5 70,4 69,4 68,3 70,1 73,5 74,2 75,4 76,9 77,0 75,8 

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

øst-Europa4 2,9 2,7 2,6 3,1 3,2 3,3 3,0 3,2 3,5 3,5 3,5 3,3 
tltviklingsland5 8,7 11,4 10,2 10,8 11,0 10,3 13,8 12,4 10,7 11,4 11,2 12,9 

I Afrika 1,3 2,0 2,2 1,8 2,0 1,6 7,9 4,9 5,3 6,5 6,0 5,6 
I Asia 3,8 6,2 5,2 6,0 6,0 5,5 2,6 4,0 2,8 2,4 2,5 3,3 
Andre 3,6 3,2 2,9 3,0 3,0 3,2 3,3 3,6 2,5 2,6 2,7 4,0 
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sjoner mv. til oijevirksomheten førte til store 
utslag i verdien av importen fra enkelte andre 
EF-land. Innførselen fra Frankrike steg med 
60 prosent til 3 017 miii. kr. Importen fra Neder- 
land gikk ned Ira 2 455 miii kr til 1 755 mill. 
kr (29 prosent). Verdien av eksporten til Frank- 
rike og Nederland økte med henholdsvis 18 og 
23 prosent. 

Urn lag 86 prosent av Norges samlede import 
i januaroktober 1977 kom fra land tilsiuttet 
OECD (Organisasjoneri for økonomisk samar- 
beid og utvikling), herav 70 prosent fra euro- 
peiske OECD-land. Av den totale eksportverdi 
gikk 82 prosent til OECD-land, av dette 76 
prosent til europeiske OECD-land (Se tabell 91). 

Fig. 40. 

Ày OECD-land utenfor Europa er Sambands- 
statene Norges viktigste handelspartner. I àrets 
ti første mdneder var imidlertid verdien av im- 

porten derfra 3 prosent lavere enn i samme tids- 
rom i 1976. 

Ày importen Ira Japan pa 4 411 miii. kr ut- 
gjorde skipsimporten 2 759 mill kr. I januar- 
oktober 1976 var skipsimporten fra Japan 1976 
mill. kr. Verdien av utførselen til Japan gikk 
ned med 15 prosent og utgjorde bare 6 prosent 
av verdien av innferselen fra Japan. 

Innførselen Ira øst-Europa steg betydelig i 
verdi, vesentlig som følge av større import av 
skip Ira Polen. Utferselen til øst-Europa là den- 
mot pa om lag samme nivâ som i 1976. 
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Fig. 41. 

Utviklingslandenes andel av Norges import 
(medregnet skip) var i januaroktober 1977 vel 
10 prosent mot 11 prosent i samme periode 1976. 
De tilsvarende andeler av utførselen var hen- 
holdsvis 13 og 11 prosent. Verdien av importen 
fra utviklingsland gikk opp fra 5 371 mill kr 
til 5 888 mill. kr (10 prosent). økingen skyldtes 
blant annet høyere pris pa kaffe, økt import av 
kJr og innførsel av en oljeplattform fra Singa- 
pore. Eksporten til utviklingslandene gikk opp 
fra 3 961 mill. kr til 4 876 mill. kr, en oppgang 
pa 23 prosent. Mesteparten av økingen skyldtes 
økt eksport av maskiner og apparater og av 
skip. Skipseksporten til utviklingsland gikk opp 
fra 2 244 mill. kr i januaroktober 1976 til 
2 752 mill. kr i samme tidsrom i 1977. 

Markedsandeler for konkurranseutsatt industri 

I de siste 3-4 ârene har den økonomiske Ut- 
viklingen i Norge avveket en del fra utviklingen 
i de fleste andre vestlige industriland. Veksten 
i procluksjon og sysselsetting har gjennomgáende 

vrt betydelig sterkere enn i OECD-omrâdet 
ellers. Lonnskostnader pr. produsert enhet som 
avhenger, foruten av lønnsveksten, ogsâ av pro- 
duktivitetsutvikling og valutakursendringer, har 
i denne perioden steget til dels betydelig sterkere 
i Norge enn hos vâre viktigste handelspartnere. 
Samtidig har norsk konkurranseutsatt industri 
i de seinere ârene tapt markedsandeler bade 
innenlands og pa eksportmarkedene. Disse Ut- 
viklingstendensene kan tyde pa at konkurranse- 
evnen er vesentlig svekket. En nrmere analyse 
av utviklingen i viktige markedsandeler er der- 
for pa sin plass. 

Med markedsandel for eksportindustrien 
mener vi den andel som norsk eksport utgjer av 
tilsvarende import for Norges viktigste handels- 
partnere. Markedsandel for importkonkurreren- 
de industri defineres som den andel leveranser 
fra norske produsenter til hjemmemarkedet ut- 
gjør av samlet innenlandsk anvendelse. 

Markedsandeler for utekonkurrerende 'industri 

Utviklingen av Norges totale vareeksport har 
de siste ârene stort sett fulgt utviklingen i ver- 
denshandelen og i OECD-landenes samlede vare- 
import (tabell 92). Fra 1976 til 1977 økte volu- 
met av den samlede norske vareeksporten med 
6 prosent, ett prosentpoeng hoyere enn OECD's 
anslag (desember 1977) for veksten i samlet im- 

port til organisasjonems medlemsland i samme 
periode. Landsammensetningen av den norske 
vareeksporten har tradisjonelt avveket betydelig 
fra landfordelingen i OECD-landenes samlede 
handel og i verdenshandelen totalt. Norsk eks- 
port har i første rekke vrt rettet mot de andre 
skandinaviske landene, Vest-Tyskland og Stor- 
britannia. Tabell 92 viser ogsä utviklingen i 
Norges eksportmarked, beregnet som et veid 
gjennomsnitt av veksten i volumet av vareim- 
porten til Norges viktigste handelspartnere. I 
1974 og 1975 hadde norsk eksport en gunstig 
landsammensetning i forhold til OECD-importen 
totalt. Men i 1976 og 1977 virket den svake 
importutviklingen i Storbritannia og de skandi- 
naviske landene ugunstig for norsk vareeksport. 
I hvert av disse ârene var veksten i Norges 
viktigste eksportmarkeder rundt 3 prosentpoeng 
lavere enn veksten i OECD-landenes samlede 
vareimport. 

Den forholdsvis sterke økingen i volumet av 
den totale vareeksporten de siste árene skyldes 
i vesentlig grad sterk vekst i eksporten av skip, 
oljeplattformer m. m., ráolje og naturgass. Eks- 
porten av tradisjonelle varer (alle varer unntatt 
skip, oljeplattformer m. m., râolje og naturgass) 
har derimot gjennomgâende vist svikt siden 
1973. Fra 1973 til 1976 gikk eksportvolumet av 
disse varene ned med vel 2 prosent. I samme pen- 
ode var det en vekst i Norges 10 viktigste eksport- 



markeder pa 7-8 prosent, se tabell 92. Følge- 
hg tapte norsk eksport av tradisjonelle varer en 
markedsandel av størrelsesorden 10 prosent fra 
1973 til 1976. Tapet av markedsandel fortsatte 
i 1977. Fra 1976 til 1977 var veksten i Norges 
eksportmarkeder om lag 2 prosent, mens var 
eksport av tradisjonelle varer gikk ned med 5 
prosent. 

Utviklingen I markedsandelen varierer bety- 
delig mellom de ulike eksportvarene. Dette frem- 
gâr av tabell 93 som viser utviklingen i markeds- 
andelene for noen viktige norske eksportvarer. 
Endrin.gen i markedsandelen for hver enkelt 
varegruppe er definert som forskjellen mehlom 
den prosentvise endringen i verdien av norsk 
eksport av varen til Norges 6 viktigste handels- 
partnere og den prosentvise endringen i Norges 
tilsvarende eksportmarked, beregnet som en 
veid sum av den relative endringen i import- 

Samlet eksport fra alle land unntatt de med sentraldirigert planøkonomi. 2 Endring fra ferste halvãr 
1976 til første halvâr 1977. Anslag Ira OECD. Veiet gjennomsnitt av veksten i total vareimport til 
Norges 10 viktigste handelspartnere. Vektene er de respektive lands gjennomsnittlige andel av Norges 
vareeksport i perioden 1972-75. 

verdien av samme vare til de 6 landene. Som 
vekter har en brukt de respektive lands andel 
av den norske eksporten. Utviklingen i markeds- 
andelene i tabell 93 er presentert i forhold til 
1973 for d lette sammenlikningen av nivâene i 
forskjellige àr. 

Fra 1973 til 1975 endret markedsandelene seg 
forholdsvis hite. Men fra 1975 til 1976 gikk de 
norske markedsandelene kraftig ned for de fleste 
varene, og nedgangen fortsatte i første halvãr 
av 1977. Fallet i markedsandeler fra 1975 til 
første halvàr 1977 var størst for kunstgjødsel 
og floe mindre for maskiner, jern og stál og 
papir og papp og varer derav. For flere av vare- 
gruppene viser tabell 93 en forholdsvis ujamn 
utvikhing i markedsandelen gjen.nom hele pen- 
oden. 

Det kan vre av interesse a skille mellom 
markedsandelene for rávarer og lite bearbeidde 

Tabell 93. Markedsandelen for enkelte grup per av norsk ekspori hos Norges viktigste handelspartnere1 
1973-1977. Markedsandel 1973 = 100. 

1 Samlet eksport Ira Norge til: Sverige, Danmark, Storbritannia, Vest-Tyskiand, USA og Nederland. 
2 Beregnet pA grunniag av endring fra 1. halvAr 1976 til 1. halvAr 1977. 

1972-1973 1973-1974 1974-1975 1975-1976 1976-1977 

Norges eksport av varer 12 - 1 7 11 6 
Verdenshandeleri1 12 5 - 4 11 42 

OECD-landenes import av varer 13 1 - 8 14 53 

Norges eksport av varer utenom skip, 
oljeplattformer, râolje og naturgass 9 - 1 - 12 12 - 5 

Norges 10 viktigste eksportmarkeder4 . 11 2 - 5 11 2 

1973 1974 1975 1976 19772 

Papirmasse og avfahl 100,0 101,0 80,2 84,6 67,5 
Malmer og avfall av metahl 100,0 69,2 75,3 65,6 69,0 
Kunstgjødseh 100,0 105,7 109,0 91,1 78,6 
Kunstharpikser og plast, cellulose estere 

og etere 100,0 95,2 97,6 92,2 90,3 
Papir og papp og varer derav 100,0 105,6 108,9 99,1 91,1 
Jern og stál 100,0 99,7 111,6 103,6 86,3 
Metaller unntatt jern og stâl 100,0 89,7 94,8 109,6 106,8 
Maskiner 100,0 101,7 104,6 91,5 79,5 

Markedsandeler for konkurranseutsatt industri. 111 

Tabell 92. Verdenshandelen og Norges vareeksport. 1973-1977. Prosentvis volumendring. 
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Tabeli 94. Nor ges samlede eksport av de fleste bearbeidde varer og OECD-landenes' import av de samme 
varene2. 19 70i 977. Prosentvis endring beregnet pa grunniag av volumtafl. 

1 OECD-landene utenom Australia New-Zealand, Norge, Hellas, Irland, Island, Portugal, Spania og 
Tyrkia. 2 Bearbeidde varer utenom matvarer, drikkevarer, tobakk, metaller unntatt jern og stãl, skip 
og oljeplattformer m. m. Prosentvis endring fra forste halvâr 1976 UI første halvär 1977. 

varer pa den ene siden og mer bearbeidde varer 
pa den andre siden. For ràvarer og lite bearbeid- 
de varer vii lokaliseringen av produksjonen inter- 
nasjonalt vere bestemt av naturforekomstene av 
disse varene. Land som har betydelig naturfore- 
komster av ressurser som fisk, mineraler, kull, 
olje osv. vii vanhigvis vre eksportorer av disse 
rãvarene. Innsatsfaktorene i produksjonen av 
mer bearbeidde varer vii derimot were varer som 
kan selges og kjøpes pa verdensmarkedet, og 
lokaliseringen av produksjonen av disse varene 
er mindre avhengig av geografisk fordeling av 
naturforekomster. 

Tabell 94 viser utvikhngen i Norges eksport 
tii OECD-land av de fleste bearbeidde varer sett 
under ett og utviklingen i OECD-iandenes import 
av de samme varene. Disse varene utgjor om 
iag en tredjedel av den norske vareeksporten. 
Veksten i markedet er definert som en veid sum 
av veksten i importen av de samme varene tii 
OECD-iandene hvor vektene er de respektive 
iandenes andel av norsk eksport av disse 
varene. Effekten av en eventueli ufordelaktig 
elier fordeiaktig landsammensetning av Norges 
eksport i forhold tii verdenshandeien skuiie der- 
med were eliminert. Endringen i markedsan- 
delene framkommer som forskjelien mellom 
veksten i den norske eksporten og veksten i 
markedet. 

Beregningene viser at for disse bearbeidde 
varene sett under ett har norsk eksportindustri 
tapt markedsandeier gjennom hele perioden 
1970-1977. Fram til 1974 var de ârlige tapene 
av markedsandeler forhoidsvis smá, bare 1-2 
prosent av den norske eksporten. Men fra 1974 
tii 1976 gikk ned norske niarkedsandelen kraftig 
ned i de fieste landene, og i lopet av disse to 
ârene tapte norsk eksportindustri markedsande- 
ler for bearbeidde varer av størrelsesorden 12 
prosent av den norske eksporten. Tapet av mar- 
kedsandeler fortsatte i 1977, og utgjorde 10 

prosent fra forste haivâr 1976 til første haivâr 
1977. 

Beregninger Statistisk Sentralbyrá har fore- 
tatt viser at prisutvikhngen pa den norske eks- 
porten av disse bearbeidde varene sett under ett, 
til dels har avveket betydehg fra prisutviklingen 
pa OECD-landenes import av de samme varene. 
Dette gjelder seriig perioden 1973-75 hvor 
prisen pa den norske eksporten økte betydeiig 
sterkere enn prisen pa OECD-landenes import 
(regnet i norske kroner). Men hvorvidt tapet av 
markedsandeler i de pâfølgende árene i stor grad 
skyldes denne prisutviklingen er det vanskeiig 
a si noe bestemt om. Det er grunn til a tro at 
en vesenthg del av denne relativt sterke pris- 
stigningen pa den norske eksporten i perioden 
1973-75 skyides en gunStig prisutvikling pa 
verdensmarkedet for den norske eksporten, det 
vii si at prisen pa varegrupper som utgjorde en 
relativt stor andel av den norske eksporten økte 
sterkere enn prisen pa andre varegrupper. 

Markedsandeler for importkonlcurrerende industri 
Markedsandelen for importkonkurrerende in- 

dustri er som nevnt beregnet ved den andeien 
leveransene fra norske produsenter tii hjemme- 
markedet utgjør av total innenlandsk anvendelse 
for de uiike varegruppene. Tabeil 95 viser utvik- 
lingen i disse markedsandelene beregnet pa grunn- 
lag av voiumtail. Beregningene omfatter ikke 
fartøyer og oijeplattformer. 

Markedsandelen for importkonkurrerende in- 

dustri var svrt stabil fra 1970 tii 1972 for aile 
varer sett under ett, men i aiie pafølgende ar, 
sa nr som fra 1974 til 1975, gikk andeien ned. 
I perioden 1972-76 fait den fra 62,1 til 57,9, 
vel 4 prosentpoeng. Tapet av markedsandeier 
fortsatte i 1977 og utgjorde da vel 1 prosent- 
poeng. 

1970-1971 1971-1972 1972-1973 1973-1974 1974-1975 1975-1976 1976-77 

Beregnet pa grunniag av 
volumtall. 

OECD-landenes' import 5 10 15 7 - 4 12 6 
Norsk eksport 3 9 14 5 - 12 7 - 5 
Markedsandel - 2 - 1 - 1 - 2 - 8 - 4 - 10 



Utviklingen i markedsandelene varierte be- 
tydelig mellom de ulike varene. De norske pro- 
dusentene av trefordelingsprodukter, kjemiske 
produkter, metalivarer, elektriske apparater og 
materiell, og tekstil- og bekledningsprodukter 
fikk redusert sine markedsandeler betydelig 
gjennom det meste av perioden. Sterkest var 
nedgangen for tekstil- og bekledningsprodukter 

1 Beregnet Ut fra forelopige nasjonalregnskapstall. 

og for elektriske apparater og materiel!. De 
norske produsentenes andel av dette mar- 
kedet gikk ned fra nesten halvparten til rundt 
tredjeparten i løpet av perioden 1970-1977. 
Markedsandelen til de norske produsentene av 
foredlede jordbruks- og fiskeriprodukter cg jord- 
og steinvareprodukter viste ikke noen kiar ten- 
dens verken til øking eller nedgang i løpet av 

Tabell 96. Relativ pris pa norske importkonkurrerende industriprodukter'. Indeks, nivà 1970 = 100 

1 Forholdet mellom en prisindeks for leveringer av norsk produserte varer til hjemmemarkedet og en 
prisindeks for importen. 

8- økonomisk utsyn. 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977' 

Foredlede jordbruk- og fiskeprodukter 91,5 91,7 91,1 91,7 92,0 92,6 91,1 91,3 
Drikkevarer, tobakk og sjokolade 81,2 81,0 80,6 80,5 80,5 79,8 79,2 78,7 
Tekstil- og bekledningsprodukter 48,2 48,7 44,6 43,3 42,6 39,7 36,6 33,9 
Trevarer 86,2 86,4 86,0 85,8 85,7 85,3 83,5 82,2 
Treforedlingsprodukter 82,8 82,8 77,3 74,3 74,7 75,1 74,2 73,4 
Due- og kullprodukter 46,3 47,1 43,4 47,5 46,6 52,9 60,9 64,5 
Kjemiske produkter 41,6 42,6 41,4 38,6 39,7 43,0 39,7 34,9 
Jord- og steinvareprodukter 84,6 86,9 88,1 87,5 86,7 85,7 87,1 84,0 
Metaller 27,4 32,4 25,8 22,5 22,4 35,2 21,7 29,7 
Metailvarer 68,0 69,9 70,1 67,2 63,4 59,8 58,5 52,0 
Maskiner 35,2 35,0 39,3 39,0 36,3 36,3 35,8 31,4 
Elektriske apparater og materiell 51,8 50,3 50,6 46,1 42,9 41,5 39,1 36,4 
Diverse industriprodukter 66,0 65,0 65,1 63,3 61,7 60,8 58,1 55,2 

.11e varer 61,8 62,0 62,1 60,5 59,3 59,6 57,9 56,6 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

Foredlede jordbruk- og fiskeriprodukter 100 106,9 108,6 90,3 84,2 103,6 102,2 102,1 
Drikkevarer, tobakk og sjokolade 100 95,5 92,3 93,0 89,4 100,4 100,6 100, 
Tekstil- og bekledningsprodukter 100 99,5 102,2 101,7 99,8 102,3 107,2 117, 
Trevarer 100 100,5 99,1 95,9 95,2 102,1 104,8 111, 
Treforedlingsprodukter 100 104,0 116,3 116,2 110,1 115,2 109,7 112, 
Due- og kullprodukter 100 86,1 97,9 100,1 97,0 95,4 100,4 105,( 
Kjemiske produkter 100 98,7 102,9 110,1 89,7 97,4 108,4 116, 
Jord- og steinvareprodukter 
tvletaller 

100 
100 

101,0 
94,2 

101,1 
99,1 

100,5 
125,9 

107,3 
128,5 

110,9 
98,7 

104,5 
124,0 

104, 
126,1 

Metailvarer 100 97,2 92,9 102,7 112,2 107,0 97,5 102, 
Maskiner 100 94,8 87,3 93,0 95,8 90,8 93,8 101,1 
Elektriske apparater og materiel! 100 100,4 100,3 114,7 125,6 114,6 124,3 126,'; 
Diverse industriprodukter 100 99,4 102,9 110,3 113,4 117,1 128,6 140, 

Alle varer 100 100,1 100,9 104,9 101,3 104,5 109,6 115,1 
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Tabell 95. Markedsandeler for importkonkurrerende industri. Andelene er i prosent og er beregnet pa 
grunniag av volumtall. 
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perioden, mens for olje og kullprodukter var 
andelen kiart økende de siste árene. 

For varegruppen metaller viste markedsan- 
delen store svingninger fra ãr til ár. Dette 
skyldtes blant annet store ârlige endringer i 
lagerinvesteringene og i produksjonen av olje- 
plattformer hvor jern og stàl er en viktig inn- 
satsfaktor. 

Tapet av rnarkedsandeler for importkonkur- 
rerende industri hadde en tydelig sammenheng 
med den ulike prisutviklingen pa importen og 
pa den norske produksjonen av de forskjellige 
varene. Dette fremgâr av tabell 96 som viser ut- 
viklingen. i forholdet mellom prisen pa norsk 
produksjon levert til hjemmemarkedet og prisen 
p. importen. Fm alle varer sett under ett endret 
prisforholdet seg lite fra 1970 til 1972. I perioden 

1972-1975 svingte prisforholdet betydelig fra 
ár til âr, men var i 1975 4-5 prosent høyere 
enn i 1972. I 1976 og 1977 steg prisindeksen for 
den norske produksjoneri (levert til hjemme- 
markedet) vesentlig sterkere enn prisindeksen 
for importen, fra 1975 til 1977 øker prisforholdet 
med om lag 11 prosent. 

Utviklingen I prisforholdet varierte betydelig 
mellom de ulike varene. For foredlede jordbruks- 
og fiskeriprodukter, drikkevarer, tobakk og 
sjokolade og trevarer var prisforholdet gjennom- 
gâende fallende fra 1970 til 1974, men økte noe 
de tre neste ârene. For de fleste andre varene 
viser prisforholdet til dels betydelige svingnin- 
ger fra âr til âr, men med en underliggende 
tendens til øking, spesielt I ârene 1975-77. 



Konjunkturbildet 
I Vest-Europa var veksten i totaiprocluk- 

sjonen svak i 1977. Industriproduksjonen - 
som hadde vist oppgang gjennom annet halv- 
ãr 1975 og i 1976 - tok til a peke nedover 
igjen fra vinteren 1977, lenge for full kapasi- 
tetsutnytting var nádd. Investeringsetterspor- 
selen var svak, og de stimuleringstiltak som 
ble gjennomført i enkelte land var langt fra 
tilstrekkelige til a snu utviklingen. Tallet pa 
arbeidsløse hadde hosten 1977 kommet opp 
i 7 millioner for Vest-Europa under ett. Kon- 
sumprisstigningen var om lag like sterk som 
âret for (10,9 prosent fra november 1976 til 
november 1977), men likevel noe lavere enn 
i 1974 og 1975. Det utenriksøkonorniske bildet 
i Vest-Europa skiftet sterkt fra land til land 
i 1977, med driftsoverskott for tre av de fire 
store industrilandene - srlig Vest-Tyskiand - og underskott for Frankrike og de fleste 
mindre land. 

I Sambandsstatene var konjunkturutviklin- 
gen i 1977 en annen enn i Vest-Europa. Indu- 
striproduksjonen passerte en konjunkturbunn 
i 1975, som i Vest-Europa, men var sei- 
nere i praktisk talt ubrutt oppgang, kanskje 
med noe svekket veksttakt siden sommeren 
1977. Tallet pa arbeidsløse holdt seg i 1977 1 

underkant av sju millioner, dvs. noe lavere 
enn i de to foregãende árene. Takten i pris- 
stigningen var etter amerikanske forhold for- 
holdsvis høy (6-7 prosent). 

Etter anslag fra OECD steg det samlede 
bruttonasjonalprodukt i Vest-Europa med bare 
2 prosent fra 1976 til 1977. For hele OECD- 
omrâdet var veksten 31/2 prosent, mot 5,2 pro- 
sent âret for. Veksten 1 1977 varierte bety- 
delig fra land til land. Blant de storre OECD- 
landene var den sterkest i Japan (6 prosent) 
og Sambandsstatene (43/4 prosent). Frankrike, 
Vest-Tyskland og Italia hadde vekstrater pa 
2-3 prosent. I Storbritannia var veksten bare 
1/4 prosent. Vâre naboland, Danmark, Finland 
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og Sverige hadde alle nedgang i totaiproduk- 
sjonen, sterkest i Sverige, med hele 2½ prosent 
etter OECD's anslag. 

For Norge var 1977 et âr preget av spenning 
mellom kontraktive og ekspansive krefter i 
okonomien. Fra utlandet kom til dels kraftige 
kontraktive impulser, mens den innenlandske 
etterspørselen ble stimulert ved motkonjunk- 
turtiltak. Slik forholdene alt i alt utviklet 
seg i 1977, kom driftsregnskapet overfor 
utlandet til a vise et rekordstort underskott. 
Til gjengjeld ble aktiviteten holdt bedre oppe 
i Norge enn i de fleste andre land i Vest- 
Europa. Men sjofart og viktige deler av var 
eksportindustri hadde et vanskelig âr. Mest 
utsatt var kanskje treforedlingsindustrien og 
jern-, stâl- og ferrolegeringsindustrien. En 
medvirkende àrsak til den stadig vanskeligere 
stilling for vâre konkurranseutsatte nringer 
var den sterke kostnadsstigningen i Norge i 

de senere âr. Den skapte vanskeligheter ikke 
bare for vàre eksportbedrifter, men ogsà for 
en del bedrifter som produserer varer for 
hjemmemarkedet I sterk utenlandsk konkur- 
ranse. 

Bruttonasjonalproduktet regnet i faste pri- 
ser økte med 3,9 prosent fra 1976 til 1977, 
etter reviderte oppgaver), og noe lavere enn 
gjennomsnittet for etterkrigstiden (4,7 pro- 
cent). Holdes sjofart og oljevirksomhet uten- 
for, var veksten 3,6 prosent 1 1977, mot 4,5 
prosent áret for. 

I 1977 var det betydelige forskjeller i vekst- 
takten meflom de enkelte nringene. Brutto- 
produktet i jordbruk okte med hele 18 pro- 
sent, mens skogbruk hadde en nedgang pa 
12 prosent og fiske og fangst en nedgang pa 
3-3,5 prosent. I industrien var bruttopro- 
duktet i 1977 uendret fra aret før og Ia fort- 
satt 1 prosent lavere enn i topparet 1974. 
I bygge- og anleggsvirksomliet inkl. oljeboring 
okte bruttoproduktet med 9 prosent fra 1976 
til 1977 etter a ha gatt litt opp dret for. 
Bruttoproduktet I varehandel steg med 4,2 
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prosent i 1977 (6,1 prosent àret før) og i 
sjøfart med bare 1,6 prosent (4,9 prosent 
àret fgr). For de andre tjenesteytende n- 

ringer totalt sett økte bruttoproduktet med 
4,2 prosent fra 1976 til 1977. 

Allerede ved inngangen til 1977 hadde uten- 
landsetterspørselen en tid vist tegn til svikt, 
og eksportkurven for tradisjonelle varer (dvs. 
varer utenom skip, oljeplattformer og ràolje) 
pekte nedover. I løpet av 1977 gikk prisene for 
mange viktige eksportvarer sterkt ned; for 
tremasse, cellulose, ferrolegeringer, nikkel, 
kopper og sink var eksportprisene 1 november 
1977 1O-20 prosent lavere enn ett àr tidligere. 
Eksportvolumet endret seg stort sett lite i 
første del av àret, men mot slutten var ned- 
gangen igjen et faktum. For utenriks sjøfart 
ble 1977, i likhet med 1975 og 1976, et svakt 
àr. Over fjerdedelen av den norske tankton- 
nasjen là i opplag ved utgangen av 1977, som 
ett âr tidligere, mens opplagstallet for tørr- 
lasttonnasjen var stigende og là p4 13 prosent 
ved àrsskiftet. 

Inneniands var etterspørselsnivàet - stimu- 
lert av en aktiv motkonjunkturpolitikk - mar- 
kert høyere 1 1977 enn i 1976, med pressten- 
denser i noen naringer og flere omràder 
av landet. Konsumetterspørselen steg sterkt 
i 1977, som 1 de to foregàende àrene, men 
mot slutten av áret kunne en spore en 
viss avdemping av veksten. Investerings- 
etterspørselen var, med skip som et viktig 
unntak, kiart høyere i 1977 enn i 1976. Mye 
av veksten skrev seg fra investering i utvin- 
fling av ràolje og naturgass, men ogsà i andre 
nringer, blant annet kraft- og vannforsyning, 
var det betydelig investeringsoppgang. Inve- 
steringsutviklingen i industri viste et floe uens- 
artet mønster, med markert oppgang for 
petrokjemlsk industri (Raffles) og en del kon- 
sumvareindustrier og nedgang for skipsverft 
og for jern-, stàl- og ferrolegeringsindustrien, 
men alt I alt ide industriens investeringer I 
fast realkapital atskillig høyere 1 1977 enn i 
1976. 

Trass i forholdsvis kraftig vekst i den innen- 
landske etterspørsel i 1977 utviklet industri- 
produksjonen seg svakt. En moderat produk- 
sjonsoppgang, som hadde vedvart gjennom 
mesteparten av 1976, ebbet Ut vinteren 1976/ 
77, og 1 värmànedene 1977 viste den sesong- 
korñgerte produksjonsindeksen markert ned- 
gang for Industrien under ett. Gjennom annet 
halvàr endret produksjonen seg lite. Den svake 
utviklingen i industriproduksjonen sett under 
ett ma for en stor del tilskrives svekket 
konkurranseevne overfor utlandet, med føl- 
gende tap av markedsandeler smrlig p4 eks- 
portmarkedet. Produksjonen av eksportvarer 
gikk ned gjennom hele 1977, samtidig som 

lagrene av varer for eksport økte betydelig. 
Ogsà produksjoneri av varer til direkte inve- 
stering var klart fallende gjennom 1977. Svik- 
ten gjaldt ikke bare skip, ogsâ produksjonen 
av andre investeringsvarer gikk ned trass i 
den til dels markerte veksten i etterspørselen. 
Samme tendens til tap av markedsandeler 
hjemme gjorde seg gjeldende for produksjonen 
av mange konsumvarer. 

Selv om industriproduksjonen i 1977 ikke 
viste vekst totalt sett, ser det ut til at mange 
industribedrifter ma ha hatt et bra àr; fore- 
løpige - og riktignok meget usikre bereg- 
ninger - viser en betydelig stigning 1 eier- 
inntekten totalt sett bade for skjermet og 
hjemmekonkurrerende konsumvareindustri. 
Dette kan tyde p4 at den sterke veksten i 
konsumetterspørselen ikke bare førte til økt 
produksjon og fortjeneste innenfor skjermet 
industri, men at den ogsà gjorde det mulig for 
visse bransjer innenfor hjemmekonkurrerende 
konsumvareindustri 4 sette opp prisene ster- 
kere enn utenlandske konkurrenter, og likevel 
4 opprettholde produksjon og omsetning. In- 
nenfor investeringsvareindustrien var det I 
1977 fortsatt en del bedrifter som produserte 
p4 kontrakter inngàtt til gode priser 1 tid- 
ligere àr. 

Tallet p4 bedrifter og personer berørt av 
driftsinnskrenkninger var gjennomgâende høy- 
ere 1 1977 enn 1 1976. Sterkest berørt var 
treforedling, jern-, stàl- og ferrolegeringsindu- 
stri samt deler av verkstedindustrien. Likevel 
viste det sesongkorrigerte tallet p4 registrerte 
arbeidsløse nedgang gjennom 1977, og ved 
ârets utgang var ledighetstallet kiart lavere 
enn ved forrige ársskifte. Samtidig var tallet 
p4 meldte ledige plasser til dels vesentlig 
høyere gjennom mesteparten av 1977 enn i 
1976. Dette indikerer at veksten i etterspør- 
selen etter arbeidskraft ma ha vrt betydelig 
i andre deler av nringslivet. Mot slutten av 
àret var det imidlertid tegn til at arbeids- 
markedet var i ferd med a bli noe mindre 
stramt, og Byrâets konjunkturbarometerun- 
dersøkelse for industri og bergverk ved ut- 
gangen av àret tydet p4 at pessimismen i 

nringslivet hadde spredt seg betydelig i løpet 
av høsten; srlig markert var stemnings- 
omsiaget for hjemmemarkedsindustrien. En 
stor overvekt av industriforetakene ansá sine 
ordrebeholdninger som for smâ i forhold til 
produksjonen. Ikke siden disse undersøkelsene 
ble satt i gang i 1973, har en mlndre del av 
foretakene oppgitt 4 ha full kapasitetsutnyt- 
telse, enn ved utgangen av 1977. 

Den økonomi.ske politikken 

Da nasjonalbudsjettet for 1977 ble utarbei- 
det høsten 1976, var de internasjonale prog- 



noser for konjunkturutvikiingen relativt opti- 
mistiske. I den norske økonomi var aktiviteten 
som heihet stigende, arbeidsløsheten var lay, 
og den innenlandske etterspørsei var i for- 
hoidsvis sterk oppgang. Men sjøfart og deler 
av industrien var preget av de svake kon- 
junkturene I utlandet. Pris- og kostnadsstig- 
ningen innenlands var fortsatt sterk, og Nor- 
ges gjeid til utiandet var I kraftig oppgang 
som føige av rekordstore underskott pa drifts- 
balansen. 

I denne situasjonen la myndighetene opp til 
en politikk for 1977 som fortsatt var ekspan- 
siv, men som var ment a gi svakere vekst- 
impulser enn i de to foregâende ár og bremse 
pris- og kostnadsstigningen. Forsiaget til 
statsbudsjett innebar sâledes at veksten i sta- 
tens utgifter til varer og tjenester ble dempet 
i forhoid til àret før, mens skatte-, avgifts- 
og subsidieoppiegget tok sikte pa . redusere 
veksttakten i disponibel realinntekt for iønns- 
takere. I løpet av âret ble politikken iagt om 
i mer ekspansiv retning, dels i forbindeise 
med inntektsoppgjøret, og dels fordi den inter- 
nasjonale iavkonjunkturen viste seg a bli av 
lengre varighet enn myndighetene opprinnelig 
hadde regnet med. De sr1ige støttetiltakene 
for a sikre sysselsettingen i utsatte bransjer, 
bl.a. skipbyggingsindustrIen, bie opptrappet 
i løpet av âret. En genereli heving av inntekts- 
nivâet I jordbruket, i overensstemmelse med 
tidligere stortingsvedtak, inngikk ogsá i det 
økonomisk-poiitiske opplegget for 1977. 

Inntektsoppgjøret vãren 1977 bie, I likhet 
med âret før, gjennomført som et kombinert 
oppgjør, hvor det offentlige forpliktet seg til 
en justering av arbeidsgiveravgiften og en 
reduksjon av inntektsskatten for personer. 
Samtidig ble kronekursen nedjustert. Hoved- 
hensikten var a unngá store nominelle lønns- 
tillegg, som ytterligere kunne svekke Norges 
konkurranseevne overfor utlandet. Men til- 
takene innebar samtidig en stimulering av den 
innenlandske etterspørselen med fare for en 
videre svekkelse av driftsbalansen overf or ut- 
landet og fortsatt stor lonnsglidning. 

En regner nä med at statens bevilgnings- 
regnskap for áret under ett vii bli gjort opp 
med et underskott før lãnetransaksjoner pa 
om lag 5,5 milliarder kroner. I 1976 utgjorde 
det regnskapsmessige underskottet snaut 2,3 
milliarder kroner. (Det vises ellers til omtalen 
av statens bevilgningsregnskap i avsnittet orn 
Offentlige finanser.) 

Budsjettforslaget for trygdeforvaitningen 
for 1977 innebar en heving av stonadssatsene 
fra 1. januar med sikte pa at realverdien av 
minstepensjonene skulle øke sterkere enn dis- 
ponibel realinntekt for iønnstakere, men for- 
utsatte ellers ikke reformer av betydning. 
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Foiketrygdens mediemsavgifter ble utliknet 
etter samme satser som i 1976, mens arbeicts- 
giveravgiftssatsene bie justert fra 1. mai 1977 
som et ledd i det kombinerte inntektsopp- 
gjøret, (se avsnittet Priser og lønninger). 
Samtidig bie satsen for statstiiskottet for 1977 
hevet tii 2,6 prosent. Inntektsoverskottet i 
folketrygdens budsjett for âret som heihet 
er anslâtt til 1 315 millioner kroner. For 
trygdeforvaitningen under ett, medregnet ren- 
ter av folketrygdfondet (835 millioner kroner) 
og overskott eller underskott i de øvrige 
offentlige trygdeordningene, er inntektsover- 
skottet for 1977 beregnet tii snaut 2,2 milli- 
arder kroner. Det er vel 100 milhioner kroner 
lavere enn i 1976. 

For andre statsregnskap, som omfatter en 
rekke fonds, statens pensjonskasse og skatte- 
oppkrevernes virksomhet, er det totale regn- 
skapsmessige overskott i 1977 anslátt til vel 
1,1 milliard kroner, mot 3,2 milliarder kro- 
ncr i 1976. Ày dette overskottet utgjør skat- 
ter og avgifter som paløper i inntektsàret, 
men som ennã ikke er betalt inn i offenthge 
regnskaper, orn lag 1,3 mihliarder kroner mot 
3,4 miHiarder kroaer aret før, mens de øvrige 
offentlige regnskaper viser et underskott pa 
snaut 200 mihhioner kroner. 

For statens bevilgningsregnskap, trygdefor- 
vaitningen og andre statsregnskap (inklusive 
skatteoppkreverkonti) sett under ett regner 
en ved arsskiftet 1977/78 med et regnskaps- 
messig underskott før lánetransaksjoner pa 
2,2 milliarder kroner i alt i 1977. Regnet uten 
skatter og avgifter av oljevirksomheten, som 
ikke har samme virkning for aktivitetsniváet 
innenlands som de øvrige skatter og avgifter, 
utgjorde underskottet før lanetransaksjoner 
hele 7,3 mihhiarder kroner i 1977, eller 3,8 pro- 
sent av bruttonasjonalproduktet. I 1976 var 
det et tilsvarende underskott pa 1,4 milhiarder 
kroner (0,8 prosent av bruttonasjonalproduk- 
tet) og i 1975 et overskott pa 3,7 mihhiarder 
kroner (2,5 prosent av bruttonasjonalproduk- 
tet). Pa to ar ble sâledes budsjettbalansen 
svekket med hele 11 milliarder kroner. Selv 
med de betydelige tolkningsproblemer som 
hefter ved shke summariske ma!, viser dette 
hvor sterkt ekspansiv .omleggingen av statens 
samlede budsjettpohitikk har vrt i de to 
siste àr. 

Aret 1977 var preget av sterk ettersporsel 
etter ian fra offenthige og private kreditt- 
institusjoner. Myndighetenes ønske Urn en be- 
tydelig utlânsøking fra statsbankene gjorde 
det nodvendig fore en stram hikviditetspoli- 
tikk overfor private banker. Fram tii siutten 
av oktober ble saledes primrreservekravene 
for dc sør-norske bankene hevet fire ganger, 
fra 4,5 prosent tii 9 prosent for forretnings- 
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bankene og Ira 3,5 prosent til 7 prosent for 
sparebankene. Satsen for forretningsbankene 
ble redusert til 7 prosent med virkning fra 
1. desember. Som et ledd i kredittilstrammin- 
gen ble dessuten de sør-norske bankene fra 
21. januar 1977 pâlagt a øke sine behoidninger 
av norske ihendehaverobligasjoner (plasse- 
ringsplikt). En medvirkende ârsak til den 
stramme likviditetssituasjonen 1 1977 var ogsâ 
bankenes kjøp av valuta i Norges Bank for 
a finansiere det store importoverskottet. 

Systemet med normerte rente- og provi- 
sjonssatser - som har vrt gjeldende i hele 
etterkrigstiden - ble opphevet 2. desember 
1977. Bakgrunnen var først og fremst et ønske 
om a øke avkastningen av sparing og a bremse 
veksten i den lânefinansierte konsumetter- 
spørsel, men ogsä et ønske om a bedre ban- 
kenes inntjeningsevne for a stimulere veksten 
i egenkapitalen var medvirkende. Stort sett vii 
nà bade utláns- og innskottsrentene kunne 
fastsettes uten myndighetenes innbianding. 
Dette vii ventelig føre til en øking av de aller 
fleste rentesatser pa fra en til to prosent. 

Kursen pa norske kroner ble nedjustert to 
ganger i løpet av 1977. Med virkning fra 4. 
april ble svenske kroner devaluert med 6 pro- 
sent og danske og norske kroner med 3 pro- 
sent i forhold til de andre vaiutaene i <<sian- 
gen>. Den 29. august ble svenske kroner ned- 
skrevet med ytterligere 10 prosent samtidig 
som Sverige forlot <<valutaslangen>>. Samme 
dag bie norske og danske kroner skrevet ned 
med 5 prosent i forhold til tyske mark, neder- 
landske gylden og belgiske franc. Denne kurs- 
justeringen gay umiddelbart en reduksjon i 
den effektive kursen pa norske kroner (be- 
regnet som et veid gjennomsnitt av kursene 
pa de enkelte lands valutaer med Norges eks- 
port og import med vedkommende land som 
vekter) med 2,6 prosent. Alt i alt førte kurs- 
endringene gjennom âret til at den effektive 
kursen pa norske kroner sank med om lag 
5 prosent i løpet av 1977. 

Realøkonomi og etterspørsel 
I tre âr pa rad har vi i Norge hatt en langt 

sterkere vekst i det private og offentlige kon- 
sum enn i det realøkonomiske grunnlaget for 
konsumøkingen; mens det private og offentlige 
konsumet okte med 19 prosent fra 1974 til 
1977, var veksten 1 nettonasjonalproduktet 
bare 13 prosent. Samtidig forverret byttefor- 
holdet med utlandet seg betydelig med hele 
12 prosent - og nettorenteutgiftene til ut- 
landet steg kraftig. Signingen i disponibel 
reaiinntekt for Norge ble derfor bare 5 pro- 
sent. Denne utviklingen matte slá ut i rekord- 
høye underskott pa driftsbalansen med ut- 

landet, i alt 60 milliarder kroner for tids- 
rommet 1975-1977. 

Det var de innenlandske etterspørsels- 
komponentene som gay de viktigste eks- 
pansive bidrag til norsk okonomi i 1977. 
Dette skyldes i første rekke at en betydelig 
øking i de private disponible inntekter gay 
rom for en sterk vekst i det private konsum, 
men ogsã det offentlige konsum og investerin- 
gene i fast realkapital bidrog i vesentlig grad 
til veksten. Derimot hadde eksportsvikten for 
viktige tradisjonelle varer markert kontrak- 
tive virkninger. Et foreløpig overslag tyder 
pa at om lag to prosentpoeng av en samlet 
produksjonsvekst pa knapt fire prosent di- 
rekte og indirekte kan føres tilbake til fak- 
torer som pâvirket den private konsumetter- 
spørselen via endringer i den private dispo- 
nible inntekt. Noe over ett prosentpoeng av 
veksten kan tilskrives øking i det offentlige 
konsum, om lag et prosentpoeng skyldes 
bruttoinvesteringer i fast realkapital, mens 
eksporten har bidratt med vel et halvt pro- 
sentpoeng. Pa den annen side har forskyv- 
ninger i konsum- og investeringsetterspørse- 
len fra norskproduserte til importerte varer 
redusert veksten med floe under ett prosent- 
poeng. 

Eksporten av varer og tjenester var i 1977 
pa i alt 75,9 milliarder kroner, en øking pa 
8,2 prosent fra 1976 til 1977, mot 12,8 prosent 
fra aret før. I volum var okingen 3,9 prosent 
i 1977, mot 9,4 prosent âret før. Eksporten 
av ràolje og naturgass viste en volumøking 
pa 11,1 prosent. Veksten ble langt lavere enn 
ventet, i første rekke som følge av redusert 
oljeproduksjon etter utblasingen pa Bravo- 
plattformen i april og forsinket oppstarting 
av gassleveransene til Emden. Verdien av ut- 
førselen av tradisjonelle varer (varer utenom 
skip, oljepiattformer, rãolje og naturgass og 
investeringer I olje- og gassfelt som er delt 
mellom Norge og Storbritannia) steg mode- 
rat i ärets første mâneder, endret seg lite 
utover sommeren og viste klar nedgang i 
høstmanedene. Regnet i volum gikk eks- 
porten av tradisjonelle varer ned med 5,4 
prosent fra 1976 til 1977, mens det ãret 
før var en øking pa 11,9 prosent. Volum- 
nedgangen i 1977 omfattet mange varer og var 
spesielt sterk for jern, stal, ferrolegeringer og 
nikkel. Derimot viste bl.a. fisk og fiskevarer 
samt varer av uedle metaller oppgang i eks- 
portvolumet. Eksporten av oljeplattformer 
m.m. var noe høyere 1 1977 enn aret før regnet 
bade i verdi og volum. Utforselen av nye skip 
viste sterk oppgang; tallene ma sees bl.a. pa 
bakgrunn av de ekstraordinre finansierings- 
tiltak myndighetene satte i verk for a støtte 
eksporten av nye skip til utviklingsland. Som 



i de fire foregàende àr var det ogsà i 1977 
uvanhig stor eksport av eldre skip. I volum 
var eksporten storre enn i floe tidligere àr, 
men prisene sank ytterligere fra det lave 
nivàet i 1976. Forelopige beregninger tyder 
pa at verdien av bruttofraktene opptjent i 
skipsfart var 17,6 milliarder kroner i 1977, 
om lag som àret før. Bruttoinntektene bade 
fra olje- og gasstransport i rør og Ira olje- 
boring økte sterkt I volum fra 1976 til 1977. 

Bruttoinvesteringene i fast realkapital ut- 
gjorde 68,3 milliarder kroner 1 1977. I volum 
økte bruttoinvesteringene med 1,2 prosent, mot 
9,5 prosent áret før. Som i tidligere âr var 
det store forskjeller me'llom de enkelte n- 
ringer. Bruttoinvestering i sjofart ble redu- 
sert med vel 70 prosent 1 1977. Denne store 
volumnedgangen skyldes forst og fremst en 
sterk oking i salget av eldre skip - som be- 
grepsmessig regnes som negativ bruttoinveste- 
ring. Siden prisene pa nye skip økte, gikk inve- 
steringene i sjofart likevel ned med bare 17 
prosent i verdi. De samlede bruttoinvesteringer 
i oljevirksomheten okte med 11,7 prosent I vo- 
lum i 1977, mot 32,9 prosent áret for. En stor 
del av varene og tjenestene til investeringer 
i sjøfart og oljevirksomhet blir importert, 
slik at selv store endringer i disse investerin- 
gene bare i begrenset grad slàr ut i norsk 
produksjon. Holder en sjofart og oljevirk- 
somhet utenom, var volumokingen I investe- 
ringene 7,0 prosent. Boliginvesteringene ble 
redusert 1 volum med 2,5 prosent, mens inve- 
steringene i offentlig konsumkapital okte 
med 5,9 prosent Ira àret for. Okingen i indu- 
striinvesteringene var 15,7 prosent 1 1977. 
Det var sr1ig utbyggingen av de petrokje- 
miske anleggene pa Rafnes som dro dette 
tallet opp. 

Lagerinvesteringene var lave 1 1977, etter 
forelopige og usikre oppgaver, etter a ha hg- 
get pa et hoyt nivä 1 de tre foregàende àr. 
Som lager regnes ogsá varer under arbeid, 
og det var srlig nedgang av skip og olje- 
plattformer under arbeid som trakk totaltahlet 
ned i 1977. Lagerinvesteringene for de andre 
varegruppene samlet viste betydelig vekst, 
og lagerbehoidningene av mange varer er nà 
svrt hoye. Gjennom 1977 var det betydelig 
lageroking for eksportvarer, spesielt metaller 
og fórstoffer. Derimot viste lagrene av tre- 
og treforedhingsprodukter nedgang. De totale 
lagerbeholdningene av importvarer endret seg 
hite. Likevel okte lagrene av personbiler sterkt. 
Industriens og engroshandelens samlede lagre 
là hosten 1977 noe over toppniváet to âr tid- 
ligere. 

Det private konsum var i 1977 pa i alt 
106,7 milliarder kroner. Regnet I faste priser 
steg konsumet med 4,8 prosent fra 1976 til 
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1977, mot 6,3 prosent àret før. Nedgangen I 

veksttakten hadde rent beregningstekniske àr- 
saker; pa grunn av beregningsmàten i nasjo- 
nalregnskapet sb en reduksjon I trygdefor- 
valtningens kurpengesats til helseinstitusjo- 
nene i 1977 isolert sett Ut i redusert privat 
konsum og tilsvarende økt offentlig konsum. 
Volumveksten i den privatfinansierte delen 
av det private konsum var 6,4 prosent i 1977, 
om lag som àret for. Dette var en noe høyere 
vekst enn det en normalt skulle vente pa 
grunnlag av forelopige tall for inntektsutvik- 
hingen. Veksttakten for de ulike konsumvarene 
varierte som i tidligere àr betydehig. Volum- 
okingen var størst for gruppen transport, 
post- og teletjenester (9,4 prosent). økt kjop 
av personbiler bidrog sterkt til konsumveksten 
for denne gruppen. Ogsà gruppene fritids- 
sysler og utdanning og møbler og hushold- 
ningsartikler viste sterk oking. Svakest vekst 
hadde gruppene drikkevarer og tobakk (2,2 
prosent) og matvarer (2,9 prosent). 

Det offentlige konsumet var, etter fore- 
lopige og usikre anslag, pa 35,5 milliarder kro- 
ner i 1977. Volumokingen var 10,4 prosent, mot 
7,0 prosent àret for. En vesentlig del av veks- 
ten i 1977 har som nevnt beregningsmessige 
ârsaker. Holder en kommunalt heisestell uten- 
for, var veksten pa 5,6 prosent i 1977, mot 
7,2 prosent àret for. økingen var noe sterkere 
for det kommunale konsum enn for det statlige 
sivile konsum. MiIitrt konsum okte ubetydelig 
i 1977. 

Samlet import av varer og tjenester var i 

1977 pa 96,1 milliarder kroner, en eking pa 
11 prosent, mot 20 prosent áret før. I volum 
var stigningen 3 prosent, mot 12 prosent àret 
før. Importen av skip og oljeplattformer m.v. 
sank med om lag 7 prosent i verdi fra 1976 
til 1977, etter en oppgang pa hele 39 prosent 
áret for. Skipsfartens drifts-, reparasjons- og 
investeringsutgifter I utlandet økte i verdi med 
om lag 11 prosent bade i 1976 og 1977. Im- 
porten av andre varer og tjenester økte med 
om lag 13 prosent 1 1977, mot 19 prosent aret 
for. Oppgangen i 1977 var srlig sterk for 
biler, klr og skotoy og reisetrafikk. 

Priser og lenninger 
Bade den norske og den internasjonale pris- 

stigning er fortsatt sterk. Konsumvareprisene 
for OECD-omràdet under ett steg med rundt 
8 prosent fra 1976 til 1977. I Norge steg 
prisene pa konsumvarer fra 1976 til 1977 med 
9,1 prosent etter den offisielle konsumpris- 
indeksen, samme stigning som âret for. Den 
rekordsterke prisstigningen hjemme og ute 
i 1974 og 1975 ble merkbart dempet 1 1976, 
men har senere ikke ytterhigere avtatt. 
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I 1977, som i de foregâende âr, mottok Norge 
betydelige inflasjonsimpulser i form av pris- 
stigning pa import. I motsetning til âret før 
Ne disse impulser i 1977 forsterket ved kurs- 
fallet pa norske kroner, Prisstigningen for 
importvarer gjenspeiler seg blant annet i kon- 
surnprisindeksen etter leveringssektorer hvor 
delindeksen for importerte konsumvarer steg 
med 11,0 prosent; srlig sterk var prisstig- 
ningen for importerte konsumvarer uten norsk 
konkurranse (12,8 prosent). 

Ogsà innenlandske faktorer bidrog betyde- 
hg til konsumprisstigningen i Norge i 1977. 
Delindeksen for tjenester utenom husleie økte 
saledes med hele 12,9 prosent, mens prisene 
for fiskevarer steg med 11,3 prosent. Del- 
indeksen for andre norskproduserte konsum- 
varer (hovedsakelig industriprodukter) steg 
svakere (9,0 prosent) og jordbruksvarer økte 
med bare 3,3 prosent. 

Et samlet uttrykk for prisstigningen i Norge 
har en i nasjonalregnskapets prisindeks for 
varer og tjenester levert til innenlandske an- 
vendelser; denne viste en øking fra 1976 til 
1977 pa 9,7 prosent, mot 9,5 âret før. Pris- 
oppgangen var sterkest for bruttoinvesteringer 
i alt nâr lagerinvesteringer regnes med (11,7 
prosent). Holdes lagerinvesteringene utenom, 
var prisoppgangen for bruttoinvesteringene 
11,2 prosent. Nasjonalregnskapets prisindekser 
for bade offentlig og privat konsum viste en 
stigning pa 8,7 prosent fra 1976 til 1977. 

Det var fa tariffrevisjoner i 1977. De fleste 
lonnsoverenskomster ble revidert 1 1976 og 
fikk to ârs varighet. Avta]ene fra 1976 hadde 
imidlertid spesielle reguleringsbestemmelser 
for annet avtaleâr knyttet til en vurdering av 
den alminnelige økonomiske utvikling. Pa 
denne bakgrunn ble det - pa samme mate 
som i 1976 - gjennomfort lønnsreguleringer 
i 1977 samordnet med tiltak fra myndighetene. 
Resultatet av <<det hille tariffoppgjøret>> mel- 
loin LO og NAF var et generelt tillegg til alle 
voksne arbeidere pa 66 ore pr. time med virk- 
fling fra 1. april 1977. Det ble ogsa gitt lavt- 
lønnstillegg varierende fra 6 til 65 øre pr. 
time, (17 ore pr. time i gjennomsnitt). Alt i 
alt forte oppgjoret til en gjennomsnittlig 
lønnsoking pa 2,9 prosent. Oppgjøret for an- 
satte i staten og kommunene fikk en ramme 
Pd 7,7 prosent. Herav ble 4,4 prosent regnet 
som kompensasjon for mindre lonnsglidning 
i offentlig enn i privat virksomhet. Mynclig- 
hetene forpliktet seg til a senke personskattene 
med inntil 1 prosent av inntekten 1 1917. Sat- 
sene for arbeidsgiveravgiften til folketrygden 
ble okt med 0,7 prosentenheter i sone 1 og re- 
dusert med 0,5 prosentenheter i sone 2 og 
sone 3. 

Lonnsglidningen 1 1977 hadde om lag sam- 

me omfang som i de to foregdende dr. Fra 
3. kvartal 1976 til 3. kvartal 1977 er glid- 
ningen i gjennomsnitt beregnet til drøyt 6 
prosent. Lonn pr. drsverk for alle nringer 
under ett steg med 10,1 prosent fra 1976 til 
1977. Bedriftenes lønnskostnader pr. drsverk, 
som ogsd omfatter arbeidsgiveravgift til fol- 
ketrygden, steg, ifolge nasjonalregnskapets 
forelopige tall, med 10,2 prosent fra 1976 til 
1977. økingen i lønnskostnadene fra 1976 til 
1977 var noe svakere enn i de nrmest fore- 
gdende dr; fra 1975 til 1976 økte lønnskostna- 
dene pr. drsverk med 12,7 prosent, mens okin- 
gen fra 1974 til 1975 var sd hey som 18,3 
prosent. 

Det er vanskelig a bedomme betydningen 
av de kombinerte inntektsoppgjør for de to 
siste dr. En kan konstatere at veksttakten i 
lonnskostnadene har avtatt i forhold til topp- 
dret 1975, men historisk sett er veksttakten 
fortsatt høy. Myndighetenes rent okonorniske 
bidrag til inntektsoppgjorene synes bare a ha 
hatt beskjeden betydning for lonnsveksten. 
Sett pd bakgrunn av det stramme arbeids- 
markedet og den internasjonale prisstigning - og ikke minst de forventninger som ble 
skapt om vekst i disponibel realinntekt - 
har ikke den sterke veksten i lønnskostnader 
I de siste to dr vrt overraskende. Den rela- 
tivt sterke oking I eierinntektene i visse skjer- 
mede og hjemmekonkurrerende nringer ma 
ogsd antas a ha hatt vesentlig betydning. 

Inntekter og inntektsfordeling 
Nasjonalregnskapets oppgaver over inn- 

tektsutviklingen bygger for en stor del pa 
indirekte beregninger med betydelige feilmar- 
giner. For hver nring er det beregnet en 
faktorinntekt fordelt pa lønnskostnader og 
eierinntekt (inntekt av produksjonskapital og 
av eget arbeid). Usikkerheten i anslagene er 
srlig stor for eierinntekten og dens forde- 
ling pa nringer, spesielt i dr med store prig- 
endringer. 

De samlede nominelle inntekter uttrykt ved 
faktorinntekten, okte med 12,1 prosent fra 
1976 til 1977, mens veksten fra 1974 til 1975 
var 15,3 prosent og fra 1975 til 1976 13,6 
prosent. Lønnskostnadene (lonn og arbeids- 
giveravgift til folketrygden m.v.) steg med 
12,3 prosent, mot 15,3 prosent dret for, og de 
samlede eierinntekter steg med 11,3 prosent 
mens veksten bare var 7,7 prosent fra 1975 
til 1976. 

Lonnskostnadene steg med 12 milliarder 
kroner i 1977, hvorav 10 mihliarder I lønn og 
2 mifliarder 1 arbeidsgiveravgift til folketryg- 
den m.v. Dette tilsvarer en øking pa henholds- 
vis 12,2 og 12,9 prosent fra 1976 til 1977. Som 
andel av faktorinntekten steg bade lønn og 



arbeidsgiveravgift svakt fra 1976 til 1977. Til 
sammen utgjorde lønnskostnadene 79,4 pro- 
sent av faktorinntekten i 1977. 

Foreløpige og usikre anslag for utviklingen 
i eierinntektene fra 1976 til 1977 viser store 
variasjoner fra nring til nring. I jordbruk 
har veksten vrt srlig sterk de to siste 
àrene. Fra 1975 til 1976 var veksten nesten 
27 prosent og fra 1976 til 1977 ytterligere 
30 prosent (1,4 milliarder kroner). For skog- 
bruk og fiske var det en svak nedgang 1 eler- 
inntektene fra 1976 til 1977. 

For industrien under ett økte eierinntektene 
med 17,3 prosent siste àr, mens det var en 
nedgang pa 2,8 prosent fra 1975 til 1976. 
Imidlertid varierer utviklingen i eierinntek- 
tene sterkt mellom ulike industrigrupper. 

I utekonkurrerende industri sank eierinn- 
tektene med vel 6 prosent fra 1976 til 1977. 
Dette kom pa toppen av en kraftig reduksjon 
de to foregàende âr. Etter nasjonalregnskapets 
foreløpige tall var eierinntektene i denne del 
av industrien i 1977 bare oni lag 1 milliard 
kroner, mot om lag 3 milliarder kroner i 1974. 

Skjermede og hjemmekonkurrerende indu- 
strigrupper har hatt nominelt sett økende eier- 
inntekter siden 1974, som var et jevnt bra ar 
for disse industrier. Skjermet industri hadde 
i 1977 en vekst i eierinntektene pa om lag 30 
prosent (0,7 milliarder kroner), mot 7,5 pro- 
sent âret før og nr 23 prosent fra 1974 til 
1975. Hjemmekonkurrerende industri hadde 
en vekst i eierinntektene p4 om lag 16 pro- 
sent (0,5 milliarder kroner) fra 1976 til 1977, 
som àret før, men lavere enn veksten fra 1974 
til 1975, som var pa nr 30 prosent. Utviklin- 
gen var svrt ulik innen denne gruppen. I 
hjemmekonkurrerende konsumvareindustri, 
som hadde at forholdsvis dàrlig ár i 1975, 
ble eierinntektene fordoblet fra 1975 til 1977; 
dette ma ses p4 bakgrunn av den okte kon- 
sumettersporsel. For hjemmekonkurrerende 
investeringsvareindustri var 1975 et svrt 
godt ár, og fram til 1977 økte eierinntektene 
lite. 

I innenriks sjøfart var eierinntekten nega- 
tiv bade i 1976 og 1977, henholdsvis - 2,1 
milliarder kroner og 3,6 milliarder kroner. 
Eierinntekten i utvinning og rertransport av 
räoije og naturgass okte mye svakere siste âr 
enn âret for, hovedsakelig som en felge av de 
problemer som oppsto p4 Ekofisk-feltet. Vekst- 
ratene var henholdsvis 10,6 og 63,0 prosent. 

I skjermede nringer utenom jordbruk og 
skjermet industri okte eierinntektene med 
13,1 prosent siste âr, mans økingen àret før 
var 4,9 prosent. I disse nringene er det srlig 
eierinntektene i hoteil- og restaurantdrift, 
bank- og forsikringsvirksomhet og tjeneste- 
yting som har økt sterkt. 
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Ved en vurdering av disse taflene for eier- 
inntektene i 1977 er det viktig 4 vre opp- 
merksom p4 at dot erfaringsmessig ofte viser 
sag nodvendig 4 foreta store endringer i de 
ferste grove anslag. 

De foreløpige beregningene viser at eier- 
inntekten som andel av faktorinntekten i 

skjermet industri ekte sterkt i forhold til 
àret for, nemlig fra 24,1 til 27,4 prosent. 
Dette var en fortsettelse av en utvikling som, 
riktig nok ikke med samme styrke, har pâgâtt 
siden 1973, og som bryter med erfaringer fra 
tidligere àr. Ogsâ for enkelte andre skjer- 
made nringer og for hjemmekonkurrerende 
industri har det vrt en tilsvarende tendens. 
Dette kan tyde p4 at ekte fortjenesternargi- 
ner - muliggjort blant annet ved den eks- 
pansive økonomiske poiitikken - har bidratt 
merkbart til prisokingen i de seinere âr, og 
dermed indirekte til kostnadsokingene for ute- 
konkurrerende nringer. 

Den samlede offentlige og private disponible 
inntekt (disponibel inntekt for Norge) steg 
fra 1976 til 1977 med vel 15 milliarder kro- 
ner etter foreløpige tall. Nominelt var dette 
en stigning p4 10,9 prosent, mans den reelle 
stigning (ved deflatering med prisindeksen 
for inneniandsk bruk av varer og tjenester) 
var 0,9 prosent, mot 2,6 prosent stigning fra 
1975 til 1976. Voiumveksten i nettonasjonai- 
produktet bidrog isolert sett med 3,7 prosent- 
enheter til den samlede realinntektsoking, 
mens økt rente- og stønadsunderskott over- 
for utiandet og forverring av bytteforholdet 
m.v. trakk veksten ned med henholdsvis 1,0 
og 1,8 prosentenheter. 

Den private disponible inntekt (dvs. pri- 
vat inntekt av arbeid og kapital tillagt stø- 

nader fra det offentlige og utlandet og fratruk- 
ket trygdeavgifter og direkte skatter) økte 
med snaut 14 milliarder kroner, eller 14,9 
prosent, fra 1976 til 1977. (I disse og de fol- 
gende tailene er trygdeforvaltningens utgif- 
ter til helsepleie holdt utenfor, fordi folke- 
trygdens refusjon av helseinstitusjonenes Ut- 
gifter ble satt kraftig ned i 1977.) Dette var 
en sterkere eking enn i de private bruttoinn- 
tektene, dat vil si inntekter for direkte skat- 
ter er trukket fra og stønader lagt til, som 
samlet stag med 11,9 prosent. Arsaken er 
dais at do direkte skattene steg langt svakere 
ann bruttoinntektene, dais at veksten i stona- 
dene var sterkere enn bruttoinntektsveksten. 
Dermed vista direkte skatter i prosent av 
inntekt far skatt en nedgang fra 1976 til 
1977. Defiateres privat disponibel inntekt med 
at veid gjennomsnitt av nasjonairegnskapets 
prisindekser for privat konsum og investe- 
ring (medregnet lagerøking), finner en at 
kjøpeevnen av den private disponible inntek- 



122 Sluttord. 

ten overfor varer og tjenester økte med 4,3 
prosent fra 1916 til 1911. 

Det foreligger bare summariske og forholds- 
vis usikre opplysninger om hvordan endringen 
i total privat disponibel inntekt siste ár for- 
delte seg pa sosialgrupper. For gruppen lenns- 
takere, trygdede og pensjonister sett under 
ett viser foreløpige anslag en oppgang i den 
nominelle disponible inntekten pa 15 prosent 
fra 1976 til 1977. Denne gruppens inntekter 
anvendes hovedsakelig til konsum, og deflate- 
ring med nasjonalregnskapets prisindeks for 
privat konsum gir en øking i disponibel real- 
inntekt (kjøpeevne overfor varer og tjenester 
til konsum) pa 5,8 prosent. For andre inn- 
tektstakere sett under ett - selvstendig n- 
ringsdrivende (herunder bønder), aksjesel- 
skaper o.1. - var det en stigning i nominell 
disponibel inntekt pa 14,4 prosent ifølge de 
forelspige anslag. Ved vurdering av dette tal- 
let ma en ta hensyn til at mye av denne 
inntekten anvendes til kjop av investerings- 
varer, som fra 1976 til 1917 nar lagerin- 
vesteringer regnes med - steg sterkere i 
pris enn konsumvarene (med 11,7 prosent). 

Offentlige stønader utgjorde en sterre an- 
del av den private disponible inntekten i 1977 
enn âret før. Selv om en tar hensyn til at en 
del av stønadene gdr til de yrkesaktive, inne- 
brer dette at den del av faktorinntekten 
som ble overført fra de yrkesaktive til dem 
som permanent eller midlertidig er ikke-yrkes- 
aktive, var starre i 1977 enn âret før. Serlig 
stor var økingen i folketrygdens utgifter til 
alders- og uforepensjoner. Denne tendens 
har vmrt tydelig i en rekke àr. 

Utviklingen i disponible realinntekter for 
hovedgrupper av private konsumenter kan 
dekke over store variasjoner innen de enkelte 
gruppene. Beregninger over utviklingen i dis- 
ponibel realinntekt fra 1976 til 1977 for ut- 
valgte typer av hushoidninger med lønnsinn- 
tekt I begge âr som gjennomsnittet for indu- 
striarbeidere, viser en vekst pr. husholdning 
pa omkring 3,5 prosent. Tilsvarende vekst for 
lønnstakerhushold med inntektsnivd i begge âr 
som for gjennomsnittet for funksjonrer 
ifolge NAF's statistikk var omkring 3 prosent. 
For husholdninger med folketrygdens minste- 
pension som eneste inntektskilde i begge âr, 
var økingen i disponibel realinntekt i 1977 vel 
7 prosent for ektepar og snaut 6 prosent for 
enslige, mens veksten i disponibel realinntekt 
det siste àret var vesentlig mindre enn dette 
for pensjonister med høyere pension fra fol- 
ketrygden. 

Utenrilcsøkonomien 

Underskottet pa driftsregnskapet overfor 
utlandet i 1977 ble 26,3 milliarder kroner 

etter foreløpige oppgaver, dvs. vel 5,7 mu- 

harder kroner høyere enn i 1976 og det boy- 
este underskottet Norge noen gang har hatt. 
Underskottet svarte til nr 14 prosent av 
bruttonasjonalproduktet. De rekordhøye un- 
derskottene i 1975, 1976 og 1977 hadde blant 
annet en direkte sammenheng med oljevirk- 
somheten og med myndighetenes vaig av øko- 
nomisk politikk for a møte virkningene av den 
internasjonale lavkonjunktur. De økonomisk- 
politiske tiltakene tok primert sikte pa . 

trygge sysselsettingen gjennom innenlandsk 
ettersporselsstimulering, men innebar ogsá at 
importvolumet matte eke sterkt. Virkningen 
pa driftsbalansen ble ytterligere forsterket av 
at importprisene fra 1976 til 1977 steg med 
7,8 prosent, mens eksportprisene steg med 
bare 4,1 prosent. 

Vare- og tjenestebalansen viste et import- 
overskott pa 20,2 milliarder kroner i 1977 
eller 3,7 milliarder kroner mer enn i 1976. 
Eksportverdien økte med 8,2 prosent, mens 
importverdien steg med 11,0 prosent. Netto- 
importen av varer uten skip og oljeplattfor- 
mer steg med 5 milliarder kroner fra 1976 til 
1977. Eksporten av raolje og naturgass okte 
med 1,4 milliarder kroner og har for 1977 
kommet opp i vel 8 milliarder kroner. Netto- 
importen av skip og oljeplattformer gikk ned 
med i alt 2,6 milliarder kroner. Knapt halv- 
parten av dette var nedgang i nettoimporten 
av skip til handelsflaten (import av nye og 
eldre skip minus eksport av eldre skip). Netto- 
eksporten av tjenester sank med 1,3 milliar- 
der kroner; nettoinntekter av skipsfart og 
oljeboring ble redusert med 0,5 milliareder 
kroner, mens det for reisetrafikk var en ok- 

ing I nettoimporten pa 0,8 milhiarder kroner. 
Jjnderskottet pa rente- og stonadsbalansen 

okte med 2,0 mifliarder kroner og utgjorde I 

1977 hehe 6,1 milliarder kroner. Stigningen 
skyldtes i forste rekke okte netto renteutgifter 
til utlandet, men ogsa netto stønader til ut- 
landet gikk opp. økingen I netto renteutgif- 
ter har sammenheng med den sterke øking 
i Norges gjeld til utlandet som har funnet sted 
i de siste 3-4 arene. Nettogjelden utgjorde 
etter foreløpige anslag 80 milliarder kroner 
ved utgangen av 1977, mot bare 20 milliarder 
kroner ved utgangen av 1974. Finansieringen 
av underskottene i 1977 og de nrmest fore- 
gáende ar har ikke skapt vesenthige proble- 
mer. Norges samlede netto gull- og valuta- 
beholdninger viste bare forholdsvis smà end- 
ringer i 1977 og utgjorde ved utgangen av 
oktober nr 9,7 mifliarder kroner. 

Volumet av eksporten økte fra 1976 til 
1977 sterkere enn volumet av importen (hen- 
holdsvis 3,9 prosent og 3,0 prosent), floe som 
ikke har vrt tilfelle siden 1972. Nãr vare- 



og tjenestebalansen likevel viste en betyde- 
hg øking i importoverskottet, henger det sam- 
men med at det totale bytteforholdet overfor 
utlandet forverret seg ogsã i 1977. Forver- 
ringen var 3,4 prosent fra 1976 til 1977, mot 
3,7 prosent i dret før. 

Den kraftige økingen i underskottet i Nor- 
ges varebalanse overfor utlandet I de siste 
árene har ogsà sammenheng med at norske 
produkter har tapt markedsandeler bade hjem- 
me og ute. For eksportmarkedet kommer 
dette til uttrykk ved at den totale importen 
til Norges viktigste handelspartnere har vokst 
raskere enn norsk eksport til disse landene. 
Mens markedsandelene, regnet I verdi, i drene 
1973-1975 var forholdsvis stabile eller svakt 
økende for viktige eksportvarer, gikk de til 
dels kraftig ned fra 1975 til 1976. For tre- 
forediingsprodukter, maimer, metahler og ma- 
skiner sett under ett tapte norske produsenter 
i dette dret markedsandeler i eksportmarke- 
dene pa rundt regnet 5 prosent av eksporten 
av disse produktene. De siste tiigjengehige 
tail tyder pa at denne tendensen seinere er 
forsterket; fra forste haivàr 1976 til første 
halvár 1977 er tapet av markedsandeler for 
disse produktene beregnet til 10-12 prosent 
av eksporten. 

Ogsà hjemmekonkurrerende industri har 
tapt markedsandeler I betydehig omfang i 

de seinere àr. For bearbeidde industriproduk- 
ter har andelen av den totale innenlandske 
etterspørsel scm er dekket ved produksjon av 
norske bedrifter, gjennomgáende vrt fahiende 
siden 1972. Malt i 1970-priser var denne an- 

delen om lag 57 prosent i 1977, etter et fail 
pa om lag 5 prosentpoeng Ira 1972. De norske 
produsentene av râvarer og iite bearbeidde 
varer har derimot hatt forholdsvis stabile eller 
svakt okende andeler av hjemmemarkedet de 
seinere dr. 

For hjemmekonkurrerende produkter sett 
under ett har prisene økt kiart sterkere enn 
for tiisvarende utenlandske varer. Denne pris- 
utvikhng forkiarer nok en vesentlig del av 
tapet av markedsandeier. Fortjenestemargi- 
nene for hjemmekonkurrerende produkter sy- 
nes a holde seg bedre oppe enn konkurranse- 
situasjonen skuile tilsi og klart høyere enn for 
eksportvarene sett under ett. Dette tyder pa 
at konkurranseutsatte bedrifter som selger 
pa hjemmemarkedet, ofte har storre mulig- 
heter for a føre en selvstendig prispohitikk enn 
bedrifter som selger i utlandet. 

Perspektiver 
Ved inngangen til 1978 er Sarnbandssta- 

tene inne i en periode med forholdsvis god 
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produksjonsvekst. Veksten vil etter alt a 
dømme fortsette i 1978; de fleste amerikanske 
prognoser regner med en oking I bruttona- 
sjonalprodukt pa mellom 4 og 5 prosent for 
dret som helhet. I Vest-Europa er konjunktur- 
utsiktene vesenthig dárhigere. Produksjonsvek- 
sten er svak, og med den økonomiske pohitikk 
som de fieste land av pris- og valutahensyn 
føier seg tvunget til a føre, er ingen bedring I 

sikte I àr. Etter OECD's prognoser vii brutto- 
nasjonalproduktet i Vest-Europa sett under 
ett stige med bare 2½ prosent fra 1977 til 
1978. Det betyr at arbeidsløsheten vil komme 
til a stige og at veksten I den europeiske sam- 
handel vii bli beskjeden. 

Norske eksportnringer vii stà overfor et 
bare svakt ekspanderende eksportmarked i 

1978; etter OECD's beregninger vii Norges 
eksportmarkeder for industriprodukter øke 
med 3,5 prosent. Vi kan ikke uten videre 
vente at den tradisjonehhe norske vareeksport 
vii oke i takt med dette, fordi vi med vàrt hcye 
kostnadsnivà ma vre forberedt pa ytterhigere 
d tape markedsandeler. Et forbehold ma tas 
for mulige virkninger av endringer i de inter- 
nasjonale vaiutakurser. Silk det ser ut I dag, 
er det reaiistisk a regne med at utenlands- 
etterspørseien neppe vii gi vekstimpulser I 
innevrende âr. 

Innenhands viser statistikk over planiagte 
investeringer at det etter here ars oppgang 
ikke ienger kan ventes økt investeringsetter- 
sporsel fra bergverk, industri og oljeutvinning. 
Skipsinvesteringene vii fortsatt gâ ned. Pro- 
duksjon for hager vii vanskehg kunne skje i 
samme omfang I ar som I fjor. Selv med en 
ventet viss vekst i investeringer i bohger 
synes det som om vekstimpuiser i tiden 
framover bare vii kunne komme Ira den 
private konsumetterspørsei og offentlig kjøp 
av varer og tjenester. Men utfaiiet av varens 
inntektsoppgjør, arten og omfanget av sta- 
tens medvirkning ved disse, og tempoet I den 
varshede nedbygging av punktstetten til n- 
ringslivet er faktorer som vii f betydning. 
Partene pa arbeidsmarkedet synes a vre inn- 
stiit pa et oppgjør med smà eiler ingen re- 
elie inntektsforbedringer. Myndighetene har 
varsiet at en stram økonomisk poiitikk vii 
bhi nødvendig. 

Under disse forhoid vii ettersporseisutvik- 
hingen i 1978 neppe gi rom for noen vesenthig 
produksjonscking I tradisjoneiie nringer, og 
arbeidsiesheten vii ventehig øke. Men om 
intet uforutsett hender, vii utvinningen av 
oije og naturgass bli trappet sterkt opp, shik 
at nasjonalproduktet - det vaniige mâl for 
produksjonsveksten - ogsd I innevrende ar 
vii vise betydeiig oppgang. 





Utlandet 
Januar 
1. Frankrike 

Merverdiavgiftssatsen settes ned fra 20 pro- 
sent til 17,6 prosent. Prisstoppen, som ble iverk- 
satt i siutten av september 1976, oppheves. 

Beigia 
Diskontoen. settes ned fra 9 prosent til 8 pro- 

sent. Rammen for bankenes iáneopptak i nasjo- 
nalbanken økes med 10 prosent. 

Nederiand 
Diskontoen settes ned fra 6 prosent til 5 pro- 

sent. 

10. Sverige 
Forsiaget til statsbudsjett for finansâret 1977 

78 (1. juli 1977-30. juni 1978) legges fram. 
Det har en total utgiftsside pa 125 milliarder 
svenske kroner, en øking pa 13,4 prosent fra 
àret før. Budsjettforslaget er gjort opp med et 
underskott pa 16 milliarder krorier, nr 4 milli- 
arder kroner mer enn underskottet i det opp- 
rinnelige budsjettforslaget for finansâret 1976- 
77. Regjeringen foreslâr blant annet store kre- 
dittgarantier til skipsverftene og vii yte bety- 
delig økonomisk støtte til stálverk og glass- og 
tekstilindustri i Nord-Sverige. 

17. Sambandsstatene 
President Fords forsiag til statsbudsjett for 

finarisaret 1977-78 (1. oktober 1977-30. sep- 
tember 1978) legges fram. Forsiaget har en. total 
utgiftsside pa 440 milliarder dollar, 7 prosent 
høyere enn det antatte regnskapsresultat for 
finansaret 1976-77, og er gjort opp med et 
underskott pa 47 milliarder dollar, 10 milliarder 
dollar mer enn i innevrende budsjettàr. For- 
svarsutgiftene foresias økt betydelig. 
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24. Storbritannia 
Regjeringen opptar et lan pa 1,5 milliarder 

dollar fra en gruppe av amerikanske, vest-tyske 
og britiske banker som ledd i en plan for a styrke 
pundet. Lepetiden for det nye lanet er 7 ar. 

Italia 
Industriforbundet og de største fagforbundene 

inngar avtale om a modifisere ordningen med 
automatisk indeksregulering av lenningene og 
blir enige om at 7 offentlige heytidsdager skal 
bli vanlige arbeidsdager mot en tilsvarende øking 
i lønningene. 

Sambandsstatene 
President Carter legger fram forslag om økte 

offentlige utgifter og reduserte skatter for i alt 
31 milliarder dollar. Om lag halvparten av be- 

løpet foreslás anvendt i innevrende budsjett- 
ar (fram til slutten av september). Regjeringen 
venter at forsiaget vii skape 760 000 nye arbeids- 
plasser. 

Februar 
1. Canada 

Diskontoen settes ned fra 8,5 til 8 prosent. 

13. Beigia 
Regjeringen foresiár økte offentlige utgifter 

for i alt 10 milliarder belgiske franc og reduserte 
skatter for 19 milliarder belgiske franc for bud- 
sjettaret 1977 for a stimulere økonomien og øke 
sysselsettingen. 

Nederland 
Regjeringen foreslâr økte utgifter til spesielle 

sysselsettingstiltak. 

Belgia 
Diskontoen settes ned fra 8 til 7 prosent. 
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22. Frankrike 
Regjeringen bevilger 3 milliarder franc i ian 

til bedrifter som vii øke eksportandelene av sine 
saig og kreditter for i alt 1,8 milliarder franc 
til utvikiingsland som kjøper franskproduserte 
varer. 

22. Storbritannia 
Regjeringen vedtar a forlenge priskontrollen 

etter at den návrende prisreguleringen utiøper 
31. juii I ár. 

22. Spania 
Regjeringen foreslár tiltak for a dempe pris- 

stigningen og øke produksjon og sysselsetting. 
Tiltakene oinfatter blant annet priskontroil pa 
spesielle varer og økte utgifter til off entlige in- 
vesteringer. 

22. Sambandsstatene 
President Carter legger fram nytt budsjett- 

forsiag for 1977/78 til erstatning for forsiaget 
som president Ford la fram 17. januar. I forhold 
til Ford's budsjettforsiag foreslár Carter høyere 
beviigninger til sosiale formal og lavere beviig- 
finger tii forsvaret. Samiet viser Carter's forsiag 
en utgiftsside pa 459,4 miliiarder dollar og et 
underskott pa 57,7 milliarder dollar. 

28. Portugal 
Valutaen skrives ned med 15 prosent. Dis- 

kontoen settes opp fra 6 4 til 8 proserit, og im- 
portavgiften økes pa enkeite varer. 

Mars 
3. Danmark 

Diskontoen settes ned fra 10 til 9 prosent. 

3. Sverige 
Regjeringen foreslâr nye tiltak for a stimulere 

in.vesteringene og støtte kriserammet industri. 
Tiltakene omfatter blant annet statlige garan- 
tier for heie 40 prosent av lanesummen for spesi- 
elle investeringer og økt støtte til tekstii- og 
bekledningsindustri for i alt 440 miilioner 
svenske kroner. 

9. Danmark 
Nasjonalbanken hever utlanstaket for ban- 

kene med 3 prosent. 

12. Japan 
Diskontoen settes ned fra 6,5 til 6 prosent. 

Danmark 
Fagforeningene og arbeidsgiverne blir enige 

om en to-arig kollektiv lønnsavtale som gir en 
lønnsøkning pa om lag 6 prosent første avtale- 
âr. 

Frankrike 
Regjeringen vedtar økte offentlige utgifter for 

i alt 20 milliarder franc i innevrende budsjett- 
ar, men pa grunn av høyere skatteinntekter enn 
tidligere antatt, ventes underskottet pa stats- 
budsjettet a øke med bare 10 milliarder franc 
i forhoid til regjeringens oppriniielige forsiag. 
Om lag halvparten av de økte offentlige utgif- 
tene vii vere subsidier til nasjonalisert industri 
og okte sosiale utgifter. 

Sverige 
Riksbanken vedtar a sette ned kravet til f or- 

retningsbankenes likviditetsreserver med 2 pro- 
sent fra 1. april. 

27. Frankrike 
Regjeringen vedtar a gi kreditter for ialt 8 

milliarder franc for a øke de private investerin- 
gene. 

29. Storbritannia 
Regjeringen legger fram sitt forsiag tii stats- 

budsjett for finansaret 1977-78. Budsjettet har 
en utgiftsside pa 43,5 miliiarder pund og er gjort 
opp med et underskott pa 5,7 milliarder pund, 
mens regnskapsresuitatene for innevrende bud- 
sjettar ansias til henholdsvis 39,4 milliarder 
pund og 5,6 milliarder pund. Budsjettforsiaget 
omfatter letteiser i den direkte beskatningen 
som i kommende budsjettâr vii gi 1,8 miliiarder 
pund mindre i inntekter cnn uendrede regier. 
Vel 800 miliioner pund av skattelettelsene er 
øremerket for inntektsoppgjørerte til sommeren 
og hesten og betinget av akseptabie>> lønnsav- 
taler. 

April 
1. Sverig e 

Likviditetsreservekravene for bankene settes 
ned med 2 prosentpoeng. 

4. Det vest-europeiske valuta- 
samarbeidet. 

Sen.tralkursene pa valutaene innenfor det vest- 
europeiske vaiutasamarbeidet, den sakalte <sian- 
gew>, endres. Svenske kroner skrives ned med 
6 prosent og danske og norske kroner skrives 
ned med 3 prosent i forhold til tyske mark, 
nederiandske gyiden og beigiske franc. 



4. Sverige 
I samband med nedskrivningen av den svenske 

kronen foreslár regjeringen ytterligere tiltak for 
a redusere underskottene i utenriksregnskapet 
og for a dempe veksten i den inneniandske etter- 
spørselen. Merverdiavgiftssatsen foresls økt 
med nr 3 prosentpoeng til 20,63 prosent og en 
investeringsavgift pa 15 prosent foresids inn- 
ført pa spesielie byggearbeider. 

14. Sambandsstatene 
President Carter trekker tilbake sitt forsiag 

(Se 27. januar) om skattelettelser for i alt 13--- 
14 milliarder dollar. Regjeringen venter ná at 
den økonomiske veksten vii bli tilstrekkelig 
sterk uten disse skattelettelsene. 

Sverige 
Regjeringen foreslâr økt stette til den krise- 

rammede skipsbyggingsindustrien. Forsiagene 
innebrer blant annet økte kreditter til bygging 
av skip for lager og avskrivningslân til svenske 
redere som bestiller skip fra svenske verft. 

Frankrike 
Regjeringen foreslâr et 4-ârig program pa i alt 

12 milliarder franc for a støtte stâlindustrien. 

19. Japan 
Diskontoen settes ned fra 6 prosent til 5 pro- 

sent. 

Mai 
Belgia 

Diskontoen settes ned fra 7 prosent til 6,5 
prosent. 

Canada 
Diskontoen settes ned fra 8 prosent til 7,5 

prosent. 

11. Nederland 
Diskontoen settes ned fra 4,5 prosent til 3,5 

prosent. 

16. Sverige 
Kvotene for forretningsbankenes plasseringer 

i Sveriges Riksbank settes ned fra 4 prosent til 
2 prosent. 

19. Sambandsstatene 
Kongressen godkjenner et <<tak>> pa 460,9 mull- 

arder dollar i samlede utgifter i budsjettâret 
1977-78 som begynner 1. oktober 1977. Under- 

skottet i budsjettet er pa 64,4 milliarder dollar 
eller nesten 7 milliarder dollar mer enn i det 
forsiag regjeringen Ia fram tidligere i àr. 

23. Vest-Tyskland 
Forbundsbanken reduserer bankenes minste-. 

reservekrav med 5 prosent, og rammene for 
rediskonteringskreditter i sentraibanken økes 
med 2,5 milliarder dollar. 

25. Vest-Tyskiand 
Regjeringen godkjenner et program for i alt 

600 millioner mark for a redusere arbeidsløs- 
heten. 

Juni 
3. Sverige 

Riksdagen vedtar med knapt flertall at Sverige 
skal ga inn som medlem i den interamerikanske 
utviklingsbank (1DB). 

øste rn ke 
Regjeringen foreslãr a redusere de offentlige 

utgiftene med 3 milliarder shilling neste àr for 
a dempe prisstigningen og a redusere under- 
skottene i utenriksregnskapet, 

østerrike 
Diskontoen settes opp fra 4 prosent til 5,5 

prosent. 

13. Italia 
Diskontoen settes ned fra 15 prosent til 13 

prosent. 

Frankrike 
Diskontoen settes opp fra 8 prosent til 9,5 

prosent for a motvirke fallet i kursen pa franc. 

Belgia 
Diskontoen settes ned fra 6,5 prosent til 6 

prosent. 

27. Portugal 
Elleve land - deriblant Norge - har bevil- 

get Portugal et lan pa 750 millioner dollar for 
a redusere landets betalingsprobiemer overfor 
utlandet. 

30. Danmark 
Sentralbanken hever utlânsrammen for ban- 

kene med 2 prosent. 
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Juli 
1. OPEC 

Elleve av medlemsiandene avstár Ira a øke 
ráoljeprisen med 5 prosent slik de ble enige om 
17. desember 1976. De øvrige to medlemsiandene 
(Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater) 
øker prisen pa sin. eksport av räolje, slik at alle 
OPEC-landene far samme rdoljepris. 

1. Storbritannia 
Størsteparten av skipsbyggingsindustrien nas- 

j onaliseres. Alle de nasjonaliserte seiskapene 
samles under det statlige British Shipbuilders. 

Finland 
Finland blir medlem av den interamerikanske 

utviklingsbank (1DB). 

Spania 
Myndighetene vedtar a la valutaen flyte fritt 

og kursen pa pesetas gâr ned med om lag 20 
prosent i forhold til dollar. 

14. Sveits 
Diskontoen settes ned fra 2 prosent til 1,5 

prosent. 

22. Frankrike 
Regjeringen øker bankenes rammer for kort- 

siktig eksportkreditt til store foretak. 

Spania 
Diskontoen settes opp fra 7 prosent til 8 

prosent. 

Frankrike 
Regjeringen vedtar økt støtte til skipsbyg- 

gingsindustrien. 

27. Spania 
Den formelle søknad om medlemskap i EF 

leveres. 

31. Belgia 
Regjeringen legger fram sitt forslag til stats- 

budsjett for 1978. Det har en total utgiftsside 
pa 956 milliarder franc, 11 prosent høyere enn 
i inrievrende budsjettdr. Forsiaget er gjort opp 
med et underskott pa 24 milliarder franc, mot 
60 milliarder franc i innevrende budsjettár. 
Regjeringen venter en vekst i bruttonasjonal- 
produktet pa 3 prosent fra 1976 til 1977 og en 
prisstigning pa om lag 11 prosent. 

August 
4. Sverige 

Likviditetsreservekravene for bankene settes 
ned med 2 prosentpoeng. 

Vest-Tysklan.d 
Bankenes minstereservekrav settes ned med 

10 prosent. 

Sveits 
Regjeringen foreslâr nedskjringer pa stats- 

budsjettet for 1978. Tiltakene, som vil redusere 
underskottet med 1 milliard franc, innebrer 
reduserte offentlige utgifter og økte skatter og 
avgifter. 

26. Portugal 
Regjeringen vedtar en rekke innstrammings- 

tiltak for a redusere underskottene i utenriks- 
regnskapet. Blant annet skal de offentlige ut- 
giftene skjres ned med mellom 10 og 20 prosent, 
og bensinprisen og investeringsavgiften blir for- 
høyet. Kursen pa landets valuta, som ble skrevet 
ned med 15 prosent 25. februar, skal heretter 
flyte fritt. Diskontoen settes opp med 5 prosent- 
poeng til 13 prosent. 

29. eDet vest-europeiske valuta- 
s a m a r b e i d e t>> 

Sentralkursene for valutaene i det vest-euro- 
peiske valutasamarbeidet <<slangew>, justeres. 
Danske og norske kroner skrives ned med 5 
prosent I forhold til tyske mark, nederlandske 
gylden og belgiske franc. 

29. Sverige 
I forbindelse med de nvrige kursjusteringene 

innenfor det vest-europeiske valutasamarbeidet 
skrives svenske kroner ned med 10 prosent, og 
Sverige trekker seg Ut av <<slangen. Regjeringen 
legger fram et program for a dempe prisstignin- 
gen og bedre industriens konkurranseevne, blant 
annet vii arbeidsgiveravgiften bli satt ned fra 
4 prosent til 2 prosent fra 1. januar 1978. Gene- 
rell prisstopp innføres fram til 31. oktober. 

29. Italia 
Diskontoen settes ned fra 13 prosent til 11,5 

prosent. 

31. Finland 
Finske mark skrives ned med om lag 3 prosent. 

31. Frankrike 
Diskontoen settes ned fra 10,5 prosent til 9,5 

prosent. 



September 
5. Japan 

Diskontoen settes ned fra 5 prosent til 4,25 
prosent. 

6. Japan 
Regjeringen legger fram et program for a 

stimulere økonomien. Tiltakene omfatter blant 
annet økte off entlige utgifter og aye lan til hus- 
bygging for i alt 2 000 milliarder yen. 

6. Danma.rk 
Folketinget vedtar en rekke tiltak for redu- 

sere underskottene i utenriksregnskapet og for 
a øke 'sysselsettingen. Tiltakene omfatter blant 
annet en heving av merverdiavgiftssatsen fra 15 
prosent til 18 prosent og økte avgifter pa tobakk, 
alkohol og motorkjøretøyer. Videre vedtas det a 
øke støtten til energisparetiltak og a forlenge 
ordningen med ekstraavskrivninger for investe- 
ringer i maskiner og utstyr. 

7. Frankrike 
Regjeringens forslag til statsbudsjett for 1978 

viser en øking i de samlede utgifter pa 12,5 pro- 
sent til 398 milliarder franc, og et underskott 
pa 8,9 milliarder franc, mot et underskott pa nr 13 milliarder franc i 1977. Veksten i brutto- 
nasjonalproduktet fra 1977 til 1978 anslás til 
4,5 prosent og stigningen i konsumprisene til 
6,5 prosent. 

7. Vest-Tyskiand 
Regjeringen foreslâr tiltak for a stimulere 

økonomien. Tiltakene onifatter blant annet 
skattelettelser, økte offentlige utgifter og rente- 
subsidier for investeringer i energisparing. Til- 
takene blir anslâtt a koste staten om lag 11 
milliarder mark og utgjør om lag 1 prosent av 
bruttonasjonalproduktet. 

Vest-Tyskiand 
Regjeringen legger fram sitt forslag til stats- 

budsjett for 1978. Forslaget har en total utgifts- 
side pa 188,6 milliarder mark, vel 10 prosent mer 
enn det antatte regnskapsresultat for 1977. Bud- 
sjettet for 1978 er gjort opp med et underskott 
pa 27,5 milliarder mark, mot 20,7 milliarder 
mark i 1977. 

Portugal 
Nasjonalbanken tnelder at landets valuta 

gradvis skal skrives ned med 6 prosent i løpet 
av det kommende halvâr. 

9 økonomisk utsyn. 
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20. Nederland 
Regjeringen legger fram sitt forsiag til meste 

árs statsbudsjett. De samlede utgifter anslâs til 
96,2 milliarder gylden, 4 prosent mer em-i i 1977. 
Regjeringen venter en vekst i bruttonasjonal- 
produktet pa 3 prosent fra 1977 til 1978 og en 
stigning i konsumprisene pa 6 prosent. 

30. Italia 
Statsbudsjettet for 1978 legges fram av re- 

gjeringen. Budsjettforslaget har en total utgifts- 
side pa 57 600 milliarder lire, om lag 25 prosent 
mer enn i 1977. Budsjettet er gjort opp med et 
underskott pa 12 600 milliarder lire, vel 1 000 
milliarder lire mer enn underskottet i 1977. Re- 
gjeringen venter en vekst i bruttonasjonalpro- 
duktet pa 2-3 prosent fra 1977 til 1978. 

Oktober 
1. Finland 

Diskontoen settes ned fra 9 prosent til 8 1/4 

prosent. 

3. Sverige 
Regjeringen foreslâr tiltak for a holde syssel- 

settingen oppe. Tiltakene har en total kostnads- 
ramme pa 2 milliarder svenske kroner og om- 
fatter blant annet nye offentlige arbeider, for- 
sering av allerede vedtatte offentlige byggear- 
beider og redusert investeringsavgift pa spesielle 
investeringsprosjekter. 

12. Sverige 
Regjeringen beslutter a avskrive kreditter til 

utviklingsland pa tilsammen om lag 1 milliard 
svenske kroner. 

17. Sverige 
Nobeiprisen i økonomi tildeles Bertil Ohlin og 

James Meade. 

20. Sambandsstatene 
Representantenes Hus forkaster president 

Carter's forslag om at 9,5 prosent av all olje- 
import til USA skal fraktes med amerikanske 
skip. 

25. Sverige 
Regjeringen legger fram en revidert finans- 

plan for neste âr, hvor det blant annet foreslâs 
skattelettelser som vil redusere statens inntek- 
ter med 5,5 milliarder svenske kroner. Stats- 
skatten foreslas indeksregulert ved a knytte den 
til koiisumprisindeksen. 
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26. Storbritannia 
Finansministeren offentliggjør tiltak med sikte 

pa a stimulere økonomien. Tiltakene omfatter 
blant annet skattelettelse, økte pensioner og økte 
bevilgn.inger til offentlige arbeider. Den økono- 
miske ramme for tiltakene er omlag 1 milliard 
pund I innevrende budsjettâr og 2 milliarder 
pund i det kommende budsjettáret. 

31. Storbritannia 
Myndighetene beslutter a la pundet flyte fritt. 

November 
1. Sverige 

Prisstoppen oppheves. 

1. Danmark 
Nasjonalbanken hever utlãnstaket for de pri- 

vate bankene med 3 prosent, og 3 milliarder 
danske kroner frigjores dermed til utldn. 

1. Nederland 
Regjeringen foreslâr nye ekspansive tiltak for 

a redusere arbeidsiosheten og øke kiøpekraften 
til lønnstakerne. Tiltakene har en samlet ramme 
pa 2,5 milliarder gylden og inkluderer blant 
annet støtte til energibesparende tiltak, nye 
off entlige arbeider og en tremaneders utsettelse 
av den planlagte hevingen av merverdiavgifts- 
satsen. 

Sverige 
Regjeringen legger fram en plan for a støtte 

den kriserammede stálindustrien. Forsiaget inne- 
brer en sammenslaing av de tre største stal- 
produsen.tene til et foretak hvor staten vii eie 
50 prosent, og at staten bevilger 4,5 milliarder 
svenske kroner til det nye stalseiskapet. 

Canada 
Regjeringen foreslâr økte utgifter for i alt 1,9 

milliarder dollar for budsiettàret 1977-78 (fram 
til 31. mars 1978). 

11. Nederland 
Diskontoen settes opp fra 3,5 prosent til 4,5 

pros eat. 

24. Danmark 
1,5 milliarder danske kroner av bankenes mid- 

ler som har vrt bundet pa konto I nasjonal- 
banken frigis. 

30. Danmark 
Regjeringen legger fram sitt forsiag til stats- 

budsjett for finansdret 1978 (som omfatter bare 
perioden aprildesember fordi finansáret der- 
etter skal følge kalenderáret). Forsiaget har en 
total utgiftsside pa 101,2 milliarder kroner 
(arlig rate), mot 90,1 milliarder kroner i fore- 
gaende budsiett, og er gjort opp med et under- 
skott pa 11,7 milliarder kroner. 

Desember 
16. Vest-Tyskland 

Diskontoen settes ned fra 3,5 prosent til 3 
prosent. 

Norge 

Januar 
1. Den aye etableringsloven settes i verk. 

1. Avgiftene pa brennevin, yin, 01, mineral- 
vann og bensin settes opp. 

11. Representantskapet i LO gir sekretariatet 
fullmakt til a reise krav om et nytt kombinert 
inntektsoppgjor til váren. 

Primrreservekravet for sor-norske ban- 
ker heves med 1 prosentpoeng til 5,5 prosent for 
forretningsbankene og 4,5 prosent for spare- 
bankene. 

Stortinget vedtar a inngâ en avtale med 
Storbritannia om utnyttelse av Friggfeltet og 
om ilandføring av gass i Storbritannia. 

Februar 
3. Stortinget vedtar a heve statsgarantien for 

eksportkreditt med 5 milliarder kroner til 12 
milliarder kroner. Rammebeløpet for garantier 
pa srvilkâr ved eksport til og investeringer i 

u-land blir hevet med 2 milliarder kroner til 4 

milliarder kroner. 

8. En rammeavtale om bygging av skip for 
Filippinene inngâs i Manila. Kontraktsummen 
av de skip som skal bygges i Norge er 670 milli- 
oner kroner. 

11. Regjeringen foreslar en rekke tiltak som 
innebrer økte statlige utgifter pa i alt 1,25 
milliarder kroner som støtte til skipsbyggings- 
industrien. 



Mars 
7. Odeistinget vedtar Regjerings-forslag om 

sammenslutning av Industribanken og Struktur- 
finans. Staten far 51 prosent av aksjekapitalen 
i den nye finansinstitusjon som Mr navuet Den 
Norske Industribauk A/S. 

7. Regjeringen legger fram ett støtteprogram 
for industrien. Det foreslàs blant annet stette 
til spesielle bransjer og steder med fa industri- 
arbeidsplasser. Investeringsprosjekter som settes 
i gang innen september 1977 far statlig garanti 
med opp til 40 prosent av lânesummen samt tre 
àrs fritak for renter og amortiseringer. Garantien 
beregnes a dekke lan pa til sammen 1,5 milliarder 
kroner. 

7. Regjeringen logger fram proposisjonen om 
demokratisering av forretningsbankene. 

10. Stortinget vedtar at det skal legges fram 
en spesiell stortingsmelding før spørsmàlet om 
oljeboring nord for 62. breddegrad avgjeres. 

April 
4. Sentralkursen pa norske kroner endres i 

forhold til de evrige <<slangevalutaenex'. (Se 
økonomisk-politisk kalender for utiandet.) 

4. LO's og NAF's forhandiere godtar et f or- 
slag fra riksmeklingsmannen om en generell 
lennsøking pa 2,9 prosent for de 280 000 arbeids- 
takere som omfattes av den nye tariffavtalen. 
Tiliegget sammen med tiltak fra Staten pa til- 
sammen om lag 1400 millioner kroner er beregnet 
a fere til en eking i den disponible realinntekt 
pa 2,5 prosent. Biant tiltakene fra statens side 
er skattelettelser for i alt 1 100 millioner kroner. 
Dot blir ogsâ gitt anledning til a trekke fag- 
foreningskontingent pa opptii 1 400 kroner fra 
skattbar inntekt pa selvangiveisen. Staten vii 
ogsà forienge de subsidiene som skulie ha opp- 
hørt 1. mai i ár. Dot blir videre en reduksjon i 
arbeidsgiveravgiften for alle bedrifter pa 0,5 
prosent fra 1. mai 

14. Representanter for staten og jordbruks- 
organisasjonene er kommet til enighet om en 
ramme pa 1,2 milliarder kroner for árets jord- 
bruksoppgjør. Dette betyr en netto inntekts- 
eking pa 7 500-8 000 kroner pr. arsverk. Det 
ble imidlertid ikke enighet om fordehng av inn- 
tektsrammen 

26. Regjeringen innferer skjerpet prisregule- 
ring for de fleste varer og tjenester. Forskriftene 
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setter forbud mot at nringsdrivende forhøyer 
de priser som gjaldt pr. 18. april 1977. Okte 
kostnader som folge av avtalebestemte lønns- 
tiliegg, høyere importpriser eller høyere rdvare- 
priser kan det imidlertid gjeres tillegg for i 

prisene. 

22.-30. Ukontrollert utblâsning fra Bravo- 
piattformen pa Ekofiskfeltet i Nordsjøen. Ca. 
15 000 tonn olje lekker Ut for utbiasningen 
stanses. 

Mai 
13. Stortinget behandler det kombinerte inn- 

tektsoppgjøret. 

16. Primrreservekravene for ser-norske for- 
retnings- og sparebanker heves med 1 prosent- 
poeng til henholdsvis 6,5 prosent og 5,5 prosent. 
Nord-norske banker vii fortsatt vre unntatt 
fra reservekravet. 

16. Finanskomiteen anbefaler enstemmig at 
behandlingen av dens forslag om etablering av 
selveiende forretningsbanker utsettes. 

23. Stortinget godkjenner en utvidelse av 
Norges kvote i Det internasjonale valutafond 
(IMF) fra 240 miliioner SDR til 295 millioner 
SDR og en øking i Norges kapitalinnskudd i 
Den internasjonale bank for gjenreisning og ut- 
vikling (Verdensbanken) med 36,2 miliioner 
dollar. 

Juni 
Stortinget behaudier stortingsmeldingen 

om Norsk Vegplan 1978-81. 

Lagtinget bifaller Odelstingets vedtak om 
endringer i forretningsbankloven, som blant annet 
innebrer at offentlig oppnevnte representanter 
kommer i flertall i bankenes representantskap. 
Dot offentlige skal oppnevne 8/15, aksjonrene 
4/15 og de ansatte 3/15 av representantskapets 
medlemmer. Loven trer i kraft fra arsskiftet 
1977/78. 

10. Stortinget vedtar ekt støtte til fiskeri- 
nringen og bevilger blant annet 150 millioner 
kroner til torrfisknringen. 

10. Stortinget vedtar a bevilge 96,2 millioner 
kroner i aksjekapital og stiller ytteriigere 300 
miilioner kroner som garanti for lan til bygging 

en sulfatceilulosefabrikk pa Tofte i Hurum 
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Juli 
1. Prisene pa jordbruksprodukter øker som 

følge av bestemmelsene i jordbruksavtalen. Den 
ble inngátt i 1976 og skal gjelde til 1. juli 1978. 
I det andre avtaleâret (fra 1. juli 1977) skal jord- 
bruket ha netto inntektstillegg som kompensa- 
sjon for kostnadsøking og tilskudd til ferie- og 
fritidsfremmende tiltak. 

1. Den nye Arbeidsmiljøloven trer i kraft. 

1. Primrreservekravet for forretnings- og 
sparebanker i Sør-Norge heves. For sør-norske 
forretningsbanker gâr reservekravet opp Ira 6,5 
til 8 prosent og for sør-norske sparebanker blir 
det en øking pa 0,5 prosentpoeng til 6 prosent. 

August 
22. Regjeringen legger fram forsiag om end- 

ringer i valutalovene med henblikk pa at myn- 
dighetene skal kunne føre en mer direkte kon- 
troll med valutatransaksjoner. 

28. Sentralkurseri pa norske kroner endres i 
forhold til de øvrige <slangevalutaene>>. (Se 
Okonomisk-politisk kalender for utlandel.) 

September 
9. Regjeringen legger fram et forsiag om en 

tilleggsbevilgning pa árets statsbudsjett pa 100 
millioner kroner for hjeipe industribedrifter 
som kommer i vanskeligheter pa grunn av de- 
valueringen av svenske kroner. Bevilgningen 
skal fordeles med 25 millioner kroner pa for- 
lengelse av rentestøtten fram til 1. apr11 1978, 
55 millioner kroner til øking av iikviditetslân 
og 20 millioner kroner som tilskudd til milje- 
verninvesteringer. 

12. Stortingsvalget fører til store forskyvnin- 
ger i mandatfordelingen mellom partiene i Stor- 
tinget. Arbeiderpartiet vinner 15 mandater, 
Høyre 13 mandater og Kristelig Folkeparti 1 
mandat. Sosialistisk Venstreparti taper 15 man- 
dater og Sentrepartiet 9 mandater, og Det nye 
Folkepartiet og Anders Langes parti mister sine 
mandater (henholdsvis 1 og 4). Arbeiderpartiet 
og Sosialistisk Venstreparti far tilsammen 78 
av 155 mandater og flertall i det nye Stortinget. 

Oktober 
12. Regjeringens forsiag til statsbudsjett for 

1978 viser en samlet utgiftsside (ekskl. utldn) p. 
63,4 milliarder kroner, en øking pa om lag 15 
prosent i forhold til vedtatte bevilgninger for 
1977. Inntektene anslás til 54,7 milliarder kroner 
og underskottet før lânetransaksjoner til om lag 
8,7 milliarder kroner, 1,5 milliarder kroner mer 
enn i innevrende budsjettdr. Forsiaget inne- 
barer biant annet økte priser pa sigaretter, biler, 
bensin, brennevin, sterkvin, telefon, og reiser 

med statsbanene og statsstøttede bil- og bt- 
ruter. 

I nasjonalbudsjettet for 1978 som legges 
fram sammen med statsbudsjettet, regnes det 
med en volumvekst i bruttonasjonalproduktet 
pa 6,8 prosent fra 1977 til 1978 (2,5 prosent 
utenom sjøfart og oljevirksomhet), mens vekst- 
takten fra 1976 til 1977 anslâs til 4,3 prosent 
(3,7 prosent utenom sjøfart og oljevirksomhet). 
Det private konsum ventes a stige med 3,2 
prosen.t 1 1978, mens bruttoinvesteringerie i fast 
realkapital antas a ga ned med hele 13,6 pro- 
sent. Eksporten av varer og tjenester ventes a 
stige med hele 13,0 prosent i volum mens im- 
porten antas a synke med 4,7 prosent. 

24. Regjeringen foresiâr en bevilgning pa 15,8 
millioner kroner til dekning av statens andel av 
nytegning av aksjekapital i Den Norske Industri- 
bank A/S, som blir opprettet Ira arsskiftet ved 
sammenslutning av Industribanken og Struktur- 
finans. 

24. Det vedtas i statsrad at loven om renter 
ved forsinket betaling (morarenter) skal tre i 
kraft Ira ârsskiftet 1977/78. Hovedregelen er at 
rentens størrelse skal fastsettes av Kongeri i 
statsrâd I forhold til det aiminnelige rentenivâ. 
Rentesatsen fra arsskiftet blir 10 prosent. 

November 
1. Primrreservekravet for sør-norske forret- 

ning- og sparebanker økes med 1 prosentpoeng 
til henholdsvis 9 prosent og 7 prosent. Dette vii 
føre til en likviditetsbinding pa om lag 1 milliard 
kroner. De nord-norske bankene er fortsatt unn- 
tatt Ira primrreservekravet. 

Trontaledebatten i Stortinget. 

Stortinget behandler regjeringens forslag 
om tiltak overf or industrien i samband med kurs- 
endringene innenfor <<slangesamarbeidet> og be- 
vilger i alt 100 millioner kroner til ulike støtte- 
tiltak. 

15. Finansdebatten I Stortinget. 

Desember 
Primrreservekravet for sør-norske for- 

retningsbanker settes ned Ira 9 prosent til 7 
prosent. Satsen for sparebankene blir uendret. 

Ordningen med normerte rente- og provi- 
sjonssatser oppheves. Dette antas a Iøre til en 
renteøking av størrelsesorden 1-1 1/ prosent. 

16. I salderingsdebatten i Stortinget blir Re- 
gjeringens opprinnelige forsiag til samlede ut- 
gifter pa statsbudsjettet for 1978 forhøyet med 
300 millioner kroner. Inntektssiden økes med 
800 millioner kroner. 



Nasjonalregnskap. 

A. Nasjoiialprodukt etter anvendelse. Mill. kr. 

B. Nasjonalprodukt etter anvendelse. Prosentvis fordeling 

*1 

Privatkonsum 
Offentlig konsum 

Sivilt 

60398 
18 018 
14513 

68643 
20 889 
16969 

80797 
25 141 
20391 

93693 
29 611 
24314 

106713 
35 522 
29734 

Militrt 3 505 3 920 4 750 5 297 5 788 
Bruttoinvestering 33 980 43 955 52 713 62 580 68 627 

Bygningeroganiegg 16242 19971 23312 25803 29735 
Skip og bàter 4 798 3 618 6 831 9 084 7 698 
Aimet transportmateriell 2 410 2 919 3 215 3 902 4 532 
Maskiner,redskap,inventar 6468 7831 10269 11134 13282 
Oljeboreplattformer, oljeutvinnings- 

anlegg m. v 3 095 5 598 7 542 10 802 13 057 
Lagerendring 967 4 018 1 544 1 855 323 

Eksportoverskott - 542 -3 759 -9 950 16 465 -20 200 
Eksport 48730 60016 62189 70127 75900 - Import 49 272 63 775 72 139 86 592 96 100 

Bruttonasjonalprodukt 111 854 129 728 148 701 169 419 190 662 
Kapitalslit 15 213 18 719 21 115 24 767 28 692 

Bygninger og anlegg 4 443 5 356 6 188 7 027 7 955 
Skipogbter 4136 4893 5079 5417 5716 
Annet transportmateriell 2 104 2 441 2 953 3 528 4 287 
Maskiner, redskap, inventar 3 990 4 731 5 515 6 405 7 421 
Oljeboreplattformer, oljeutvinnings. 

anlegg m. v 540 1 298 1 380 2 390 3 313 

Nettonasjonalprodukt 96 641 111 009 127 586 144 652 161 970 

Privat konsum 54,0 52,9 54,3 55,3 56,0 
Offentlig konsum 16,1 16,1 16,9 17,5 18,6 

Sivilt 13,0 13,1 13,7 14,4 15,6 
Mi1itrt 3,1 3,0 3,2 3,1 3,0 

Bruttoinvestering 30,4 33,9 35,5 36,9 36,0 
Bygninger og anlegg 14,5 15,4 15,7 15,2 15,6 
Skip og hater 4,3 2,8 4,6 5,4 4,0 
Annet transportmateriell 2,1 2,3 2,2 2,3 2,4 
Maskiner, redskap, irrventar 5,8 6,0 6,9 6,6 7,0 
Oljeboreplattformer, oljeutvinnings. 

anlegg m. v 2,8 4,3 5,1 6,4 6,8 
Lagerendring 0,9 3,1 1,0 1,0 0,2 

Eksportoverskott -0,5 -2,9 -6,7 -9,7 -10,6 
Eksport 43,6 46,3 41,8 41,4 39,8 - Import 44,1 49,2 48,5 51,1 50,4 

Bruttonasjonalprodukt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Kapitaislit 13,6 14,4 14,2 14,6 15,0 

Bygningeroganlegg 4,0 4,1 4,2 4,1 4,2 
Skip og hater 3,7 3,8 3,4 3,2 3,0 
Aimet transportmateriell 1,9 1,9 2,0 2,1 2,2 
Maskiner, redskap, inventar 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 
Oljeboreplattformcr, oljeutvinnings- 

anlegg m. v 0,5 1,0 0,9 1,4 1,7 

Nettonasjonalprodukt 86,4 85,6 85,8 85,4 85,0 

1973* 1974* 1975* 1976* 197 7* 



*2 

Nasjonalregnskap (forts.). 

C. Nasjonalprodukt etter anvendelse. Prisindekser. 1970 = 100. 

D. Bruttonasjonalprodukt etter nring. Mill. kr. 

Privat konsum 122,5 133,9 149,7 163,3 177,4 
Offentlig konsum 128,7 144,4 163,6 180,1 195,7 

Sivilt 129,6 144,7 164,3 181,2 196,8 
Militert 125,0 143,3 160,9 175,4 190,3 

Bruttoinvestering 121,7 137,8 154,7 169,8 189,6 
Bygningeroganiegg 118,7 137,9 152,9 167,2 182,2 
Skip og blAer 134,0 183,2 278,8 272,1 663,0 
Annet transportmateriell 124,6 136,2 151,7 164,0 180,8 
Maskiner, redskap, inventar 109,9 122,1 131,0 141,2 152,7 
Oljeboreplattformer, oljeutvimiings- 

anlegg m. v 121,1 138,1 155,0 164,7 178,1 
Lagerenciring 

lksportoverskott .. 
Eksport 116,8 142,8 143,6 147,9 154,1 - Import 118,7 146,7 155,2 166,4 179,3 

Bruttonasjonalprodukt 122,3 134,8 148,4 159,8 173,1 
Kapitalslit 119,3 136,5 148,0 159,6 173,1 

Bygninger og anlegg 119,7 138,6 153,8 168,2 183,2 
Skip og hater 126,6 150,0 156,5 165,8 179,4 
An.net transportmateriell 124,3 137,4 152,5 165,0 182,1 
Maskiner, redskap, inventar 110,1 122,3 132,2 143,2 154,4 
Oljeboreplattformer, oljeutvin.nings- 

anlegg m. v 118,2 137,5 155,1 163,5 175,8 

ettonasjonalprodukt 122,8 134,6 148,4 159,8 173,1 

Ibruk 3641 4350 5176 5931 7053 
gbruk 1 000 1 387 1 715 1 629 1 536 
:e og fangst 1 699 1 759 1 345 2 110 2 153 
1verksdrift 797 891 972 937 975 
istri 24 279 27 728 32 301 33 924 37 247 
inning og rørtransport av râolje og na 
irgass 245 598 3 592 6 402 7 558 
ft- og vannforsyning 3 451 4 387 5 037 5 660 6 229 
ge- og anieggsvirksomhet inki olje- 
rng 8418 10258 11527 12721 14823 
3handel m.v. 21 561 25 332 28 429 33 598 38 628 
eli- og restaurantdrift 1 417 1 594 1 928 2 170 2 853 
art 9591 10 737 8481 8 185 7468 
en samferdsei 7 278 8 260 9 437 10 857 12 402 
k- og forsikringsvirksomhet 3 076 3 940 4 452 5 187 6 288 
domsdrift 5472 6 286 7 178 8 059 8 997 
etthngsmessig tjenesteyting 2 363 2 757 3 318 3 764 4 451 
ntiig, sosial og privat tjenesteyting 20 324 23 099 27 874 33 244 37 952 
reksjon frie banktjenester -2 758 -3 635 -4 061 4 959 5 951 

btonasjonalprodukt 111 854 129 728 148 701 169 419 190 662 

edrifter 97044 112708 127997 144391 162259 
ats- og trygdeforvaltning 5 907 6 605 7 878 9 390 10 345 
ominunalforvaltning 8 903 10 415 12 826 15 638 18 058 

1973* 1974* 1975* 1976* 1977* 
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Nasjonalregnskap (forts.). 

E. Privat konsum. Mill. kr 

F. Bruttoinvestering i fast kapital etter nlering. Mill. kr. 

*3 

1 Omfatter nordmenns konsum I utlandet minus utlendingers konsum av de spesifiserte poster. 

atvarer 13 383 14 805 17 304 19 571 21 970 
Drikkevarer og tobakk 4 573 4 991 5 870 6 557 7 283 
Klr og skotøy 5 567 6 055 6 939 8 028 9 326 
Bolig, lys og brensel 8 133 9 429 10 845 12 388 14 298 
Møbler og husholdningsartikler 5 171 6 168 7 154 8 419 9 825 
Elelsepleie 4 994 5 697 6 932 8 191 7 790 
Transport, post- og teletjenester 7 231 8 243 9 678 11 833 14 174 
Fritidssysler og utdanning 4 730 5 552 6 575 7 687 8 835 
Aimet konsum 5 713 6 471 7 761 8 885 10 256 

pesifisert konsum 59 495 67 411 79 058 91 559 103 757 
+ Korreksjonsposter' 903 1 232 1 739 2 134 2 956 

Privat konsum 60 398 68 643 80 797 93 693 106 713 

Jordbruk 
Skogbruk 
Fiske og fangst 
Bergverksdrift ekskl. oljeutvinning 
Industri 
Utvinning og rortransport av râolje og 

1 232 
174 
431 
279 

3 795 

1 606 
192 
529 
397 

5 728 

2 134 
231 
591 
313 

6 682 

2 634 
247 
679 
278 

6 594 

3 186 
262 
788 
228 

8 232 

naturgass 2326 4714 6714 9125 11840 
Kraft- eg vannforsyning 2 174 2 469 3 274 3 960 5 042 

boring 649 705 864 930 1 087 
Oljeboring 782 901 933 1 687 1 228 

Bygg- og anleggsvirksomhet ekskl. olje- 

retningsbygg 2 562 3 133 3 631 4 249 4 786 
Varehandel, hotell- og restaurantdrift, for- 

Ifjelpevirksomhet for landtransport, veier 1 857 2 158 2 390 2 641 2 981 
Sjøf art 4 523 3 306 6 486 8 662 7 228 
Amien samferdsel ekskl. oljetransport med 

rør 2167 2581 3035 3693 4435 
Bank- og forsikringsvirksomhet 412 437 493 529 533 
Boliger 5 812 6 767 8 120 8 672 9 358 
Offentlig, sosial og privat tjeuesteyting . -. 3 838 4 314 5 278 6 145 7 090 

Bruttoinvestering i fast kapital 33 013 39 937 51169 60 725 68 304 

Private bedrifter 22 269 26 938 35 688 43 352 43 513 
Offentligebedrifter 5455 6990 8360 9219 15442 
Stats- og trygdeforvaltning 1 724 2 037 2 274 2 656 3 183 
Kommunalforvaitning 3 565 3 972 4 847 5 498 6 166 

1973* 1974* 1975* 1976* 1977* 
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Se note til tabell 0. 2 Se noter til tabell M. 

Nasjonalregnskap (forts.). 

G. Faktoririntekt etter nring. Mill. kr. 

H. Lerinskostnader etter nring. Mill kr. 

Nettonasjonalprodukt - Indirekte skatter' 
96 641 
20 331 

111 009 
22 741 

127 586 
26 455 

144 652 
30 993 

161 970 
35 807 

+ Subsidier' 5975 7514 9258 11747 14419 
Faktorinntekt 82285 95782 110389 125406 140582 

Jordbruk 2841 3299 3939 4988 6484 
Skogbruk 834 1163 1 501 1 453 1 381 
Fiske og fangst 1 208 1167 767 1 556 1 553 
Bergverksdrift 630 715 774 695 797 
Industri 21 723 26 441 30 192 32 373 35 622 

Skjermede industrigrupper' 6 139 7 397 8 799 9 744 11195 
Hjemmekonkurrerende industri- 

grupper2 11334 13168 15827 17611 19286 
TJtekonkurrerende industri- 

grupper' 4 250 5 876 5 566 5 018 5 141 
Utvinniiig og rertransport av rolje og 

naturgass 318 701 2212 3535 3953 
Kraft- og vaimforsyning 1 798 2 353 2 522 2 850 3 069 
Bygge- og anleggsvirksomhet inki. olje- 

boring 6 993 8465 9 446 10222 11 914 
Varehandelm.v 9500 11011 12530 14619 16466 
Hotell- og restaurantdrift 1121 1 287 1 567 1 782 2 356 
Sjøfart 5 755 6 293 3 892 3 256 2 297 
Annen samferdsel 4 992 5 742 6 627 7 608 8 540 
Bank- og forsikringsvirksomhet 3 083 3 930 4 430 5 164 6 342 
Eiendomsdrift 3 595 4 027 4 596 5 199 5 775 
Forretningsmessig tjenestey-ting 1 886 2 198 2 704 3 148 3 594 
Offentlig, sosial og privat tjenesteyting 19 402 22 027 26 751 31 917 36 390 
Korreksjou Inc banktjenester 2 758 3 635 4 061 4 959 5 951 

Jordbruk 
Skogbruk 
Fiske og fangst 
Bergverksdrift 
Industri 

Skjermede industrigrupper' 
Hjemmekonkurrerende industri- 

161 
326 
117 
450 

16 526 
4 884 

176 
379 
120 
519 

19 540 
5 619 

196 
424 
139 
628 

23 204 
6 615 

242 
458 
146 
589 

25 578 
7 396 

304 
467 
154 
616 

27 650 
8 130 

grupper' 9150 10971 12975 14303 15445 
TJtekonkurrerende industnigrupper' . 2 492 2 950 3 614 3 879 4 075 

Utvinning og rcrtransport av ráolje og 
naturgass 20 48 115 117 171 

Kraft- og vamiforsyning 828 949 1148 1 318 1 448 
Bygge- og anleggsvirksomhet inki. olje- 

boring 5 339 6 527 7 823 8 828 10 242 
Varehandel m.v. 7733 8861 10505 12575 14267 
Hotell- og restaurantdrift 967 1 094 1 357 1 564 1 968 
Sjøfart 4 012 4 487 4 832 5 354 5 928 
Aniien samfendsel 5 308 6 196 7 286 8 561 9 827 
Bank- og forsikringsvirksoinhet 1 995 2 262 2 756 3 147 3 632 
Eiendomsdrift 67 81 101 111 127 
Forretningsmessig tjenesteyting 1 337 1 579 1 900 2 193 2 508 
Offentlig, sosial og privat tjenesteyting - 17 085 19 583 23 772 28 556 32 256 

Lønnskostnaderjajt 62271 72401 86186 99337 111565 

Bedrifter 48 318 56 392 66 636 75 671 84 752 
Stats- og trygdeforvaltning 5 652 6 313 7 551 9 018 9 912 
Kommunalforvaltning 8 301 9 696 11 999 14 648 16 901 

1973* 1974* 1975* 1976* I 
1977* 



I. Eierinntekt (inntekt av kapital og av eget arbeid) etter nnring. Mill. kr. 

Nasjonalregnskap (forts.). 

J. øking i nasjonalformuen. Mill. kr. 

K. Faktorin.ntekt etter inntektstype. Mill. kr. 

*5 

' Se noter til tabell M. 2 Kapitaltilveket i offentlig forvaitning og offentlige foretak. Her satt lik overskott 
pa. driftsregnskapet overfor utlandet. Kontant og in natura. medregnet sosiale ytelser. 6 Inklusive eierinntekt i 
kommuneforetak. 

10 økonomisk utsyn. 

Jordbruk 2 680 3 123 3 743 4 746 6 180 
Skogbruk 508 784 1 077 995 914 
Fiske og fangst 1 091 1 047 628 1 410 1 399 
Bergverksdrift 180 196 146 106 181 
Industri 5 197 6 901 6 988 6 795 7 972 

Skjermede industrigrupper' 1 2.55 1 778 2 184 2 348 3 065 
Hjemmekonkurrerende industri- 

grupper' 2 184 2 197 2 852 3 308 3 841 
[Jtekonkurrerende industrigrupper' .. . 

lltvimiing og rørtransport av ráolje og 
naturgass 

1 758 

338 
2 926 

749 
1 952 

2097 

1139 

3418 

1 066 

3782 
Kraft- og vannforsyning 970 1 404 1 374 1 532 1 621 
Bygge- og anleggsvirksomhet inkl olje 

1 654 1 938 1 623 1 394 1 672 boring 
Varehandel m. v 1 767 2 150 2 025 2 044 2 199 
Hotell- og restaurantdrilt 154 193 210 218 388 
Sjøfart 1 743 1 806 940 2 098 3 631 
Annen samferdsel - 316 454 - 659 - 953 - 1 287 
Bank- og forsikringsvirksonahet 1 088 1 668 1 674 2 017 2 710 
Eiendomsdrift 3 528 3 946 4 495 5 088 5 648 
Forretningsmessig tjenesteyting 549 619 804 955 1 086 
Offentlig, sosial og privat tjenesteyting .. 2 317 2 444 2 979 3 361 4 134 
Korreksjon frie banktjenester 2 758 3 635 4 061 4 959 5 951 

Eierinntekt 20014 23381 24203 26069 29017 

Privat kapitaltilvekst 
Offentlig kapitaltilvekst' 

5 
11 

077 
688 

7 
11 

434 
638 

6 
11 

977 
929 

5 
11 

301 
932 

4 888 
8747 

øking i nasjonalformuen 16 765 19 072 18 906 17 233 13 635 
Iunenlandsk nettoinvestering 18 767 25 236 31 598 37 813 39 935 
Netto nedgang (+) eller eking () i Norges 

nettogjeld til utlandet3 2 002 6 164 - 12 692 20 580 26 300 

Privat inntekt av arbeid og kapital 
Lennskostnader 

80 026 
62271 

92 751 
72401 

107 548 
86186 

121 988 
99337 

136 525 
111565 

Lenn4 52 985 61 566 73 354 85 009 95 392 
Arbeidsgiveravgift til folke- 

trygden in. v. 9 286 10 835 12 832 14 328 16 173 
'Selvstendiges inntekt av jordbruk, skog. 

bruk m. v. og fiske m. v 3 869 4 470 5 018 6 691 7 902 
Irmtekt av boliger 1 346 1 588 1 844 2 078 2 332 
Personlige renteinntekter (netto) 1 570 1 806 2 080 2 551 2 899 
An.nen privat inntekt av arbeid og kapital 10 970 12 486 12420 11 331 11 827 

)ffentlig nettoinntekt av kapital 1 073 1 184 926 386 493 
Renter, aksjeutbytter og inntektsfert 

overskott av statlige foretak' 154 467 490 - 234 - 942 
Skatt pa statlige foretak 85 136 158 212 149 
Kapitaltilvekst i statlige foretak 834 581 278 408 300 

[Jtlendingers nettoinntekt av kapital. 
plasseringer i Norge 1 186 1 847 1 915 3 032 4 550 

'aktorinntekt 82285 95782 110389 125406 140582 

l973 1974* 1975* 1976* 1977* 
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Nasj onalregnskap (forts.). 

L. Faktorinntekt etter inntektstype. Prosentvis fordeling. 

M. Iuntekter i skjermede og konkurranseutsatte nringer. Mill. kr. 

N. Inntekter i skjermede og konkurranseutsatte nringer. Prosentvis fordeling. 

1 Se note 4, tabell K. 2 Utenom jordbruk, men inki mjølkeforedling. Skogbruk, fiske og fangst og hjenime- 
konkurrerende industri (del av produksjon av nringsmidler, produksjon av tobakksvarer, tekstilvarer, klnr, lr, 
lrvarer, skotey, mebler og innredninger av tre, kjemisk-tekniske produkter, jordoije- og kullprodukter, gummi- 
produkter og plastvarer, keramikk, glass og glassvarer, valsing og støping av metaller, produksjon av metailvarer 
utenom metallkonstruksjoner, maskiner utenom reparasjon av maskiner, elektriske apparater og materiell, bygging 
av fartøyer, produksjon av andre transportmidler utenom jernbane- og sporvognsmateriell, annen industriproduk- 
sjon). Malm- og kuligruver, utenriks sjøfart, lufttransport, oljeboring og utekonkurrerende industrigxuper (del 
av produksjon av nnringsmidler, treforedling utenom produksjon av emballasje o. 1., kjemiske rávarer, raffinering 
av jordoije og produksjon, men ikke valsing og støping av metaller), men ikke utvinning og rørtransport av iáolje 
og naturgass. For ârene til og med 1974 vesentlig pâvirket av kapitalslit. 

rivat inntekt av arbeid og kapital 97,3 96,9 97,4 97,3 97,1 
Lenn' 64,4 64,3 66,5 67,8 67,9 
Arbeidsgiveravgift til folketrygden m. v. 11,3 11,3 11,6 11,4 11,5 
Selvstendiges irmtekt av jordbruk, skog. 

bruk m. v. og fiske in. v 4,7 4,7 4,5 5,3 5,6 
Inntekt av boliger 1,6 1,7 1,7 1,7 1,6 
Personlige renteinntekter (netto) 1,9 1,9 1,9 2,0 2,1 
Annen privat inntekt av arbeid ogkapital 13,4 13,0 11,2 9,1 8,4 

)ffentlig nettoinntekt av kapital 1,3 1,2 0,8 0,3 - 0,3 
Jtlendingers nettoin.ntekt av kapitalpla8 

seringeriNorge 1,4 1,9 1,8 2,4 3,2 

?aktorinntekt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Inntekt av jordbruk 2 841 3 299 3 939 4 988 6 484 
Lønnskostnader utenom jordbruk 62 110 72 225 85 990 99 095 111 261 

Skjermede nnringer2 45 777 52 948 63 487 74 524 84 615 
Hjemmekonkurrerende nnringer8 9 589 11 465 13 533 14 900 16 059 
Utekonkurrerende nnringer4 6 724 7 764 8 855 9 554 10 416 
Utvinning og rørtransport av râolje og 

naturgass 20 48 115 117 171 
Eierinntekt utenom jordbruk 17 334 20 258 20 460 21 323 22 837 

Skjermede nnringer2 10616 12285 12739 13418 15583 
Hjemmekonkurrerende nnringer2 3 783 4 028 4 557 5 713 6 154 
Utekonkurrerende nnringer4 3 273 4 694 1 067 - 1 226 -2 682 
Utvinning og rørtransport av rãolje og 

naturgass5 -338 -749 2097 3418 3782 

Faktorjnntekt 82285 95782 110389 125406 140582 

Inntekt av jordbruk 3,4 3,5 3,6 4,0 4,6 
Lønnskostnader utenom jordbruk 75,5 75,4 77,9 79,0 79,1 

Skjermede nnringer2 55,6 55,3 57,5 59,4 60,2 
Hjemmekonkurrerende nnringer8 11,7 12,0 12,3 11,9 11,4 
Utekonkurrerende nnringer4 8,2 8,1 8,0 7,6 7,4 
Utvinning og rørtransport av râolje og 

naturgass - - 0,1 0,1 0,1 
Eierinntekt utenom jordbruk 21,1 21,1 18,5 17,0 16,3 

Skjermede nnringer2 12,9 12,8 11,5 10,7 11,1 
Hjemmekonkurrerende nnringer3 4,6 4,2 4,1 4,6 4,4 
Utekonkurrerende nnringer4 4,0 4,9 1,0 - 1,0 - 1,9 
Utvinning og rørtransport av thoije og 

naturgass5 -0,4 -0,8 1,9 2,7 2,7 

Faktorinntekt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1973 1974* 1975* 1976* 1977* 



Nasjonalregnskap (forts.). 

0. Offentlig forvaltnings' iuntekter og utgifter2. Mill. kr. 

P. Private inntekter og utgifter. Mill. kr. 

*7 

Inklusive kommuneforetak. 2 J denne tabell og ellers i nasjonalregnskapet er skatter, avgifter, subsidier og 
stenader i prinsippet registrert med de i âret pâløpne (i motsething til innbetalte) belep. Tallene for offntlige 
inntekter og utgifter i nasjonalregnskapet avviker derfor fra tallene i de offentlige regnskaper. Se note '7, tabell P. 

For spesifikasjon, se tabell K. ' Irikiuderer ytelser fra sosiade trygder. 6 Ekskl. skatter Ira offentlige foretak. 
Bøter, inudragninger m. v. betalt av private konsumenter. 

Inntelcter: 
Formuesinntekt 2 402 3 150 3 646 4 161 4 628 
Direkte skatter og trygdepremier 32 703 37 005 43 657 51 354 55 771 
Endirekte skatter medregnet kompensert 

merverdiavgift p4 matvarer 20 331 22 741 26 455 30 993 35 807 
Indirekte skatter fratrukket kompensert 

merverdiavgift p4 matvarer 20 331 22 096 25 642 29 920 34 633 
Kompensert merverdiavgift p4 matvarer - 645 813 1 073 1174 

Qverføringer fra private konsumenter3 38 41 44 56 52 
Stenader fra utlandet - - - - 
Inntekter i alt 55 474 62 937 73 802 86 564 96 258 

Utgifter: 
Renteutgifter 2 248 2 683 3 156 4 395 5 570 
Stenader til private konsumenter 17 929 20 126 23 714 28 203 30 815 
Subsidier medregnet kompensert merverdi- 

avgift p4 matvarer 5975 7514 9258 11 747 14419 
Subsidier fratrukket kompensert mer- 

verdiavgift p4 matvarer 5 975 6 869 8 445 10 674 13 245 
Kompensert merverdiavgift pa matvarer - 645 813 1 073 1174 

Stenader til utlandet 450 668 882 1 084 1 485 
Offentlig konsum 18018 20889 25141 29611 35522 
Kapitaltilvekst 10 854 11 057 11 651 11 524 8447 

LJtgifter i alt 55 474 62 937 73 802 86 564 96 258 

lnntekter: 
Privat inntekt av arbeid og kapital4 ... 
tønader fra det offentlige' 

Stenader Ira utlandet 

80 026 
17 929 

505 

92 751 
20 126 

530 

107 548 
23 714 

529 

121 988 
28 203 

529 

136 525 
30 815 

575 

[nntekter i alt 98 460 113 407 131 791 150 720 167 915 

Utgifter: 
Direkte skatter og trygdepremier° 32 618 36 869 43 499 51 142 55 622 
Overferinger til det offent1ige 38 41 44 56 52 
Stenader til utlandet 329 420 474 528 640 
Privat konsum 60 398 68 643 80 797 93 693 106 713 
Privat kapitaltilvekst 5 077 7 434 6 977 5 301 4 888 

[Jtgifter i alt 98460 113407 131791 150720 167915 

1973* 1974* 1975* 1976* 1977* 



*8 

Nasjonalregnskap (forts.). 

Q. Utenriksregnskap. Mill. kr. 

1 Prisen pa naturgass er anslàtt pa grunnlag av ailment tilgjengelige opplysninger og oppgaver over transport- og 
terminalkostnader. 2 Omfatter en justeringspost som skyldes fordeling av investeringsutgifter for olje- og gass- 
felt som bygges ut 1 samarbeid med Storbritannia. Omfatter nettofrakter av skip i utenriksfart, eksport av 
eldre skip og import av skip. Omfatter eksport av râolje og naturgass, rørtjenester, boretjenester netto og eldre 
oljeplattformer. Import ày oljeplattformer og varer og tjenester clirekte til Nordsjøen. 

Varer og tjenester: 
Eksport: 
Varer 

Raolje og naturgass' 
Direkte eksport ved oljevirksomhet2 
Andre varer 

Skip og oljeplattformer 

22 109 
238 - 

21 871 
5 290 

28 948 
490 

28 458 
6 080 

30 459 
3 443 - 

27 016 
7 681 

37 500 
6 660 

30 
30 810 

6311 

40 139 
8 065 
1 060 

31 014 
8 276 

Nybygde 1 491 2 008 4 735 3 552 4 876 
Eldre 3 799 4 072 2 946 2 759 3 400 

Tjenester 21 331 24 988 24 049 26 316 27 485 
Bruttoinntekter ved skipsfart og olje- 

boring 16743 19503 17390 17878 18520 
Reisetrafikk 1 420 1 491 1 924 2 223 2 500 
Andre tjenester 3 168 3 994 4 735 6 215 6 465 

I alt 48 730 60016 62 189 70 127 75 900 

Import: 
Varer 30 712 43 594 47 781 55 536 63 184 

IDirekte import ved oljevirksomhet . . 1 106 2 306 3 660 4 048 3 455 
Andre varer 29 606 41 288 44 121 51 488 59 729 

Skip og oljeplattformer 6 599 5 410 6 585 9 177 8 566 
Nybygde 6498 5134 6105 8434 8216 
Eldre 101 276 480 743 350 

Tjenester 11 961 14 771 17 773 21 879 24350 
Brutto utgifter ved skipsf art og olje- 

boring 6 471 8 035 8 120 9 038 10 150 
Direkte import ved annen oljevirksomhet 1 042 1 188 2 090 3 510 3 210 
Reisetrafikk 1 655 2 001 2 908 3 522 4 600 
Andre tjenester 2 793 3 547 4 655 5 809 6 390 

I alt 49272 63 775 72 139 86 592 96 100 

Eksportoverskott - 542 3 759 9 950 - 16 465 20 200 

Av dette: 
EJtvalgte poster knyttet til skipsfart3 . - 8 170 10 398 5 111 3 428 3 750 
Utvalgte poster knyttet til oljevirksom- 

het3 2 608 3 272 - 1 733 - 1 006 1 364 

1973* 1974* 1975* 1976* 1977* 



1 Se noter til tabell M. 

Nasjonakegnskap (forts.). 

Q. Utenriksregnskap. forts. Mill. kr. 

*9 

R. Sysselsetting etter nering. 1 000 ârsverk. 

Renter og stønader: 
Fra utlandet: 

Renter m. v. 1 219 1 955 1 791 1 758 1 825 
Stønader 505 530 529 529 575 

I alt 1 724 2 485 2 320 2 287 2 400 

Til utlandet: 
Renter m. v. 2 405 3 802 3 706 4 790 6 375 
Stønader 779 1 088 1 356 1 612 2 125 

I alt 3 184 4890 5062 6402 8500 

Rente- og stønadsoverskott 1460 2405 2742 4115 6100 
Overskott piL driftsregnskapet 2002 6 164 12692 20 580 26 300 
Netto endring 1 totale netto gull- og valuta- 

behoidninger og lánegjeld ikke forársaket 
av transaksjoner 1 360 72 1187 1 861 - - 

Nedgang I Norges nettogjeld til utlandet . - 642 6 236 - 13 879 - 18 719 

Kapitalregnskap: 
Netto inngang, langsiktige kapitaltransak- 

sjoner 4 952 5 985 13 480 17 091 
Netto inngang, kjente kortsiktige kapital- 

transaksjoner 3 303 - 333 1 671 1 737 
Netto inngang, andre kortsiktige kapital- 

transaksjoner og statistiske feil 353 512 883 1 752 

Netto kapitaltransaksjoner i alt 2 002 6 164 12 692 20 580 
Netto endringer 1 fordringer og gjeld forIr- 

saket av valutakursendringer ni. v. - 1 360 72 1187 - 1 861 

Oppgang i Norges nettogjeld til utlandet 642 6 236 13 879 18 719 

Jordbruk 128 121 117 114 114 
Skogbruk 10 11 10 10 9 
Fiske og fangst 23 22 21 21 21 
Bergverksdrift 10 9 10 10 9 
Industri 385 394 388 387 382 

Skjermede industrigrupperl 122 123 122 122 122 
Hjemmekonkurrerende industri- 

grupper' 214 222 216 215 212 
Utekonkurrerende industrigrupper' .. . - 49 49 50 50 48 

Utvin.ning og rørtransport av râolje og 
naturgass - 1 1 2 2 

Kraft- og vannlorsyning 16 16 16 16 16 
Bygge- og anleggsvirksomhet inki. olje- 

boring 128 135 137 140 145 
Varehandel in. v 206 209 210 217 223 
Hotel!- og restaurantdrift 31 32 32 33 34 
Sjefart 54 52 48 48 48 
Annen samferdsel 111 112 113 113 118 
Bank- og forsikringsvirksomhet 33 33 34 35 36 
Eiendomsdrift 4 4 4 4 4 
Forretningsmessig tjenesteyting 34 35 36 37 39 
Offentlig, sosial og privat tjenesteyting .. 398 407 419 436 448 

Arsverk utført i alt 1 571 1 593 1 596 1 623 1 648 

Arsverk utført av selvstendige 251 244 238 234 233 
Arsverk utført av lønjitalaere 1 320 1 349 1 358 1 389 1 415 

1973* 1974* 1975* 1976* 1977* 
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1 Se note til tabell E. 

Nasjonakegnskap (forts.). 

S. Bruttonasjonalprodukt etter nring. I 1970-priser. Mill. kr. 

T. Priva.t konsum. I 1970.priser. Mill. kr. 

Jordbrnk 
Skogbruk 
Fiske og fangst 
Bergverksdrift 
Industri 
Utvinning og rørtransport av râolje og 

naturgass 
Kraft- og vannIorsyning 

3 335 
888 

1151 
768 

19958 

423 
3 019 

3 951 
970 

1 032 
789 

20866 

363 
3 327 

3 820 
949 
950 
812 

20252 

2 221 
3 332 

3 822 
902 

1135 
815 

20583 

3 685 
3 471 

4 506 
794 

1 096 
812 

20608 

4026 
3 333 

Bygge- og anleggsvirksomhet inki. olje- 
boring 6970 7478 7776 7920 8613 

Varehandel m. v. 17 634 18 676 20 167 21 401 22 309 
Hotel!- og restaurantdrift 1 051 1106 1154 1160 1 220 
Sjøfart 8 526 9 005 8 694 9 122 9 264 
Annen samferdsel 5 855 6081 6 304 6 609 6 848 
Bank- og forsikririgsvirksomhet 1 968 1 982 1 924 1 914 2 002 
Eiendomsdrift 4614 4895 5218 5489 5725 
Forretningsmessig tjenesteyting 1 676 1 679 1 704 1 732 1 829 
Offentlig, sosial og privat tjenesteyting 15 526 15 980 16 894 18 287 19 253 
Korreksjon frie banktjenester - 1 899 - 1 966 1 947 2 012 2 101 

Bruttonasjonalprodukt 91 463 96 214 100 224 106 035 110 137 

Bedrifter 80 207 84 544 87 821 92 474 95 893 
Stats- og trygdeforvaltning 4488 4 532 4 716 5 090 5 194 
Kommunalforvaltning 6 768 7 138 7 687 8471 9 050 

Matvarer 
Drikkevarer og tobakk 
Klrogskotøy 

11018 
3 656 
4493 

11320 
3 777 
4431 

11528 
3 898 
4713 

11979 
3 953 
5031 

12321 
4 041 
5332 

Bolig, lys og brensel 6 763 7070 7 376 7 811 8241 
Møbler og husholdn.ingsartikler 4 268 4 495 4 615 5 015 5 370 
Helsepleie 3 866 4 076 4 271 4 619 4 026 
Transport, post- og teletjeneeter 5 825 5 988 6 561 7 122 7 788 
Fritidssysler og utdanning 3 990 4 344 4 716 5 141 5 556 
Annet konsum 4 654 4 767 4 970 5 154 5 394 

Spesifisert konsum 48 533 50 268 52 648 55 825 58 069 
+ Korreksjonsposter' 768 1 015 1 315 1 559 2 070 

Privat konsum 49 301 51 283 53 963 57 384 60 139 

1973" 1974* 1975* 1976* 1977* 



Nasj onalreguskapet (forts.). 

U. Bruttoinvestering i fast kapital etter mering. I 1970-priser. Mill. kr. 

V. Nasjonalprodukt ettor anvendelse. I 1970-priser. Mill. kr. 

11* 

Jordbruk 
Skogbruk 
Fiske og fangst 
Bergverksdrift ekskl. oljeutvinning 
Industri 
Utvinning og rørtransport av râolje og 

1 047 
153 
370 
247 

3 340 

1170 
147 
409 
294 

4 375 

1 385 
154 
423 
214 

4 624 

1 535 
149 
526 
172 

4 216 

1 675 
144 
560 
129 

4 879 

naturgass 1 953 3 403 4 382 5 616 6 692 
Kraft- og vannforsyning 1 827 1 798 2 116 2 356 2 763 
Bygge- og anleggsvirksomhet ekskl. olje- 

boring 583 552 611 593 638 
Oljeboring 616 662 560 951 645 
Varehandel, hotell, restaurantdrift, forret- 

ningsbygg 2 146 2 387 2 581 2 819 2 922 
Hjelpevirksomhet for landtransport, veier 1 573 1 593 1 585 1 617 1 683 
Sjøf art 3 346 1 762 2 238 3 024 859 
Annen sam.ferdsel ekskl. oljetransport med 

rør 1 833 1 934 2 138 2 369 2 656 
Bank- og forsikringsvirksomhet 343 326 363 366 341 
Boliger 4925 4910 5299 5206 5078 
Offentlig, sosial og privat tjenesteyting 3 336 3 344 3 844 4 085 4 352 

Bruttoinvestering i fast kapital 27 638 29 066 32 517 35 600 36 016 

Private bedrifter 18 472 19 409 21 957 24 695 21 653 
Offentlige bedrifter 4 624 5 126 5 616 5 738 8 890 
Stats- og trygdeforvaltning 1 469 1 526 1 557 1 687 1 874 
Kommunalforvaltning 3 073 3 005 3 387 3 480 3 599 

Privat konsum 
Offentligkonsum 

Sivilt 
Militrt 

Bruttoinvestering 

49 301 
14001 
11198 
2 803 

27 930 

51 283 
14465 
11 729 

2 736 
31 908 

53 963 
15364 
12412 

2 952 
34 065 

57 384 
16438 
13418 
3 020 

36 854 

60 139 
18148 
15106 
3 042 

36 198 
Bygningeroganlegg 13679 14481 15242 15436 16321 
Skip og hater 3 581 1 975 2 450 3 338 1161 
Annet transportmateriell 1 934 2 143 2 119 2 379 2506 
Maskiner, redskap, inventar 5 888 6 414 7 839 7 888 8 698 
Oljeboreplattformer, oljeutvinnings- 

anlegg m. v 2 556 4 053 4 867 6 559 7 330 
Lagerendring 292 2 842 1 548 1 254 182 

Eksportoverskott 231 1 442 3 168 4 641 4 348 
Eksport 41 737 42 021 43 319 47 403 49 239 - Import 41 506 43 463 46 487 52 044 53 587 

Bruttonasjonalprodukt 91463 96214 100224 106035 110137 
Kapitaislit 12 753 13 714 14 267 15 521 16 574 

Bygninger og anlegg 3 712 3 865 4 023 4 179 4 342 
Skip og báter 3 266 3 261 3 246 3 268 3 186 
Annet transportmateriell 1 693 1 777 1 936 2 138 2 354 
Maskiner, rodskap, inventar 3 625 3 867 4 172 4 474 4 807 
Oljeboreplattformer, oljeutvinnings 

anlegg m. v 457 944 890 1 462 1 885 

Nettonasjonalprodukt 78 710 82 500 85 957 90 514 93 563 

1973* 1974* 1975* 1976* 1977* 
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Nasjonafregnskap (forts.). 

W. Nasjorialprodukt etter anvendelse. Vektrater. 

Privat konsum 3,4 4,0 5,2 6,3 4,8 
Offentlig kousum 4,4 3,3 6,2 7,0 10,4 

Sivilt 5,1 4,7 5,8 8,1 12,6 
Militnrt 1,6 -2,4 7,9 2,3 0,7 

Bruttoinvestering 14,1 14,2 6,8 8,2 -1,8 
Bygningeroganlegg 1,3 5,9 5,3 1,3 5,7 
Skip og bãter 48,6 -44,8 24,1 36,2 -65,2 
Annet transportmateriell 2,9 10,8 - 1,1 12,3 5,3 
Maskirier, redskap, inventar 7,6 8,9 22,2 0,6 10,3 
Oljeboreplattforiner, oljeutvin.nings- 

anlegg m.v. 129,6 58,6 20,1 34,8 11,8 
Lagerendring 

Eksportoverskott 
Eksport 8,3 0,7 3,1 9,4 3,9 - Import 14,4 4,7 7,0 12,0 3,0 

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

Bygningeroganlegg 3,9 4,1 4,1 3,9 3,9 
Skipogbâter 2,5 -0,2 -0,5 0,7 -2,5 
Annet transportmateriell 4,6 5,0 8,9 10,4 10,1 
Maskiner, redskap, inventar 6,0 6,7 7,9 7,2 7,4 
Oljeboreplattformer, oljeutvinnings- 

anlegg m. v 60,4 106,6 -5,7 64,3 28,9 

Nettonasjonalprodukt 3,9 4,8 4,2 5,3 3,4 

1973* 
1 

1974* 1975* 1976* 1977* 
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Vedlegg 1 

Appendix 1 

Publikasjoner sendt Ut fra Statistisk Sentralbyrâ siden 1. januar 1977 

Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 January 1977 

I serien Norges offisieUe statistikk (NOS): 

Rekke XII Boktrykk 1977 

Nr. 286 Okonomisk utsyn over hret 1976 Economic Survey Sidetall 146 Pris kr 20,00 ISBN 82-537-0668-5 - 287 Statistisk hrbok 1977 Statistical Yearbook of Norway Sidetall 500 Pris kr 20,00 ISBN 82-537-0746-0 - 288 Fiskeristatistikk 1973-1974 Fishery Statistics Sidetall 150 Pris kr 13,00 ISBN 82-537-0766-5 

Rekke A Offsettrykk 1977 

Nr. 840 Elektrisitetsstatistikk 1975 Electricity Statistics Sidetall 95 Pris kr 8,00 ISBN 82-537-0665-0 - 841 Dødshrsaker 1975 Hovedtabeller Causes of Death Sidetall 99 Pris kr 8,00 ISBN 82-537-0666-9 - 842 Strukturtall for kommunenes økonomi 1974 Structural Data from the Municipal Accounts Sidetall 123 
Pris kr 13,00 ISBN 82-537-0667-7 

843 Barrieomsorg 1975 Child Welfare Statistics Sidetall 75 Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0669-3 
844 Regnskapsstatistikk 1975 Bergverksdrift og inclustri Statistics of Accounts Mining and Manufacturing 

Sidetall 99 Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0671-5 - 845 Regnskapsstatistikk 1975 Engroshandel Statistics of Accounts Wholesale Trade Sidetall 67 Pris kr 11,00 
ISBN 82-537-0672-3 

846 Lønnsstatistikk for ansatte i forsikringsvirksomhet 1. september 1976 Wage Statistics fcr Employees in 
Insurance Activity Sidetall 33 Pris kr 9,00 ISBN 82-537-0676-6 

847 Industristatistikk 1975 Industrial Statistics Sidetall 191 Pris kr 15,00 ISBN 82-537-0677-4 
848 Lønnsstatistikk for ansatte i bankvirksomhet 1. september 1976 Wage Statistics for Bank Employees Side- 

tall 39 Pris kr 9,00 ISBN 82-537-0679-0 - 849 Statistisk fylkeshefte 1977 Finnmark Sidetall 201 Pris kr 9,00 ISBN 82-537-0680-4 - 850 Statistisk fylkeshefte 1977 Troms Sidetall 203 Pris kr 9,00 ISBN 82-537-0681-2 - 851 Statistisk fylkeshefte 1977 Nordland Sidetall 271 Pris kr 9,00 ISBN 82-537-0682-0 - 852 Statistisk fylkeshefte 1977 Nord-Trøndelag Sidetall 213 Prjs kr 9,00 ISBN 82-537-068.3-9 - 867 Bygge- og anleggsstatistikk 1975 Construction Statistics Sidetall 65 Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0700-2 - 868 Lønnsstatistikk f or arbeidere i bergverksdrift og industri 1976 Wage Statistics for Workers in Mining 
and Manufacturing Sidetall 29 Prjs kr 9,00 ISBN 82-537-0701-0 

869 Lønnsstatistikk for ansatte i jordbruk, gartnerier og hagebruk September 1976 Wage Statistics for Workers 
and Salaried Employees in Agriculture and Horticulture Sidetall 36 Pris kr 9,00 ISBN 82-537-0703-7 

870 Varehar&delsstatjstjkk 1975 Wholesale and Retail Trade Statistics Sidetall 119 Pris kr 13,00 ISBN 82- 
537-0705-3 

871 Kredittmarkedstatistikk Private og off entlige banker Credit Market Statistics Private and Public Banks 
Sidetall 127 Pris kr 13,00 ISBN 82-537-0706-1 

872 Folketallet i kommunene 1976-1977 Population in Municipalities Sidetall 41 Pris kr 9,00 ISBN 82- 
537-0708-8 - 873 Sjoulykkesstatistikk 1976 Marine Casualties Sidetall 59 Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0712-6 - 874 Jjelsestatjstjkk 1975 Health Statistics Sidetall 103 Pris kr 13,00 ISBN 82-537-0714-2 - 875 Utdanningsstatistikk Videreghende skoler 1. oktober 1975 Educational Statistics Upper Secondary Schools 
Sidetall 99 Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0716-9 

876 Lønnsstatistikk for sjøfolk ph skip i innenriks rutefart november 1976 Wage Statistics for Seamen on 
Ships in Scheduled Coasting Trade Sidetall 31 Pris kr 9,00 ISBN 82-537-0718-5 

877 Kredittmarkedstatistikk Fordringer og gjeld overfor utlandet 1973-1975 Credit Market Statistics Assets 
and Liabilities oa Foreign Countries Sidetall 103 Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0720-7 

878 Utdanningsstatistikk Grunnskoler 1. oktober 1976 Educational Statistics Primary Schools Sidetall 69 Pris 
kr 11,00 ISBN 82-537-0721-5 

879 Veitrafikkulykker 1976 Road Traffic Accideats Sidetall 73 Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0722-3 
880 Lønns- og sysselsettingsstatistikk for statens embeds- og tjenestemenn 1. oktober 1976 Wage and Employ- 

ment Statistics for Central Government Employees Sidetall 97 Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0723-1 
881 Utdanningsstatistikk Universiteter og hegskoler 1. oktober 1975 Educational Statistics Universities and 

Colleges Sidetall 139 Pris kr 13,00 ISBN 82-537-0726-6 
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Rekke A Offsettrykk 1977 (forts.) 

- 882 Utenrikshandel 1976 I External Trade I Sidetall 271 Pris kr 15,00 ISBN 82-537-0727-4 - 883 Lørnisstatistikk for ansatte i hoteli- og restaurantdrift april og oktober 1976 Wage Statistics for Employees 
in Hotels and Restaurants Sidetall 41 Pris kr 9,00 ISBN 82-537-0728-2 - 884 Arbeidsmarkedstatistikk 1976 Labour Market Statistics Sidetall 133 Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0730-4 - 885 Lannsstatistikk 1976 Wage Statistics Sidetall 91 Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0731-2 - 886 Helkrs- og heltidssysselsattes imitekter 1970 Income of Whole- Year and Full-Time Employed Persons Side- 
tall 337 Pris kr 15,00 ISBN 82-537-0734-7 

887 Skogavvirking til saig og industriell produksjon 1975-76 Roundwood Cut for Sale and Industrial Production 
Sidetall 55 Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0735-5 - 888 Bedriftstelling 1974 Varehandel Census of Establishments 1974 Wholesale and Retail Trade Sidetall 113 
Pris kr 13,00 ISBN 82-537-0739-8 - 889 Jaktstatistikk 1976 Hunting Statistics Sidetall 65 Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0742-8 - 890 Sivilrettsstatistikk 1976 Civil Judicial Statistics Sidetall 43 Pris kr 9,00 ISBN 82-537-0740-1 - 891 HoteIl- og pensjonatstatistikk 1975-1976 Statistics on Hotels and Boarding Houses Sidetall 87 Pris kr 
11,00 ISBN 82-537-0744-4 - 892 Irrntektsstatjstjkk 1973 Income Statistics Sidetall 157 Pris kr 13,00 ISBN 82-537-0745-2 - 893 Kriininalstatistikk Forbrytelser etterforsket av politiet 1976 Criminal Statistics Crimes Investigated by 
the Police Sidetall 77 Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0747-9 - 894 Helseundersøkelse 1975 Health Survey Sidetall 183 Pris kr 13,00 ISBN 82-537-0748-7 - 895 Bedriftstelling 1974 Tjenesteyting m.v. Census of Establishments 1974 Service Industries etc. Sidetall 105 
Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0749-5 - 896 Samferdselsstatistikk 1976 Transport and Communication Statistics Sidetall 251 Pris kr 15,00 ISBN 82- 
537-0750-9 - 897 Ijtenrikshandel 1976 II External Trade II Sidetall 361 Pris kr 15,00 ISBN 82-537-0751-7 - 898 Flyttestatistikk 1976 Migration Statistics Sidetall 95 Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0752-5 - 899 Folkemengeen etter alder og ekteskapelig status 31. desember 1976 Population by Age and Marital Status 
Sidetall 159 Pris kr 13,00 ISBN 82-537-0753-3 - 900 Bøndenes iontekt og formue 1975 The Holders' Income and Property Sidetall 53 Pris kr 11,00 ISBN 82- 
537-0757-6 - 901 Sosialhjelpstatistikk 1975 Social Care Statistics Sidetall 47 Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0759-2 - 902 Alkohol og andre rusmidler 1976 Alcohol and Drugs Sidetall 47 Pris kr 9,00 ISBN 82-537-0760--S - 903 Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel 1. mars 1977 Wage Statistics for Employees in Wholesale and 
Retail Trade Sidetall 77 Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0762-2 - 904 Folkemengdens bevegelse 1976 Vital Statistics and Migration Statistics Sidetall 77 Pris kr 11,00 ISBN 
82-537-0763-0 

905 Utdanningsstatistikk Vaksenopp1ring 1975-76 Educational Statistics Adult Education Sidetall 99 Pris 
kr 13,00 ISBN 82-537-0764-9 

906 Skattestatistikk Inntektsret 1975 Tax Statistics Income Year 1975 Sidetall 141 Pria kr 13,00 ISBN 82- 
537-0765-7 

907 Forretnings- og sparebanker Balanser og resultatreguskaper for de enkelte banker 1975 og 1976 Com- 
mercial and Savings Banks Balance Sheets and Working Accounts Sidetall 171 Pris kr 11,00 ISBN 82- 
537-0729-0 - 908 Sosial hjemmehjelp 1976 Social Home-Help Services Sidetall 33 Pris kr 9,00 ISBN 82-537-0767-3 - 909 Lennsstatistikk for sjøfolk ph skip i utenriksfart mars 1977 Wage Statistics for Seamen on Ships in Ocean 
Transport March 1977 Sidetall 31 Pris kr 9,00 ISBN 82-537-0768-1 - 910 Laks- og sjaaurefiske 1976 Salmon and Sea Trout Fisheries Sidetall 57 Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0773-8 - 911 Skogstatistikk 1976 Forestry Statistics Sidetall 121 Pris kr 13,00 ISBN 82-537-0774-6 



Re1ke XII Boktrykk 1978 

Nr. 289 Okonomisk utsyn over hret 1977 Economic Survey Sidetall 148 Pris kr 20,00 ISBN 82-537-0815-7 

I serien Statistiske analyser (SA): 

Nr. 28 Behoidning og anskaffelse av varige forbruksvarer i private hushoidninger Accounts of Stocks and Pur- 
chases of Durable Consumer Goods in. Private Households Sidetall 133 Pris kr 13,00 ISBN 82-537-0670-7 

29 Temmerfløtning 1871-1975 Timber Floating Sidetall 79 Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0704-5 
30 Døgnets 24 timer The Day's 24 Hours Sidetall 99 Pris kr 13,00 ISBN 82-537-0719-3 
31 Sosialt utsyn 1977 Social Survey Sidetall 239 Pris kr 15,00 ISBN 82-537-0756-8 
32 Norsk hagebruk 1969-1974 Norwegian Horticulture Sidetall 103 Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0761-4 

I serien Samfunnsokonomiske studier (SOS): 

Nr. 32 Inntekt og forbruk for funksjonshemma Income and Consumer Expenditure of Disabled Persons Sidetall 
166 Pris kr 13,00 ISBN 82-537-0732-0 

I serien Artikier fra Statistisk Sentralbyrá (ART): 

Nr. 91 Aktuelle skattetall 1976 Current Tax Data Sidetall 51 Pris kr 8,00 ISBN 82-537-0653-7 - 92 Regionale forskjeller i yrkesdeltakingen 1970 Regional Differences in Labour Force Participation Sidetall 
67 Pris kr 9,00 ISBN 82-537-0709-6 

93 Pris- og inntektsfordelingsvirkninger av miljeverninvesteringer i norsk bergverk og industri Price and 
Income Effects of Environmental Protection Investments in Norwegian Mining and Manufacturing Sidetall 
87 Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0717-7 - 94 En modell for analyse av skatter ved forskjellige definisjoner av inntekt A model for Analysis of Taxes 
and Alternative Definitions of Income Sidetall 59 Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0725-8 

95 Energibruk i Norge Energy Use in Norway Sidetall 49 Pris kr 9,00 ISBN 82-537-0733-9 
96 Inflation in the Open Economy: A Norwegian Model Inflasjon i en dpen økonomi: En wrsk modell Side- 

tall 67 Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0737-1 
97 Allmennlnrerutdanning og yrke. En analyse av tall fra Folketelling 1970 General Teacher Training Edu- 

cation and Occupation. An analysis of Data from Population Census 1970 Sidetall 66 Pris kr 11,00 ISBN 
82-537-0743-6 

98 Pendling i Norge 1970 Commuting in Norway Sidetall 84 Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0754-1 
99 Aktuelle skattetall 1977 Current Tax Data Sidetall 59 Pris kr 9,00 ISBN 82-537-0770-3 

100 Mediabruk som fritidsaktivitet The Use of Mass Media as a Leisure Activity Sidetall 33 Pris kr 9,00 ISBN 
82-537-0778-9 

101 The Effect on Consumption of Household Size and Composition Konsum og husholdningens starrelse og 
sammensetning. Sidetall 35 Pris kr 9,00 ISBN 82-537-0788-6 - 102 Levestandard for private husholdninger Standard of Living for Private Households Sidetall 64 Pris kr 
11,00 ISBN 82-537-0789-4 
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Vedlegg 2 

Appendix 2 

Utvalgte publikasjoner I serien Statistisk Sentra1byrs Hândboker 
(SSH) 

Selected publications in the series Statistisk Sentralbyrds Hdndboker 
(SSH) 

Nr. 4 Innføring 1 maskinregning. Hefto 1. Addisjonsmaskiner - 5 Innføring I maskinregning. Hefte 2. Kalkulasjonsmaskiner 
8 Framlegg til nordisk statistisk terminologi - 9 Standard for nringsgruppering ISBN 82-537-0711-8 - 13 Standard for haride1somrde ISBN 82-537-0715-0 - 19 Varer&omenklatur for iridustristatistikken ISBN 82-537-0678-2 - 23 IJtsnitt om prinsipper og definisjoner I offisiell statistikk ISBN 82-537-0196-9 

24 Standard for gruppering av sykdonimer - skader - dødsfrsaker I offentlig norsk statistikk ISBN 82- 
537-0217-5 - 26 Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen ISBN 82-537-0675-8 - 27 TJtsnitt om prinsipper og definisjoner 1 offisiell statistikk. Fra Forbruksundersøkelsen 1958 

28 Standard for utdanningsgruppering i offentlig norsk statistikk ISBN 82-537-0272-8 
29 Norsk-Engelsk ordliste - 30 Lov, forskrifter og overenskomst om folkeregistrering ISBN 82-537-0099-7 - 32 Konsumprisindeksen ISBN 82-537-0484-4 - 35 Standard for kommunekiassifisering ISBN 82-537-0465-8 - 36 Produksjonsindeks for bergverksdrift, industri og kraftforsuning ISBN 82-537-0471-2 - 37 13 konjunkturindikatorer - En kort oversikt ISBN 82-537-0659-6 



Pris kr 20,00. 

Publikasjonen utgis I kommisjon hos H. Aschehoug & Co. 
og Universitetsforlaget, Oslo, og er til saigs hos alle bokhandlere. 

ISBN 82-537-0815-7 
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