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Økonomisk utsyn over året 1991

inneholder en Økonomisk oversikt over norsk Økonomi i 1991 og de første foreløpige nasjonal-
regnskapstall for dette året. Datagrunnlaget for oversikten er først og fremst det kvartalsvise na-
sjonalregnskapet. Kvartalsberegningene foretas på et mindre detaljert nivå enn de årlige nasjonal-
regnskapsberegningene og etter et mer summarisk opplegg. Særlig for de siste månedene av
1991 bygger beregningene i stor grad på oppgaver over antatt utvikling eller anslag gjort i SSB.
De forste, foreløpige nasjonalregnskapstall basert på oppgaver over hele året og beregnet på de-
taljert nivå, er planlagt publisert i økonomiske analyser i mai i år.

økonomisk utsyn over året 1991 er utarbeidet av Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå.
Redaksjonen ble avsluttet onsdag 5. februar 1992.

Publiseringsplan for Økonomiske analyser 1992

Publiseringsmåned i)
	

Innhold
	

Siste regnskapsperiode

februar
mars
april
mai
juni
september
oktober
november
desember

Økonomisk utsyn
Artikler
Nasjonalregnskap
Nasjonalregnskap
Konjunkturtendensene
Konjunkturtendensene
Artikler
Artikler
Konjunkturtendensene

4. kv. 1991 (anslag)

Aret 1990
4. kv. 1991/og året 1991
1.kv. 1992
2. kv. 1992

3. kv. 1992

1) økonomiske analyser utgis normalt forste mandag i publiseringsmåneden.
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UNDERLIGGENDE TENDENS
(Prosentvis volumvekst fra foregående kvartal i glattet,
sesongjustert serie, omregnet til årlig rate.)

15 	

HOVEDTREKK VED DEN ØKONOMISKE  UT-
VIKLINGEN
Vekst fra året fa. Prosent°

1990 1991

Realøkonomiske volumindikatorer
Privat konsum
	

2,6 -0,1
Offentlig konsum
	

2,3
	

3,3
Bruttoinvestering i fast kapital	 -28,5

	
0,2

- fastlands-Norge	 -9,8	 -4,4
Innenlandsk anvendelse	 -0,6 -0,5
Etterspørsel fra fastlands-Norge

	
0,1	 -0,0

Eksport
	

7,8
	

5,0
- tradisjonelle varer
	

8,7	 -2,1
Import
	

2,6
	

0,5
- tradisjonelle varer
	

9,1	 -0,5
Bruttonasjonalprodukt
	

1,8
	

1,6
- fastlands-Norge
	

0,7
	

0,2
Disponibel realinntekt for Norge

	
3,6
	

1,5

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

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

	-1,2 	 -1,2

	

-0,7	 -1,0

	

5,2	 5,5

	

4,1	 3,4

	

-3,7	 -0,7

	

0,5	 -0,1

	

5,0	 5,0

Utenriksregnskap
Driftsbalansen mrd. kr. (nivå)	 23	 35

1) Volumvekstratene i alle teksttabellene i Utsynet er
i faste 1989-priser

ØKONOMISK UTSYN

Sammenfatning

Bruttonasjonalproduktet (BNP) vokste med
1,6 prosent i 1991, i hovedsak som fOlge av
sterk produksjonsvekst i oljevirksomheten.
Disponibel realinntekt for Norge økte med 1,5
prosent. Dette viser foreløpige nasjonalregn-
skapstall fra Statistisk sentralbyrå. Aktivitets-
nivAet i fastlandsOkonomien endret seg lite og
BNP for fastlands-Norge i 1991 lå bare vel 1
prosent over nivået i 1985. Denne svært mode-
rate produksjonsveksten har sammenheng med
en nedgang på 2,1 prosent i tradisjonell eksport
og en svak utvikling i etterspOrselen fra fast-
lands-Norge. En samlet vurdering av et-
terspOrselsimpulsene i norsk Økonomi i 1991
viser at vekstimpulsene hovedsakelig kom fra
offentlig sektor og oljeinvesteringene.

Sysseisettingen gikk ned med 1 prosent og
arbeidsledigheten var 5,5 prosent, den hOyeste
i etterkrigstiden.

Etter en vekst på 2,6 prosent i 1990 viser
foreløpige anslag en nedgang i privat konsum

1991 på 0,1 prosent, til tross for en vekst i
disponibel realinntekt for husholdningene på 4
prosent. Også bruttoinvesteringene i fastlands-
Norge falt i fjor, for fjerde år på rad. Vekst i
industriinvesteringene og i offentlige investe-

-10	 ■ 	 •	 I
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BNP u. olje -•••• Tradisjonell ••• ••• • Ettersp. fra
og sjøfart	 vareeksport	 fastl.-Norge

ringer bidro likevel til at nedgangen ble mindre
enn året for.

Prisstigningen i Norge fortsatte å avta i 1991.
Konsumprisindeksen viste en vekst på 3,4 pro-
sent i gjennomsnitt, den laveste veksten på over
20 år. TimelOnnsveksten ble 5 prosent, den
samme som Aret for. Driftsbalansen overfor
utlandet viste et overskudd pd 35 milliarder
kroner. Bedringen på 12 milliarder kroner
skyldtes langt pd vei den sterke økningen i
verdien av eksporten av råolje og naturgass.
Norges nettogjeld overfor utlandet ble redusert
med 28 milliarder kroner, til 64 milliarder kro-
ner. I
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Internasjonal Økonomi: Konjunkturene svake-
re enn ventet i 1991

Den internasjonale konjunkturnedgangen fort-
satte i 1991. DRI (Data Resources Inc.) har
anslått BNP-veksten for de syv største industri-
landene (G-7) fra 1990 til 1991 til 0,9 prosent.
Både DRI og de fleste andre toneangivende
prognoseinstitutter venter imidlertid at vekst
internasjonalt i 1992 og 1993. For de syv stor-
ste industrilandene under ett er anslagene for
BNP-veksten for disse to årene henholdvsis 2,2
og 3,3 prosent.

En viktig grunn til den svake konjunkturut-
viklingen i mange av de store OECD-landene
i 1991, synes å være behovet for finansiell
konsolidering i privat sektor. Det høye realren-
tenivået i mange land bidrar til at husholdning-
ene bygger opp nettofordringene sine, framfor

øke forbruk og boliginvesteringer. Hoye ren-
ter demper også investeringsetterspørselen i
næringslivet. Disse forholdene preger altså
ikke bue utviklingen i norsk økonomi, selv om
utslagene i sparingen har vært spesielt sterk i
Norge.

Den ventede konjunkturoppgangen i USA
uteble i 1991. Privat forbruk, som vanligvis er
hovedrivicraften bak konjunkturoppganger i
amerikansk Økonomi, utviklet seg svakere enn
ventet. ForelOpige regnskapstall viser om lag
nullvekst i privat konsum fra 1990 til 1991. For
a stimulere innenlandsk etterspørsel ble dis-
kontoen satt ned flere ganger i løpet av fjordret,
helt ned til 3,5 prosent i desember. I slutten av
januar i år annonserte president Bush også en
omlegging av finanspolitikken, med ompriori-
teringer på utgiftssiden, kutt i forsvarsbudsjet-
tet og skattelettelser for personer og bedrifter
som viktigste ingredienser. Blant annet på ba-
sis av disse stimulansene venter DRI at BNP-
veksten vil ta seg markert opp i andre halvår i
år og komme opp i 1 3/4 prosent for 1992 under
ett. For 1993 er BNP-veksten anslått til 3 pro-
sent.

Japan har opplevd en kraftig reduksjon av
BNP-veksten. I 1991 er veksten anslått til 4 1/2
prosent, ned et prosentpoeng fra 1990. Vekst-
takten gikk betydelig ned gjennom fjoråret, og
for 1992 er BNP-veksten anslått til 2 1/2 pro-
sent, som er uvanlig lavt etter japansk måles-
talc. Også i Japan har nedgangen i den okon-
omiske veksten sammenheng med tidligere
overoppheting av Økonomien, med stigende
renter, fall i aksjekurser og eiendomspriser som
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resultat. Selv om det regnes med at BNP-vek-
sten som en følge av bedre internasjonale kon-
junkturer vil ta seg noe opp i 1993, ventes
veksten i de nærmeste årene ikke å bli like sterk
som i andre halvdel av 1980-årene.

For landene i Vest-Europa er renteutvikling-
en langt på vei knyttet til utviklingen i renteni-
vået i Tyskland. Her er den Økonomiske situa-
sjonen fortsatt preget av gjenforeningen av de
vestlige og de østlige delstatene, med store
utbetalinger over offentlige budsjetter. Denne
ekspansive politikken har ført til et press oppo-
ver på de tyske rentene, og Bundesbank satte i
desember i fjor opp sentralbankrentene med
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1/2 prosentpoeng, til 8 prosent. Høye krav fo-
ran det forestående lønnsoppgjøret utløste tro-
lig denne siste rentehevingen. Den sterke BNP-
veksten i Tyskland (vest) avtok gjennom andre
halvår 1991, men er likevel anslått til om lag
3,5 prosent for fjoråret under ett. I 1992 er
veksten antatt å bli redusert til rundt 2 prosent.
De østlige delstatene har det siste året opplevd
et kraftig produksjonsfall og sterkt stigende
arbeidsledighet. Det var imidlertid tegn til en
klart mer positiv utvikling i løpet av 1991, og
allerede i inneværende år regnes det med bety-
delig produksjonsvekst innenfor viktige sekto-
rer.

Storbritannia er inne i en kraftig lavkon-
junktur, og BNP er anslått å falle med 2 prosent
fra 1990 til 1991. For 1992 peker prognosene
mot en like sterk positiv BNP-vekst, men disse
anslagene er trolig for optimistiske, idet de er
basert på et tidligere konjunkturoppsving i
USA enn det det nå ligger an til. Det private
forbruket viste nedgang i 1991, og spesielt
sterk var svikten i bilkjøpet. Også investerings-
etterspørselen pekte nedover gjennom fjoråret.
Som en følge av den svake utviklingen i akti-
viteten innenlands, Økte arbeidsledigheten
markert fra 1990 til 1991. På den positive siden
i 1991 var nedgang i inflasjonstakten og reduk-
sjon i rentenivået, som imidlertid fortsatt er
Nyt.

I Sverige falt BNP med om lag 1 prosent fra
1990 til 1991, og arbeidsledigheten økte raskt
gjennom fjoråret. Bakgrunnen for utviklingen
det siste året ligner på situasjonen i flere andre
land; høy inflasjonstakt gjennom flere h med
påfølgende tap av markedsandeler og gjelds-
oppbygging blant husholdninger og bedrifter.
Også i Sverige har disse problemene bidratt til
betydelige tap på utlån i private banker. Den
svake Økonomiske utviklingen ventes å fortset-
te i 1992, mens innenlandsk konsolidering og
sterkere vekst internasjonalt vil føre til et mo-
derat oppsving i 1993.

I Danmark Økte samlet produksjon målt ved
BNP med 2 prosent fra 1990 til 1991, en noe
sterkere vekst enn året før. Vekstimpulsene de
siste årene har først og fremst kommet fra økt
eksport, stimulert blant annet av den sterke
etterporselsveksten i Tyskland. I de nærmeste
par Arene vil gradvis sterkere vekst også i in-
nenlandsk etterspørsel kunne gi en årlig BNP-
vekst på 2,5 til 3 prosent.

Norske eksportmarkeder: svak vekst i 1991

Som en følge av den internasjonale lavkon-
junkturen, med spesielt lav og tildels negativ
BNP-vekst i land som betyr mye for norsk
eksport, utviklet norske eksportmarkeder seg
svakt i 1991. Målt ved importutviklingen i
disse markedene, var markedsveksten for vik-
tige norske eksportprodukter under 3 prosent i
1991. Prisutviklingen for hovedgrupper av
norske eksportvarer var også svak i 1991, både
som en følge av lav etterspørselsvekst og økt
tilbud, særlig fra det tidligere Sovjetunionen og
andre land i Ost-Europa. Et moderat oppsving
i internasjonal økonomi ventes d bidra til noe
sterkere vekst i eksportmarkedene i inneværen-
de Ar. Dette vil samtidig bidra til en viss opp-
gang i prisene.

Nedgang i den tradisjonelle vareeksporten i
1991

Norsk eksport økte med 5 prosent i fjor.En
betydelig vekst i oljeeksporten gjennom andre
halvår 1990 og første halvår 1991 bidro vesent-
lig til dette. På årsbasis var veksten i eksporten
av råolje og naturgass 15 prosent. I folge fore-
løpige anslag falt eksporten av tradisjonelle
varer med 2,1 prosent i 1991, etter en vekst på
8,7 prosent i 1990. Den svake utviklingen i året
som gikk skyldes først og fremst den interna-
sjonale konjunkturnedgangen som satte inn i
1989. Vedlikeholdsarbeider på Mongstad i 3.
og 4. kvartal bidro til at omslaget fra 1990 til
1991 ble så vidt kraftig. Når eksporten av raf-
finerte oljeprodukter og elektrisitet holdes ute-
nom, var nedgangen i eksporten av tradisjonel-
le varer bare 0,6 prosent i 1991, og veksten i
1990 5,8 prosent.

Til tross for vanskelige markedsforhold
holdt eksporten av metaller seg nær uendret i
volum fra 1990 til 1991. Gjennomsnittsprisen
gikk imidlertid ned med 7,5 prosent. Eksporten
av øvrige utekonkurrerende varer utenom raf-
finerte oljeprodukter ble redusert med 1,5 pro-
sent. Eksporten av hjemmekonkurrende varer
falt med 4,2 prosent, etter en markert nedgang
i eksporten av verkstedprodukter. I volum ble
denne nedgangen imidlertid nesten kompen-
sert ved en kraftig vekst i eksporten av produk-
ter som tradisjonelt er klassifisert som skjerme-
te.

Tjenesteeksporten Økte med i underkant av
3 prosent fra 1990 til 1991, blant annet som et
resultat av økt fraktvolum i utenriks sjøfart.
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Utlendingers konsum i Norge bidro også, med
en vekstrate på om lag 5,8 prosent.

Allerede mot slutten av floral-et var ekspor-
ten av raffinerte oljeprodukter tilbake på et
normalt nivå. En forventet moderat oppgang
hos våre handelspartnere vil bidra til en viss
vekst i andre deler av den tradisjonelle vareek-
sporten, slik at veksten for 1992 under ett kan
komme opp i mellom 2 og 3 prosent. Det
knytter seg imidlerttid fortsatt usikkerhet til
tidspunktet for og styrken på et omslag i de
norske eksportmarkedene. Eksporten av olje
og gass er anslått til å Øke med over 3,5 prosent
i år. Som følge av en forventet nedgang i
eksporten av nye og brukte skip, og en moderat
vekst i tjenesteeksporten, vil veksten i samlet
eksport i 1992 likevel trolig bli lavere enn
veksten i eksporten av tradisjonelle varer.

Fortsatt finansiell konsolidering bidro til svak
vekst i fastlandsOkonomien i 1991

Etterspørselen fra fastlands-Norge var om lag
uendret fra 1990 til 1991. Privat konsum endret
seg lite i fjor, etter en vekst på 2,6 prosent året
før. Med en anslått vekst i husholdningenes
disponible realinntekt på 4 prosent, gir dette en
sparerate i 1991 pd om lag 5 prosent, en ailing
på nær 4 prosentpoeng fra 1990. Den sterke
veksten i husholdningenes sparerate, kombi-
nert med en nedgang i deres netto realinveste-
ringer, fate til en betydelig vekst i nettofor-
dringene i 1991.

Til toss for den markerte økning i hushold-
ningenes sparing fra 1989 til 1991, er hushold-
ningenes finansielle nettoformue fortsatt klart
lavere enn i perioden fram til og med 1984.
Sammen med et fortsatt høyt realrentenivå etter
skatt og usikkerheten i arbeidsmarkedet trek-
ker dette i retning av ytterligere oppgang i
spareraten og et lavt nivå på boliginvestering-
ene fremover. Skattelette for personer og fort-
satt vekst i overfOringene kan bidra dl at vek-
sten i disponibel realinntekt i Ar blir om lag som
fjon Selv med fortsatt finansiell konsolidering

gir dette grunnlag for en vekst i privat konsum
på 2 - 3 prosent.

Ifølge forelOpige anslag Økte offentlig kon-
sum med 3,3 prosent i 1991, vesentlig mer enn
lagt til grunn i nasjonalbudsjettet for 1991.
Dette henger sammen med de ate bevilgning-
ene i revidert budsjett. Statlig konsum Økte
med 4,4 prosent, mens kommunalt konsum
vokste med 2,6 prosent.
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Fortsatt svak utvikling i bruttoinvesteringene i
fastlands-Norge

Bruttoinvesteringene i fastlands-Norge falt
med 4,4 prosent i 1991, etter en nedgang på om
lag 30 prosent fra 1987 til 1990. Som fOlge av
en kraftig vekst i investeringene i kraftforsy-
ning og offentlig forvaltning i andre halvår, var
det vekst i bruttoinvesteringene i fastlands-
Norge gjennom fjoråret.

Hovedsaklig som følge av store investering-
er i treforedling, ate industriinvesteringene
med 6,4 prosent fra 1990 til 1991. De fait •
imidlerid gjennom året, og ifølge SSBs inves-
teringstelling for 4. kvartal 1991 ligger det an
til en nedgang i industriinvesteringene i inne-
værende år.

Investeringene i private tjenesteytende sek-
torer utenom bolig gikk ned med over 14 pro-
sent, blant annet som fOlge av reduserte flykjøp
og fortsatt fall i investeringene i forretnings-
bygg.

Fallet i boliginvesteringene fortsatte i høyt
tempo gjennom 1991, og nivået for året som
helhet ble liggende nærmere 26 prosent under
det lave 1990-nivået. Det sterke fallet i igang-
settingen av nye boliger gjennom fjoråret  vil gi
fortsatt nedgang i ferdigstilte boliger i Ar.

Investeringene i fastlands-Norge antas bare
gå moderat ned i inneværende år. Dette har

sammenheng med at nedgangen i investering-
ene i private tjenestytende sektorer synes å bli
klart svakere i Ar enn i fjor.

Påløpte investeringskostnader i oljevirks-
omheten ate med over 40 prosent i volum fra
1990 til 1991. Etter flere år med relativt høye
investeringer representerer dette en reell etter-
spørselsimpuls på årsbasis tilsvarende om lag
2 prosent av BNP i fastlands-Norge. Påløpte
oljeinvesteringer anslås å øke moderat i volum
i inneværende år.

En samlet vurdering av etterspørselsimpul-
sene i norsk Økonomi i 1991 tilsier at vekstim-
pulsene hovedsakelig kom fra offentlig sektor
og oljeinvesteringene. Regjeringens finanspo-
litikk bidro til å avdempe fallet i etterspørsel
fra eksportmarkedene og private investeringer
(utenom olje). Privat konsum bidro ikke til
vekst til tross for økningen i realdisponibel
inntekt.

Fortsatt liten endring i importen

Importen av tradisjonelle varer falt med 0,5
prosent i fjor, mens importen i alt ate med 0,5

BRUTTONASJONALPRODUKT
Årlig prosentvis vekst
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1989 	 1990 	 1991

ED Utenom oljeutv.
og sjøfart

prosent. Store anskaffelser av fly og ubåter har
bidratt til markerte svingninger i importen av
tradisjonelle varer gjennom de siste to årene.
Som en følge av den svake etterspørselsutvi-
klingen i fastlands-Norge, har den underlig-
gende veksten i tradisjonell import imidlertid
vært svært svak. Når det likevel ble vekst i
samlet import i 1991, skyldes det økt tjenes-
teimport, særlig i forbindelse med oljevirksom-
heten. Som fOlge av Okt etterspørsel fra fast-
lands-Norge ventes tradisjonell import A vokse
med nærmere 4 prosent i år, noe mer enn
veksten i samlet import.

Nedgang i aktiviteten i vareproduserende na-
ringer i 1991

BNP ate med 1,6 prosent i for,  fast og fremst
som en fOlge av sterk vekst i produksjonen av
råolje. BNP for fastlands-Norge var om lag
uendret fra 1990 til 1991, etter en svært mode-
rat vekst Aret før. Industriproduksjonen falt
med 0,9 prosent, med sterkest nedgang i hjem-
mekonlcurrerende industri. Produksjonen i an-
dre vareproduserende næringer falt med over 5
prosent. Både primærnæringene og kraftforsy-
ning bidro til å trekke vekstraten ned, hovedsa-
idig som resultat av klimatiske forhold. Den
kraftige produksjonsnedgangen i bygge- og an-
leggsnæringen gjennom de siste årene ble
snudd til en oppgang mot slutten av fjoråret, og
nedgangen på årsbasis ble bare 1,6 prosent.
Offentlig forvaltning og privat tjenesteyting
bidro til å trekke BNP opp, med vekstrater på
henholdsvis 2,7 og 1,2 prosent.

1.

0.

-0.

-2.



DISPONIBEL REALINNTEKT FOR NORGE OG
NETTO INNENLANDSK BRUK AV
VARER OG TJENESTER
Milliarder 1989-kroner

1982	 1985	 1988	 1991

	- Disponibel	 IM Netto innenlandsk
	realinntekt	 bruk

Bruttonasjonalproduktet fratrukket kapitalslit
gir uttrykk for den nettoinntekten som skapes i
Norge i løpet av et dr. Trekker en deretter fra
netto renter, aksjeutbytte og stønader til utlandet,
får en et uttrykk for den inntekten som kan brukes
til konsum og sparing. Ved å korrigere for pris-
stigningen, får en fram hvordan den disponible
realinntekten har utviklet seg over tid. I figuren
er utviklingen i disponibel realinntekt for Norge
i perioden 1982-1991 sammenstilt med utvi-
klingen i netto innenlandsk bruk av varer og
tjenester, som er summen av privat og offentlig
konsum og nettorealinvesteringer, regnet i faste
priser. Differansen tilsvarer overskuddet pa
driftsregnskapet overfor utlandet.

87.1	 88.1	 89.1	 90.1	 91.1

- BNP, fastlands-Norge 	 Sysselsetting i ah

PRODUKSJON OG SYSSELSETTING
1987=100. Sesongjusterte volumindekser
102 
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Et oppsving i privat konsum, redusert ned-
gang i boliginvesteringene og gradvis vekst i
eksporten av tradisjonelle varer kan ventes d gi
vekst i vareproduserende næringer og privat
tjenesteyting i år, og bidra til en oppgang i BNP
for fastlands-Norge på 1 - 2 prosent.

Stigende ledighet både i 1991 og 1992

Nedgangen i sysselsettingen fortsatte i 1991,
etter at det sterke fallet i 1989 midlertidig flatet
ut gjennom 1990. Pd årsbasis ble sysselsetting-
en redusert med om lag 20 000 personer fra
1990 til 1991, en nedgang på 1 prosent. Ned-
gangen i 1991 var om lag like kraftig som
1990. I fOlge SSBs ArbeidskraftsundersOkelse
var det i gjennomsnitt 116 000 arbeidssøkere
uten arbeidsinntekt i 1991. Dette tilsvarer 5,5
prosent av arbeidstyrken og representerer en
svak aning i den gjennomsnittlige ledigheten
fra 1990. I 1990 var det imidlertid en tendens
til nedgang i ledigheten gjennom di-et, mens det
i fjor var en tendens til aning. Denne økningen
kommer også klart fram i Arbeidsdirektoratets
tall for summen av arbeidsløse og personer på
tiltak utenom attføring.

Antall utforte timeverk i fastlands-Norge
gild( ned med 1,3 prosent. Dette innebærer en
gjennomsnittlig produktivitetsvekst for fast-
landsøkonomien på knapt 1 1/2 prosent.

En anslått vekst i BNP for fastlands-Norge
på 1,5 prosent vil med normal produktivitets-
vekst neppe være tilstrekkelig til å hindre en
ytterligere økning i arbeidsledigheten i tiden
fremover.

Lav vekst i konsumprisene bidro til vekst
reallønningene i 1991

Målt som aning i konsumprisindeksen fra
samme måned året for falt prisveksten fra 4
prosent i begynnelsen av fjoraret, til under 3
prosent i årets siste måneder. I gjennomsnitt for
året (Ate konsumprisindeksen med 3,4 prosent,
en nedgang i prisstigningstakten pd 0,7 pro-
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sentpoeng fra året for. Lav vekst i importprise-
ne, fortsatt moderat lønnsvekst og sterk kon-
kurranse i varehandelen bidro til at prisveksten
i 1991 ble den laveste på over 20 år.

Lønnen pr. timeverk Økte med 5 prosent i
1991, det samme som året før. Sterkest lønn-
svekst hadde ansatte i utekonkurrerende indu-
stri (6,6 prosent), mens sysselsatte i bygge- og
anleggsvirksomhet hadde den svakeste lønn-
sveksten (4,4 prosent).

For 1992 er det utsikter til fortsatt lav pris-
vekst og en nedgang i lønnsveksten.

Vekst i olje- og gasseksporten ga store over-
skudd på driftsbalansen i 1991

Foreløpige anslag viser et overskudd på drifts-,

regnskapet overfor utlandet på over 36 milliar-
der kroner i 1991, når netto innflaggingen er
holdt utenfor. Økningen fra i fjor var på vel 7
milliarder, og skyldes en kraftig vekst i i 'tol-
jeeksporten. Handelsbalansen for tradisjonelle

varer ble svakt forverret fra 1990 til 1991.
Rente- og stønadsbalansen var uendret fra
1990 til 1991, idet en reduksjon i Norges netto
renteutgifter til utlandet ble oppveid av et høye-
re nivå på netto utbetalt aksjeutbytte fra olje-
virksomheten.

Inklusive omvurderinger ble Norges netto-
gjeld overfor utlandet redusert med 28 milliar-
der i fjor. Ved siste årskifte var gjelden dermed
kommet ned i 64 milliarder kroner, som tilsva-
rer 9,2 prosent av BNP. Sett i forhold til BNP
er nettogjelden nå tilbake på nivået fra perioden
før oljevirksomheten tok til å prege norsk
Økonomi.

Vekst i disponibel realinntekt for Norge

Disponibel realinntekt for Norge økte med 1,5
prosent i 1991, hovedsaklig som en følge av
produksjonsveksten i oljevirksomheten. Sam-
let sparing som andel av disponibel inntekt var
12,3 prosent i 1990.
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UTVIKLINGEN I NOEN MAKROØKONOMISKE HOVEDSTØRRELSER
Prosentvis volumendring i 1989-priser 1)

Mrd.
1989-	 Vekst fra samme periode	 Vekst fra foregående

kr.	 Aret før	 kvartal, sesongkorrigert
■••■•■■•■■•••■•■•

1991	 1991	 1.kv.	 2.kv.	 3.kv.	 4.kv.	 1.1cv.	 2.kv.	 3.kv. 4.kv.

Privat konsum 	  319,9	 -0,1	 0,7	 -1,8	 0,1	 0,6	 0,1	 -1,7	 2,1	 0,1
Varer 	  200,6	 -0,5	 0,4	 -2,3	 -0,3	 0,2	 0,1	 -1,5	 2,1	 -0,5

	Tjenester   110,9	2,7	 2,8	 2,5	 3,8	 1,7	 1,6	 -0,8	 1,1	 -0,2
Nordmenns konsum i utlandet 	 18,7	 -8,2	 -16,7	 -16,8	 -3,8	 2,6	 -12,5	 0,5	 11,0	 4,9
- Utlendingers konsum i Norge 	 10,4	 5,8	 -14,3	 4,4	 18,1	 7,8	 -9,6	 19,4	 6,3	 -5,9

	

Offentlig konsum   138,6	 3,3	 3,5	 1,3	 4,3	 4,1	 -1,1	 1,1	 1,4	 2,5
Statlig konsum 	 56,2	 4,4	 6,4	 -0,8	 7,4	 5,2	 -2,2	 0,3	 3,6	 3,2
Sivilt  konsum 	 34,6	 5,6	 5,3	 1,2	 10,7	 5,5	 0,1	 0,3	 4,3	 0,7
Militært konsum 	 21,6	 2,5	 8,5	 -3,9	 1,6	 4,8	 -5,8	 0,3	 2,6	 7,3

Kommunalt konsum  	 82,4	 2,6	 1,8	 2,8	 2,4	 3,3	 -0,3	 1,6	 -0,1	 2,1

B ruttoinvestering i fast kapital 	 122,5	 0,2	 -6,8	 2,2	 0,4	 4,2	 -8,4	 7,4 -16,2 14,9
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart 	 30,4	 17,3	 13,0	 33,4	 17,1	 5,8	 8,5	 -29,2 -23,3 96,3
Fastlands-Norge 	 92,1	 -4,4	 -11,5	 -7,4	 -3,4	 3,7	 -3,3	 -3,4	 1,3	 7,7
Industri og bergverksdrift 	 14,3	 6,4	 15,8	 12,8	 2,8	 -1,3	 8,9	 -10,1	 -8,1	 9,9
Annen vareproduksjon 	 13,4	 0,9	 -15,7	 -2,8	 2,7	 15,8	 -3,2	 5,2	 3,8	 6,9
Annen tjenesteyting 	 64,4	 -7,5	 -15,0 -12,1	 -5,8	 2,5	 -6,0	 -3,4	 2,9	 7,4

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

•• 	0,5	 (-0,6)	 (-0,6)	 (1,3) (-0,4) (-2,7)	 -1,0	 0,4	 -1,2	 0,4

Innenlandsk anvendelse 	  589,8	 -0,5	 -1,3	 -0,5	 -0,4	 0,1	 -2,2	 1,0	 -2,4	 3,7
- påløpte inv. oljevirks. og u. sjøfart 2) 	38,7	 2,8	 0,3	 0,1	 -7,0	 16,1	 ••	 ••	 ••	 ••

etterspørsel fra fastlands-Norge 	  550,6	 -0,0	 -0,8	 -2,0	 0,5	 2,0	 -0,8	 -1,3	 1,8	 2,0

Eksport...   296,0	 5,0	 4,3	 8,3	 7,1	 0,6	 -1,2	 5,4	 -1,0	 -2,2
Tradisjonelle varer 	  117,0	 -2,1	 0,5	 0,3	 -4,7	 -4,6	 0,8	 -1,2	 -2,6	 -1,7
Råolje og naturgass 	 86,1	 15,1	 17,6	 24,6	 15,1	 4,9	 2,5	 6,1	 -5,6	 2,4
Skip og oljeplattformer 	 13,9	 29,5	 -15,7	 13,7	 84,5	 38,1	 -25,1	 113,6	 12,3 -23,0
Tjenester 	 78,9	 2,9	 -0,4	 4,9	 7,6	 -0,7	 -5,1	 4,1	 3,8	 -3,1

Samlet anvendelse 	  885,8	 1,3	 0,5	 2,4	 2,0	 0,3	 -1,9	 2,4	 -2,0	 1,7

Import 	  242,0	 0,5	 -2,4	 0,6	 4,5	 -0,3	 -5,8	 6,9	 -4,2	 3,4
Tradisjonelle varer 	  149,3	 -0,5	 -4,8	 2,2	 -0,1	 0,5	 -5,2	 5,3	 -3,7	 4,6
Råolje 	 1,3	 -10,1	 0,3	 5,1	 -47,5	 -8,8	 -30,4	 176,3	 -73,4 78,2
Skip og oljeplattformer   	 15,9	 -14,8	 5,0 -22,9	 11,5	 -33,0	 -25,0	 11,5 -33,6 21,6
Tjenester 	  75,5	 7,0	 1,2	 5,0	 12,7	 8,5	 -0,6	 6,9	 4,3	 -2,4

Bruttonasjonalprodukt (BNP) 	  643,8	 1,6	 1,5	 3,1	 1,1	 0,5	 -0,4	 0,8	 -1,1	 1,1
fastlands-Norge 	  534,6	 0,2	 -0,4	 1,3	 -0,5	 0,4	 -0,5	 0,5	 -0,9	 1,1

Oljevirksomhet og utenriks sjøfart 	  109,2	 8,8	 11,9	 12,9	 10,5	 1,1	 0,2	 2,3	 -1,9	 0,7
Fastlands-næringer 	  494,1	 0,1	 -0,4	 1,5	 -0,7	 0,2	 -0,3	 0,4	 -1,1	 1,0

Industri og bergverksdrift 	  91,5	 -0,9	 -3,0	 3,2	 -2,7	 -1,2	 -1,7	 3,3	3,9	 0,9
Annen vareproduksjon 	  67,3	 -5,6	 -2,8	 -8,3	 -7,6	 -3,5	 -0,5	 -2,8	 -2,2	 0,2
Annen tjenesteyting   335,3	 1,7	 1,0	 2,7	 1,7	 1,3	 0,2	 0,2	 -0,1	 1,1

Korr.poster (BNP-vekstbidrag) 5)	  40,5	 (0,1)	 (-0,1) (-0,1)	 (0,1)	 (0,2)	 -3,4	 1,5	 2,3	 2,9

1) Fotnoter, se "Teknisk merknad".



TEKNISK MERKNAD OM KVARTALSTALLENE OG FOTNOTER TIL TABELLENE

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

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

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

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

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

Underliggende tendens: Norsk økonomi er så liten at tilfeldige eller enkeltstående, store hendelser kan gi store
utslag i tallene. De sesongkorrigerte tallene glattes derfor, slik at en kan finne fram til den underliggende tendensen
for hver av seriene. Ved glattingen forsøker en å skille mellom tilfeldige og systematiske variasjoner i serien.
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PRISINDEKSER FOR MAKROØKONOMISKE HOVEDSTØRRELSER

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

	

1991 1.kv.	 2.kv. 3.kv.	 4.kv.	 1.kv	 2.kv.	 3.kv.	 4.kv.

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

	

fastlands-Norge    -1,6 -1,1	 • -1,2 -2,3	 -2,1	 -3,0	 0,1	 0,2	 0,5

Innenlandsk bruk av
varer og tjenester 	  3,1 3,9	 3,7	 3,1	 1,8	 0,8	 1,4	 0,5	 -0,5
etterspørsel fra fastlands-Norge 	  2,8 3,6	 3,3	 2,6	 1,9	 0,1	 0,6	 0,6	 0,6

Eksport 	  0,3 2,6	 9,2	 1,7	 -9,7	 -11,1	 1,5	 -0,9	 0,8
- tradisjonell vareeksport 	  -0,7 0,7	 3,2	 0,8	 -7,0	 -4,2	 0,2	 -2,0	 -1,6

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

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

	

Bruttonasjonalprodukt (BNP)    2,6 5,1 	 7,3	 2,5	 -3,4	 4,1	 1,5	 -0,6	 0,0
- fastlands-Norge 	  3,1 4,9	 3,7	 2,7	 1,2	 1.1	 -0,2	 0,0	 0,4
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REVISJONER AV BEREGNET UNDERLIGGENDE TENDENS
(Vekst fra foregående kvartal i glattet, sesongjustert serie, omregnet til årlig rate)

Publ.	 88.1 88.2 88.3 88.4 89.1 89.2 89.3 89.4 90.1 90.2 90.3 90.4 91.1 91.2 91.3 91.4

BNP fastlands-Norge
Des.-88	 0	 -1	 -2
Feb.-89	 0	 -1	 -1	 -2
Jun. -89	 0	 -2	 -3	 -4	 -3
Sep.-89	 -1	 -2	 -4	 -4	 -2	 1
Des.-89	 0	 -2	 -4	 -4	 -2	 1	 3
Feb.-90	 0	 -2	 -3	 -3	 -1	 2	 3	 2
Jun.-90	 -3	 -4	 -4	 -3	 -1	 1	 1	 0	 -2
Sep.-90	 -3	 -4	 -4	 -3	 -2	 1	 1	 1	 1	 3
Des.-90	 -3	 -4	 -4	 -3	 -2	 1	 1	 1	 2	 3	 3
Feb.-91	 -3	 -4	 -4	 -3	 -1	 1	 2	 1	 1	 2	 2	 2
Jun.-91	 -2	 -4	 -5	 -5	 -3	 0	 1	 1	 1	 1	 1	 0	 -1
Sep.-91	 -2	 -4	 -5	 -5	 -3	 0	 1	 1	 1	 1	 1	 0	 0	 -1
Des.-91	 -2	 -4	 -5	 -5	 -3	 0	 1	 1	 1	 1	 1	 0	 0	 -1	 -1
Feb.-92	 -2	 -4	 -5	 -5	 -3	 0	 1	 1	 1	 1	 1	 0	 0	 0	 0	 1

Etterspørsel fra fastlands-Norge

Des.-88	 -2	 -4	 -4
Feb.-89	 -3	 -5	 -4	 -3
Jun. -89	 -3	 -5	 -5	 -4	 -3
Sep.-89	 -3	 -6	 -7	 -6	 -4	 0
Des.-89	 -3	 -5	 -6	 -6	 -5	 -2	 0
Feb.-90	 -3	 -5	 -6	 -6	 -4	 -2	 0	 1
Jun.-90	 -3	 -6	 -7	 -7	 -4	 -2	 -1	 -1	 -1
Sep.-90	 -3	 -6	 -7	 -7	 -5	 -2	 0	 1	 2	 3
Des.-90	 -3	 -6	 -7	 -7	 -5	 -2	 -1	 0	 1	 2	 2
Feb.-91	 -3	 -6	 -7	 -7	 -5	 -2	 0	 1	 1	 2	 2	 2
Jun.-91	 -3	 -6	 -8	 -7	 -5	 -3	 -1	 0	 1	 1	 0	 0	 -2
Sep.-91	 -3	 -6	 -8	 -7	 -5	 -3	 -1	 0	 1	 1	 0	 -1	 -2	 -3
Des.-91	 -3	 -6	 -8	 -7	 -5	 -3	 -1	 0	 1	 1	 0	 -1	 -2	 -2	 0
Feb.-92	 -3	 -6	 -8	 -7	 -5	 -3	 -1	 0	 1	 1	 0	 -1	 -1	 0	 3	 4

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

Publisert:	 Prisbasis:	 Nytt årlig regnskap:	 Andre merknader:

Des.-88	 1986	 1985-87
Feb.-89	 11

Jun. -89	 1987	 1986-87
Sep.-89
Des.-89	 tt

Feb.-90	 tt

Jun.-90	 1988	 1987-88
Sep.-90	 It

Des.-90	 ft

Feb.-91
Jun.-91	 1989	 1988-89
Sep.-91	 tt

Des.-91
Feb.-92	 It

Revidert sesongjusteringsprogram.
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Konjunkturutviklingen i utlandet

USA: Forsinket konjunkturoppgang

Den Økonomiske utviklingen i USA i 1991 ble
svakere enn de fleste ventet for et ir siden. Forelø-
pige anslag viser at bruttonasjonalproduktet (BNP)
gikk ned med 0,7 prosent fra 1990 til 1991, etter en
beskjeden vekst fra 1989 til 1990. Prognosene pe-
ker nå mot en svak utvikling i fOrste halvår i år. Fra
sommeren av ventes det Økt vekst, slik at BNP-vek-
sten fra 1991 til 1992 ifølge  DR! (Data Resources
Inc.) vil komme opp i 1 3/4 prosent. I 1993 anslås
veksten til 3 1/4 prosent.

Det var bare eksporten og aktiviteten i offentlig
sektor som bidro positivt til BNP-utviklingen i
1991. Eksportveksten i fjor er foreløpig anslått til i
undelicant av 6 prosent, mens offentlige utgifter
Økte reelt med vel 1 prosent. Privat konsum var
tilnærmet uendret fra Aret før, mens det forelOPig
ser ut til at boliginvesteringene og private investe-
ringer ellers ble redusert med henholdsvis 10 la og
6 1 12 prosent.

Alle tall omtalt ovenfor refererer til det nylig
reviderte nasjonalregnskapet, jfr. fotnote under ta-
bellen. Blant annet som en følge av disse revisjone-
ne varierer anslagene for 1991 mer enn vanlig,
prognosetidspunktet tatt i betraktning. Av de refe-
rene instituttene er det bare DRI som gir anslag for
reviderte regnskapsstørrelser.

Etter at Gulf-krigen ble avsluttet pekte de fleste
prognosene mot et Økonomisk oppsving i andre
halvår i 1991. I løpet av våren og sommeren tydet
utviklingen i korttidsindikatorene på at disse prog-
nosene ville bli oppfylt. Detaljomsetningen, bolig-
byggingen og industriproduksjon Økte. I løpet av
hosten i fjor snudde imidlertid den positive utvi-
klingen. Foreløpige tall viser at det særlig var privat
konsum som utviklet seg svakere enn ventet. An-
slagene peker nå mot tilnærmet nullvekst i privat
konsum i 1991. Den sterke nedgangen i 1.kvartal i
fjor ble oppveid av moderat vekst bide i 2. og
3.kvartal. Detaljomsetningen gikk imidlertid ned
igjen i 4.kvartal.

USA: MAKROØKONOMISKE HOVEDTALL 1)
Volumendring fra året før i prosent der ikke annet framgår

1990	 1991	 1992

	Regn- OECD2) DRI OECD	 DRI
skap	 nov
	

jan	 nov	 jan 

1993

	OECD	 DRI
	nov 	 jan    

Privat konsum
Offentlig konsum
Boliginvesteringer
Andre private investeringer
Eksport
Import
Bruttonasjonalprodukt

1,2
2,8

-8,7
1,2
7,7
2,2
1,0

0,3
0,7

-11,4
-2,4
3,9
1,2

-0,5

-0,1
-

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

-0,7

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

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

	

3,0	 2,9

	

-0,9	 -0,8

	

15,8	 9,5

	

8,5	 13,4

	

7,5	 4,9

	

8,0	 10,4

	

3,8	 3,6

Driftsbal (nivå, prosent av BNP)	 -1,7	 -0,2	 -0,1	 -1,3	 -0,9	 -1,5	 -1,1
Konsumprisvekst
	

5,4
	

4,0
	

4,2
	

3,6
	

3,4
	

3,5	 3,7
Arbeidsledighetsrate (nivå)

	
5,5
	

6,7
	

6,7
	

6,7
	

6,9
	

6,1	 6,1

Kortsiktig rente @rosent)	 7,5
	

5,4
	

4,0	 5,7
Langsiktig rente (prosent) 	 8,6

	
8,1
	

7,6	 8,1

Kilde: Data Resources Inc. (DRI) og OECD

1) I desember i for  ble nasjonalregnskapet revidert, slik at basisåret ble endret fra 1982 til 1987. Videre ble indi-
katoren for det aggregerte aktivitetsnivået endret fra bruttonasjonalinntekt til bruttonasjonalprodukt. Bruttonasjo-
nalproduktet, som er bruttonasjonalinntekten fratrukket netto rente- og aksjeutbytte mottatt fra utlandet, er det
begrepet de fleste land, deriblant Norge, bruker. Regnskapet for 1990 og DRIs prognoser følger det reviderte na-
sjonalregnskapet, mens OECDs tau følger det tidligere systemet. Volumtallene er derfor strengt tau ikke direkte
sammenlignbare.
2) I forbindelse med publiseringen av Economic Outlook annonserte OECD at prognosene for USA sannsynligvis
var for optimistiske, sett i lys av utviklingen utover hosten - etter at prognosene var laget. 
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Private investeringer utenom bolig gikk ned
gjennom hele fjorket. Regnet som årsgjennomsnitt
blir nedgangen trolig nær 6 1/2 prosent. En svak
vekst i investeringene i maskiner og utstyr ble mer
enn oppveid av kraftige fall i bygnings- og anlegg-
sinvesteringene. Boliginvesteringene falt kraftig i
1.kvartal, og selv med moderat vekst resten av aret
ser det ut til at nedgangen fra 1990 til 1991 blir på
over 10 prosent.

Veksten i eksportvolumet var høy i forste halvår
i for,  men falt betydelig i andre halvår. Dette skyld-
tes først og fremst lavere etterspørsel fra viktige
handelspartnere, men styrkingen av dollarkursen
fram til juli kan også ha spilt en rolle. Regnet som
årsgjennomsnitt er eksportveksten foreløpig anslått
til bortimot 6 prosent.

Importvolumet stagnerte i fjor. Den sterke ned-
gangen i 1.kvartal, sammen med en antatt nedgang
også i 4.kvartal, oppveide en meget kraftig vekst i
de to mellomliggende kvartalene. Den sterke
økningen i importvolumet i 2. og 3.kvartal virket
trolig også dempende på industriproduksjonen ved
å fortrenge innenlandsk produksjon.

Arbeidsledigheten økte fra 5,5 prosent i 1990 til
6,7 prosent i fjor. Sysselsettingen utviklet seg sva-
kere enn ventet. Industrisysselsettingen gikk riktig-
nok svakt opp utover våren og sommeren, men dette
ble motsvart av nedgang i sysselsettingen i tjenes-.
teytende næringer. Utover hOsten begynte indust-
risysselsettingen også d gå ned, spesielt i bilindu-
strien, som også har varslet nedleggelse av bedrifter
i 1992. Det var bare i helsesektoren det var en viss
sysselsettingsvekst. Etter svak aning i sysselset-
tingen i 2. og 3.kvartal forsvant over 200 000 ar-
beidsplasser i 4.kvartal, og ledigheten Økte til 7,1
prosent i desember i fjor.

I løpet av 1991 ble prisveksten betydelig dempet.
I desember var konsumprisindeksen 3,1 prosent
høyere enn i samme måned året fOr, mot 5,6 i januar
f.) or. Mye av nedgangen skyldtes reduserte oljep-

riser i perioden, men lavere lønnsvekst og lavere
kapasitetsutnytting bidro også. Regnet som arsvek-
strater vokste konsumprisene med 4,2 prosent i
1991.

Den svake Økonomiske utviklingen i de siste
månedene i fjor fOrte til flere rentenedsettelser - den
siste like førjul. Diskontosatsen ble da satt ned med
1 prosentpoeng til 3,5 prosent, 3 prosentpoeng la-
vere enn ved inngangen til 1991.

Det siste årets svake utvikling i amerikansk
økonomi har trolig sammenheng med den sterke
ekspansjonen rundt midten av 1980-årene, som
medførte en betydelig gjeldsaning for både privat
og offentlig sektor. Spesielt var ekspansjonen i
finansnæringen sterk. Etterhvert som pengepolitik-
ken ble strammet inn mot slutten av 1980-tallet og
den økonomiske veksten avtok, ble gjeldsbyrden
mer følbar og tapene i banknæringen økte drama-
tisk.

På denne bakgrunn er det ventede konjunktur-
oppsvinget antatt å bli svakere enn tidligere opp-
ganger. økt usikkerhet og pessimisme som en følge
av økende arbeidsledighet bidro også til svakere
konsumvekst og dermed til en ytterligere forverring
av arbeidsmarkedet mot slutten av fjoråret.

Utviklingen i de offentlige budsjettene, med sto-
re underskudd de siste 10 årene, har gitt liten mu-
lighet til finanspolitiske tiltak for å stimulere øko-
nomien i den pågående lavkonjunkturen. Pengepo-
litikken har derfor vært det viktigste virkemiddelet.
Den foderale fondsrenten er nå om lag 1 prosent
høyere enn konsumprisveksten, og det kan ikke
utelukkes ytterligere rentenedsettelser. I slutten av
januar la president Bush fram en finanspolitisk
tiltakspakke. De viktigste komponentene i forslaget
er foreløpig skattekreditt for investeringer, gunsti-
gere avskrivningsordninger, redusert kapitalbe-
skatning og skattelette for inntektsmottakere.

Tiltakspakken vil gi en svak økning i hushold-
ningenes realdisponible inntekter fra i år. DRI reg-
ner med at tiltakspakken, kombinert med det sterkt
reduserte rentenivået, vil bidra til Okt konsum og
investeringer. Privat konsum er anslått å Øke med
henholdsvis 1 3/4 og 3 prosent i 1992 og 1993.
Boliginvesteringene har også tatt seg opp etter 4 är
med nedgang. Prognosene peker nå mot en vekst på
9 prosent både i dr og neste år, fra et svært lavt nivå
i 1991. Private investeringer ellers vil ifølge DRI
øke med 2 prosent i år og hele 13 prosent i 1993,
som en følge av at investeringer i bygninger og
anlegg antas å Øke igjen.

Arbeidsmarkedet ventes å svekke seg ytterligere
i første halvår i ar, slik at arbeidsledigheten kan
komme opp i 6,8 prosent i 1992. Det ventede opp-
svinget vil medføre en reduksjon av ledigheten
neste ar, til ned mot 6 prosent regnet som årsgjenn-
omsnitt. Konsumprisveksten vil trolig øke svakt
igjen gjennom 1992, men overhenget fra 1991 vil
redusere den gjennomsnittlige prisveksten til rundt



1990
	

1991
	

1992	 1993

Regn-	 NRI OECD
	

NRI OECD OECD	 DRI
skap	 nov	 nov	 nov	 nov	 nov	 jan

Privat konsum
Offentlig konsum
Boliginvesteringer
Andre private investeringer
Eksport
Import
Bruttonasjonalprodukt

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

	

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

	

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

	

13,9	 6,7	 7,0	 -1,1	 2,4	 4,4	 -

	

10,9	 4,5	 5,3	 2,2	 3,0	 4,7	 5,7

	

11,9	 -2,6	 -1,6	 -0,5	 5,7	 5,9	 5,3

	

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

Driftsbalanse (nivå, prosent av BNP)
	

1,2	 1,9	 2,1	 2,0	 2,2	 2,1	 -
Konsumprisvekst
	

3,1	 3,6	 3,2	 2,5	 2,4	 2,1	 1,9
Arbeidsledighetsrate (nivå)

	
2,1	 2,1	 2,2	 2,5	 2,3	 2,3	 2,0
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3 1/2 prosent i år. I 1993 ventes bare en svak økning
i inflasjonen.

Etter flere år med sterk vekst i eksportvolumet,
vil lavere vekst internasjonalt bidra til en noe lavere
veksttakt på vel 5 prosent i 1992. En forventet svak
Økning i veksten i verdensøkonomien skulle gi
grunnlag for en noe hOyere eksportvekst i 1993,
men en antatt styrking av dollarkursen vil kunne
motvirke noe av denne etterspørselsokningen. Im-
portveksten, derimot, vil trolig Øke til over 5 prosent
i Ar og over 10 prosent i 1993, som følge av det
forventede oppsvinget i innenlandsk etterspørsel.
Denne utviklingen vil bidra til at driftsunderskud-
det med utlandet vil Øke igjen de nærmeste Arene,
ifølge prognosene til over 1 prosent av BNP. I 1991
var underskuddet rekordlave 0,2 prosent. Dette var
dels en følge av overfOringer fra utlandet i forbin-
delse med Gulf-krigen, men også reduksjonen av
underskuddet på varebalansen bidro til forbedring-
en i driftsregnskapet.

Japan: Moderat vekst fremover
Foreløpige anslag peker nå mot en vekst i bruttona-
sjonalproduktet (BNP) i Japan pd i underkant av
4 1/2 prosent i 1991, ned fra 5,6 prosent i 1990.
Veksttakten avtok kraftig gjennom fjoråret, fra over
11 prosent i 1.kvartal til 1,6 prosent i 3.kvartal
(sesongjusterté årlige rater).

Det er først og fremst nedgangen i veksten i
investeringsetterspØrselen, fra 14 prosent i 1990 til
rundt 7 prosent i fjor, som ligger bak den avtakende

veksten i aktiviteten innenlands. Som omtalt i de
siste Konjunkturtendensene, har dette blant annet
sammenhèng med høye finansieringskostnader.
Boliginvesteringene viste det største omslaget; fra
en vekst på 8,6 prosent i 1990 gikk disse investe-
ringene ned med om lag 7 prosent i 1991. Eksport-
veksten avtok fra over 10 prosent i 1990 til om lag
5 prosent i fjor, mens veksten i privat konsum gikk
ned fra 4,3 prosent til om lag 3 prosent.

Den svake veksten gjennom andre halvår i fjor
vil trolig fortsette i fOrste halvår i Ar. Først fra
sommeren av antas det at aktiviteten vil ta seg opp,
slik at BNP-veksten blir om lag 2 1/2 prosent i år
og 3 1/2 prosent i 1993.

Det er grunn til å regne med at den Økonomiske
veksten utover på 1990-tallet vil bli liggende lavere
enn i perioden 1987 til 1990, da den Økonomiske
aktiviteten var overopphetet. I denne perioden var
rentenivået i Japan svært lavt, noe som bidro til
kraftig vekst i investeringene og sterk verdistigning
pd aksjer og fast eiendom. Sammen med høy lønn-
svekst medførte dette også en betydelig vekst i
privat konsum, særlig av luksusvarer. Inflasjonen
tiltok også, og pengepolitikken ble etterhvert stram-
met inn og rentenivået Økt. Den pengepolitiske
snuoperasjonen fOrte til en betydelig økning i inves-
teringskostnadene, fall i aksje- og eiendomsverdie-
ne og lavere inflasjonstakt. I andre halvår i fjor
reduserte sentralbanken diskontosatsen flere gang-
er, fra 6 prosent i perioden januar til juli til 4 112
prosent i slutten av desember. Det er imidlertid et
uttrykt mål at det ikke skal gå mot en ny periode

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

Kortsiktig rente (prosent)	 7,2
Langsiktig rente (prosent)	 7,4

	
6,4
	

6,0	 6,3	 6,6

Kilde: Data Resources Inc. (DRI), OECD og Nomura Research Institute (NRI)
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med overoppheting av Økonomien, og renteniväet
kan raskt bli hevet igjen når det kommer klare tegn
pd Økt Økonomisk vekst.

Nedgangen i boliginvesteringene i 1991 på om
lag 7 prosent skyldtes først og fremst det høye
rentenivået, men lavere eiendomspriser, redusert
kredittilgang og en betydelig økning av hushold-
ningenes gjeldsbyrde har trolig også spilt en rolle.
Ifølge prognosene regnes det ikke med noe opp-
sving i boliginvesteringene for i 1993.

For private investeringer utenom bolig markerte
1991 et skille. Fra 1988 til 1990 Økte investeringene
med nesten 15 prosent pr. år i gjennomsnitt, mens
veksten i fjor ser ut til d bli om lag 7 prosent. At
veksten ble sd høy skyldtes en god vekst i 1.kvartal,
sammen med overhenget fra 1990. Lavere produk-
sjonsvekst antas d ville gi en dempet investerings-
ettersporsel i 1992.11993, når bade innenlandsk og
utenlandsk etterspørsel ligger an til â Øke, vil det
trolig være grunnlag for en økning av investerings-
veksten.

Privat konsum vokste kraftig i forste halvår
1991, men en svakere vekst i andre halvår brakte
trolig årsveksten ned pa i underkant av 3 prosent.
De store varehusene i Tokyo fikk en salgsøkning i
fjor pd bare 2,4 prosent, den svakeste veksten siden
1965. Bilsalget sviktet med en nedgang på 3,9
prosent, den forste nedgangen på 10 år. I de nær-
meste årene antas disponibel inntekt d øke svakere
enn i fjor,  men prognosene peker likevel mot en
konsumvekst pd 3 - 3 1/2 prosent både i Ar og neste
Ar. Bakgrunnen kan være at det var redusert etter-,

sporsel etter mer luksuspregede varer som dro kon-
sumveksten ned i fjor, mens etterspørselen etter
andre varer var høyere.

Konsumprisveksten avtok gjennom 1991, både
pd grunn av lavere importpriser - spesielt pd olje,
lavere lønnsvekst og lavere kapasitetsutnytting.
Nedgangen i importprisene skyldtes både lavere

internasjonale priser og styrkingen av valutakursen
gjennom året Årsveksten pd vel 3 prosent i 1991
ble bare svakt Nyere erm året før. Prognosene
peker mot en inflasjon pd rundt 2 1/2 prosent i ir og
2 prosent i 1993. Den antatt mer moderate veksten
i innenlandsk etterspørsel de nærmeste drene vil
fOre til mindre press pd arbeidsmarkedet, og ar-
beidsledigheten er anslått d øke til om lag 2,4 pro-
sent i Ar for sd d gå noe ned igjen i 1993.

Veksten i eksportvolumet falt også betydelig i
1991 sammenliknet med de tre foregående årene,
til rundt 5 prosent. Eksportveksten i 1992 antas,
ifølge de oppgitte prognosene, å bli den svakeste
siden 1986, 2 - 3 prosent. Det ventede oppsvinget i
verdensøkonomien fra andre halvår i är ventes d gi
grunnlag for Økt eksportvekst i 1993.

For forste gang siden 1985 ligger det an til en
nedgang i importvolumet i 1991. Det er særlig den
reduserte veksten i privat konsum som er årsaken
til dette. Det er stor usikkerhet rundt importutvi-
klingen i inneværende dr. Selv om det hersker tvil
om det kom i stand helt konkrete avtaler under
president Bushs besøk i Japan i begynnelsen av
januar, vil det trolig bli satt i verk noen importfrem-
mende tiltak. Flere proposer - hvorav bare OECDs
er gjengitt i tabellen - peker mot en importvekst pd
over 5 prosent både i år og neste dr.

Den svake importutviklingen i 1991, kombinert
med lavere importpriser, bidro til en betydelig
økning av driftsoverskuddet, til tross for overfo-
ringer til utlandet pd om lag 13 mrd. dollar i forbin-
delse med Gulf-krigen. I perioden januar novem-
ber i fjor var overskuddet over 60 mrd. dollar, mot
vel 32 mrd. dollar i samme periode i 1990. Regnet
som andel av BM) var overskuddet pd om lag 2
prosent, opp fra 1,2 prosent i 1990. Prognosene
peker mot at driftsoverskuddet vil stabilisere seg
rundt denne andelen av BNP de nærmeste drene.

Tyskland (vest): Tiltakende lOnns- og pris-
vekst

Den sterke BNP-veksten i Tyskland (vest) i 1990
fortsatte i første halvår av 1991, men veksttakten
avtok betydelig i andre halvår. Økningen i BNP fra
1990 til 1991 er anslått til om lag 3,5 prosent. Bade
lavere vekst i privat konsum og investeringer og
avtakende etterspørselsvekst fra de østlige delstate-
ne bidro til konjunkturavmatningen mot slutten av
1991. Industriproduksjonen har imidlertid økt svakt
i høstmånedene og det er fortsatt sterk produksjons-
vekst innen bygge- og anleggsvirksomhet. Ansla-
gene for veksten i BNP fra 1991 til 1992 ligger på
rundt 2 prosent.

Sysselsettingsveksten var også sterk i forste
halvår 1991 og antall sysselsatte Økte med om lag
40 000 pr. måned. Som følge av stor innvandring
fra de østlige delstatene, Økte arbeidsstyrken fra
fOrste halvår 1990 til fOrste halvår i 1991 med 1 1/4



1990	 1991 1992	 1993

Regn- 5TI1) OECD
skap	 okt	 nov

DR! 5TI 1) OECD DRI OECD DPI
des	 okt	 nov	 des	 nov	 des

3,0
1,0
6,5

12,0
12,5
3,5

2,3
0,1
7,7

12,4
13,3
3,2

2,0
2,0
2,5
5,5
6,0
2,0

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

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

2,5
0,3
6,1

12,5
13,2
3,4

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

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

Privat konsum	 4,3
Offentlig konsum	 2,9
Investering i fast realkapital	 8,8
Eksport	 9,5
Import	 11,8
Bruttonasjonalprodukt	 4,5

9,0	 .•	 8,7
8,3	 ••	 8,2

Kortsiktig rente (prosent) 	 7,9	 9,2
Langsiktig rente (prosent)	 8,8	 ••

9,09,1
8,5

•• ••

•• ••	 ••

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

Driftsbalanse (niv,4
prosent av BNP)2) 	3,2

Konsumprisvekst	 2,7
Arbeidsledighetsrate (nivå)3) 5,1

0,6
4,0
5,6

-0,8
4,0
5,0

-1,3
3,4
4,6

-0,7
4,0
5,1

-0,1
3,4
4,5

-1,3
3,5
4,5

0,4
4,0
4,6

-0,9
4,0
4,4

1)Basert på individuelle prognoser fra fem tyske prognoseinstitutter.
2) Gjelder hele Tyskland fra og med annet halvår 1990.
3) Justert i forhold til standardiserte rater ifølge OECD i 1990.

TYSKLAND (VEST)
Nivi/vekst i prosent
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prosent. Arbeidsledigheten holdt seg stabil på om
lag 4,5 prosent gjennom hele 1991 og ventes å bli
liggende på omtrent samme nivå ogsa i 1992.

Veksten i privat konsum holdt seg godt oppe
gjennom forste halvår 1991, selv om veksten var
lavere enn BNP-veksten. Tiltakende inflasjon og
den betydelige skatteøkningen som ble gjennom-
fort fra og med juli i fjor,  bidro til en reduksjon i
husholdningenes disponible realinntekter og en
kraftig reduksjon i veksten i privat konsum i andre
halvår 1991 ifølge anslag fra DR!. Anslagene for

veksten i privat konsum fra 1991 til 1992 varierer
fra 1 til 2 prosent.

Totale bruttoinvesteringer i fast realkapital viste
sterk vekst gjennom første halvar 1991. Regnet i
volum la investeringene de første seks mânedene
av fjoråret om lag 8 prosent høyere enn samme
periode Aret før. Investeringene i maskiner og utstyr
viste spesielt sterk vekst. HOy kapasitetsutnyttelse
og god lOnnsomhet i bedriftene bidro ill den sterke
investeringsveksten. Investeringsutviklingen flatet
imidlertid ut gjennom siste halvdel av 1991, trolig
påvirket av Økningene i rentenivået. Fra 1991 til
1992 ventes totale investeringer A vokse med 2-4
prosent.

Som følge av gjenforeningen av de tidligere to
tyske statene, ate eksporten fra Tyskland (vest) til
de østlige delstatene sterkt og den samlede eksport-
veksten i 1990 kom opp i nærmere 10 prosent.
Eksportveksten fra 1990 til 1991 er anslått til om
lag 13 prosent, men veksttakten avtok betydelig
mot slutten av ijorâret og ventes A avta ytterligere i
1992. Det høye aktivitetsniväet i tysk Økonomi etter
gjenforeningen har fort til en kraftig økning av
importen. Fra 1990 til 1991 økte importen med om
lag 13 prosent. Som fOlge av avtakende vekst i
innenlandsk etterspOrsel, avtok importveksten
gjennom 1991, og veksten antas A bli mer enn
halvert fra 1991 til 1992. Den sterke importveksten,
sammen med lav eksportvekst fra Tyskland under
ett, fOrte til at driftsbalansen overfor utlandet (som
gjelder for Tyskland som helhet) ble negativ i 1991.
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Det er ikke ventet noen vesentlig forbedring i drifts-
balansen fra 1991 til 1992.

Konsumprisveksten, som var 2,7 prosent i gjenn-
omsnitt både i 1989 og i 1990, ble noe høyere i
1991. Dette har blant annet sammenheng med at
flere avgifter ble økt i juli i fjor som et ledd i
finansieringsplanen for de Østlige delstatene. Pris-
veksten i denne måneden, regnet fra samme måned
Aret før, kom opp i 4,4 prosent. økende lønnsvekst
og husleieOkninger har også bidratt til Økt infla-
sjonstakt Utover høsten avtok prisveksten på 12-
måneders basis noe, slik at konsumprisene i gjenn-
omsnitt steg med 3,5 prosent fra 1990 til 1991. I år
ventes prisvekten å bli rundt 4 prosent, men usik-
kerheten omkring utfallet av lønnsoppgjørene gjør
anslaget usikkert.

Veksten i timelønningene økte fra rundt 4 pro-
sent i 1988 og 1989 til nærmere 6 prosent i 1990. I
1991 tiltok lønnsveksten ytterligere og lønnsvek-
sten fra 1990 til 1991 er beregnet til i overkant av 7
prosent. Lønnskravene lå ved begynnelsen av årets
oppgjør på rundt 10 prosent. Dette reflekterer at
arbeidsmarkedet fortsatt er relativt stramt til tross
for den betydelige tilstrømmingen av arbeidskraft
fra øst. I metallindustrien var kravet i startfasen av
forhandlingene 10,5 prosent lønnsvekst. Etter flere
forhandlingsrunder ble kravet redusert til 6,5 pro-
sent, mens arbeidsgivernes tilbud lå på om lag 5,5
prosent. Forhandlingene har nå brutt sammen og
metallarbeideme foretar en avstemning for å avgjø-
re om de skal gå til streik. Lønnskontraktene for
metallarbeideme utgår i slutten av mars i ar. Bun-
desbank har anbefalt lønnstillegg på maksimalt 5
prosent. En høyere lønnsvekst vil kunne slå ut i nye
renteøkninger.

Rentenivået i Tyskland (vest) har økt betydelig
etter gjenforeningen og (Malingen fortsatte i 1991.
En viktig bakgrunn for renteøkningene er frykten
for tiltakende lønns- og prisvekst Bundesbank har
derfor søkt å motvirke effektene av en mer ekspan-
siv finanspolitikk ved d stramme inn pengepolitik-
ken. 19. desember i fjor satte Bundesbank opp
diskontoen med 0,5 prosent til 8 prosent og Lom-
bardrenten med 0,5 prosent til 9,75 prosent.

Tyskland (ost): Fortsatt høy arbeidsledig-
het
Etter den tyske gjenforeningen sommeren 1990 har
produksjonen falt betydelig i de Østlige delstatene,
vesentlig som en følge av deregulering av Økono-
mien og fjerning av subsidieordninger. I tillegg ble
eksporten kraftig redusert som følge av sammen-
bruddet i handelen mellom COMECON-landene.
Gjennom 1991 flatet produksjonsnedgangen ut. In-
dustriproduksjonen begynte A Øke svakt fra mai
maned og ordreinngangen har vært i vekst siden
juni. Produksjonen i bygge- og anleggssektoren var
i klar vekst gjennom det meste av 1991, stimulert

blant annet av flere store investeringsarbeider og
tiltak for d bedre infrastrukturen. Det ventes ytter-
ligere produksjonsvekst i 1992, etterhvert som in-
vesteringene i maskiner og produksjonsanlegg tar
seg opp.

Situasjonen på arbeidsmarkedet forbedret seg
også gjennom 1991. Summen av antall arbeidsledi-
ge og deltidsansatte avtok med om lag 600 000 fra
april til oktober. Utviklingen er en følge av flere
tiltak rettet mot arbeidsmarkedet. F.eks har anslags-
vis 250 000 personer blitt førtidspensjonert, mens
350 000 er på arbeidmarkedstiltak. I tillegg har
mange skaffet seg arbeid i Tyskland (vest). Til tross
for forbedringen gjennom 1991 vil arbeidsledighe-
ten trolig holde seg hOy også i 1992, rundt 20
prosent.

Reduserte subsidier på transport og energi førte
til betydelig økning i konsumprisene i 1991. Lønn-
sveksten var imidlertid også kraftig i fjor. Sammen
med store overføringer fra Tyskland (vest), har
dette bidratt til å opprettholde kjøpekraften til hus-
holdningene. De fem tyske instituttene venter en
vekst i privat konsum på 4,5 prosent fra 1991 til
1992.

Storbritannia: Fortsatt økende ledighet
men redusert inflasjon
Konjunkturnedgangen i Storbritannia fortsatte i
1991. BNP falt med om lag 2 prosent fra 1990 til
1991 etter en vekst på i underkant av 1 prosent året
før. Etter d ha vist nedgang gjennom de to første
kvartalene av 1991, økte BNP med 0,2 prosent fra
2. kvartal til 3.kvartal. Oppgangen skyldtes i hoved-
sak en betydelig økning i oljeproduksjonen i Nord-
sjøen som følge av gjenåpning av felter. Produksjo-
nen i fastlandsøkonomien falt med 0,3 prosent i
samme periode. Det er imidlertid foreløpig ingen
klare tegn til ny oppgang i britisk økonomi. Okt
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1)Prisindeksen for detaljomsetningen med unntak av prognosene fra OECD.
2) Justert i forhold til standardiserte rater ifølge OECD i 1990.
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privat konsum og Økt eksport forventes å bidra til
oppgang i BNP gjennom 1992. Bade NIESR, DRI
og OECD regner med en økning i BNP på om lag
2 prosent i 1992.

Nedgangen i Økonomien gjennom 1991 skyldtes
både svikt i innenlandsk etterspOrsel og redusert
aktivitet pd eksportmarkedene. Som følge av sterkt
Økende arbeidsiedighet og stor gjeldsbyrde, (Ate
husholdningenes sparerate fra 9,1 prosent i 1990 til
over 10 prosent i 1991, det høyeste nivået siden
1984. Detaljomsetningen viste nedgang gjennom
fjordret, og foreløpige anslag viser en nedgang i
privat konsum på i underkant av 1 prosent fra 1990
til 1991. Nedgangen i bilsalget var spesielt sterk,
nær 15 prosent. Konsumet av ikke-varige goder
viste svak nedgang ifølge DRI. I prognosene for
1992 legges det til grunn en reduksjon i hushold-
ningenes sparerate, selv om realrenten trolig vil øke
fra 1991 til 1992. Prognosene viser en oppgang pd
1-2 prosent for privat konsum fra 1991 til 1992.

Bruttoinvesteringer i fast realkapital falt med om
lag 11 prosent fra 1990 til 1991. Nedgangen var
størst for boliginvesteringene, mens offentlige in-
vesteringer viste svakest nedgang. Situasjonen pd
boligmarkedet er fortsatt preget av lav igangsetting
og svak prisutvikling. Ifølge Halifax (Storbritanni-
as største boligfinansieringsselskap) var det en svak
nedgang i boligprisene fra 1990 til 1991, det forste
registrerte prisfallet pd boliger siden 1950-årene.
Det vært store regionale forskjeller i utviklingen
pd boligmarkedet. Prisene falt betydelig i sør-ostli-
ge deler av landet, men ate i nordlige deler både i
1990 og 1991.

Investeringene i næringslivet falt også betydelig
fra 1990 til 1991. I likhet med husholdningene sliter
også bedriftene med høy gjeld, og samlet sett redu-
serte bedriftssektoren sin kredittetterspørsel i 1991.
Nedgang i profittmarginene både pd eksportmarke-
det og pd hjemmemarkedet kan også ha vært en
medvirkende årsak til nedgangen i investeringene.
Lagernedbyggingen gjennom 1991 var betydelig
og like sterk som i tidligere nedgangsfaser, men det
er nå tegn til at nedbyggingen har stoppet opp. Det
er ventet en svak økning i investeringene fra 1991
til 1992.

Etter to år med eksportvekst pd rundt 4 prosent,
bidro den internasjonale nedgangskonjunkturen til
redusert vekst i eksporten i 1991. Anslagene viser
en vekst i total eksport fra 1990 til 1991 pa rundt
1,4 prosent. Fra 4.kvartal 1990 til 4.kvartal 1991
Økte eksportvolumet med 3 prosent. Basert pd en ny
internasjonal oppgang ventes eksporten d Øke med
5 -6 prosent fra 1991 til 1992. Den svake etterspor-
selsutviklingen på hjemmemarkedet bidro til å re-
dusere importen fra 1990 til 1991 med om lag 2,5
prosent I prognosene regner en med at ny vekst i
innenlandsk etterspørsel vil bidra til en importvekst
på 5-7 prosent i 1992. Underskuddet på driftsbalan-
sen, som var rundt 15 mrd. pund i 1990, kan ha blitt
redusert til under 6 mrd. pund i 1991. Det forventes
en svak forverring av driftsbalansen fra 1991 til
1992.

Gjennom 1991 falt inflasjonstakten, målt som
vekst i detaljprisene, fra et nivå pd over 9 prosent i
begynnelsen av året til 4,5 prosent i desember.
Prisene steg i gjennomsnitt med 5,9 prosent fra
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1990 til 1991. Nedgangen i prisstigningstakten
gjennom fjoraret har sammenheng bade med lavere
importprisvekst, reduserte profittmarginer og lave-
re lønnsvekst. I tillegg har nedgangen i rentene på
boliglån, som også påvirker denne prisindeksen,
bidratt til redusert prisstigning i 1991. Veksten i
detaljprisene er anslått til rundt 4 prosent fra 1991
til 1992.

Veksten i lønningene avtok også gjennom 1991.
Lønnsforhandlinger i 3.kvartal ga gjennomsnittlige
tillegg på 6,5 prosent. Gjennomsnittlig lønnsvekst
for hele økonomien, som fra 1989 til 1990 var 11,3
prosent, er anslått til 8,1 prosent fra 1990 til 1991.
Lønnsveksten ventes A falle ytterligere til om lag 7
prosent i 1992.

Etter en nedgang i arbeidsledigheten i drene fra
1987 til 1990, begynte ledigheten å Øke mot slutten
av 1990. Denne tendensen fortsatte i 1991 selv om
veksttakten har avtatt gjennom året. I løpet av 1991
Økte antall arbeidsledige med i overkant av
700 000. økningen i arbeidsledigheten, justert for
normale sesongsvingninger, avtok fra 90 000 per-
soner pr. måned i begynnelsen av året til 17 000
personer i oktober. Veksten i antall arbeidsledige
tiltok noe igjen i november og desember.

Hovedmålsettingen i pengepolitikken har vært å
holde pundet sentralt innenfor marginene i ERM.
Den svake utviklingen i britisk Økonomi har likevel
presset pundet ned mot bunnen av ERM-båndet. De
kortsiktige rentene i Storbritannia avtok med 4,5
prosentpoeng gjennom 1991. Rentedifferansen
mellom britiske og tyske renter er nå rundt 1 pro-

sentpoeng. Den siste tyske renteøkningen har, sam-
men med pundets svake stilling, gjort ytterligere
rentefall i Storbritannia i den nærmeste framtid lite
sannsynlig.

Sverige: BNP-fall i 1991

Bruttonasjonalprodukt falt fra 2. til 3.kvartal med
0,4 prosent ifølge foreløpige og sesongjusterte na-
jonalregnskapstall. Dette er det femte kvartalet på
rad med nedgang i BNP. For året 1991 under ett
ligger det nå an til en BNP-nedgang på om lag 1
prosent. BNP har ikke falt siden 1977. For 1992
regnes det med at BNP holder seg konstant eller går
svakt ned, mens bedrede internasjonale konjunktu-
rer og en viss vekst i innenlandsk etterspørsel kan
bidra til at BNP-veksten tar seg noe opp i 1993.
Arbeidsledigheten Økte sterkt i 1991 og forventes
fortsatt d vokse framover.

Investeringene falt med over 8 prosent de første
tre kvartaler av 1991 i forhold til samme periode
året før. Industriinvesteringene falt med hele 17,5
prosent i denne perioden. Et høyt nivå på igangset-
tingen av nye boliger i 1990 bidro til at boliginves-
teringene økte med 4 prosent i 1991. For 1992 og
1993 ventes det at boligbyggingen vil falle sterkt;
antallet påbegynte boliger forventes d gå ned fra
68700 i 1990 til om lag 30000 i 1993. Dette vil få
store konsekvenser for sysselsettingen i bygg- og
anleggsektoren i drene som kommer. Prognosene
for utviklingen i totale investeringer er noe spriken-
de, særlig for 1993. OECD regner med en vekst i

SVERIGE: MAKROØKONOMISKE HOVEDTALL
Volumendring fra året før i prosent der ikke annet framgår
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Privat konsum	 -0,2
Offentlig konsum	 2,1
Investering i fast real-
kapital	 -0,9

Eksport	 2,0
Import	 1,2
Bruttonasjonalprodukt 0,6

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

Driftsbalanse (nivå
prosent av BNP)	 -2,6	 -1,8	 -1,6	 -1,3
Konsumprisvekstl) 	10,4	 10,0	 9,4	 9,5
Arbeicisledighetsrate
(nivå)	 1,5	 2,7	 2,7	 2,7

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

1) Tallene fra OECD gjelder deflator for privat konsum.
Kilde: Finansdepartementet (F )), Konjunkturinstituttet (KI) og OECD.



ØKONOMISK UTSYN	 21

SVERIGE
Nivå/vekst i prosent
12 	

8

6—

4

2

0 

1987 v 1988 • 1989 v 1990 v 1991 w 1992 v 1993

Eza Driftsbalanse/BNP !MI Arbeidsledighetsrate
— BNP-vekst 	 Prisvekst

investeringene pa opp mot 3 prosent, mens det
svenske Konjunkturinstituttet anslar investerings-
veksten til -1 prosent for 1993.

Privat konsum endret seg lite gjennom 1991 etter
d ha falt svakt i 1990. Kjøpet av nye biler har vært
i nedgang siden 1989, mens det øvrige varekonsu-
met har gitt positive bidrag til konsumveksten.
Sterk vekst i disponibel realinntekt både i 1990 og
1991 forte til at spareraten økte med 3,5 prosentpo-
eng både i 1990 og 1991, til vel 2,5 prosent i
gjennomsnitt for fjoråret.  økte realrenter, kt usik-
kerhet pga. store endringer pa arbeidsmarkedet og
et etterslep i tilpasningen til den nye skattereformen
gjør at det også for 1992 regnes med en økning i
spareraten. Konsumveksten anslås til rundt 1 pro-
sent bade i 1992 og i 1993.

Den svake utviklingen i innenlandsk etterspørsel
fOrte til et sterkt fall i importen i 1991. Samlet
import ser ut til d ha falt med over 6 prosent i faste
priser fra 1990 til 1991. Størst nedgang har det vært
for bearbeidede varer. Denne gruppen omfatter in-
vesteringsvarer, innsatsvarer og transportmidler.
Forskjellene i prognosene når det gjelder utvikling-
en i importen reflekterer i stor grad ulikheter i
anslagene pd investeringsveksten framover. Kon-
junkturinstituttet regner med at importveksten vil
bli om lag 1,5 prosent i 1992 og opp mot 4 prosent
i 1993, mens OECD anslär importveksten til om lag
0,5 prosent i 1992 og 5,5 prosent i 1993.

Den sterke kostnadsveksten de siste drene bidro,
sammen med svak markedsvekst, til at eksporten
falt med 2-2,5 prosent i 1991. Bedrede intemasjo-
nale konjunkturer kan gi svensk eksportindustri et
visst lOft i de neste drene. Konjunkturinstituttet
anslår markedsveksten til d bli rundt 5 grosent i
1992 og opp mot 7,5 prosent i 1993. Den betydelige
forverringen i konkurranseevnen de siste årene gjør
at det fortsatt m å regnes med tap av markedsandeler
bäde i 1992 og 1993. Eksportveksten er dermed

beregnet til A bli bare om lag 2 prosent i 1992 og 4,5
prosent i 1993.

Nedgangen i importen fOrte til en kraftig bedring
i handelsbalansen fra 1990 til 1991. Det ligger nä
an til et overskudd på handelsbalansen på om lag
30 mrd. for 1991. Den positive utviklingen pa han-
delsbalansen har ført til redusert underskudd på
driftsbalansen. I 1991 er underskuddet anslått til litt
over 23 mrd. Utenriksøkonomien er antatt d bedres
ytterligere både i 1992 og 1993 som følge av økt
eksportvekst og relativt svak utvikling i innen-
landsk etterspørsel. Målt som andel av BNP utgjør
underskuddet i driftsregnskapet med utlandet for
1991 1,6 prosent, og andelen er anslått å synke til
1,3 prosent i 1993.

Prisstigningstakten fait sterkt gjennom fjoråret
og forventes å falle ytterligere i 1992. Dette skyldes
dels at veksten i konsumprisene var spesielt sterk
som følge av priseffekter av skattereformen i be-
gynnelsen på 1991. I tillegg vil de avtaler som
ligger inne om lønnsveksten framover bidra til re-
dusert kostnadsvekst. Prisveksten for 1992 og 1993
forventes å bli på om lag 3-4 prosent. Her vil en
nedsettelse av momsen pd matvarer, turistvirksom-
het og reiser fra 25 til 18 prosent fra 1. januar 1992
være et viktig bidrag.

Tidlig i januar i ar la den svenske regjeringen
fram statsbudsjettet for perioden 1992/93. Budsjet-
tet er gjort opp med et underskudd på 70,8 mrd
svenske kroner, dvs. 4,6 prosent av forventet BNP,
til tross for nedskjæringer som totalt utgjør 14 mrd.
Det legges opp til en sterk satsing på investeringer
i infrastruktur og til privatisering av en rekke of-
fentlige tjenester. Selv med sterk økning i utgiftene
til arbeidsmarkedstiltak tror regjeringen at arbeids-
ledigheten vil øke fra 2,7 prosent i 1991 til om lag
4 prosent i 1992 og videre til rundt 4,5 prosent 1993.

Danmark: Okt vekst, men fortsatt svakt
arbeidsmarked
Veksten i bruttonasjonalproduktet Økte svakt fra
1,8 prosent i 1990 til om lag 2 prosent i 1991.
Svakere høst i jordbruket enn tidligere antatt, gjor
at BNP-vekstanslaget vil bli nedjustert. Bade i 1990
og 1991 var sterk eksportvekst den viktigste driv-
kraften bak den Økonomiske veksten i dansk Økon-
omi. I de neste to Arene forventes det at innenlandsk
etterspørsel i stare grad vil gi vekstimpulser. Dette,
kombinert med fortsatt økning i eksporten, gjør at
det ventes en økning i BNP-veksten fra om lag 2
prosent i 1991 til rundt 2,5 prosent i 1992 og 3
prosent i 1993. Til tross for sterkere økonomisk
vekst ser det ikke ut til at forholdene pd arbeidsmar-
kedet vil bedres vesentlig i de nærmeste par arene.

Veksten i privat konsum i 1991 er forelOpig
anslått til rundt 1 prosent. Detaljomsetningen tok
seg betydelig opp gjennom fjoraret. En viktig årsak
har vært en vridning fra grensehandel og turistreiser
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-1,1	 -0,4	 -0,8	 3,3	 5,4	 3,7	 4,2	 7,6	 5,1
6,5	 6,0	 6,8	 4,4	 4,6	 5,0	 4,7	 4,0	 6,5
3,1	 3,1	 3,9	 3,8	 5,0	 4,3	 5,7	 6,2	 6,3
2,2	 1,9	 2,0	 2,4	 2,8	 2,5	 2,6	 2,7	 3,1

Driftsbalanse (nivå,
prosent av BNP)

Konsumprisvekst
Arbeidsledighetsrate
(nivå)

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

	

2,6	 2,5	 2,6	 2,7	 2,5	 2,1	 2,7	 2,6	 1,9	 2,8

	

9,6	 10,4	 10,3	 10,3	 10,4	 10,5	 10,2	 10,0	 9,9	 9,6
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DANMARK: MAKROØKONOMISKE HOVEDTALL
Volumendring fra året for der ikke annet framgår

Kilde: Økonomiministeriet (OM), Det Økonomiske Råd (DØR), OECD.

til innenlandsk konsum. Nedgangen i turistreisene
skyldes i stor grad Gulf-krisen, mens fallet i gren-
sehandelen kan være et resultat av myndighetenes
tilpasninger av avgiftene pd en del "grensefolsom-
me" varer. For 1992 og 1993 ligger det i folge de
fleste prognosene an til en betydelig økning i kon-
sumet. Det ventes at bilkjøpene vil vokse med
15-20 prosent disse drene etter å ha ligget pd et
relativt lavt nivå i flere Ar. Dette bidrar til en anslått
vekst i samlet privat konsum pd om lag 2,5 prosent
for 1992 og mellom 3 og 3,5 prosent i 1993. Med
de inntekts- og prisvekstanslagene som ligger inne
i disse prognosene innebærer den anslätte konsum-
veksten et fall i spareraten for husholdningene med

DANMARK
Nivå/vekst i prosent
12 -

om lag 1,5 prosentpoeng i 1992, og med rundt 2
prosentpoeng i 1993.

Boliginvesteringene har falt alle år siden 1987.
For 1991 tyder forelOpig statistikk pd en nedgang
på om lag 14 prosent. Stigning i eiendomsprisene
og vekst i omsettingen av boliger i 1991 kan være
et tegn på at nedgangen i boliginvesteringene er
ferd med d flate ut. Prognosene for boliginveste-
ringene antyder en vekst pa rundt 3 prosent i 1992
og opp til nærmere 5 prosent i 1993, til tross for at
omfanget av den subsidierte delen av boligbygging-
en trappes ned disse årene.

Veksten i private bruttoinvesteringer utenom bo-
liger var om lag 1,5 prosent i 1991. Den forventede
konjunkturoppgangen i 1992 og 1993 vil innebære
Økt vekst også for disse investeringene. Særlig er
det ventet vekst i investeringene i maskiner og
materiell, mens investeringene i bygninger er antatt
a holde seg om lag uendret i 1992 og vise moderat
vekst i 1993. Samlet antydes det en vekst i de
private investeringene pd mellom 3 og 4 prosent i
1992 og 6 prosent i 1993.

Sterk vekst i innenlandsk etterspørsel vil trolig
bidra fil sterkere økning i importen de neste årene.
Energiimporten er imidlertid ikke antatt å Øke i
inneværende år. Dette skyldes at oljeproduksjonen
i Nordsjøen forventes å øke med 8 prosent i 1992.
I 1993 vil oljeproduksjonen være om lag som i
1992, og energiimporten antas vokse med rundt 8
prosent.

Samlet dansk eksport Økte med om lag 6,5 pro-
sent regnet i volum i 1991. Den sterke eksportvek-
sten var i stor grad et resultat av Økt aktivitet i
Tyskland etter gjenforeningen av de to tyske state-
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ne, men skyldes også at danskene har vunnet mar-
kedsandeler etter flere dr med gunstig pris; og kost-
nadsvekst. Prognosene for markedsveksten i 1992
er blitt noe nedjustert i forhold til tidligere, som
fOlge av at vendepunktet i de internasjonale kon-
junkturer ser ut til d bli noe forskjøvet. De spesielle
forholdene som har gjort seg gjeldene i Tyskland i
1991 antas ikke A gi tilsvarende impulser i de neste
to årene. Det regnes dermed med en eksportvekst i
1992 pd rundt 4 prosent. For 1993 er det relativt
store forskjeller mellom de ulike eksportanslagene.
OECD regner med en eksportvekst pa 6,5 prosent
mens Det økonomiske Rids anslag er på 4 pro-
sent.(DØR er et utvalg som består av medlemmer
fra bl.a. arbeidstagerorganisasjoner, arbeidsgive-
rorganisasjoner og representanter fra flere av dep-
artementene).

Den gunstige eksportveksten har, kombinert
med svak innenlandsk etterspørsel, bidratt til at
driftsbalansen er blitt kraftig forbedret de siste Are-
ne. Målt som andel av BNP er driftsbalansen bedret
fra -5,4 prosent i 1986 til 1,6 prosent i 1991. Noe
svakere eksportvekst og sterkere vekst i innen-

landsk etterspØrsel tilsier at balansen ikke vil bedres
vesentlig framover men blir liggende rundt 1,5
prosent ogsa i 1992 og 1993.

Gjennomsnittlig vekst i konsumprisene fra 1990
til 1991 var 2,4 prosent. Dette er lavere enn i 1990,
og konsumprisveksten i Danmark er dermed fort-
satt nær bunn-niväet i OECD-omrAdet. Også for
1992 og 1993 regnes detmed at konsumprisveksten
vil holde seg rundt 2,5 prosent. Gjennomsnittlig
timelønnsvekst for 1991 er forelOpig anslatt til 4,3
prosent. De neste to drene er lønnsveksten anslått
til A bli henholdsvis 3 og 4 prosent.

I begynnelsen av desember 1991 ble det inngått
en avtale mellom 'Jere av partiene i Folketinget om
den økonomiske politikken for 1992. Avtalen inne-
bærer at den stramme utgiftspolitikken videreføres.
Det er foreslått at en rekke av overfOringsordning-
ene skal gjennomgåes med henblikk pd å forbedre
incentivstrukturen i arbeidsmarkedet. For å reduse-
re arbeidsledigheten vil flere offentlige investe-
ringsprosjekter bli framskyndet. Underskuddet på
offentlige budsjetter er ventet å falle som en konse-
kvens av Økt aktivitet i Økonomien.



OECD
Europa
Nord-Amerika
Stillehavsområdet

Resten av verden

	38,7	 36,8	 38,1

	

13,2 12,06	 13,0

	

19,0	 18,7	 19,1

	

6,5	 5,5	 6,0

	

28,7	 27,8	 27,6

Tilbud	 68,3	 67,5	 65,1
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Internasjonale markedsforhold

Internasjonale varemarkeder

Oljemarkedet

Ved inngangen til 1991 var spotprisen pd Brent
Blend om lag 26 dollar pr. fat. Starten på Gulf-kri-
gen 17. januar førte umiddelbart til at prisen
råolje falt kraftig. Frem til juni fluktuerte prisen pd
Brent Blend omkring 19 dollar pr. fat. Fra en bun-
notering pd 17,85 i midten av juni tok rdoljeprisene
til å øke igjen, og Brent Blend nådde sin høyeste
notering etter Gulf-krigen pd nær 23 dollar pr. fat i
midten av oktober. Ved utgangen av 1991 var imid-
lertid råoljeprisen nesten tilbake pd nivået fra juni.
Hovedårsaken til prisfallet mot slutten av 1991 var
svakere ettersporselsvekst enn tidligere ventet, noe
som medførte lageroppbygging og forventninger
om ytterligere prisfall.

Ifølge foreløpige anslag fra IEA ate verdens
samlede etterspørsel etter råolje med 100 000 fat pr.
dag i 1991 til 66,3 millioner fat pr. dag.

For OECD-området tyder anslag pa at den gjenn-
omsnittlige etterspørselen etter råolje falt med om
lag 0,1 millioner fat pr. dag til 37,9 millioner fat pr.
dag i 1991. Pd samme måte som i 1990 ble en
nedgang i forbruket i Nord-Amerika pd 2 rundt
prosent oppveid av tilsvarende forbruksvekst i

OECD-landene i Europa og Stillehavet. Utflatingen
i forbruket av råolje i OECD-området det siste året
har sammenheng med den avtakende økonomiske
veksten i området.

De tidligere Østblokk-landene reduserte også sitt
oljeforbruk i 1991. Sammenbruddet i handelssam-
arbeidet i COMECON og tilpasningen til verdens-
markedspriser pd råolje er viktige årsaker til etter-
spOrselsfallet. Fallet i etterspørselen i østblokk-lan-
dene ble imidlertid oppveid av veksten oljeforbru-
ket i andre land utenfor OECD. Veksten var særlig
sterk i Asia, Latin-Amerika og Afrika med hhv. 6,
3 og 2 prosent vekst i forbruket av råolje i 1991.
Gjennomsnittsforbruket av råolje for land utenfor
OECD økte totalt med 0,2 millioner fat pr. dag til
28,4 millioner fat pr. dag i 1991.

Foreløpige tall tyder pd at oljelagrene i OECD-
området ved utgangen av 1991 lå pd 475 millioner
tonn, noe som tilsvarer 97 dagers forbruk. Lagrene
i OECD-området holder seg dermed pd det relativt
høye nivået som ble bygget opp under 4. kvartal
1990. Ved inngangen til 1991 var mengden av
usolgt råolje under transitt unormalt hOyt, men ble
i løpet av 3. kvartal 1991 brakt tilbake nær nivået
fra fOr Gulf-krisen.

I de forste fem månedene av 1991 falt OPECs
produksjon av råolje fra et nivå nær 23 millioner fat

E nERSPØRSEL E'riER OG TILBUD AV OLJE' )

Millioner fat pr. dag

Prognoser    

90.1	 90.2	 90.3	 90.4	 91.1	 91.2	 91.3	 91.4	 92.1	 92.2

Etterspørsel	 67,4	 64,6	 65,7	65,6	 67,5	 65,1	 65,3	 67,3	 67,8	 65,2

	37,7	 38,5	 36,9	 37,2	 38,8	 39,1	 36,9

	

12,9	 13,6	 13,0	 12,7	 13,6	 13,5	 12,8

	

18,6	 18,2	 18,2	 18,8	 18,8	 19,0	 18,4

	

6,2	 6,7	 5,7	 5,7	 6,4	 6,6	 5,7

	

27,9	 29,0	 28,2	 28,1	 28,5	 28,7	 28,4

	

67,0	 67,1	 65,9	 66,4	 67,3	 na	 na

OPEC
	

25,8
	

25,6 23,9
	

25,1
	

25,1	 24,7
	

25,5	 26,0	 na	 na
OECD
	

16,2
	

15,8
	

15,4
	

16,3
	

16,5	 15,9
	

16,1	 16,6	 16,6	 16,3
Resten av verden
	

26,3
	

26,1
	

25,8
	

25,6
	

25,5	 25,3
	

24,8	 24,7	 24,6	 24,2
Lagerendring
	

0,8
	

2,8	 -0,5
	

1.2	 -0,5	 0,8
	

1,1	 0,0	 na	 na

Kilde: Oil Market Report (IEA) november 1991
1)Inklusive NGL
2) Uoverensstemmelser i tabellen skyldes avrunding og statistisk avvik  
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SPOTPRISEN PÅ BRENT BLEND
Dollar pr. fat
45 	

,1\
Jul	 Jan	 Jul	 Jan
90	 91	 91	 92

Gjennomsnitt

pr. dag til 22,2 millioner fat pr. dag. Fallet ble avlost
av en sterk produksjonsvekst i Midt-Osten og sær-
lig i Saudi-Arabia i juli på 1,3 millioner fat pr. dag.
En jevn produksjonsvekst utover i andre halvar
bidro til at organisasjonen i løpet av desember 1991
tangerte sin produksjonsrekord fra mars 1990 pa
24,2 millioner fat pr. dag. Den gjennomsnittlige
produksjonen for 1991 er dermed anslått til 23,2
millioner fat pr. dag, som er det høyeste nivået på
11 år. Selv med en kapasitetsutnyttelse opp mot 97
prosent i 4. kvartal 1991 overskred OPEC sine
produksjonsbegrensninger i 2. halvår, senest satt til
24 millioner fat pr. dag under OPEC-motet 26.
november. Samtidig sided prisen pa råolje i 4. kvar-
tal bort fra prismälet pd 21 dollar pr. fat.

Etter at oljebrannene i Kuwait er slukket produ-
serte landet ved årsskiftet 400 000 fat pr. dag.
Produksjonen og eksporten fra Kuwait forventes å
Øke betydelig i inneværende år. Embargoen mot
Irak er fortsatt effektiv slik at Iraks produksjon

EM3 Saudi Arabia 1 7 Resten av	 Resten av
Midt-Osten	 OPEC

Kilde: Petroleum Intelligence Weekly

(omkring 500 000 fat pr. dag) begrenses av innen-
landsk raffineringskapasitet og eksport til Jordan.
Det knytter seg stor usikkerhet til utviklingen i Iraks
produksjonskapasitet fremover. I oktober i fjor
sanksjonerte FN salg av en begrenset mengde ira-
kisk olje under streng kontroll og administrasjon av
FN. Muligheten for at Irak vil akseptere FNs krav
har de seneste månedene i sterk grad påvirket mar-
kedsutviklingen, senest i begynnelsen av januar i år
da et møte mellom FN og Irak utløste et prisfall på
Brent Blend på 1 dollar pr. fat.

Innenfor OECD Økte produksjonen bare ubety-
delig i løpet av 1991. Danmark ble selvforsynt med
råolje for forste gang siden dansk produksjon star-
tet.

Sammenlignet med året for falt produksjonen av
olje og naturgass i det tidligere Sovjetunionen med
drøyt 10 prosent i 1991, mot hhv. 3 og 6 prosents
reduksjoner i 1989 og 1990. Nesten hele borfallet
pd 1,1 millioner fat pr. dag i 1991 fant sted i Rus-
sland, som i fjor stod for drøyt 90 prosent av den
totale produksjonen på 10,4 millioner fat pr. dag i
det tidligere Sovjetunionen. Fallet i oljeeksporten
fortsatte ut 1991 og la i perioden september -
oktober 1991 i underkant av 2 millioner fat pr. dag.
Utviklingen i andre halvår 1991 kan imidlertid tyde
på at fallet i oljeeksporten avtar. Usikkerhet knyttet
til utviklingen i de nye uavhengige republikkene
gjør det likevel vanskelig å forutsi utviklingen i
eksporten fra dette området.

IEAs prognoser for etterspørsel og tilbud av ra-
olje for inneværende år er basert på en økonomisk
vekst på drøyt 2 prosent for OECD-området i første
halvår av 1992 og en råoljepris på om lag 20 dollar
pr. fat. Ifølge anslagene vil en relativt sterk vekst i
etterspørselen i Nord-Amerika oppveies av stagna-
sjon og avtakende etterspørsel ellers i verden. Selv
med et antatt fall i produksjonen utenfor OPEC i
førstehalvår 1992, vil en opprettholdelse av OPECs
produksjonsnivå på 24,1 millioner fat pr. dag fra
desember i fjor gi et betydelig tilbudsoverskudd i
råoljemarkedet i fOrste halvdel av 1992. En forven-
tet produksjonsøkning i Kuwait og mulig eksport
fra Irak vil ytterligere bidra til dette. Utfallet av
OPEC-mOtet 12. februari år vil derfor være avgjør-
ende for utviklingen i råoljeprisene utover vinteren,
og viren. Uten vesentlige produksjonsbegrens-
ninger fra OPECs side peker de fleste faktorer av
betydning for markedet i retning av en fortsatt lav
råoljepris gjennom første halvår.

Andre råvaremarkeder

Den dollarbaserte prisindeksen for råvarer utenom
energivarer beregnet av HWWA - Institut für Wirt-
schaftsforschung, var i jevn nedgang gjennom hele
1991. Fra 1990 til 1991 viser indeksen et fall i
prisene på 9 prosent. Nedgangen har sammenheng
med den internasjonale lavkonjunkturen, og for en

10 	
Jan	 Jul	 Jan	 Jul	 Jan
88	 88	 89	 89	 90

- Spotpris

Kilde: Petroleum Intelligence Weekly
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del råvarer også med økt tilbud fra Cost-Europa.
Prognosene fra AIECE (Sammenslutningen av eu-
ropeiske prognoseinstitutter) fra oktober i fjor la til
grunn en ny moderat prisoppgang i begynnelsen av
1992 basert pd en forutsetning om et internasjonalt
konjunkturoppsving og dermed okt ravareetter-
spørsel. Siden konjunkturoppgangen ser ut til
komme senere enn forutsatt av AIECE, vil prisopp-
gangen også bli forskjøvet i tid.

Prisutviklingen for jernholdige metaller pekte
nedover i 1991. Markedet for ferrolegeringer ble
rammet av eksport til svært lave priser fra det
tidligere Sovjetunionen, der lagrene fortsatt er sto-
re. De store Økonomiske problemene i denne regio-
nen og i flere av de andre Ost-europeiske landene
har frigjort kapasitet for okt eksport til vestlige
industriland. Stälprisene begynte â falle i 1990 og
nedgangen i 1991 er anslått til over 10 prosent.

Aluminiumsprisene har vært i nedgang siden
1989, blant annet pa grunn av forholdsvis svak
forbruksvekst de siste par årene. Nedgangen i bil-
salget i flere land har vært en del av dette bildet.
Prisene falt betydelig også i 1991 og nedgangen ble
forsterket i fjor host pa grunn av en betydelig
økning i tilbudet fra det tidligere Sovjetunionen.
AIECE antok i sine prognoser at aluminiumsprise-
ne vil begynne â stige et stykke ut i 1992, men tall
fra London Metal Exchange viste tegn til oppgang
allerede i midten av januar.

Prisene på nikkel var relativt stabile i forste
halvdel av 1991 men falt betydelig gjennom andre
halvdel av fjordret. En ny oppgang vil ifølge AIECE
starte i midten av 1992. Prisene gjorde imidlertid et
sprang oppover allerede i januar i år. Sinkprisene
begynte â avta i midten av 1990 og nedgangen
fortsatte gjennom forste halvdel av 1991. Gjennom
andre halvår ser nedgangen ut til â ha stoppet opp
og hittil i 1992 har det vært tegn til svak oppgang.

INDEKSER FOR RAVAREPRISER. PA VERDENS-
MARKEDET. På dollarbasis. 1975 = 100.
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Kilde: HWWA-Institut fur Wirtschaftsforschung (historiske
tall) og AIECE (prognoser).

Jaa.87	 Jan.88	 Jan.89	 Jan.90 • Jan.91	 Jan.92

London metal exchange, dollar pr. tonn

Kilder: World Metal Statistics, t.o.m. desember 1991,
januar 1992, Dagens Næringsliv.

Overskuddstilbud vil troliglikevel fortsette å presse
prisene en tid framover. Prisene på bly falt betyde-
lig i 1991 etter en viss oppgang iret for.

Prisene pa cellulose har avtatt kraftig siden be-
gynnelsen av 1991, og prisnedgangen er anslAtt til
mer enn 15 prosent i gjennomsnitt fra 1990 til 1991.
Gjennom 1992 venter AIECE en moderat oppgang

prisene pa cellulose og tremasse, betinget av tern-
poet i konjunkturomslaget i OECD-landene.

Siden august 1991 harkomprisene gått betydelig
opp, pavirket av nyhetene om svak kornhost i det
tidligere Sovjetunionen. En restriktiv politikk for
begrense komproduksjonen i USA har også presset
prisene oppover. For 1992 regner AIECE med uen-
drede eller svakt avtakende priser pd grunn av en
forventet økning i kornproduksjonen i USA, men
importbehovet i de tidligere Sovjetstatene bidrar til
usikkerhet om markedsutsiktene.

Verdens kaffeproduksjon ventes i 1991/92 A øke
opp mot rekorden fra 1987/88. Kraftig vekst i etter-
spørselen pd verdensmarkedet tilsier likevel en mo-
derat økning i kaffeprisene de nærmeste arene.
Prisene pd sukker var stabile i 1991 etter en bety-
delig nedgang gjennom 1990. Et stort overskudds-
tilbud av sukker gjør at det ikke ventes noen pris-
oppgang i 1992.

Utviklingen i verdenshandelen

Anslagene for veksten i verdenshandelen viser klar
nedgang i veksttakten fra 1990 til 1991 som følge
av lavere Økonomisk vekst i OECD-området. Ned-
gangskonjunkturen i USA, Storbritannia og Canada
har, sammen med avtakende vekst i Tyskland og
Japan mot slutten av året, vært særlig viktig for
utviklingen i handelen. Alle prognosene viser bety-
delig oppgang i veksttakten fra 1991 til 1992, i
fOrste rekke bygget på antakelser om ny vekst i
USA og Storbritannia. Her må en imidlertid vente



ANSLAG FOR VEKSTEN I VERDENS -
HANDELEN
Volumvekst i prosent

Institutt	 Dato 1990 1991 1992 1993

LINK
IMF
AIECE
gj.snitt
arb.gruppen

NIESR
OECD
DRI

okt	 3,4	 1,8	 6,3
okt	 4,3	 0,6	 5,0

okt	 5,0	 3,5	 5,3
okt	 5,3	 4,3	 5,8
nov	 4,7	 3,0	 5,3
des	 5,2	 3,3	 5,7
des	 5,9	 4,7	 6,7

6,1
••

••

••

6,0
7,2
7,0

Uveid gj.snitt	 4,8	 3,0	 5,7	 6,6
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nedjusteringer av anslagene siden den forventede
oppgangen i USA og Storbritannia ikke har startet
ennä og antakelig vil bli svakere enn tidligere antatt.
Årsaken til at anslagene for veksten i 1991 varierer
relativt mye er ulike definisjoner av verdenshande-
len og forskjellige inndelinger i handelsblokker.
Noen institutter baserer seg bare pa importvolum,
andre bare på eksportvolum og noen pa et glen-
nomsnitt av eksportvolum og importvolum ved be-
regningen av verdenshandelen. Spesielt när det
gjelder Tyskland kan valg av eksport kontra import
ha stor betydning. Det lave anslaget til IMF for
1991 har sammenheng med at Øst-Europa ikke
behandles som en blokk, men splittes i enkeltland.
Det forer til at sammenbruddet i handelen innenfor
COMECON trekker tallet for gjennomsnittlig vekst
nedover.

De norske eksportmarkedene

Veksten i de norske eksportmarkedene i 1991 var
generelt svakere enn i de foregående Arene, malt
som årsgjennomsnitt. Vekstratene varierte betyde-
lig mellom ulike varegrupper. Foreløpige tall for
1991, som for siste halvår for en stor del bygger på
anslag, tyder på et oppsving i markedsveksten gjen-
nom fjoråret. Konkurranseprisene falt også i 1991,
men nedgangen var mindre enn året for.

Varegruppen matvarer, drikkevarer og tobakk
utgjørrundt 14 prosent av den norske vareeksporten
utenom energivarer. Fisk er den største eksportva-
ren innenfor denne gruppen. Markedsveksten for
denne varegruppen avhengeri stor grad av konsum-
utviklingen hos våre handelspartnere. Markeds-
veksten i 1991 er foreløpig anslått til 3,5 prosent,
nær ett prosentpoeng lavere enn året fOr. Denne
nedgangen forklares av redusert konsumvekst i vik-
tige samhandelsland som Sverige og Storbritannia.
OECD venter at markedsveksten for denne vare-
gruppen framover vil holde seg rundt 3,5 - 4 pro-
sent.

Veksteni eksportmarkedene og utviklingen
i de konkurranseprisene norske eksportorer
står overfor, er beregnet med utgangspunkt i
utviklingen i importvolum og -verdi hos ni av
Norges viktigste handelspartnere. Bereg-
ningene er utfOrt for hver av de tre SITC-
hovedgruppene: matvarer, drikkevarer og to-
bakk (SITC 0-1), råvarer utenom energivarer
(SITC 2,4) og andre bearbeidede varer (SITC
5-9). Utviklingen i konkurranseprisene er
malt i norske kroner og gjenspeiler endringer.

i importprisene på de norske eksportmark-
edene korrigert for valutakursendringer. For
hver varegruppe er veksten i markedet og i
konkurranseprisene aggregert sammen ved
hjelp av vekter som gjenspeiler de enkelte
landenes betydning for norsk eksport av de
ulike varegruppene. Tabellen og figurene in-
neholder også prognoser for 1992 og 1993.
Disse prognosene er basert på anslag fra
OECD for importutviklingen etter land og
varegruppe. Disse anslagene er basert på en
forutsetning om uendrede valutakurser i prog-
noseperioden. Det kan bemerkes at prog-
nosene fra OECD gir en noe sterkere marked-
svekst i 1992 og 1993 enn prognosene fra
andre internasjonale institusjoner.

Varegruppen råvarer utenom energivarer om-
fatter blant annet tømmer og trelast, papirmasse og
malmer. Den norske eksporverdien av disse varene
i 1990 utgjorde 7 prosent av verdien av den samlede
vareeksporten utenom energi. Markedsveksten for
denne varegruppen avtok gjennom 1989 og 1990,
men ser ut til d ha nådd et bunnpunkt mot slutten av
1990. Markedet for denne varegruppen vokste

DE NORSKE EKSPORTMARKEDENE
Vekst fra året før i prosent.

1990 1991 1992 1993

Markedsvekst:
Matv., drikkev., tobakk

	
4,4
	

3,5 3,5 4,0
Råvarer utenom energi
	

4,0 0,0 3,3 4,3
Andre bearbeidde varer 5,2 2,9 5,4 7,5

Konkurransepriser:
Matv., drikkev., tobakk -2,6

	
2,4 2,1 2,8

Råvarer utenom energi	 -5,9 -4,7 -3,5 2-1
Andre bearbeidde varer -1,9 -0,2 2,6 3,0

Kilde: Beregninger utført i Statistisk sentralbyrå ba-
sert på import etter land og SITC-hoved-gruppe
ifølge OECD, veiet sammen med landenes betydning
for norsk eksport.



EKSPORTMARKEDSUTVIKLINGEN ETTER VAREGRUPPE
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Matvarer mv. 	 Rivarer	 —is-- Andre bear-
utenom energi	 beidde varer

KONKURRANSEPRIS ETTER VAREGRUPPE
Sesongjusterte og glattede tall. 1984=100

Matvarer mv. 	 Rivarer	 --0— Andre bear-
utenom energi beidde varer

gjennom 1991, slik at ärsveksten for fjorket ble nær
null. I inneværende är og neste år er det imidlertid
grunn til å regne med positiv vekst i markedet også
for disse varene i henhold til OECDs anslag.

For Norge utgjør bearbeidede varer en domine-
rende andel - rundt 80 prosent - av den totale
eksportverdien utenom energivarer. Disse leveran-
sene omfatter blant annet eksporten av metaller,
kjemiske varer og maskiner og andre verkstedspro-
dukter. Etter betydelig volumvekst i eksportmarke-
det for denne varegruppen gjennom andre halvdel
av 1980-tallet, har veksttakten avtatt markert de to
siste irene. Fra 1990 til 1991 er volumveksten for
dette eksportmarkedet anslått til knappe 3 prosent.
Ifølge OECDs prognoser vil markedsveksten ta seg
opp igjen i 1992 og 1993, dels som en følge av et
ventet internasjonalt konjunkturoppsving.

Konkurranseprisene som de norske eksportorene
står overfor, er påvirket av konjunkturutviklingen i

utlandet og av valutakursendringer. Både i 1990 og
1991 var det nedgang i prisene på eksportmarkede-
ne for både råvarer utenom energivarer og bearbei-
dede varer. For den sistnevnte varegruppen har
nedgangen særlig sammenheng med fallende priser
på aluminium og andre ikke-jernholdige metaller.
Andre varer innenfor denne gruppen, som maskiner
og elektriske apparater er imidlertid mindre kon-
junkturfølsomme. I gjennomsnitt gikk prisindeksen
for bearbeidede varer ned med bare 0,2 prosent fra
1990 til 1991 etter å ha tatt seg noe opp mot slutten
av fjoråret. For råvaregruppen falt prisene i 1991
med 4,7 prosent ifølge tallene fra OECD. Kon-
kurranseprisene på matvarer mv. økte gjennom
1991, etter d ha avtatt gjennom 1990.

Ifølge prognosene fra OECD vil konkurranse-
prisene for bearbeidede varer øke fra 1991 til 1992.
Dette er i tråd med anslagene gitt av AIECE, som
venter oppgang i prisene pa aluminium og flere
andre metaller i lOpet av 1992. For varegruppen
råvarer utenom energi ventes prisoppgangen å
komme et stykke ut i inneværende år, med fortsatt
prisnedgang i gjennomsnitt fra 1991 til 1992. For
gruppen matvarer mv. ventes det fortsatt moderat
vekst i konkurranseprisene.

Det internasjonale penge- og valuta-
markedet.

Det kortsiktige europeiske rentenivået - målt med
ecu-renten - falt med 0,4 prosentpoeng til 10,1
prosent fra 1990 til 1991. Rentenivået falt gjennom
fOrste halvår, men ate noe mot slutten av fjoråret.
Rentenivået i det norske pengemarkedet falt med 1
prosentpoeng til 10,4 prosent, regnet som Arsgjen-
nomsnitt, og rentedifferansen til ecu-renten ble der-
med redusert til 0,3 prosentpoeng. De tyske euro-
rentene økte fra 8,5 prosent til 9,2 prosent, mens
rentenivået i en del andre EF-land sank - i Storbri-
tannia med hele 3,2 prosentpoeng til 11,6 prosent.
Den kortsiktige eurorenten på amerikanske dollar
falt fra 8,2 prosent i 1990 til 6,0 prosent i 1991,
mens eurorentenivået på japanske yen falt fra 7,7
til 7,3 prosent. Bytteforholdet mellom tyske mark
og dollar steg fra 1,62 til 1,66 mark pr. dollar, mens
forholdet mellom yen og dollar sank fra 144,8 til
134,5 yen pr. dollar i gjennomsnitt fra 1990t11 1991.

Depresieringen av mark i forhold til dollar skjed-
de pd tross av en Økt rentedifferanse mellom Tysk-
land og USA. Endringen regnet som årsgjennom-
snitt skjuler imidlertid relativt store svingninger
gjennom året. Avslutningen av Gulf-krigen og tegn
til Økt aktivitet i amerikansk Økonomi bidro til en
styrking av kursen på dollar i forhold til mark i
fOrste halvår i fjor. Svekket tiltro til tysk Økonomi
forsterket denne utviklingen. økende rentediffe-
ranse i tysk favOr, sammen med svakhetstegn i
amerikansk Økonomi utover høsten, reverserte ut-



IRE MÅNEDERS EURORENTER

1990	 1991	 1992	 1993

USA	 8,2
Japan	 7,7
Tyskland	 8,5
Storbritannia	 14,8
Frankrike	 10,2

	6,0	 4,3	 6,3

	

7,3	 5,5	 6,2

	

9,2	 9,2	 8,7

	

11,6	 10,2	 9,6

	

9,6	 9,8	 8,9

Kilde: DRI (Data Resources Inc.)
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SENTRALE RENTE- OG VALUTA-
BEGREPER

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

Diskonto: Retningsgivende rentesats for
bankenes innløsning av kortsiktige stats

papirer i sentralbanken.
Lombard-rente: Den rentesatsen bankene
betaler for kortsiktige Ian i sentralbanken

F øderal fondsrente: Amerikansk inter-
bankrente.

KORTSIKTIGE EURORENTER
Prosent

Amerikanske • • • • • Japanske yen	 Tyske mark
dollar

KORTSIKTIGE EURORENTER
Prosent

Teoretisk ECU •••• • NOK

viklingen: I desember i fjor var kursen på 1,57 mark
pr. dollar, ned fra 1,79 i juli.

Styrkingen av yen i forhold til dollar gjennom
andre halvâri fjorkan i hovedsak tilskrives den økte
rentedifferansen mellom Japan og USA, og innebar
ogsa at forholdet mellom yen og tyske  mark ble
styrket.

Prognoser peker mot en svekkelse av mark i
forhold til dollar utover i 1992 og inn i 1993. Bade
redusert rentedifferanse og Økt aktivitet i USA fra
andre halvår trekker i denne retningen. Et usikker-
hetsmoment er lønnsoppgjørene i Tyskland. Høye
lønnskrav og en renteoppgang førte allerede i janu-
ar i år til en svekkelse av mark. Kursen på yen i
forhold til dollar vil trolig bli liggende mellom 120
og 130 utover i 1992 og 1993. Det ser nå ut til at
amerikanske og japanske myndigheter forsøker
holde kursen i den nederste halvdelen av dette
intervallet.

I Japan ble pengepolitikken slakkete i andre
halväri fjor, med tre nedsettelser av diskontosatsen,
hver pd 0,5 prosentpoeng, til 4,5 prosent. Den siste
reduksjonen kom 30.desember. I januar i år var det
kortsiktige eurorenteniväet 5,2 prosent. Det er ven-
tet at den Økonomiske veksten vil tilta igjen fra
2.kvartal i Ar, og at sentralbanken da vil stramme til
pengepolitikken for A unnga en overoppheting av
Økonomien. Renteniv Aet har derfor trolig nådd bun-
nen. Et usikkerhetsmoment er likevel utviklingen
på aksjemarkedet. I slutten av januar i Ar var aksje-
kursene pa et svært lavt nivA, og hvis dette kursni-
vået opprettholdes utover vinteren, er det mulighet
for nok en rentenedsettelse i 1.kvartal. Fortsatt
svært svak vekst i pengemengden trekker også i
denne retningen. Prognosene antyder et eurorente-
nivA på 5 la prosent i Ar og 6 1/4 prosent neste Ar.

I USA ble også rentenivået betydelig redusert
gjennom 1991, etter en serie nedsettelser av sentral-
bankrentene. Det kortsiktige eurorenteniviet var
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4,1 prosent i januar i dr, mot 7,3 i januar i fjor. Den
siste reduksjonen av diskontosatsen kom 20.desem-
ber, og var pd hele 1 prosentpoeng. Diskontosatsen
er nä nede i 3,5 prosent, mens den foderale fonds-
renten er 4 prosent. Det kan ikke utelukkes nok en
rentenedsettelse dersom korttidsindikatorene fort-
setter ä peke nedover, og det er lite som tyder på at
pengepolitikken vil bli strammet til fOr president-
valget til hOsten. Prognosene peker mot en nedgang
i renteniväet på om lag 1 prosentpoeng fra 1991 til
1992, og en viss renteoppgang mot slutten av inne-
værende Ar.

I Europa følges nå rentenivaet i Tyskland med
spenning. De kortsiktige tyske eurorentene økte
gjennom 1991, og var i januar i år 9,5 prosent. Den
siste økningen av sentralbankrentene kom 19.de-
sember, da diskontoen ble satt opp med 0,5 prosent-
poeng til 8 prosent mens Lombardrenten ble satt
opp tilsvarende til 9,75 prosent. økningen kan tol-
kes som en melding til partene i det pågående
lønnsoppgjøret om nødvendigheten av moderasjon.
Det er satt frem lønnskrav pd rundt 10 prosent, mens
tilbudet fra arbeidsgiverne er om lag halvparten av
dette. Dersom sentralbanken anser at lonnsoppgjø-
rene vil bidra til ytterligere inflasjonspress, kan det

VALUTAKURSER

Yen pr.	 • • • • Mark pr.	 Yen pr. mark
dollar	 dollar
	

(høyre akse)
(høyre akse)	 (venstre akse)

ikke utelukkes nok en renteøkning. Med moderate
lønnstillegg vil trolig rentenivået gå ned i løpet av
året. Prognosene antyder et uendret rentenivå fra i
fjor til i dr og en nedgang på la prosentpoeng i
1993.



Regnskap Budsjet,t,	 Regnsi	 Pst.endr.
Mrd. kr	 Mrd.lcr" Mrd.	 fra 1990

til 1991
1991 Regnskap1990	 1991

Utgifter i alt
Utgifter til statlig petroleumsvirksomhet
Utgifter i alt utenom oljevirksomhet
Kjøp av varer og tjenester
Overføringer
- Til kommuneforvaltningen inkl. tilskudd til

skattefordelingsfondet
- Andre overføringer

	298,7	 329,8	 337,8 3) 	13,1

	

3,7	 10,6	 7,7 „ 108,9

	

295,0	 319,2	 330,1 -')	 11,9

	

74,9	 78,7	 80,0 „	 6,8

	

220,1	 240,6	 250,2 -')	 13,7

	

45,6	 48,5	 49,5 „	 8,7

	

174,5	 192,1	 200,6 ")	 14,9

Overskudd før lånetransaksjoner
	

3,0	 -10,8	 -26,1

Overskudd før lånetransaksjoner korrigert for oljeskatter,
overføringer fra Norges Bank og statlig petroleumsvirksomhet -41,3	 -50,8	 -67,9

301,7

37,9
10,1

253,7
192,0
95,9
96,1
61,7

319,1

44,9
5,7

268,4
204,6

97,2
107,4
63,8

311,7	 3,3

	

43,8	 15,6

	

5,7	 -43,9

	

262,2	 3,4

	

198,9	 3,6

	

98,8	 3,0

	

100,1	 4,2

	

63,4	 2,7

Inntekter i alt
Skatter, avgifter og andre inntekter fra petroleums-

virksomheten
Overføringer fra Norges Bank
Inntekter i alt utenom oljeinntekter og overføringer

fra Norges Bank
Andre skatter og avgifter
- Direkte skatter, inklusive trygde- og pensjonspremier
- Indirekte skatter
Andre inntekter inkl. renteinntekter og overfOringer
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Den økonomiske politikken

Finanspolitikken

Foreløpige anslag for statsregnskapet for 1991
viser et underskudd før lånetransaksjoner på 26,1
mrd. kroner. Korrigert for oljeskatter, overfOringer
fra Norges Bank og utgifter til statlig petroleum-
svirksomhet var underskuddet på 67,9 mrd. kroner
i 1991.

Det oljekorrigerte underskuddet ble 26,6 mrd.
kroner større i 1991 enn i 1990 og 17,1 mrd. kroner
høyere enn i det vedtatte statsbudsjettet  (Sill) for
1991. Hovedårsakene til denne økningen i under-
skuddet er bevilgningene til banksikringsfondene
og svikten i inntekter fra indirekte skatter.

Våren 1991 vedtok Stortinget å opprette et eget
statlig banksikringsfond og bevilget samtidig 5
mrd. kroner til dette fondet. HOsten 1991 ble det
bevilget ytterligere 6 mrd. kroner til Statens Bank-
sikringsfond samt 1 mrd. kroner til Sparebankenes
Sikringsfond. Korrigert for bevilgningene til bank-
sikringsfondene og enkelte andre spesielle forhold
Økte det oljekorrigerte underskuddet med 12,3 mrd.
kroner fra 1990 til 1991.

I forbindelse med Revidert Nasjonalbudsjett for
1991 fremmet Regjeringen forslag om økte bevilg-
ninger til statlige kjøp av varer og tjenester med
totalt 1,6 mrd. kroner. Av dette var 0,7 mrd. kroner
ate bevilgninger til utbygging og vedlikehold av
veier og jembane og 0,5 mrd. kroner til vedlikehold
av statlige og kommunale bygninger. Det ble sam-
tidig foreslått A redusere overfOringene med 0,8
mrd. kroner. Regjeringens forslag ble vedtatt i Stor-
tinget med bare små endringer.

I forhold til det vedtatte statsbudsjettet (Sill) for
1991 er anslaget for inntekter fra indirekte skatter
satt ned med 7,3 mrd. kroner, hovedsakelig som
fOlge av at aktiviteten i fastlands-Norge ble lavere
i 1991 enn det som ble lagt til grunn da statsbud-
sjettet for 1991 ble vedtatt. Av de nedjusterte ansla-
gene for indirekte skatter utgjør merverdi-og inves-
teringsavgiften og engangsavgiften for motorvog-
ner henholdsvis 3,4 og 1,9 mrd. kroner. I motsatt
retning trekker ate direkte skatter og folketrygdav-
gifter med 1,6 mrd. kroner og ate netto renteinn-
tekter med 1,3 mrd. kroner i forhold til vedtatt
budsjett for 1991.

INNTEKTER OG UTGII , 1ER PÅ STATSBUDSJETTET

1)Budsjettinst. SIII (1990-91).
2) Salderingsproposisjonen for 1992-budsjettet.
3) Anslagene for 1991 inkluderer bevilgninger til Statens Banksikringsfond og Sparebankenes Sikringsfond.
Kilde: Finansdepartementet.
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Virkninger av den økonomiske politikken på statlige budsjettbalanser.

I vurderinger av innretningen av den økonomiske
politikken rettes oppmerksomheten ofte mest mot
utviklingen i det såkalte oljekorrigerte underskuddet
på statsbudsjettet medregnet folketrygden, dvs un-
derskuddet utenom inntekter fra og utgifter til statlig
petroleumsvirksomhet og overføringer fra Norges
Bank. Ifølge foreløpige anslag for 1991 økte det
oljekorrigerte underskuddet fra 41,3 milliarder kro-
ner i 1990 til 67,9 milliarder kroner i 1991, 65
milliarder kroner over nivået i 1988.

For statsforvaltningen under ett har det oljekorri-
gerte underskuddet økt med om lag 50 milliarder
kroner gjennom de siste tre årene. Dette innebærer
at vel 1/5 av svekkelsen i statsbudsjettet gjennom
denne perioden har en motpost i form av en styrking
av et annet statlig regnskap. Statsforvaltningen om-
fatter i tillegg til statsbudsjettet (medregnet folke-
trygden) en del trygdeordninger som fører egne
regnskap, Skattefordelingsfondet, Folketrygdfondet
og en del statlige fondsavsetninger for A møte fram-
tidige utgifter, som f.eks. Statens Banksikringsfond
og Statens Petroleumsfond.

I diskusjonene rundt framleggelsen av statsbud-
sjettene blir utviklingen i det oljekorrigerte under-
skuddet ofte brukt som et mål på hvor ekspansivt
finanspolitikken er lagt opp. Men de faktiske en-
dringene i inntektene og utgiftene på statsbudsjettet
er kun i begrenset grad avhengig av de løpende
vedtakene som gjøres av Storting og Regjering. Det
kan i denne sammenheng være klargjørende A skille
mellom tre grunner til endringer i budsjettbalansen.
For det første påvirkes balansen av de eksplisitte
vedtakene som gjøres om skatte- og avgiftssatser,
trygderegler og statens kjøp av varer og tjenester.
For et gitt system av satser og regler mm. vil imid-
lertid balansen også avhenge av strukturendringer i
økonomien. Strukturelle endringer i utgiftene kan
f.eks. skyldes økning i antallet alderspensjonister
eller økning i barnekullene som gir økte utgifter til
bl.a. grunnskolen. For det tredje påvirkes budsjett-
balansen av den generelle konjunkturutviklingen.
Eksempler på konjunkturelle effekter (ofte kalt auto-
matiske stabilisatorer) har vi i sammenhengen mel-
lom aktivitetsnivå og skatte- og avgiftsinngangen,
og mellom arbeidsledighet og utgiftene til dagpeng-
er.

Som et ledd i arbeidet med Nasjonalbudsjettet
beregner Finansdepartementet et aktivitetskorrigert
budsjettunderskudd, der en et stykke på vei prover A
rense det oljekorrigerte budsjettunderskuddet for en-
dringer i inntekter og utgifter som skyldes konjunk-
turutviklingen. Endringen i det aktivitetskorrigerte
budsjettunderskuddet blir i Nasjonalbudsjettet brukt
som en indikator for den "finanspolitiske stimulan-
sen" fra budsjettet på etterspørselen. En slik tolkning
av underskuddet kan gi et noe misvisende bilde på
hvordan finanspolitikken påvirker resten av økono-
mien. Et gitt budsjettunderskudd vil være et resultat
av bl.a. finanspolitikken. Valg av nivå på stønader
og overføringer, på offentlig kjøp av varer og tjenes-

ter, fastsettelse av skattesatser mme påvirker aktivi-
tetsnivået i økonomien og har dermed både direkte
og indirekte virkninger på budsjettbalansen.

Hva som skal regnes som endringer i den løpende
finanspolitikken er også uklart. Siden det kun korri-
geres for konjunkturelle forhold i denne indikatoren
vil effekter på budsjettet av strukturendringer av den
type som er omtalt foran bli regnet som en del av
endringen i finanspolitikken selv om de utløses like
"automatisk" som de konjunkturbestemte. I tillegg
er det grunn til A tro at de metodene som benyttes for
aktivitetskorrigering undervurderer konjunkturut-
slagene på budsjettene. Blant annet er en del utgifter
med sterke konjunkturelle innslag ikke korrigert for
(f.eks. arbeidsmarkedstiltak og utgifter til uføre-
trygd), og i tillegg er de konjunkturelle effektene på
skatteinntektene behandlet på en måte som i liten
grad tar hensyn til at sammensetningen av etterspør-
selskomponentene vil være av betydning. Sett under
ett innebærer dette at indikatoren kan overvurdere
styrken i omleggingen av politikken gjennom siste
halvdel av 1980-tallet kan være overvurdert.

Et alternativ til å konjunkturrense budsjettunder-
skuddet kan være A se på effektene av hva som kan
betegnes som "den diskresjonære delen" av Politik-
ken. Vi kan da dels få anslag på hvordan politikken
påvirker budjettbalansen, men også anslå hvilken
effekt politikken har hatt på andre størrelser i øko-
nomien. Også her må det foretas skjønnsmessige
valg, bl.a. om hva vi skal mene med diskresjonær
politikk og om hvilken modell vi skal benytte for A
se på effektene av politikken. Ved eksplisitt defi-
nere hvilke deler av den økonomiske politikken vi
regner som deskresjonær er det lettere A ta stilling til
hvilken effekt denne delen av politikken har hatt på
budsjettunderskuddet.

For A illustrere denne alternative framgangsmå-
ten har vi valgt en relativt enkel og samtidig snever
avgrensing av "diskresjonær politikk". Vi tolker alle
endringer i den gjennomsnittlige skatteprosenten for
husholdningssektoren (direkte skatt i prosent av dis-
ponibel inntekt før skatt, dvs. etter at en har trukket
ut netto renteutgifter) som diskresjonær politikk.
Endringer i indirekte skattesatser fra nivået i 1988,
og endringer i subsidiene ut over den generelle
prisveksten er også tolket som diskresjonærpolitikk.
Videre har vi tolket all vekst i statlig sivilt konsum
som avviker fra 2 prosent, som diskresjonær poli-
tikk. Vi valgte den samme avgrensningen for de
statlige investeringene. På 1980-tallet var den gjen-
nomsnittlige veksten i BNP for fastlands-Norge i
overkant av 2 prosent. En tilsvarende vekst i de
statlige utgiftene vil være "nøytral" i betydningen at
statlig sivilt konsum og statlige investeringer vil
være om lag uendret målt som andel av BNP.

Det er viktig A legge merke til at ingen endringer
i stønader og overføringer, heller ikke arbeidsmar-
kedstiltak eller overføringer til kommunene er tatt
med i det vi kaller diskresjonær politikk i våre ber-
egninger. Den diskresjonære politikken er bare
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knyttet til direkte og indirekte skatter og til statlige
kjøp av varer og tjenester. Politikken kan derfor for
enkelthet skyld kalles en "skatte- og kjøpsnøytral"
statlig politikk.

Vi har brukt SSBs makroøkonomiske modell
MODAG til A beregne nye verdier på alle makro0-
konomiske hovedstørrelser, inkludert overskudd før
lånetransaksjoner i statsforvaltningen, gitt en "skat-
te- og kjøpsnøytral" økonomisk politikk. Ved å sam-
menligne det beregnede overskuddet (underskud-
det) med det faktiske, får vi et uttrykk for effektene
pa balansen av at den økonomiske politikken har
avveket fra det vi har definert som en nøytral poli-
tikk. MODAG tar hensyn til direkte og indirekte
virkninger av mange av de automatiske stabilisato-
rene i økonomien.

Vi kan beregne førsteordenseffektene av avviket
fra den "skatte- og kjøpsnøytrale" politikken ved se
hvor mye disse endringene utgjør i løpende priser i
forhold til den samlede balansen for statsforvalt-
ningen i den historiske banen. For 1991 er effekten
på konsumutgiftene 1,7 mrd. og på utgifter til stadi-
ge investeringer 1,1 mrd.. Avgiftsøkninger utgjør
2,5 mrd, lettelsene i husholdningenes skatter er 11
mrd. og økte subsidier utgjør 2,8 mrd. kroner. Dette
summerer seg opp til 14,1 mrd. kroner. Den endelige
effekten på budsjettet avviker fra første ordenseffek-
ten fordi den ekspansive politikken påvirker resten
av økonomien og dette virker tilbake på budsjettet-
balansen. Økt aktivitet som følge av ekspansiv fi-
nanspolitikk gir økt sysselsetting og dermed redu-
serte overføringer til husholdningene i form av dag-
penger, uførhetstrygd mm. Okt aktivitet gir også
Økte inntekter i privat sektor og dermed økte skatte-
inntekter. Større etterspørsel fra privat sektor gir
også økte indirekte skatter i form av moms og sær-
avgifter.

Figuren viser faktisk endring i statsforvaltning-
ens underskudd siden 1988 (A), førstehåndsendring-
en i underskuddet av den diskresjonære politikken

ENDRINGER I OLJEKORRIGERT OVERSKUDD
FOR STATSFORVALTNINGEN. MRD. KRONER

1989	 1990
	

1991

A=BEZDC I

(B) og den endelige endringen i underskuddet som
følge av den diskresjonære politikken (C).

Figuren gir dels et bilde av hvor mye av de
samlede endringene i underskuddet fra 1988 som
ifølge våre beregninger kan tilbakeføres til et avvik
fra en "skatte- og kjøpsnøytral" politikk (C i forhold
til A), og dels hvor stort innslaget av automatiske
stabilisatorer er ved denne politikken (B i forhold til
C). Forskjellen mellom A og C gir et bilde av vir-
kningene av de samlede automatiske stabilisatorer,
av strukturelle endringer i budsjettet og av andre
diskresjonære tiltak som ikke er med i våre bereg-
ninger.

Ifølge beregningene førte den diskresjonære skat-
te- og kjøpspolitikken til at BNP for fastlands-Norge
i 1989 var 0,4 prosent høyere enn i en skatte- og
kjøpsnøytral bane. De tilsvarende tallene for 1990
og 1991 er 0,9 og 1,7 prosent. Okt privat konsum og
Økte private investeringer er de viktigste årsakene til
Økningen i BNP i tillegg til økningen i den statlige
etterspørselen.

Arbeidsledighetsprosenten reduseres svært lite i
følge våre beregninger. Sysselsettingen er beregnet
å Øke med 21 000 personer, men samtidig er arbeids-
tilbudet anslått A ha økt med 13 000 personer. Ar-
beidstilbudet går opp dels som følge av økt aktivitet,
men blir også påvirket av endringene i skatteprosen-
ten ifølge MODAG.

Underskuddet på statsforvaltningens balanse av
den diskresjonære politikken kan anslås til å ha økt
med om lag 5 mrd. over nivået i den skatte- og
kjøpsnøytrale banen i 1989, 10 mrd i 1990 og 8,5
mrd kroner i 1991. At forskjellen mellom banene blir
mindre det siste året er et resultat av at den økte
aktiviteten som følger av den diskresjonære politik-
ken gir økte skatteinntekter og reduserer overføring-
ene til husholdningene.

Beregningene kan oppsummeres på følgende
måte:

De direkte effektene av avviket fra en "skatte- og
kjøpsnøytral" politikk i perioden 1989-1991, sum-
merer seg til litt over 14 mrd. Dette utgjør om lag 1/4
av svekkelsen i balansen disse årene.

-Tar vi hensyn til hvilke effekter denne politikken
har hatt på aktivitetsnivået i økonomien, kan det se
ut som om lag 1/6 av endringen i det oljekorrigerte
underskuddet fra 1988 til 1991 kan forklares ved den
definerte diskresjonære skatte- og kjøpspolitikken.
Resultatene av beregningene tyder på at innslaget av
automatiske stabilisatorer er betydelige, siden for-
skjellen mellom de direkte og de indirekte effektene
på balansen av politikken utgjør hele 40 prosent.
(Forholdet mellom B og C i figur 1).

I en vurdering av hvor ekspansivt finanspolitik-
ken er lagt opp, ville det vært av interesse om de
vanlige indikatorene ble supplert med en nærmere
spesifisering av de viktigste endringene i politikken
i de framlagte budsjettene, sammen med beregning-
er som viser anslag på effektene av politikken på
resten av økonomien. Våre beregninger kan sies å
være et første forsøk i den retning.
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Kreditt- og valutapolitikken

Fra midten av 1980 tallet er Norges kreditt- og
valuta- politikk blitt lagt kraftig om. De siste direkte
reguleringene av finansinstitusjonene ble avviklet i
1989 og omfanget av valutareguleringene er stadig
blitt redusert. Bäde finansinstitusjonene og norsk
penge- og kredittpolitikk har i tråd med
liberaliseringene gradvis mättet omstille seg fra d
være reguleringsorienterte til å bli markedsorien-
tene. Omstillingen har tildels vært smertefull.

Parallelt med avviklingen av de direkte regule-
ringene av kredittmarkedet er rentepolitikken blitt
det mest sentrale elementet i penge- og kredittpoli-
tikken. Etter devalueringen av den norske kronen i
mai 1986 er rentepolitikken styrt av Ønsket om
balanse i valutamarkedet.

Muligheten for kapitalbevegelser mellom Norge
og utlandet innebærer at både det nominelle rente-
nivået i utlandet og markedsaktørenes forventning-
er om kursutviklingen på norske kroner har betyd-
rung for rentenivået i Norge. Et høyt nominell ren-
tenivå i utlandet sammenlignet med nivået i Norge,
eller forventninger om en depresiering av norske
kroner, trekker isolert sett i retning av at marked-
saktOrene vil låne i Norge, selge kroner mot annen
valuta og plassere i utlandet. Så lenge Norges Bank
tilforer likviditet til det norske pengemarkedet be-
hover ikke renten i Norge å stige, men en slik
politikk vil enten fOre til en depresiering av den
norske krona eller til tapping av valutareservene.
Dersom norske og utenlandske finansobjekter er
svært likeverdige sett fra investors synspunkt, vil
den rentepolitiske handlefriheten i Norge være
svært liten.

Ved inngangen til 1991 lå pengemarkedsrenten
angitt ved tre måneders interbankrente pd 11,5 pro-
sent, 0,5 prosentpoeng lavere enn et år tidligere. I

januar og februar var det rolig i valutamarkedet og
den norske pengemarkedsrenta fulgte ecu-renteni-
vået nedover. I mars ble renten0 bankenes dagslån
i Norges Bank senket fra 10,5 til 10,2 prosent, og
deretter ytterligere tre ganger til et nivå på 9,5
prosent ved utgangen av mai. Pengemarkedsrenten
falt i denne perioden til et nivå på 10,1 prosent, til
tross for at ecu-rentenivået Økte fra april til mai.
Gjennom de neste tre månedene endret pengemar-
kedsrenten seg relativt lite, men renteforskjellen til
ecu ble ytterligere redusert.

Fra utgangen av april til utgangen av september
støttet imidlertid Norges Bank kronen ved A selge
valuta tilsvarende mer enn 10 milliarder kroner.
Dette er trolig noe av bakgrunnen for forhøyelsen
av D-lânsrenten til 10 prosent den 19. september.
Etter dette ble utstrommingen av valuta redusert,
uten at pengemarkedsrenten Økte i nevneverdig
grad. ecu-rentenivået endret seg imidlertid ogsä
lite. I desember støttet Norges Bank igjen kronen
med et betydelig bel0p, og tremâneders renten Økte
til et nivå på 10,7 prosent. Valutauroen i desember
må sees i sammenheng med den finske dev aluering-
en i november og den påfølgende kraftige oppgang-
en i det korte svenske rentenivået. I januar i år lå
den norske pengemarkedsrenten på 10,5 prosent.

Forskjellen mellom rentenivået i Norge og i de
landene vi stabiliserer valutakursen overfor er kraf-
tig redusert etter 1986-87.

Utviklingen i andre halvår i fjor antyder likevel
at den norske kronen fortsatt betraktes som en va-
luta med devalueringsrisiko, til tross for over 5 Ar
uten devaluering, tilknytningen til ecu, en svært god
utenriksbalanse og lav inflasjon. Det er dermed
liten grunn til å tro at Norge i de nærmeste Arene vil
kunne ha et lavere nominelt rentenivå enn det euro-
peiske.

NOMINELLE RENTER PÅ TREMÅNEDERS
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Mr penge- og kredittpolitikken baseres pa mar-
kedsorienterte virkemidler, er det ikke mulig A for-
følge detaljerte mälsettinger om fordelingen av kre-
dittilførselen, bortsett fra for statsbankene. Fra og
med 1988 har en i tråd med dette erstattet den
detaljerte kredittoppstillingen i Najonalbudsjettet
(kredittbudsjettet) med et intervall for veksten i
samlet kreditt fra innenlandske kilder til private og
kommuner gjennom Aret. For 1991 ble dette inter-
vallet satt til 5-9 prosent. Dette tilsvarer en vekst i
publikums bruttogjeld til innenlandske långivere pä
mellom 42 og 77 milliarder kroner. Tall til og med
november 1991 tyder pa at veksten for fjoråret vil
bli nær null, eller negativ. Nedgangen i publikums
bruttogjeld til innelandske kilder har i en viss grad

blitt motvirket av økt brutto opplâning i utlandet.
Veksten i samlet kreditt i 1991 ble likevel historisk
sett svært lav. Så lenge renteutviklingen er bestemt
av hensynet til valutakursen, er det imidlertid små
muligheter til d realisere en annen kredittutvikling
enn den som følger av aktørenes tilpasning i mar-
kedet. Dette kan være noe av grunnen til at det i
Nasjonalbudsjettet for 1992 ikke er satt opp noen
målsone for kredittveksten i inneværende år.

Bankenes utlånsrenter endret seg lite gjennom
1990, men gild( ned med 0,4 prosent poeng fra 1.
til 3. kvartal i fjor. Utlånsrentene i livselskapene og
bankenes innskuddsrenter viste om lag den samme
utviklingen.

Banktapene

Foreløpige anslag for 1991 viser at de samlede tape-
ne i spare- og forretningsbankene trolig vil komme
opp i 17 - 18 milliarder kroner, som utgjør 3,5
prosent av utlånene til foretak, private og kommu-
ner. Dette er det tredje Aret på rad der de private
bankenes tap overstiger 12 milliarder kroner. Gjen-
nom de seks årene 1986 til 1991 har dermed disse
bankene bokført tap på over 56 milliarder kroner,
mot om lag 3 milliarder kroner i perioden 1980 -
1985. -

For finansinstitusjoner under ett foreligger fore-
løpig bare tapstall til og med 1990. Disse tallene
viser at det ikke bare er de private bankene som har
hatt enn sterk øking i tapene gjennom annen halvdel
av 1980-tallet, selv om utviklingen i banktapene er
spesielt dramatisk. Målt i forhold til utlånene lå
tapene i finansinstitusjoner utenom private banker i
gjennomsnitt på 0,7 prosent til foretak, husholdning-
er og kommuner i perioden 1986 til 1990, mot 0,3

prosent i gjennomsnitt i perioden 1980 til 1985. De
tilsvarende tallene for de private bankene er 1,9
prosent og 0,3 prosent.

For Arene 1986 til 1990 er fordelingen av de
private bankenes tap etter sektor/næring kjent. I
1986 sto sjøfart og oljeboring alene for om lag 1/3
av de private bankenes utlånstap. Det var først i 1987
at tapene på utlån til personer og bedrifter i fastlands-
Norge for alvor skjøt fart, og i fireårsperioden 1987
til 1990 utgjorde disse tapene 95 prosent av de
samlede banktapene.

Utlån til primærnæringer var klart mest tapsutsat-
te gjennom denne perioden, blant annet som en følge
av store tap innenfor fiskeoppdrett. I 1990 utgjorde
tapene på bankenes engasjementer i primærnæring-
ene 7,4 prosent av utlånene til disse næringene, mot
5,4 prosent for tjenesteytende næringer og 4,8 pro-
sent for industri, bygg og anlegg. I personmarkedet,
som omfatter lønnstakere og pensjonister my, lå
tapene i 1990 på om lag 0,9 prosent av utlånene.

Finansinstitusjonenes tap kan betraktes som en
nedskrivning av verdien av aktivaposter i balansen.
Noen tap kan føres tilbake til mislighold, konkurs ol.
for spesifiserte engasjementer. Andre tap refererer
til forhold som ennå ikke er inntruffet, men som kan
påregnes A inntreffe i fremtiden. Nedjustering av
verdiansettelsen pa overtatte eiendeler og sikkerhe-
ter skal også føres som tap. Kreditttilsynet gir regler
for når et utlån skal ansees som tapt, og for hvordan
banker o.a. skal vurdere verdien av eventuell sikker-
het for utlånet. Dette forhindrer ikke at det kan ligge
et vist skjønn inne i tapsanslagene, særlig når det
gjelder verdiansettelse av fast eiendom. Det realø-

konomiske motstykket til finansinstitusjonenes tap
er at noen har foretatt ulønnsomme investeringer,
eller hatt et forbruk som de ikke kan gjøre opp for.

Bokførte tap må bæres av bankenes eiere i form
av en tilsvannde reduksjon i egenkapitalen. Så lenge
tapene ikke overstiger egenkapitalen kan de derfor
betraktes som en formuesoverføring fra bankenes
eiere til låntagerne. Når tapene går ut over egenka-
pitalen og ikke dekkes av spare- og forretningsban-



 

Utlån Tap på utlån

1986	 1990 1986	 1987	 1988	 1989	 1990

46,5
4,1
9,0
6,2

23,3
10,9

100,0

485

43,8
3,8
7,9
3,2

189
22,41)

100,0

350

	11,6	 13,1	 16,0	 19,6	 16,4

	

2,9	 9,7	 9,6	 13,2	 11,7

	

21,2	 26,9	 20,6	 15,3	 16,7

	

33,2	 8,2	 2,1	 0,3	 0,8

	

31,1	 41,8	 48,9	 50,0	 48,3

	

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

	

100,0	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0

	

2,0	 4,6	 8,5	 12,2	 12,6

Personmarkedet
Primærnæringer
Industri, bygg og anlegg m.m.
Sjøfart og olje
Tjenesteyting
Andre

Ialt

Ialt, milliarder kroner

36	 ØKONOMISKE ANALYSER

kenes sikringsfond, må de enten belastes innskyter-
ne og andre som har lånt penger til bankene, eller
samfunnet som helhet, for eksempel etter inngrep fra
stadige myndigheter.

Kombinert med en relativt svak inntjening har de
store tapene gjennom de siste fem årene resultert i
en kraftig reduksjon i egenkapitalen i bankene og i
enkelte andre finansinstitusjoner. Tapene har også
vanskeliggjort innhenting av ny privat kapital og
bidratt til en restrukturering av eierforholdene i det
norske finansmarkedet. I 1991 ble således to av de
største forretningsbankene overtatt av staten.

Den svært kraftige veksten i bankenes tap gjen-
nom 2. halvdel av 1980- Arene ma sees i sammen-
heng med flere forhold. Avviklingen av regulering-
ene i kredittmarkedet startet mens myndighetene
fortsatt søkte A holde utlånsrentene lave og med et
skattesystem som favoriserte realinvesteringer på
bekostning av finansinvesteringer. Blant annet som
en følge av dette, økte bankenes utlån til foretak,
husholdninger og kommuner reelt med vel 18 pro-
sent pr. år fra 1983 til 1987, mot et gjennomsnitt på
3 prosent pr. år i perioden 1980 til 1983. Selv med
et godt utbygget apparat for vurdering av kredittri-
siko, er det sannsynlig at utlånsvekst i et slikt tempo
måtte føre til økt risikoeksponering for bankene.
Siden norske banker lenge hadde levd et liv i ly av
statlige reguleringer, er det imidlertid grunn til å tro

at de ved inngangen til 19 85 ikke hadde et system
for risikovurdering som var tilpasset den nye virke-
ligheten.

Bankenes mulighettilå gjennomføre en realistisk
risikovurdering kan også ha blitt svekket av den
generelt mangelfulle forståelsen av at den sterke
veksten i norsk økonomi gjennom 1983 - 1986 kun-
ne bli etterfulgt av en markert nedgang, enten som
følge av endret atferd i privat sektor og/eller som
fOlge av kontraktiv økonomisk politikk. Det kraftige
fallet i oljeprisene rundt årsskiftet 1985-86 sansyn-
liggjorde en slik utvikling. Selv etter at regjeringen
i Revidert nasjonalbudsjett for 1986 hadde varslet en
omlegging av den økonomiske politikken, fortsatte
imidlertid bankene â øke utlånene i høyt tempo.

I ettertid ser det ut til at privat sektors behov for
konsolidering etter den sterke gjeldsoppbyggingen
på midten av 1980 tallet var en viktig faktor bak den
svært svake utviklingen i norsk økonomi etter om-
slaget i 1987. Konsolideringsbehovet er blitt kraftig
forsterket av økningen i realrenten etter skatt fra et
gjennomgående negativt nivå i årene fram til og med
1986, til et nivå på 3 til 5 prosent gjennom de siste
5 årene. Renteøkningen har også bidratt til et mar-
kert fall i bolig- og eiendomsprisene, og dermed
undergravd den sikkerheten finansinstitusjonene i
utgangspunktet hadde for sine utlån.

Fordeling av utlån i alt og tap på utlån i private banker 1986 - 1990 (prosent).

1) Inneholder også Ian som ikke kan sektorfordeles.
Kilde: SSB Kredittmarkedsstatistikk og Norges Bank



Realrentenivået i Norge og utlandet

Det høye nominelle rentenivået, kombinert med
lav inflasjon, innebærer at realrentenivået fortsatt
er svært høyt. Det nominelle rentenivået har riktig-
nok gått ned fra 14,6 prosent i 1987 til 10,4 prosent
i fjor, men den sterkt avtagende inflasjonstakten
har likevel resultert i at realrenten lå pd 7,7 prosent
gjennom de første åtte månedene i fjor, bare 1
prosentpoeng lavere enn i 1987. Etter 1979 har det
norske realrentenivået dels ligget høyere og dels
lavere enn det utenlandske realrentenivået. Gjen-
nom 1987 og 1988 økte imidlertid realrenten i
Norge sterkt, og i de siste fem årene har vi hatt et
høyere realrentenivå enn gjennomsnittet av de lan-
dene som vi stabiliserer vår valutakurs mot. De
fOrste åtte månedene i fjor var differansen 2,7
prosentpoeng, opp fra 2,1 prosentpoeng i 1990.
Den vedvarende store forskjellen kan føres tilbake
både til et høyere nominelt rentenivå og lavere
inflasjon i Norge.
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1) For 1991 gjelder tallene for de åtte første månedene.

1 	 1 	 1 	 1

1991
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Noen hovedtrekk ved skattereformen 1992

Hovedmålsettingen med skattereformen er at det
framtidige skattesystemet i store grad skal bidra til

fremme en mer effektiv samfunnsøkonomisk res-
sursbruk. Dette skal oppnås gjennom en kombina-
sjon av en utvidelse av skattegrunnlaget og lavere
skattesatser. Nedenfor presenteres de antatt viktig-
ste endringene i skattesystemet som vil gjelde fra
og med 1992.

Endringer i inntektsbegreper

Fra og med 1992 skal det være to grunnlag for
beregning av skatt på, inntekt, henholdsvis alminne-
lig inntekt og personinntekt. Me skatteytere, både
selskaper og personer, skal svare skatt etter en flat
sats på den alminnelige inntekten. Personinntekten
er den del av inntekten som regnes å komme fra
personlig utført arbeid og pensjon. Denne blir i
tillegg gjenstand for bruttobeskatning.

For lonnsinntektogpensjonsinntekttilsvarer den
alminnelige inntekten dagens nettoinntekt. Pen-
sjonsinntekt, som er en bruttoinntekt, tilsvarer i
hovedsak dagens pensjonsgivende inntekt. For næ-
ringsinntekt skilles det mellom personlig nærings-
drivende, aksjeselskaper og deltakerlignede selska-
per der eierne er aktive i selskapet og andre selska-
per. For personlig næringsdrivende vil skattegrunn-
laget endres betydelig med de nye reglene. For det
fOrste vil endrede avskrivningsregler m.v. påvirke
fastsettelsen av næringsinntekten og dermed også
personinntekten. For det andre vil de nye reglene
for deling av næringsinntekten for personlig næ-
ringsdrivende, den såkalte "delingsmodellen" få
betydning. Delingsmodellen innebærer at nærings-
inntekten for personlig næringsdrivende splittes i
en kapitalinntektsdelog en personinntektsdeL I til-
legg til registrerbare kapitalinntekter som renter og
utbytte, vil det normalt også være en avkastning på
eiendeler i virksomheten som sjelden fremkommer
eksplisitt. Heretter beregnes disse administrativt
ved å multiplisere kapitalavkastningsgrunnlaget i
næringen med en fastsatt kapitalavkastningsrate.
Fordi kapitalinntekter, både registrerbare og bereg-
nede, beskattes som alminnelig inntekt, mens den
del av inntekten som regnes som personinntekt i
tillegg blir gjenstand for bruttobeskatning, vil den
næringsdrivende isolert sett tjene på at den bereg-
nede kapitalinntekten blir størst mulig. Det er derfor
gitt detaljerte regler for hvilke eiendeler som inngår
i avkastningsgrunnlaget og hvordan di sse skal verd-
settes. Avkastningsraten er ment å reflektere av-
kastningen på alternative investeringer samt et til-
legg som er ment å kompensere for at investering
i egen næringsvirksomhet kan være mer risikofylt
enn finansplasseringer. For 1992 er avkastningsra-
ten vedtatt til 16%. Personinntekten for personlig
næringsdrivende fastsettes som differansenmellom
næringsinntekten og faktiske og beregnede kapital-
inntekter. Dersom den næringsdrivende har hatt
ansatte i virksomheten i løpet av inntektsåret, redu-
seres personinntektsdelen dessuten med et lønns-
fradrag lik 12% av foretakets samlede lønnskostna-
der. Personinntekt utover et fastsatt tak på 34 G
(G = grunnbeløpet i Folketrygden) beskattes ikke.
Negativ personinntekt kan fremføres mot positiv
beregnet personinntekt i samme næring senere år.



1990-regler	 1991-regler
	

1992-regler

Skatter på personinntekt
a) Trygdeavgift

Lønnsinntekt
Næringsinntekt i jordbruk, skogbruk og fiske,
samt annen næringsinntekt over 12G
Annen næringsinntekt, inntil 12G
Pensjonsinntekt

b) Toppskatt til staten
Sats, 1. trinn
Nedre grense:
1. trinn, klasse 1
1. trinn, klasse 2
Sats, 2. trinn
2. trinn, klasse 1
2. trinn, klasse 2

	7,8%	 7,8%

	

7,8%	 7,8%

	

12,7%	 12,7%

	

1,6%	 1,6%

	

8,5%	 9,5%

205 000 kr	 207 000 kr
247 000 kr	 249 000 kr

7,8%

7,8%
10,7%
3,0%

9,5%

200 000 kr
242 000 kr

13,0%
225 000 kr
252 000 kr

Skatter på alminnelig inntekt
c) Ordinær statsskatt på alminnelig inntekt

Progresjonsgrenser i 1990-regler:
Klasse 1 
	

Klasse 2
o- 122 000
	

0 -153 000
	

0,0%

	

122 000 - 158 000
	

153 000 - 182 000
	

10,0%

	

158 000 -	 182 000 -	 17,0%

Progresjonsgrenser i 199 1-regler:
Klasse 1 
	

Klasse 2 
	0- 130 000

	
0- 162 000

	

130 000 - 164 000
	

162 000 - 189 000

	

164 000 -	 189 000 -

d) Fellesskatt, personer
e) Kommune- og fylkesskatt
f) Maksimale marginale skattesatser

Pa nettoinntekt/alminnelig inntekt
Pa brutto lønn/personinntekt
Samlet marginalskatt på lønn

5,0%
21,0%

43,0%
6,3%
59,3%

0,0%
7,5%
14,0%

5,5%
21,0%

40,5%
17,3%
57,8%

7,0%
21,0%

28,0%
20,8%
48,8%

38
	

ØKONOMISKE ANALYSER

TABELL 1. SKATTESATSER OG BELØPSGRENSER MV. ETTER HHV. 1990, 1991 OG 19 92-REGLER

g) Formuesskatt, kommune
Fribeløp
	

60 000 kr
	

60 000 kr
	

120 000 kr
sats
	

1,0%
	

1,0%
	

1,0%

h)Formuesskatt, stat

Beløpsgrenser 1990
Klasse 1 
0- 120 000

120 000 - 235 000
235 000 - 470 000
470 000 - 825 000
825 000 -

Klasse 2 
0- 150 000

150 000 - 260 000
260 000 - 500 000
500 000 - 855 000
855 000 -

0,0%
0,2%
0,6%
0,9%
1,3%

som i 1990

Belopsgrenser 1992
Klasse 1 

0 - 120 000
120 000 - 235 000
235 000 -

Klasse 2 
0-150 000

150 000 - 260 000
260 000 -

0,0%
0,1%
0,3%
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En analog delingsmodell skal gjelde for beskat-
ningen av overskuddet i aksjeselskaper og dèltaker-
lignede selskaper der eierne er aktive i selskapet.
Dette gjelder selskaper der en eller flere av aksjo-
nærene/deltakerne som er aktive, alene eller til
sammen

—eier minst to tredjedeler av aksjene i selskapet
—har krav pd minst to tredjedeler av utbyt-

tet/overskuddet i selskapet.

Den beregnede personinntekten fordeles (som
hovedregel) mellom eierne etter eierandel i selska-
pet og beskattes pa de aktive aksjonærenes/-delta-
kernes hender. Regler for objektiv identifikasjon
innebærer at aksjer som er eid av nærtstående likes-
tilles med aksjer eid av den aktive selv, dersom
dette far betydning for delingsreglene.

For andre selskaper enn de med "aktive" eiere er
de viktigste endringer knyttet til de endrede av-
skrivningsregler m.v. ved fastsettelsen av alminne-
lig inntekt og til endringer i beskatningen av ulike
organisasjonsformer. Disse er omtalt nedenfor.

Endringer i skattesatser under personbeskat-
ningen

Endring i skattesatser og beløpsgrenser framgär
av tabell 1. Reduksjonen i skattesatser gir seg bl.a.
utslag i at den samlede maksimale marginalskatt pd
lønn er redusert fra 57,8% i 1991 til 48,8% i 1992.
På den annen side Øker innslaget av toppsskatt både
ved at nedre inntektsgrense senkes og ved at satsen
gjØres progressiv.

De nominelle standardfradragene er jevnt over
noe Økt i forhold til fjordret. Det samme gjelder
bametrygden. Derimot faller fribeløpene for rente-
inntekter samt AMS og SMS ordningene bort.

Endringer i beskatningen av ulike organisa-
sjonsformer

Aksjeselskaper kunne etter de tidligere regler
trekke fra utdelt utbytte ved beregningen av grunn-
laget for statsskatt. Pd den annen side betalte aksjo-
nærene statsskatt, men ikke kommuneskatt, pd mot-
tatt utbytte. F.o.m. 1992 vil utbyttebeskatningen
bygge pd den såkalte godtgjorelsesmetoden, som i
realiteten innebærer at aksjeutbytte er skattefritt pd
aksjonærenes hånd. pa den annen side gis det ikke
noe fradrag for utdelt utbytte ved beskatningen av
selskapets overskudd. Gevinst ved salg av aksjer
har hittil vært skattefrie dersom aksjene har vært eid
i mer enn tre dr. Heretter skal slike realiserte gevin-
ster beskattes som alminnelig inntekt uavhengig av
eiertid. Ved beregning av skattepliktige kursgevin-
ster skal man imidlertid basere seg pd den såkalte
RISK-metoden, som innebærer at inngangsverdien
pd aksjene reguleres med endringen av selskapets

skattlagte kapital i lOpet av eiertiden. Tidligere re-
gler som skilte mellom aksjer i og utenfor næring,
samt reglene om betydelig aksjesalg, er opphevet.
Formuesskatteplikten for aksjeselskaper er opphe-
vet.

For deltakere i ansvarlige selskaper og komman-
dittselskaper skal det skattemessige resultatet, både
inntekt og formue, heretter fastsettes pa selskapets
hånd som om dette var skattyter. Deretter fordeles
dette pd deltakerne. Gevinster ved salg av eieran-
deler skal i realiteten beskattes som gevinster ved
salg av aksjer.

Beskatningen av samvirkeforetak skal i hoved-
sak skje pa grunnlag av overskuddet pd samme
måte som andre foretak med begrenset ansvar. Fo-
røvrig skal samvirkeforetak som hovedregel be-
skattes som aksjeselskap.

De nye skattereglene øker den skattemessige
likestillingen mellom aksjeselskaper pd den ene
siden, og sparebanker, gjensidige forsikringssel-
skaper, kreditforeninger m.v. pd den andre siden.
Dette berører særlig beskatningen av utdelte og
mottatte renter på grunnfondsbevis, samt gevinster
ved avhendelse av disse.

Nærmere om grunnlaget for beskatningen av
alminnelig inntekt i naringsvirksomhet

Det er alment antatt at de tidligere reglene for
avskrivning av driftsmidler overvurderte det fakti-
ske Økonomiske verdifallet. De nye reglene gir som
hovedeffekt redusert adgang til avskrivninger.

TABELL 2. AVSKRIVNINGSSATSER FOR
ULIKE DRIFTSMIDLER FORDELT E1TER DE
NYE SALDOGRUPPENE

Saldogruppe	 Tidligere	 Ny sats
sats (%)	 (go)

a.Kontormaskiner o.l.	 30	 30
Kjøpte immaterielle verdier
(goodwill)	 20	 (lineært)

b.Vogntog, lastebiler, busser,
drosjer og kjøretøyer for
funksjonshemmede	 20	 25

C. Personbiler	 20	 20
Traktorer og andre rullende
maskiner og materiel, andre
redskap, instrumenter mv.	 30

d.Skip og fartøyer, rigger mv.	 25	 20

e.Fly, helikopter	 15	 12

f. Bygg og anlegg	 7(11)	 5
Hoteller, losjihus, bevert-
ningssteder mv.	 6(10)
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När det gjelder de ordinære avskrivningene, skal
saldometoden beholdes, men inndelingen av drift-
smidler i saldogrupper er endret og avskrivnings-
satsene er senket, jf. tabell 2.

I tillegg kommer følgende endringer:
—For kontrakter inngått etter 1991 oppheves

adgangen til kontraktsavskrivninger. Dette
berorer i særlig grad skippsbygging.

—Opphevelse av adgangen til â utgiftsføre in-
vesteringer rettet mot bedring av indre og ytre
miljø.

—Avskrivninger av ervervet goodwill fores inn
under saldoreglene.

—Tidsbegrensede, immaterielle rettigheter som.
ikke avskrives etter saldoreglene, skal avskri-
ves lineært over rettighetens levetid. Ikke tids-
begrensede, immaterielle rettigheter skal nor-
malt ikke kunne avskrives.

Dersom driftsmidler selges, kan salgsverdien
overstige den skattemessige bokfOrte verdien. For-
skjellen utgjør en skattepliktig gevinst for selska-
pet. Sansynligheten for at slike gevinster kan opp-
stå Øker desto høyere avskrivningene er i forhold til
det faktiske fallet i markedsverdi. Dersom tilstrek-
kelig mange driftsmidler innen en saldogruppe sel-
ges med denne form for gevinst, kan saldoen bli
negativ. I det tidligere systemet kunne skatteyter,
etter detaljerte regler, utsette beskatningen av ge-
vinster ved salg av driftsmidler i betydelig grad.
Dette bidro til A Øke innslaget av skattekreditter i

kapitalinntektsbeskatningen. Spesielt kunne disse
bli store for skip og fly. Disse mulighetene faller
vesentlig grad bort ved innfOringen av de nye regie-
ne. Inntekts- eller tapsføringen skal ni begynne i
realisasjonsåret. For saldogruppene a-e skal salg-
sverdien trekkes fra på saldoen over driftsmiddelet.
Dersom dette gir en negativ saldo, skal denne hvert
år reduseres med en viss andel som inntektsføres.
Andelen beregnes som saldogruppens avskriv-
ningssats multiplisert med gjenværende saldo. For
de øvrige saldogruppene skal gevinster og tap ved
salg føres pa en felles gevinst- og tapskonto. Saldo
på denne kontoen skal inntektsføres med 20% årlig.
Det er utformet detaljerte regler for hvordan over-
gangen til de nye reglene for avskrivninger og
gevinstbeskatning skal foregå. Disse inkluderer
også muligheter for A unngä beskatning av oppar-
beidede negative saldi. Bl.a. kan disse unndras
beskatning ved 1) kjøp av aksjer eller grunnfonds-
bevis utstedt av norske banker og kredittforetak, 2)
kjøp av nye børsnoterte aksjer i selskaper med
landbasert aktivitet og/eller 3) kjøp av aksjer i ven-
ture-selskaper som hovedsakelig investerer i land-
basert virksomhet.

Andre viktige endringer ved beregning av fra-
drag i næringsvirksomhet, er opphevelse av ad-
gangen til A nedskrive på varekontrakter og på
varelagre for ukurans og prisfallsrisiko. Også ad-
gangen til skattefrie avsetninger til konsoliderings-
fond, klassifikasjonsfond m.v., samt avsetninger
etter god regnskapsskikk blir opphevet.
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OFFENTLIG FORVALTNING

Offentlig konsum Økte med 3,3 prosent i volum i
1991 mot 2,3 prosent i 1990. Det statlige konsumet
hadde hOyest vekst. Men også konsumveksten i
kommuneforvaltningen tok seg opp og ble om lag
fordoblet fra 1990 til 1991. Bruttoproduksjonen i
offentlig forvaltning økte med 3,5 prosent i volum
fra 1990 til 1991, mens bruttoproduktet viste en
aning på 2,6 prosent i 1991.

Bruttoinvesteringene i fast kapital i offentlig for-
valtning ate med 19,1 prosent i volum fra 1990 til
1991. Investeringsveksten var høyest i statsforvalt-
ningen, men ogsa de kommunale investeringene
Økte sterkt i 1991 etter â ha falt med 11,8 prosent i
1990.

Statsforvaltningen
Det statlige konsumet ate med 4,4 prosent i volum
fra 1990 til 1991. Det sivile og militære konsumet
ate med henholdsvis 5,6 og 2,5 prosent i denne
perioden. Den sterke veksten i sivilt konsum kan i
hovedsak forklares med at vareinnsatsen ate med
8,8 prosent fra 1990 til 1991. Veksten i vareinnsat-
sen var jevnt fordelt mellom de tre forvaltningsom-
rådene helse, undervisning og annen tjenestepro-
duksjon.

De sivile gebyrene viste en volumnedgang på 4,7
prosent i samme periode. En volumendring i offent-
lige gebyrer vil si at det er en endring i omfanget av
offentlige tjenester som er gebyrbelagte. I nasjonal-
regnskapet blir imidlertid offentlige gebyrer  della-
teil med den samme prisindeksen som bruttopro-
duksjonen i offentlig forvaltning. Dette innebærer
at aning i gebyrsatsene utover prisveksten for
bruttoproduksjonen blir regnet som aning i gebyr-
volumet.

De militære gebyrene sank med 23,8 prosent i
volum i 1991. Dette er hovedårsaken til den sterke
økningen i det militære konsumet på 2,5 prosent i
volum fra 1990 til 1991. Med nullvekst i gebyrene
ville det militære konsumet økt med 0,7 prosent i
1991. Årsaken til nedgangen i militære gebyrer er
reduserte innbetalinger fra utlandet i forbindelse
med Øvelsesvirksomhet i Norge. Vareinnsatsen i
forsvaret ate med 1,4 prosent fra 1990 til 1991.

Den statlige sysselsettingen, målt i utfOrte timev-
erk, lä 0,8 prosent høyere i 1991 enn i 1990. Den
sivile sysselsettingen økte med 1,4 prosent, mens
sysselsettingen i forsvaret var om lag uendret fra
1990 til 1991.

De statlige bruttoinvesteringene i fast kapital
ate med 26,1 prosent i volum fra 1990 til 1991.
Veksten i statlige investeringer var spesielt sterk i
andre halvär av 1991. Investeringene lä da 41 pro-
sent over niva,et i samme periode i 1990. Den sterke
veksten i statlige investeringer henger sammen med
omprioriteringene og tilleggsbevilgningene som
ble vedtatt i forbindelse med Revidert Nasj onalbud-
sjett og at utbyggingen av idrettsarenaer til OL i
Lillehammer startet opp i 1991. 

Kommuneforvaitningen
Konsumet i kommuneforvaltningen økte med 2,6
prosent i volum fra 1990 til 1991. Dette er den
sterkeste årsveksten i kommunalt konsum siden
1987. Sysselsettingen i kommuneforvaltningen
ate med 3,7 prosent malt i utførte timeverk, mens
vareinnsatsen ate med 5,1 prosent i 1991.

Den sterke veksten i kommunale gebyrer i de
senere år fortsatte også i 1991. Gebyrene økte med
11,5 prosent i volum fra 1990 til 1991.

OPPENTLIG FORVALTNING - PRODUKSJON, KONSUM OG FAKTORETTERSPØRSEL
Prosentvis endring fra 1990 til 1991

Stat Komm.

	

Mrd.kr.	 Mrd.kr.

	

1991	 1991

Stats-
forvaltn. 

Kommune-
forvaltn. 

Off.forvaltn.
i alt     

Volum
	

Pris Volum	 Pris	 Volum	 Pris

Bruttoproduksjon
Konsum
Gebyrer

65,7
60,5

5,2

103,8
88,8
15,0

3,0
4 ,4

-10.1

3,2
3,2
3,4

3,8
2,6

11,5

4,1
4,2
4,1

	3,5 	 3,8

	

3,3	 3,8

	

5,0	 3,9

Vareinnsats	 32,3	 25,2
	

5,1	 2,1	 5,1	 2,7	 5,1	 2,4
Bruttoprodukt	 33,4	 78,6

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

Sysselsetting°
Bruttoinvestering	 11,5	 13,6
	0,8	 4,9	 3,7	 4,8	 2,8	 4,9

	

26,1	 -2,3	 13,8	 -2,0	 19,1	 -2,1

1) Utførte timeverk og lønnskostnader pr. utfOrt timeverk.



Regnskap	 Endring i prosent
Anslag

1990	 1991	 89/90	 90/911989

A. Løpende inntekter i alt
Renter
Skatter i alt

Ordinær skatt på innt og formue
Andre direkte skatter
Indirekte skatter

Overføringer fra staten
Rammeoverføringer
Andre overføringer

Gebyrer

124034
2444

60287
56159

1756
2372

49673
39512
10399
11630

132487
2591

63278
58903

1748
2627

53768
41041
12727
12851

141699
2628

66149
61425

1835
2889

57999
40888
17111
14923

	

6,8	 7,0

	

6,0	 1,4

	

5,0	 4.5

	

4,9	 4,3

	

-0,5	 5,0

	

10,7	 10,0

	

8,2	 7,9

	

3,9	 -0,4

	

22,4	 34,4

	

10,5	 16,1

B. Løpende utgifter i alt
Driftsutgifter

Lønnskostnader
Vareinnsats

Renteutgifter
Overføringer til private

Subsidier
Stønader

Overføringer til staten
Kommunale foretak, netto tusk.

117114
86497
64066
22431

6859
16710
4224

12486
6347

701

121930
91441
67994
23447

7145
17481
4598

12883
5674

188

129517
99212
73912
25300
7288

19318
5017

14301
3545

154

	

4,1	 6,2

	

5,7	 8,5

	

6,1	 8,7

	

4,5	 7,9

	

4,2	 2,0

	

4,6	 10,5

	

8,9	 9,1

	

3,2	 11,0

	

-10,6	 -37,5

	

-73,2	 -18,0
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Bruttoinvesteringene i fast kapital i kommune-
forvaltningen Økte med 13,8 prosent i 1991. Ster-
kest vekst var det under forvaltningsområdet helse-
og sosialtjenester, hvor investeringene Økte med
47,7 prosent fra 1990 til 1991.

En indikator for aktiviteten i kommuneforvalt-
ningen er summen av lønnskostnader og utgifter til
vareinnsats og bruttoinvesteringer malt i faste pri-
ser. Fordelingen av lønnskostnadstall pa kvartaler
er blant annet basert på opplysninger fra AKU i
1991, og tertialstatistikken tidligere dr. Tallene rnd
derfor betraktes som usikre, særlig tallene for 1991.
Malt slik viser KNR-tallene økt aktivitet gjennom
1991, etter en periode med liten forandring i aktivi-
tetsnivdet. Helse- og sosialsektoren har ledet an
med vekst siden 2. kvartal 1989, og i 4. kvartal 1991
var den prosentvise veksten fra 4. kvartal 1990 vel
12 prosent, jf. figuren under. Det er særlig økningen
i investeringene som trekker opp aktiviteten, men
også sysselsettingen veier tungt i indikatoren. I
undervisningssektoren har aktiviteten vært relativt
stabil siden begynnelsen av 1988.

Kommunenes Økonomi
Underskuddet i kommuneforvaltningen har i de
senere Ar stadig blitt redusert. For 1991 anslås un-
derskuddet til 1,2 milliarder kroner som er vel 200
millioner kroner mindre enn i 1990. Forbedringen

i 1991 var som tidligere år, først og fremst et resultat
av en sterk økning i netto overfOringer fra staten.
Fra 1990 til 1991 var veksten i netto overfOringer
fra staten på vel 13 prosent, men også andre inntekt-
skilder økte.

I salderingen av statsbudsjettet for 1991 (St.
prop. nr. 1. Tillegg nr. 9 (1990-91)) ble de bokfOrte
overfOringene fra staten anslått til 57 355 millioner
kroner for 1991. I løpet av 1991 ble det fortatt
endringer i det økonomiske opplegget som har pa-
virket dette anslaget. For å styrke sysselsettingen
ble det (i St. prop. nr. 82 (1990-91)) foreslått bevil-
get 200 millioner kroner til tiltak innen eldreomsog
og HVPU, 175 millioner kroner til kommunalt ved-
likeholdsarbeid, 105 millioner kroner til miljøtiltak

kommunene og 140 millioner kroner til andre
tiltak. Mot slutten av 1991 ble overfOringene fore-
slatt Økt med ytterligere 60 millioner kroner netto.
De samlede bokfOrte overfOringene til kommunene
er nå anslått til 58 milliarder kroner, det vil si en
nominell vekst pa nær 8 prosent fra 1990 til 1991.
Vel 70 prosent av overfOringene kanaliseres gjen-
nom inntektssystemet (som rammetilskudd). Dette
er en reduksjon på vel 5 prosentpoeng fra 1990 til
1991. Kommuneforvaltningens bokfOrte overf0-
ringer til statsforvaltningen ble redusert med ve12,1
milliarder kroner, hvor reduksjonen i kommunetil-
skuddet til folketrygden utgjorde nesten 2 milliar-
der kroner.

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

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

6920
13625

119
130620

6586

10557
12024

59
133895

1408

12182
13408

142925
1226

	

-11,7	 11,5

	

2,5	 6,7
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Skatteinntektene utgjør den største inntektspos-
ten og viste en moderat vekst fra 1990 til 1991.
Mote skatter for kommuneforvaltningen er an-
slatt til å ha at med 2,7 prosent fra 1990 til 1991.
De bokfOrte skattene er antatt å ha at noe sterkere,
om lag 4,3 prosent. Den sterkere veksten i bokforte
enn i påløpte skatter skyldes blant annet den tekni-
ske omleggingen av trygdeetatens rutiner for inn-
betaling av skatter på pensjoner og korttidsytelser
som førte til en forskyvning av skatteinntekter på
om lag 0,5 milliarder kroner. PalOpte skatter er
dessuten påvirket av endringen i skattereglene om
fradrag for underskudd i borettslag som innebærer
et tap i skatteinntekter på om lag 0,5 milliarder
kroner. Dette vil ikke påvirke bokførte skatter for i
1992.

De siste års kraftige økning i gebyrinntektene
ble viderefort i 1991, og basert på blant annet
tertialstatistikk samlet inn av Kommunenes Sen-
tralforbund anslås økningen i gebyrene fra 1990 til
1991 til vel 16 prosent. Nesten 8 prosentpoeng av
denne økningen kan føres tilbake til ate statlige
bevilgninger til fylkeskommunale poliklinikker i
form av stykkprisrefusjoner. Dette omfatter blant
annet om lag 0,5 milliarder kroner til forsøk i Nord-
land og Hordaland fylker med delvis stykkprisfi-
nansiering i sykehussektoren. En teknisk omleg-
ging av betalingsrutinene fra HVPU-klientene har
bidratt til en økning i gebyrene på vel 1 prosentpo-
eng. Om lag 9 prosentpoeng av gebyraningen kan
således fOres tilbake til tekniske endringer. Den
øvrige aningen henger sammen med etablering av
flere bamehageplasser, Økte tilskudd til skolefri-
tidsordninger, videre utbygging i vann-og avløps-
sektoren og innføring av adgang for kommunene til
å kreve egenbetaling i forbindelse med hjemmesy-
kepleie.

De løpende utgiftene i alt økte med vel 6 prosent
fra 1990 til 1991. Korrigert for nedgangen i kom-
muneforvaltningens overføringer til staten, viser de
løpende utgiftene i alt en aning på 8,4 prosent.
økningen i utgifter til driften av kommuneforvalt-
ningen var om lag like stor. Lønnskostnadene (Ate
gjennomsnittlig med 8,7 prosent fra 1990 til 1991.
Denne økningen skyldes dels en økning i utførte
timeverk og dels aning i lønnskostnader pr. timev-
erk. Dessuten vil regionale vridninger i utførte ti-
meverk kunne virke inn ettersom lønnskostnadene
pr. timeverk varierer regionalt. Med virkning fra 1.
januar 1991 ble arbeidsgiveravgiften satt ned for
store deler av Nord-Norge og enkelte kystkommu-
ner ellers. Dette førte isolert sett til en reduksjon i
lønnskostnadene pr. timeverk. I motsatt retning
trekker endringene i ordningen med yrkesskadefor-
sikringen. For kommuneforvaltningen i alt anslås
Økningen i lønnskostnadene pr. timeverk til 4,8
prosent fra 1990 til 1991. Timeverkene ate med
3,7 prosent for hele kommuneforvaltningen, og
Økte sterkest innen sektoren for helse- og sosiale
tjenester, om lag 7 prosent fra 1990 til 1991. I denne
sektoren var også aningen i lønnskostndene pr.
timeverk sterkest med 5,4 prosent i samme periode.
I undervisningssektoren Økte antall utførte timev-
erk svakt (0,6 prosent) fra 1990 til 1991, og økning-
en i lønnskostnadene pr. timeverk ble 1 prosentpo-
eng lavere enn i helse-og sosialsektoren.

Utgiftene til vareinnsats ate nær 8 prosent fra
1990 til 1991, mens volumet ate med vel 5 prosent
i samme periode. Volumet av vareinnsatsen avtok
noe i undervisningssektoren, og ate svakt i helse-
og sosialsektoren. I resten av kommuneforv altning-
en Økte vareinnsatsen med nær 11 prosent fra 1990
til 1991, målt i faste priser.

Renteutgiftene steg med 2 prosent fra 1990 til
1991. Dette representerte en markert nedgang i
forhold til tidligere års vekst, og er en følge av at
kommuneforvaltningens gjeld er stabilisert og at
Norges Kommunalbank i løpet av 1991 satte ned
rentesatsen med tilsammen 1 prosentpoeng.

Nivået på bruttorealinvesteringene i kommune-
forvaltningen falt gjennom hele 1990, men økte
gjennom 1991. Utgiftene til bruttorealinvestering-
ene Økte med 11,5 prosent fra 1990 til 1991 for hele
kommuneforvaltningen. Omslaget i investerings-
aktiviteten kom først i undervisnings- og helse- og
sosialsektoren, og økningen startet allerede i 4.
kvartal 1990. Det er særlig helse- og sosialsektoren
som trekker opp investeringene med en aning pd
nær 45 prosent fra 1990 til 1991 målt i løpende
priser. Prisindeksen for investeringen falt i samme
periode med 2 prosent. Anslagene er i stor grad
basert på tertialstatistikken fra Kommunenes Sen-
tralforbund.
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BEDRIFTENE

Olje- og gassutvinningen

Produksjon og markedsforhold
Ifølge tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet
(KNR) økte bruttoproduksjonen i olje- og gassut-
vinning med 10,6 prosent fra 1990 til 1991. En stor
del av veksten fra 1990 til 1991 skyldes en kraftig
produksjonsøkning mot slutten av 1990.

Ifølge produksjonsstatistikken, som viser utvik-
lingen i norsk olje- og gassproduksjon i fysiske
termer, var det en samlet produksjonsvekst på 9
prosent fra 1990 til 1991. Oljeproduksjonen steg
med hele 13 prosent, mens produksjonen av natur-
gass avtok med 2 prosent i denne perioden. Det ble
i 1991 utvunnet 119,9 millionertonn oljeekvivalen-
ter (mtoe) totalt fordelt pa 27,8 mtoe gass og 92,6
mtoe olje. De viktigste bidragene til den Økte olje-
utvinningen kommer fra Gullfaks og Oseberg. De
relativt gild feltene Gyda og Hod, som kom i pro-
duksjon i 2. halvar 1990, samt Ula har ogsd bidratt
til det høye utvinningsnivået i 1991. Nedgangen i
gassutvinningen skyldes i første rekke produk-
sjonsnedgang på. Frigg, Ekofisk og Tommeliten.
Økt produksjon av gass pa Gullfaks og Veslefrikk
samt igangsettingen av Gyda og Hod, har bare
delvis kompensert for denne nedgangen.

I september 1991 nådde norsk oljeproduksjon for
forste gang over 2 millioner fat i gjennomsnittlig
dagsproduksjon, med 2,1 millioner fat pr. dag. Pro-
duksjonen var imidlertid noe lavere i 4. kvartal bl.a.
som følge av delvis stans på Statfjord A. I desember

ble det produsert 2,0 millioner fat olje i gjennom-
snitt pr. dag.

Statfjord-feltet star fortsatt for den største ande-
len av norsk oljeproduksjon, med 31 prosent av den
totale oljeproduksjonen i 1991. Til tross for lav
produksjon i 4. kvartal som følge av en lengre
vedlikeholdsstans pd Stafjord A, etterfulgt av stans
pga. prosesstekniske uregelmessigheter, Økte fel-
tets produksjon med 2 prosent fra 1990 til 1991. I
desember produserte feltet i gjennomsnitt 544 000
fat olje pr. dag. Statfjordfeltet er delt mellom Norge
og Storbritannia. Som følge av ny reservoarkunn-
skap er Norges andel at med over et prosentpoeng
fra opprinnelige 84,09 prosent til 85,24 prosent.
AvgjOrelsen har tilbakevirkende kraft for hele den
perioden feltet har vært i produksjon. Dette medfo-
rer en tilbakefOring av olje til Norge pa 33 000 fat
pr. dag over en to-ars periode. TilbakefOringen
startet 1. september 1991. Til gjengjeld ma de nor-
ske Statfjordeieme tilbakebetale 538 millioner kro-
ner i investeringskostnader til britene.

Oseberg-feltet sto for 19 prosent av den totale
oljeproduksjonen i 1991. Feltets produksjon økte
med 21 prosent fra 1990 til 1991. Produksjonsvek-
sten var størst i 2. halvår sett i forhold til samme
periode i 1990, hovedsaklig på grunn av igangset-
tingen av Oseberg C (2. september) og satelitten
Gamma Nord (9. oktober). Oseberg-utbyggingen
regnes nå for forelOpig avsluttet. Totale investe-
ringer på feltet er anslått til 44 mrd. 1990-kroner.
Oseberg C-plattformen har en kapasitet pd 110 000
fat olje pr. dag og Øker dermed feltets kapasitet med

OLJE- OG GASSPRODUKSJON
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om lag 30 prosent. Gamma Nord er en undervanns-
installasjon tilknyttet C-plattformen. Satelitten skal
i starten produsere olje, mens gassen reinjeseres i
Oseberg-feltet for d Øke oljeproduksjonen. I desem-
ber produserte Oseberg-feltet 448 000 fat i gjen-
nomsnitt pr. dag (ekskl. Gamma Nord).

Etter at produksjonstekniske problemer på Gull-
faks-feltet ble løst mot slutten av 1990, holdt pro-
duksjonen pä feltet seg pa et høyt niva gjennom
1991. Fra 1990 til 1991 økte produksjonen med 32
prosent, og feltets produksjon utgjorde 19 prosent
av den totale oljeproduksjonen i 1991. I desember
var feltets gjennomsnittlige dagsproduksjon pa
388 000 fat.

Produksjonen på Ekofisk-feltet utgjorde i 1991
nær 12 prosent av den totale oljeproduksjonen.
Produksjonen var uendret fra 1990 til 1991, og
ligger om lag 40 prosent høyere enn i 1987, som
hadde det dArligste årsresultatet før injeksjon av
vann tok til ved årsskiftet 1987/88. I desember i fjor
hadde feltet en gjennomsnittlig dagsproduksjon pA
224 000 fat.

Rundt 88 prosent av norsk oljeproduksjon ble
eksportert i 1991. Eksporten av olje økte klart mer
enn produksjon, hele 18,8 prosent. Dette førte til et
fall i leveransene til hjemmemarkedet pa 19,2 pro-
sent fra 1990 til 1991 ifølge tall fra KNR. Innen-
landsk etterporsel falt med 6 prosent samtidig som
lageroppbyggingen fra 1990 til 1991 var svak. Det-
te resulterte i en reduksjon i importen av olje fra
1990 til 1991 til tross for reduserte hjemmeleveran-

ser. Fra 3. til 4. kvartal 1991.  var det ifølge sesong-
justerte tall fra KNR, en Økning bäde i hjemmele-
veranser og innenlandsk anvendelse, samt i impor-
ten. økningen i innenlandsk anvendelse skyldes
bl.a. at raffineriet pa Mongstad startet opp produk-
sjonen igjen i 4. kvartal etter en vedlikeholdsstans,
samt oppbygging av lagre. Verdien av norsk olje-
eksport Økte relativt mindre fra 1990 til 1991 (7,7
prosent) enn Økningen i eksportert volum (18,8
prosent) på grunn av en reduksjon i eksportprisen
for olje på 9,3 prosent.

Ekofisk-feltet står for 30 prosent av den totale
gassproduksjonen. Feltet hadde en produksjons-
nedgang på 5 prosent fra 1990 til 1991.

PA Frigg-feltet falt gassproduksjonen med 10
prosent fra 1990 til 1991. Dette feltet var tidligere
den største leverandøren av norsk gass, men ande-.
len var i 1991 redusert til 25 prosent. Hovedreser-
voaret på feltet, som kom i produksjon i 1977, er pa
det nærmeste tomt. Produksjonen på feltet kommer
nå fra mindre satelittfelt i området.

Norsk gassproduksjon vil holde seg om lag på
dagens nivå fram mot midten av 1990-tallet. Sleip-.
ner og Troll vil da bidra til en ny oppgang i produk-
sjonen.

Med unntak av forbruk av gass på plattformene,
er det foreløpig ingen innenlandsk anvendelse av
norsk gass. Forbruket på plattformene regnes ikke
med i produksjonen i ICNR, slik at gasseksporten
pr. definisjon er lik produksjonen. Eksportprisen på
naturgass økte ifølge KNR med 22,7 prosent fra

MARKEDSUTVIKLINGEN FOR VARER FRA OLJE- OG GASSEKTOREN
Sesongjustert. Prosentvis endring fra foregående periode')

Mrd.	 Volum	 Priser
kr2)

1991 1991 1.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. 1991 1.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv.

Produksjon
- olje
- gass3 )

Eksport
- olje
Hjemmeleveransei40
Import")

Innenl. anvendelse4)
Lagerendring4)5)
Innenl. etterspørse14)

107,7
91,1
16,6

96,9
80,3
10,8

1,4

12,2
1,0

11,2

10,3
12,5
-3,1

15,1
18,8

-19,2
-10,1

-0,0
-0,0
0,0

2,5
2,9

-14,8
-30,4

1,9
1,1
7,1

6,1
5,9

-27,6
176,3

-6,8
-4,6

-20,7

-5,6
-3,0

-19,4
-73,4

7,9	 -5,2 -28,6	 -1,2	1,1	 7,1
7,8	 -9,1 -33,5	 -4,0	 5,3	 4,9
8,5 22,7	 19,7	 12,3	 -16,9 22,0

2,4	 -4,9 -27,8	 -1,1	 0,7	 7,5
1,6	 -9,3 -33,5	 -4,0	 5,3	 4,9

74,1	 -7,8 -33,5	 -4,0	 5,3	 4,9
78,2	 -7,4 -40,1	 10,0	 -11,1	 32,1

74,4	 -7,8 -34,0	 -2,4	 3,2	 6,9
61,1.	 ••	 ..-
11,6	 -8,1	 .-34,0-2,3	 3,3	 7,2

-18,3
-13,5

-6,0

-16,1
-23,2
10,1

-13,8
-7,0
-7,3

1)Tilnærmet i basisverdi, dvs. regnet uten avgifter og handelsavanse.
2) Nivåtall i 1991 i løpende priser.
3) Det er ingen innenlandsk anvendelse av naturgass. Produksjon og eksport av gass er derfor identiske størrelser
i Nasjonalregnskapet.
4) Disse størrelsene omfatter kun olje.
5) Endring i lagerendring i prosent av innenlandsk anvendelse i foregående kvartal.



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

1990 1991	 1992

Utvinning av olje og gass
Leting
Feltutbygging

Varer
Tjenester
Produksjonsboring

Felt i drift
Varer
Tjenester
Produksjonsboring

Landvirksomhet 1)
Rørtransport

	39,2 	 44,7

	

8,6	 9,7

	

23,1	 25,7

	

13,0	 14,6

	

8,2	 9,1

	

1,8	 2,1

	

5,3	 6,1

	

0,8	 1,0

	

1,2	 1,2

	

3,3	 3,8

	

2,3	 3,3

	

5,4	 5,2

29,3
5,1

19,5
12,6
5,6
1,4
4,0
0,8
0,8
2,4
0,7
2,9

Oljesektoren totalt	 32,2	 44,6	 49,9

Anslag ifølge SSBs investeringsstatistikk innhentet i
4. kvartal 1991.
1) Omfatter kontorbygg, baser og terminalbygg på
land.
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1990 til 1991. Til tross for produksjonsnedgangen
Økte dermed verdien av norsk gasseksport Med 18,9
prosent fra 1990 fil 1991. Prisen på norsk gass er
fastsatt i langsiktige salgskontrakter, med justering-
er som følger oljeprisen. Endringer i gassprisen vil
dermed følge endringer i oljeprisen, men med en
tidsforskyvning.

Investeringer

Mote investeringskostnader i sektoren for utvin.-
ning av räolje og naturgass er i SSBs investerings-
undersøkelse for 4. kvartal 1991 anslätt ti139,2 mrd.
kroner i 1991. Ifølge dette anslaget Økte påløpte
investeringskostnader i utvinningssektoren med
33,6 prosent (nominelt) fra 1990 til 1991. økningen
er spesielt stor for kostnader til investeringer i land-
virksomhet og til leting.

Ifølge den siste investeringsundersøkeisen er på-
lopte investeringskostnader til feltutbygginger i
1991 anslått til 23,1 mrd. kroner, en økning i verdi
pl 18,2 prosent fra 1990 til 1991. Feltutbygginger
som veide tungt i 1991, er Snorre, Sleipner, Drau-
gen, Oseberg C og Brage. Med unntak av Oseberg
C var alle disse prosjektene i byggefasen store deler
av 1991. Vareandelen av investeringskostnadene
var derfor relativ høy for fjorket sett under ett.
Andelene har imidlertid vært avtakende de siste
månedene samtidig som tjenesteandelen og ande-
len til produksjonsboring har vært økende. Dette
avspeiler bl.a. ferdiggjøringen av Oseberg C med
produksjonsstart i september 1991 og Snorre med
produksjonsstart sommeren 1992.

Påløpte investeringskostnader til felt i drift
1991 er i investeringsundersøkelsen anslått til 5,3
mrd. kroner. Dette er en aning i verdi på 33,8
prosent fra 1990 til 1991. Størstedelen av disse
investeringskostnadene påløper i forbindelse med
produksjons- og vanninjeksjonsboring.

Det var ifølge investeringsundersøkelsen en
kraftig vekst i letekostnadene fra 1990 til 1991.
Letekostnadene er anslätt â Øke i verdi med 66,4
prosent til 8,6 mrd. kroner i 1991. Det ble påbegynt
46 lete- og evalueringsbrønner i 1991 - en oppgang
på 28 prosent fra 1990. Dette tangerer nivået på
denne aktiviteten fra tiden før oljeprisfallet i 1986.
Det ble i 1991 funnet petroleum i 4 av 10 letebron-
ner, noe som er et svært godt resultat sammenliknet
med andre olje- og gassprovinser.

For rortransportsektoren er investeringskostna-
dene i 1991 anslått til 5,4 mrd. kroner - en Økning
på 88,3 prosent fra 1990. Den høye investeringsak-
tiviteten skyldes hovedsak arbeidet med Zeepipe-
rorledningen, men igangsettingen av arbeidet med
Europipe bidrar også. Beslutningen om bygging av
Europipe ble fattet i 1991. Rørledningen skal gå fra
Troll/Sleipner til Nordemey, nær Emden.

For oljesektoren totalt, dvs. oljeutvirmingssekto-

ren samt rørtransport, er palOpte investeringskost-
nader for 1991 nå anslått til 44,6 mrd. kroner - en
nominell aning pa 38,5 prosent fra 1990. Bruttoin-
vesteringene i fastlandsØkonomien i 1991 var til
sammenlikning på 92 mrd. kroner.

A nslag for 1992
I investeringsundersøkelsen for 4. kvartal 1991 ble
det også hentet inn anslag for investeringene i olje-
sektoren for 1992. PalOpte investeringskostnader i
utvinningssektoren er ifOlge undersøkelsen anslått
til 44,7 mrd. kroner. Dette gir en nominell vekst på
14,1 prosent fra 1991. Veksten fra 1991 fordeler seg
relativt jevnt på de enkelte underpostene. Investe-
ringsanslag gitt på et såpass tidlig tidspunkt er
imidlertid beheftet med stor usikkerhet.

Mote investeringskostnader til feltutbygging
er anslått å Øke med 11,5 prosent fra 1991 til 1992,
til 25,7 mrd. kroner. De prosjektene som vil veie
tyngst i 1992 er Heidrun og Troll. Utbyggingen av
feltene Sleipner, Draugen, Snorre og Brage bidrar
også til den høye investeringsaktiviteten. Forde-
lingen på varer og tjenester er foreløpig anslått å bli
om lag som i 1991. Beslutninger i løpet av våren
1992 om ytterligere feltutbygginger, vil kunne få
innvirkning på investeringskostnadene i innevæ-
rende år. Dette vil i første rekke dreie seg om
prosjekteringskostnader.

Letekostnadene er anslått å Øke med 12,9 prosent
1992, til 9,7 mrd. kroner. Dette anslaget kan vise
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seg å være noe høyt dersom oljeprisene holder seg
lave eller gar ytterligere ned i løpet av 1902.

Anslaget på investeringer til felt i drift er på 6,1
mrd. kroner - en verdianing pa 13,9 prosent fra
1991.

Byggingen av et landbasert anlegg for prosess-
ering av gass fra Troll og Sleipner fører til en anslätt
aning pa 46 prosent for investeringer i landvirk-
somhet fra 1991 til 1992. Disse investeringene
kommer i sa fall opp i 3,3 mrd. kroner.

Ifølge investeringstellingen vil investeringene
rortransportsektoren reduseres med 4,5 prosent fra
1991 til 1992, til 5,2 mrd. kroner.

Oljeinntektene

Oljevirksomheten er kilde til en meravkastning el-
ler rente utover det som oppnas i annen nærings-
virksomhet. Oljerenten beregnes som den delen av
de samlete produksjonsinntektene ved utvinning av
olje og gass som oppnas ut over løpende produk-
sjonskostnader og en normal realavkastning på in-
vestert produktiv kapital (i väre beregninger satt til
7 prosent). Metoden innebærer  at en ser bort fra at
innsatsfaktorer som brukes i olje- og gass-utvin-
ningen, trolig far en høyere belønning enn de ville
fått i annen næringsvirksomhet. De kan derfor sies
a motta en del av oljerenten som ikke er inkludert i
beregningen.

Oljerenten kan teoretisk foes tilbake til tre for-
hold, nar vi ser bort fra eventuell risikopremie.
Ressursrente oppstar fordi petroleum kan betraktes
som en endelig ikke fornybar ressurs, der avkast-
ningen pa petroleumsformuen utgjør ressursrenten.
Tradisjonell grunnrente oppstär fordi noen reserver
er billigere å utvinne enn andre slik at en merav-
kastning opptjenes av alle som ikke har høyest
utvinningskostnader i markedet. Monopolrente
oppstår dersom noen av produsentene i markedet
utOver markedsmakt.

Det er ikke gjort noe forsøk på å beregne hvor
store de ulike andelene av oljerenten er. Likevel er
det grunn til A anta at innslaget av monopolrente var
beskjedent i 1991, selv om det er innslag av mar-
kedsmakt bäde i olje- og gassmarkedet. Realprisni-
väet pd olje er na nær niväet fra 1960, da OPEC ble
dannet. Om innslaget av ressursrente var betydelig,
burde en kunne observere en stigning i marginene
over tid. Pd den annen side kan en observere store
kostnadsforskjeller mellom ulike felt og provinser.
Det er således grunn til d anta at tradisjonell grunn-
rente er den viktigste komponenten i oljerenten. I
1990 kan en ha hatt innslag av risikopremie pa
grunn av Gulf-krigen, mens en for 1986 hadde
betydelig innslag av monopolrente.

Netto kontantstrøm fra oljevirksomheten
(NNK) er beregnet som driftsresultat tillagt kapital-
slit og produksjonsavgift fratrukket päløpte inves-

teringer. Summen av NNK over hele produksjons-
perioden er således uttrykk for den samlete net-
toinntekt fra oljevirksomheten. Nåverdien av kon-
tantstrømmen er tilnærmet lik naverdien av samlet
oljerente og verdien av kapitalbeholdningen pA sok- ,

kelen, når diskonteringsraten er den samme. Nasjo-
nalformuen av oljereservene kan defineres som
nåverdien av oljerenten. Figuren viser utviklings-
banene for oljerenten og netto kontantstrøm. I år
med store investeringer og lave inntekter kan netto
kontantstOm bli negativ, som i årene fOr 1978.
Oljerenten er mindre påvirket av svingninger i in-
vesteringene, fordi "den normale kapitalkostnaden"
beregnes på basis av total kapitalbeholdning.

Bruttoproduktet av utvunnet olje og gass økte
også i 1991, til nesten 92 milliarder kroner. Olje-
produksjonen ate med over 10 prosent, men var
likevel utilstrekkelig til å kompensere fallet gjen-
nomsnittsprisen pa olje samt økt vareinnsats, slik at
bruttoproduktet i løpende priser falt. Verdien av
gasseksporten Økte, etter et fall i produksjonen som
ble mer enn oppveiet av hOyere gjennomsnittspris.
Foreløpige beregninger viser at oljerenten for fjor-
dret ble om lag den samme som i 1990, vel 41
milliarder kroner eller nesten 10 000 kroner per
innbygger. I realverdi avtok både bruttoprodukt og
oljerente svakt fra 1990 til 1991.

Netto kontantstrømmen (NNK) avtok fra 53,3
milliarder kroner i 1990 til 44,5 i 1991. Fallet
skyldes at påløpte investeringer økte med nesten 10
milliarder kroner. Over perioden fra 1976 til 1991
var nåverdien av oljerenten nesten 950 milliarder
1991-kroner. Nåverdien av NNK var 87 prosent av
denne. Dette henger sammen med store investe-

OLJEINNTEKTER

Oljerentens

	

Brutto-	 andel av

	

produkt i	 brutto
utvinnings- Oljerente 	 nasjonal-

	sektoren	 produkt

1976	 6,1	 3,3	 1,9
1977	 7,4	 2,8	 1,5
1978	 12,8	 7,0	 3,3
1979	 20,8	 13,7	 5,7
1980	 41,0	 31,8	 11,2
1981	 50,0	 36,5	 11,1
1982	 55,3	 37,8	 10,4
1983	 66,9	 48,0	 11,9
1984	 83,4	 59,5	 13,1
1985	 89,7	 62,3	 12,4
1986	 51,0	 18,3	 3,6
1987	 51,8	 14,1	 2,5
1988	 44,4	 1,9	 0,3
1989	 69,8	 22,1	 3,5
1990	 90,5	 41,0	 6,2
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ringsutgifter (negative kontantstrOmmer) i oppbyg-
gingsfasen, som veier tungt i nåverdi-beregningen.
I de seinere årene har kontantstrommen vært noe
høyere enn den beregnete oljerenten. Dette skyldes
at kapitalslitet er kommet på nivå med summen av
brutto investeringer og verdianingen av kapital-
beholdningen, slik at kapitalverdien har flatet ut.
Differansen mellom NNK og oljerenten utgjøres  da
av normalavkastningen på kapitalbeholdningen,
när begge størrelsene er beregnet ut fra samme
definisjon av realkapital.

Ved en sammenligning av de to inntektsbegrepe-
ne oljerente og kontantstrOm, bør en merke seg at
det benyttes to forskjellige investeringsbegreper. I
kontantstrømmen benyttes paløpte investeringer,
som er det eneste relevante, mens en ved beregning-
er av kapitalbeholdningen i nasjonalregnskapet be-
nytter produktive investeringer, slik at investering-
en blir bokfOrt när plattformene er tauet ut pa feltet.
En del av påløpte investeringer framkommer da
som en lagerbeholdning. Dette &r at kapitalbe-
holdningen blir undervurdert ved beregningen av
oljerenten. Om en korrigerer for dette vil oljerenten
avta til om lag 39 milliarder kroner i 1991, fordi
lagerbeholdningen ved utgangen av året var særlig
stor.

Et tredje oljeinntektsbegrep er statens netto kon-
tantstrom (SNK) fra oljevirksomheten. SNK be-
nyttes til ä "oljekorrigere" statsbudsjettets balanse,
og inntektsfOres i et oljefond opprettet av Stortinget
fra 1990. Fram til 1985 bestod SNK vesentlig av
skatteinntekter. Fra dette året har staten deltatt med
direkte eierandeler, slik at SNK beregnes som sum-

men av skatteinntekter, inntekter fra statens direkte
engasjement og utbytte . fra Statoil, fratrukket sta-
tens andel av investeringene i konsesjonene. Skat-
teinntektene består av etterlignet inntektsskatt og
særskatt, samt produksjonsavgift (royalty) og noen
mindre poster. Produksjonsavgiften sager for en
viss statsinntekt uansett driftsresultat , slik at SNK
svinger noe mindre enn de to andre inntektene.
Avgiftens avtakende vekt i SNK gjør at statens
risikoeksponering vil Øke. Etterbetalingen av skatt
fOrer til at SNK fAr et visst ettersiep i forhold til
NNK og oljerenten.

I nasjonalbudsjettet er SNK anslått til 34,9 mil-
liarder kroner i fjor, mens anslaget for 1992 er 36,4
under en antakelse om gjennomsnittspris på 21.
dollar pr. fat. En mälsetting ved statens skatteleg-
ging har vært A sikre at mest mulig av renten skal
komme samfunnet til gode. Siden hele skatteinn-
tekten fra oljevirksomheten er inkludert i SNK,
inkluderes en komponent som ikke kan sies A stam-
me fra oljerenten, men fra "den normale kapital-
kostnaden". En sammenligning av de to inntektene
kompliseres av dette og andre forhold. Figuren
viser likevel at en betydelig del av oljerenten tilfal-
ler selskapene, og at denne andelen Øker med ren-
tens størrelse. Nåverdien av SNK fra 1976 til 1991
utgjorde 69 prosent av naverdien av oljerenten.

Differansen mellom kontantstrOmbegrepene
SNK og 1\1NK kan tolkes som et direkte mål på
inndragningseffekten av skatte- og deltakerpolitik-
ken på totalinntekten. Til nå har staten innkassert
80 prosent av kontantstrømmens nåverdi.

OLJERENTE OG KONTANTSTRØMMER FOR STATEN (SNK) OG NORGE (NNK)
Milliarder kroner.
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Oljeavhengigheten   

De to siste årene har bruttoproduktet i oljevirksom-
heten utgjort en sjuendedel av BNP. Bruttoproduk-
tet i sektoren er større enn i industrien. Mange er
bekymret for at petroleumsvirksomheten har fått
en for stor plass i norsk økonomi og at økonomien
er blitt for oljeavhengig. Det er to hovedgrunner til
denne bekymringen. For det første har vi erfaringer
for at oljeprisen kan svinge dramatisk. Dette fører
til store endringer i den utenriksøkonomiske balan-
sen på kort sikt med tilbakevirkninger på resten av
Økonomien. I tillegg er det usikkert hvilket nivå
oljeprisen vil svinge rundt framover. I tiårsperio-
den 1974 til 1985 lå realoljeprisen i dollar stort sett
over dobbelt så høyt som nivået i januar 1992.
Dagens prisnivå avviker ikke vesentlig fra nivået i
1960 dvs. da OPEC ble dannet. Ut fra dette er det
langt mindre sannsynlig med et stort prisfall nä enn
den gang oljeprisen var dobbelt så høy. Likevel er
det stor usikkerhet knyttet til prisniväet på lang sikt
pga. usikkerheten om prisen på alternative energi-
former.

Den andre bekymringen knytter seg til at olje og
gass er ikke-fornybare ressurser. På et ukjent fram-
tidig tidspunkt må norsk økonomi gradvis omstil-
les vekk fra oljevirksomhet. Et problem i denne
sammenheng er at alternativ virksomhet neppe vil
gi så høy avkastning på ressursene som det vi i
gjennomsnitt oppnår i oljevirksomheten. Erfaring-
en tilsier imidlertid at olje- og gassreservene un-
dervurderes. En for norsk økonomi viktig, men lite
pAaktet begivenhet i 1991, var at anslagene for
antatte oljeressurser på norsk sokkel ble økt vesent-
lig. Det medfører at tidspunktet for når oljereser-
vene er uttømt er forskjøvet til midt i neste århun-
cire, mens gassressursene varer enda lenger med
nåværende uttappingsnivå.

På lang sikt er oljerenten et rimelig mål på
oljeavhengigheten fordi det er et mål på hvor mye
mer Norge tjener på å produsere olje og gass i
forhold til andre konkurranseutsatte produkter. I
perioden 1980-85 utgjorde oljerenten mer enn 10
prosent av BNP. De siste to årene har andelen vært
om lag 6 prosent. I 1988 var oljerenten nær null.

Det betyr at i dette året ga oljevirksomheten nesten
samme avkastning på arbeidskraft og realkapital
som gjennomsnittet i norsk industri. Med den ob-
serverte dollarkursen i 1991 måtte oljeprisen ha
vært om lag 14 dollar per fat for at oljerenten skulle
ha blitt null. Ifølge tabellen ville da BNP ha vært
6 prosent lavere og samlet eksport 14 prosent lave-
re. Driftsbalansen ville ha vist et lite underskudd,
mens det faktiske overskuddet var 35 mrd. kroner.
Ser vi dette i forhold til konkurranseevnen for
norsk økonomi som helhet, kan vi derfor slutte at
uten oljerenten ville norsk Økonomi i 1991 hatt en
rimelig balansert utenriksøkonomi, men lav res-
sursutnyttelse og derfor dårlig konkurranseevne.
Pga. oljerenten hadde norsk økonomi som helhet
god utenriksøkonomi, og en kan ikke trekke noen
klar slutning mht. landets konkurranseevne som
helhet. Dette henger også sammen med at over-
skudd på driftsbalansen utgjør en del av landets
samlede sparing.

Det forhold at olje- og gassressursene er ende-
lige og at oljeprisen er så høy at oljerenten er
positiv, gjør at vi kan se på olje og gassressursene
som en formue. Formuesverdien av petroleurnsre-
servene kan defineres som nåverdien av oljerenten.
Produksjonsverdien i oljesektoren utgjør imidler-
tid langt fra bare en formuesanvendelse ettersom
størstedelen av bruttoproduktet i oljesektoren gar
til normal belønning av arbeidskraft og kapital.
Forvaltningen av petroleumsformuen har vært
gjenstand for debatt i Norge i lang tid. En fornuftig
forvaltning av denne formuen kan imidlertid ikke
ses uavhengig av resten av Norges nasjonalformue,
og et spørsmål om hvor stor del av oljerenten som
skal spares, kan ikke besvares isolert fra hvor mye
det er fornuftig â spare for norsk økonomi som
helhet. Har vi framtidige generasjoners velferd i
tankene, er det den samlede nasjonalformuen vi
skal være opptatt av og ikke hver enkelt formue-.
skomponent (med unntak av valg av sammenset-
ning pga. ulik usikkerhet knyttet til de ulike for-
muesobjekter).  

NOEN HOVEDTALL FOR OLJEVIRKSOMHETENS BETYDNING I NORSK ØKONOMI       

1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991   

Olje- og gasseksport i prosent av total eksport	 31
Oljerenten i prosent av total eksport	 24
Overskudd på driftsbalansen ekskl. oljerenten mrd.kr. -26
Bruttoprodukt i oljesektoren i prosent av BNP 	 14
Oljerenten i prosent av BNP	 11
Oljeinvesteringer i prosent av totale bruttoinvesteringer' ) 15

36 27 27 23 28 30 32
26	 9	 7	 1	 8	 14

	
14

-35 -52 -41 -27 -21 -18	 -6
18	 10	 9	 8	 11	 14

	
13

12	 4	 3	 0	 4	 6
	

6
26 24 20 18 21 21 31    

1) Inkl. lagerendring av oljeplattformer.             
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Industri og bergverksdrift

Produksjons- og markedsforhold

Malt i faste priser falt bruttoproduktet i industri og
bergverk med 0,9 prosent og bruttoproduksjonen
med 0,4 prosent fra 1990 til 1991. IfOlge foreløpige
nasjonalregnskapstall var reduksjonen i bruttopro-
duktet størst i hjemmekonkurrerende industri, men
ogsd utekonkurrerende industri viste nedgang.
Skjermet industri, som tradisjonelt er mindre føl-
som for kunjunktursvingninger, hadde en svak opp-.
gang i bruttoproduktet fra 1990 til 1991, men utvik-
lingen stagnerte i andre halvår i fjor.

Den svake etterspOrselsutviklingen i norsk øko-
nomi setter sitt preg pd industriens hjemmeleveran-
ser, som samlet falt med 1,3 prosent fra 1990 til
1991. Industrivareeksporten er rammet av den in-
temasjonale lavkonjunkturen og falt med 1,0 pro-
sent.

Aktiviteten i skjermet industri er preget av den
fortsatt svake utviklingen i etterspørselen innen-
lands. Fra 1990 til 1991 Økte hjemmeleveransene
med 0,5 prosent. Eksporten fra denne industrigrup-
pen Økte imidlertid med 13 prosent fra 1990 til
1991, slik at bruttoproduksjonen i skjermet industri
samlet Økte med 2,0 prosent.

Hjemmeleveransene fra hjemmekonkurrerende
industri har vært i nedgang etter at konjunkturtop-
pen i norsk Økonomi ble passert i 1986. Men fram
til og med 1990 klarte hjemmekonkurrerende indu-
stri for en stor del A kompensere fallet i hjemmele-
veransene med økende eksport. I 1991 gikk imid-
lertid eksporten ned, samtidig som fallet i hjemme-
leveransene fortsatte (-4,6 prosent). Den lave akti-
viteten i bygge- og anleggsbransjen her hjemme
rammer særlig hardt produsentene av kjemiske og
mineralske produkter, som hadde et fall i sine hjem-
meleveranser pa om lag 10 prosent fra 1990 til
1991. Produsentene i denne sektoren opprettholdt
imidlertid nivdet 0, sine leveranser til eksport, men
prisen pa disse eksportvarene viste en fallende ten-
dens gjennom fjordret. Blant de hjemmekonkurre-
rende næringene er det først og fremst verkstedin-
dustrien som har opplevd et fall i eksporten.

Produksjonen i utekonkurrerende industri gikk
noe ned i 1991. En vesentlig del av nedgangen kan
forklares med at Mongstad-raffineriet var stengt for
vedlikehold i september og oktober. Men produk-
sjonen falt ogsd i metallindustrien og i kjemisk
råvareproduksjon. Aluminiumsindustrien oppnad-
de i 1991 sd lave priser for sine produkter at de
minst effektive produksjonsenhetene ble tatt ut av
produksjon. Eksportprisindeksen for utekonkurre-
rende industri falt betydelig gjennom 1991; ned-
gangen i 4. kvartal var på, hele 5,1 prosent sesong-
justert ifølge forelOpige nasjonalregnskapstall.

Utekonkurrerende industri er svært konjunktur-
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MARKEDSUTVIKLINGEN FOR VARER. FRA INDUSTRI OG BERGVERKSDRIFT
Sesongjustert. Prosentvis endring fra foregående kvartall)   

Volum	 Pris   
Mrd.kr 	
1991 2)	 1991 1.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. 1991 1.kv. 2.kv. 3.kv. 	 4.v.  

Bruttoproduksjonen i alt
	

257,2	 -1,1	 1,1 -0,5 -4,5	 1,8	 1,8 -1,8	 0,0 -0,1	 0,3
-Skjermet
	

93,6	 2,0	 3,3	 0,4 -5,1	 1,1	 4,6	 0,5	 0,6	 1,7	 1,7
-Utekonkurrerende
	

79,3	 -2,0	 1,1 -3,0 -3,8	 3,1 -2,3 -4,8 -2,2 -1,4 -0,9
-Hjemmekonkurrerende
	

84,3	 -3,4 -1,1	 1,2 -4,5	 1,0	 2,6 -1,3	 1,1 -0,7	 0,1  

Eksport i alt 3)
	

102,0	 -1,0	 0,9 -1,0 -3,4 -0,7 -0,9 -4,4 	 0,2 -1,7 -1,8
-Skjermet
	

12,7	 13,0	 7,4	 0,3 -13,4 18,5	 7,0	 1,8	 2,2	 2,3	 1,8
-Utekonkurrerende
	

54,3	 -2,8	 1,0 -1,8 -2,5 -4,0 -4,8 -6,7 -1,5 -1,7 -5,1
-Hjemmekonkurrerende
	

35,0	 -1,6 -1,6	 0,2 -1,2 -1,0	 2,5 -2,9	 1,8 -2,6 -0,1   

Hjemmeleveranser i alt
	

155,2	 -1,3	 1,3 -0,1 -5,4	 3,7	 3,6	 0,1 -0,2	 1,1	 1,5
-Skjermet
	

80,9	 0,5	 2,6	 0,4 -3,7 -1,6	 4,2	 0,3	 0,4	 1,6	 1,6
-Utekonkurrerende
	

25,0	 0,2	 1,1 -6,2 -7,6 24,8	 2,8 -0,4 -3,4	 0,0	 4,2
-Hjemmekonkurrerende
	

49,3	 -4,6 -0,7	 2,0 -7,0	 2,7	 2,7	 0,0	 0,5	 0,9	 0,2   

Import i alt
	

137,0	 1,6 -0,4	 0,7 -0,1	 0,8 -0,2 -2,0	 2,4	 0,5	 0,3
-Skjermet
	

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

31,1	 -2,7 -1,4	 0,0	 0,0 -1,7 -4,5 -7,8	 5,1 -2,0 -0,3
-Hjemmekonkurrerende
	

96,4	 3,0	 0,1	 0,4 -0,3	 2,1	 0,8 -0,2	 1,7	 1,3	 0,4   

Innenl. anvendelse i alt
	

292,2
	

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

90,4
	

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

56,1	 -1,5 -0,4 -2,5 -3,0	 8,3 -1,1 -4,5	 1,0 -1,4	 2,6
-Hjemmekonkurrerende
	

145,8
	

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

Lagerendring i alt 4)	 -8,1	 82,4 -2,1	 1,6 -2,5 -0,6
-Skjermet	 -3,6	 -0,3	 1,1	 2,0 -3,2 -1,8
-Utekonkurrerende	 -3,3	 34,9 -1,8 -2,9 -0,8	 6,5
-Hjemmekonkurrerende 	 -1,2 -162,7 -4,2	 3,2 -2,7 -2,7   

Innen!. etterspørsel i alt
	

300,3
	

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

94,0
	

0,9	 1,0 -0,9	 0,0	 0,0	 4,0	 0,4	 0,3	 1,6	 1,5
-Utekonkufferende
	

59,4	 -0,3	 1,4	 0,4 -2,1	 1,7 -0,2 -4,5	 1,0 -1,4	 2,6
-Hjemmekonkurrerende
	

146,9
	

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

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

fOlsom og har normalt hatt store fortjenester i hOy-
konjunkturer og tilsvarende stramme marginer
dårlige tider. Prisfallet pa flere norske eksportpro-
dukter henger imidlertid ikke bare sammen med
den internasjonale konjunktumedgangen. økende
konkurranse fra industrien i Ost-Europa og det tid-
ligere Sovjetunionen spiller også, en viktig rolle. Til
forskjell fra de fleste andre vestlige industriland er
norsk industri overveiende ravarebasert. De tidlige-
re Sovjet-statene har et betydelig innslag av denne
typen industri som mer direkte enn for blir konkur-
renter til norsk industri.

Utviklingen i 1991 gjorde det klart at forandring-

ene i statene i det nye samveldet SUS kan gi relativt
dramatiske endringer i konkurransevilkarene til
den norske, ravarebaserte eksportindustrien. Ek-
sporten av aluminium fra de tidligere Sovjet-statene
er mer enn fordoblet fra 1990 til 1991, og de har
ogsd økt eksporten av ferrolegeringer betydelig.
Årsaken til dette er trolig at innenlandske etterspør-
rere som salindustrien og verkstedsindustrien i dis-
se statene har store problemer i overgangen til en
markedsøkonomi. Samtidig er ferrolegeringsindu-
strien og aluminiumsindustrien i stand til ä konkur-
rere pa verdensmarkedet. Lavere etterspørsel fra
forsvaret Øker også, eksportmulighetene.
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Bruttoproduksjonen i alt
-Skjermet
-Utekonkurrerende
-Hjemmekonkurrerende

	329,9	 -0,4 -0,9	 3,2 -4,9	 1,8	 2,2 -1,2	 0,0 -0,1	 0,6

	

102,3	 2,0	 1,1	 3,1	 -6,7	 1,5	 4,7	 0,7	 0,9	 1,7	 1,2

	

84,4	 -2,0	 1,0 -0,5 -4,6	 1,5	 -1,9 -4,0 -3,5	 -2,1	 1,1
	143,2	 -0,9 -3,5	 5,8 -3,8	 2,2	 2,9 -0,6	 1,2 -0,1	 0,0

Vareinnsats i alt
-Skjermet
-Utekonkurrerende
-Hjemmekonkurrerende

	234,8	 -0,2 -0,5	 3,2 -5,3	 2,2	 1,3 -2,7	 0,9	 0,5	 0,6

	

71,2	 2,2	 1,4	 3,5 -7,8	 2,0	 3,8	 2,3	 0,1	 0,7	 0,6

	

66,6	 -2,2	 1,6 -0,9 -5,6	 1,9 -1,5 -9,9	 0,6	 0,5	 1,7

	

96,9	 -0,4 -3,4	 5,9 -3,2	 2,5	 1,5 -0,9	 1,7	 0,5 -0,2

	

95,1	 -0,9 -1,7	 3,3 -3,9	 0,9	 4,5	 2,7 -2,3	 -1,5	 0,8

	

31,1	 1,5	 0,5	 2,1	 -3,8	 0,3	 6,8 -2,8	 3,0	 3,8	 2,8

	

17,8	 -1,4	 -0,5	 0,6 -2,1	 0,5	 -3,0 19,7 -15,8 -10,7	 -1,9

	

46,2	 -2,1	 -3,8	 5,7 -5,0	 1,6	 5,9	 0,0 -0,1	 -1,1	 0,3

Bruttoprodukt i alt
-Skjermet
-Utekonkurrerende
-Hjemmekonkurrerende

	14,3	 6,4	 8,9 -10,1	 -8,1	 9,9 -0,5 -1,7	 1,0	 0,7	 0,2

	

3,1	 -0,9	 6,4 -15,0	 -1,4 19,2 -0,1	 -1,3	 1,1	 0,6	 0,5

	

5,8	 21,6 26,4 -10,6 -13,6	 8,6 -0,9 -1,7	 0,8	 0,6 -0,3

	

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

Bruttoinvesteringer i alt
-Skjermet
-Utekonkufferende
-Hjemmekonkurrerende

Bruttoinvesteringer
i bygninger og anlegg
-Skjermet
-Utekonkurrerende
-Hjemmekonkurrerende

4,3	 4,8	 6,4 -0,2 -14,2 26,1 -2,9 -3,7 -0,8 -0,2 -0,4
0,6 -20,4 -13,1	 6,4 12,2	 9,7 -2,6 -3,7 -0,8 -0,2 -0,4
2,6	 57,6 63,6	 0,5 -18,3 37,2 -3,0 -3,7 -0,7 -0,2 -0,4
1,0	 -37,1 -36,4 -4,7 -18,6 12,0 -3,1	 -3,7 -0,7 -0,2 -0,4

Bruttoinvesteringer i
maskiner og transport-
midler
-Skjermet
-Utekonkurrerende
-Hjemmekonkufferende

	10,0	 7,2 10,0 -14,0 -5,4	 3,3	 0,5 -0,8	 1,7	 1,0	 0,6

	

2,4	 6,1 11,7 -19,5 -5,2 22,2	 0,7 -0,5	 1,6	 0,9	 0,7

	

3,2	 2,1 10,0 -17,8	 -9,9 -12,3	 0,5	 -0,9	 1,9	 1,1	 0,5

	

4,4	 11,8	 9,0 -7,4 -2,0	 5,0	 0,5 -0,8	 1,7	 1,0	 0,7

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

Volum	 Pris
Mrd.kr 	
19910	 1991 1.kv. 2.kv. 3.kv, 4.kv. 1991 1.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv.

Sysselsetting2)	 296	 -4,4 -2,6 -6,0 -4,2 -7,1

1)Nivåtall i løpende priser.
2) Sysselsatte i industrien (1000) og prosentvis endring fra samme kvartal foregående år. Tallene er basert på ut-
valg og inneholder en viss usikkerhet.Kilde: Foreløpig nasjonalregnskap (årstall) og AKU (kvartalstall).
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Sysselsettingen
Ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall var det
296000 sysselsatte i industrien i 1991, en nedgang
på 14000 fra året før. Nedgangen i sysselsettingen
i hjemmekonkurrerende industri var spesielt stor.

Statistisk sentralbyras arbeidskraftsundersøkel-
ser viser ogsd at industrisysselsettingen fortsatte d
falle gjennom 1991 og nedgangen var spesielt stor
i 4. kvartal.

Investeringene
I de første månedene i 1991 tydet SSBs investe-
ringsundersøkelse på at man sto foran en oppgang
i industriinvesteringene. Det har ikke slått til. In-

dustrinvesteringene nådde en topp i 1. kvartal 1991.
Siden har det vært en tendens til fallende investe-
ringer i industrien. Når industriinvesteringene like-
vel Økte med 6,4 prosent fra 1990 til 1991, skyldes
det et lavt nivået på investeringene gjennom de tre
første kvartalene av 1990.

Investeringene i treforedlingsindustrien ble for-
doblet fra 1990 til 1991 og forklarer mesteparten av
veksten i de samlede industriinvesteringene. I de
Ovlige industrisektorene var det bare små endringer
i investeringsnivået, med unntak for verkstedsindu-
strien og raffineringsindustrien som hadde betyde-
lig lavere investeringer i 1991 enn i 1990.

Ifølge Statistisk sentralbyrås investeringsunder-
søkelse i 4. kvartal 1991, ligger det nå an til et fall
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i industriinvesteringene fra 1991 til 1992 pa 6 pro-
sent.

Situasjonsvurdering
Konjunkturbarometeret for 4. kvartal 1991 viste en
større pessimisme hos industriledeme for utvik-
lingen ett kvartal frem i tid enn barometrene for de
foregående tre kvartalene. Industriledeme sa spesi-
elf pessimistisk på utviklingen i produksjonsvolu-
met og i sysselsettingen; 41 prosent av de spurte
industriledeme forventet ifølge barometeret for 4.
kvartal i fjor en nedgang i produksjonsvolumet i sin
bedrift i 1. kvartal i ar.

Ogsa i konjunkturbarometeret fra 4. kvartal
1990 var det et generelt add( at et forholdsvis stort
antall industriledere ventet svak utvikling fram-
over, men bildet var ikke like dystert som i baro-
meteret fra 4. kvartal i fjor. Spesielt var vurdering-
ene av utsiktene for produksjonsutviklingen mer
pessimistiske i 4. kvartal 1991 enn i 4. kvartal  1990.
For sysselsettingen var bedømmingen av utsiktene
i 4. kvartal i fjor om lag som ett år tidligere.

I utekonkurrerende industri er bildet blandet.
Produsentene av jern, stål og ferrolegeringer var
mer pessimistiske i 4. kvartal 1991 enn i 3. kvartal.
De øvrige metallprodusentene sä derimot noe lyse-
re på, situasjonen. Produsentene av kjemiske rävarer
var svært pessimistiske i sine vurderinger av utsik-
tene.

Industriens konkurranseevne
Et lands konkurransevne uttrykker evnen til samti-
dig a sørge for en effektiv ressursutnyttelse og en
tilfredsstillende balanse i utenriksøkonomien. For
kunne oppnå dette må konkurranseutsatte næringer
være i stand til ä hevde seg i konkurransen med
utenlandske bedrifter pa eksport- og hjemmemar-
kedene. Samtidig må de også klare A tiltrekke seg
nok arbeidskraft, kapital og rävarer i konkurranse
med bade utenlandske bedrifter og skjermede næ-
ringer innenlands. Konkurranseevnen avhenger
følgelig av en rekke faktorer som produktivitet,
produktspekter og -utvikling, omstillingsevne,
markedsfOring, valutakurser og priser pa ulike inn-
satsfaktorer. Ved siden av petroleumsvirksomhe-
ten, utenriks sjøfart og fiskerinæringen er industri-
en den viktigste konkurranseutsatte næringen i Nor-
ge i dag. I det følgende beskrives utviklingen i noen
sentrale indikatorer for norsk industris konkur-
ransevne.

Markedsandelene
I ettertid blir industriens konkurranseevne synlig
gjennom utviklingen i markedsandelene pa de ulike
markedene. Norsk industris samlede eksportmar-

kedsandel beregnes ved â sammenligne volumin-
dekser for tradisjonell norsk vareeksport med
volumindekser for väre handelspartneres samlede
import av tilsvarende varer. Målt på denne maten
hadde norsk industri svakt Økende markedsandeler
gjennom både 1989 og 1990, etter en betydelig
nedgang siden 1983. I 1991 tapte norsk industri
igjen markedsandeler ute, samtidig som prisindek-
sen for de norske produktene viste en nedgang i
forhold til konkurrentenes.

Det er are arsaker til denne utviklingen. Noe av
nedgangen i den tradisjonelle vareeksporten skyl-
des vedlikeholdstansen på Mongstad. Noe kan ogsä
skyldes at svak konkurranseevne gjennom flere Ar
fortsatt fører til en avskalling av deler av norsk
eksportindustri. Den svake eksportutviklingen
1991 skyldes ogsa at økt eksport fra Ost-Europa har
fortrengt norsk eksport av blant annet aluminium.

MARKEDSANDEL OG RELATIV PRIS FOR NORSK
EKSPORT, TRADISJONELLE VARER I ALT
Sesongjusterte og glattede tall. 1984 = 100
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85.

75 Li,	 i , 	u	 I'it 	, 	I	 III

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991



1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

Næringsmidler
Nytelsesmidler
Tekstil- og bekledningsvarer
Trevarer
Kjemiske og mineralske produkter
Grafiske produkter
Bergverksprodukter
Treforedlingsprodukter
Kjemiske råvarer
Raffinerte oljeprodukter
Metaller
Andre verkstedsprodukter

Varene ovenfor i alt

Skip og oljeplattformer

Varene ovenfor i alt

Skjermet industri
Hjemmekonkurrerende industri
Utekonkurrerende industri

Varene ovenfor i alt

94	 93	 92	 92	 91	 90	 90	 89
82	 80	 79	 81	 82	 81	 80	 82
26	 24	 22	 21	 20	 18	 17	 15
77	 75	 72	 73	 73	 76	 75	 74
44	 42	 42	 42	 41	 38	 36	 34
93	 93	 92	 91	 91	 92	 92	 91
69	 71	 74	 72	 70	 71	 66	 68
68	 68	 68	 69	 67	 68	 67	 66
47	 44	 40	 41	 35	 34	 28	 28
60	 60	 53	 53	 49	 56	 60	 66
22	 23	 26	 29	 26	 23	 16	 16
38	 38	 36	 38	 33	 30	 27	 26

59	 57	 55	 57	 55	 55	 52	 52

63	 76	 82	 73	 57	 53	 61	 70

59	 59	 58	 58	 56	 55	 54	 54

93	 92	 91	 91	 91	 90	 90	 89
44	 43	 41	 42	 40	 38	 35	 33
47	 47	 46	 48	 44	 44	 41	 41

59	 57	 55	 57	 55	 55	 52	 52
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MARKEDSANDELER FOR IMPORTKONXURRERENDE VARER
Volumandeler

Markedsandelene angir forholdet mellom leveranser på hjemmemarkedet fra norske produsenter i volum og sam-
let anvendelse innenlands der også importvolumet inngår.

Nedgangen i industriens markedsandeler slik vi
måler dem kan også ha sammenheng med at de
ulike varene inngår med forskjellige vekter i indek-
sene for norsk eksport og i indeksene for handels-
partnernes import. Dersom importveksten er større
på områder der norsk industri har lave markedsan-
deler enn på områder der norsk industri har høye
markedsandeler, vil uendrede markedsandeler for
hver enkelt vare likevel gi reduserte markedsande-
ler i gjennomsnitt.

Hjemmemarkedsandelene beregnes som leve-
ranser fra innenlandske produsenter av ulike varer
i forhold til samlet innenlandsk anvendelse av til-
svarende varer, begge deler regnet i volum. I ho-
vedsak beholdt norsk industri sine markedsandeler
på hjemmemarkedet gjennom andre halvdel av
1980-tallet. Mot slutten av 1989 begynte imidlertid
industrien d tape markedsandeler på hjemmemar-
kedet. Denne utviklingen fortsatte både i 1990 og i
1991. Tilsvarende som på eksportmarkedene kan
noe av forklaringen være en avskalling av produ-
senter etter flere dr med svak konkurranseevne.

Relative lønnskostnader
Arbeidskraftkostnadene er av sentral betydning for
utviklingen i konkurranseevnen. Det skyldes at de

både påvirker kostnadene i de konkurranseutsatte
bedriftene direkte gjennom lønnskostnadene og in-
direkte via betydningen for prisene pa norskprodu-
serte kapitalvarer og vareinnsats. Av de totale va-
riable enhetskostnadene i industrien, utgjør lønn-
skostnadene direkte og indirekte omtrent halvpar-
ten. Også energikostnadene og prisene på importer-
te kapital- og råvarer veier tungt på kostnadssiden
i norsk industri og er derfor viktige for konkurran-
seevnen. Endelig spiller selvsagt produktiviteten en
avgjørende rolle for industriens konkurranseevne.

Internasjonalt sammenlignbare tall for andre
kostnadskomponenter enn lønn er vanskelig til-
gjengelige. Den mest brukte indikatoren for utvi-
klingen i konkurranseevnen til norsk industri er
derfor endringen i forholdet mellom de direkte
lønnskostnadene pr. produsert enhet i Norge og hos
vare handelspartnere, målt i felles valuta (RLPE).
Definisjonsmessig bestemmes denne indikatoren
av tre komponenter: Forskjellen i vekstraten for
timelønnskostnadene i Norge og hos handelspart-
neme, forskjellen i produktivitetsvekst mellom
handelspartneme og Norge, og depresiering/apre-
siering av den norske kronen.

Gjennomsnittlig timelønnskostnad i norsk indu-
stri Økte med om lag 5,3 prosent i 1991, mens
produktivitetsveksten var på anslagsvis 3 prosent.



•

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

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

130

125

120

115

110

105

100
1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989

RELATIVE LØNNSKOSTNADER
Prosentvis årlig vekst
8

6

4

2

-2

-4

-6

56
	

ØKONOMISKE ANALYSER

RLPE, nasj. valuta ••••• RLPE, felles valuta

Lønnskostnadene pr. produsert enhet Økte følgelig
med om lag 2,2 prosent ifølge forelObige nasjonal-
regnskapstall. Den tilsvarende kostnadsveksten hos
våre handelspartnere var pd om lag 4,5 prosent.
Med en nedgang i kroneverdien målt ved industri-
ens effektive valutakurs på om lag 2,2 prosent, ga
dette en samlet reduksjon i norsk industris relative
lønnskostnader pr. produsert enhet mält i felles
valuta pa om lag 4,5 prosent.

Lonnskostnadsnivå
Utviklingen i relative lønnskostnader pr. produsert
enhet (RLPE) er en indikator som er ment d si noe
om endringen i den kostnadsmessige konkurranse-
evnen over tid. Utviklingen i RLPE kan ikke brukes
til ä si noe om niväet pa lønnskostnadene pr. pro-
dusert enhet i Norge sammenlignet med andre land.
Skal en gjøre en slik sammenligning trenger en
opplysninger bade om niväet på, lønnskostnader pr.
time og om produktivitetsniväet (produksjon pr.
time). Det utarbeides imidlertid ikke internasjonalt
sammelignbare tall for produktivitetsnivaet, og for
timelonnskostnader bare for industriarbeidere med
timelønn.

Selv om det de siste tre årene har det vært en svak
tendens til at lønnskostnadene i norsk industri har
nærmet seg niväet hos Norges handelspartnere, er
lønnskostnadene pr. time for norske arbeidere fort-
satt 20-25 prosent høyere i Norge enn gjennom-
snittsnivdet hos våre handelspartnere. Helt siden
midten av 1970-tallet har disse lønnskostnadene
ligget klart hOyere enn hos vare konkurrenter. Dette
målet pd timelønnskostnadene inkluderer imidler-
tid som nevnt ikke lønnskostnader for funksjonæ-
rer. Det er grunn til ä regne med at inntektsforde-
lingen mellom arbeidere og funksjonærer er jevne-
re i Norge enn i andre land. Forskjellen mellom det

totale lønnskostnadsniväet i norsk industri og hos
vdre handelspartnere er derfor neppe sa stor som
forskjellen i lOnnskostnadene for arbeidere.

Kapitalkostnader og lOnnsomhet
Utviklingen i ulike lønnsomhetsmal kan gi en indi-
kasjon på fremtidig konkurranseevne. Fra et sam-
funnsøkonomisk synspunkt er det totalkapitalrenta-
biliteten som er mest interessant. Den er et mål pa
avkastningen pd samlet kapital i næringen. Forhol-
det mellom totalkapitalrentabiliteten og renten i
lånemarkedet antyder lønnsomheten av d gjennom-
fOre nye investeringer. Blant annet på, grunn av
tregheter i informasjonstilgangen og usikkerhet om
valutakursutviklingen, kan det på kort sikt oppsti
avvik mellom kapitalkostnadene i Norge og i utian-
det. Høyt rentenivå i lânemarkedet sammenlignet
med utlandet kan derfor svekke konkurranseevnen
og investeringene i norsk industri, men en slik
forskjell i rentenivd vil neppe kunne opprettholdes
over lang tid.

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

Ifølge Statistisk sentralbyrås regnskapsstatistikk
var rentabiliteten høy i norsk industri under kon-
junkturoppgangen fra 1983 til 1985. Fra 1985 til
1986 fait imidlertid rentabiliteten. Regnskapstatis-
tikken viser at både total- og egenkapitalrentabili-
teten tok seg opp igjen i 1988 og 1989. Totalrenta-
biliteten for norsk industri under ett var på 11,5



RENTABILITET OG SOLIDITET
Industri totalt. Prosent
25 	

20

15 -

10 -

5-

1978	 1980	 1982	 1984 j 1986	 j 19881990 j

ØKONOMISK UTSYN
	

57

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

prosent i 1989. Ifølge forelObige tall fra regnskaps-
tatistikken falt imidlertid rentabiliteten i norsk in-
dustri i 1990 til et gjennomsnittsnivå pa 8,3 prosent.
Spesielt kraftig var fallet i rentabiliteten i utekon-
kurrerende industri, men også i hjemmekonkurre-
rende industri var det en viss nedgang. Skjermet
industri hadde derimot en svak forbedring av ren-
tabiliteten. I 1990 hadde de skjermede bransjene i
gjennomsnitt høyest totalrentabilitet med 10,7 pro-
sent. I utekonkurrerende og hjemmekonkurrerende

virksomhet var totalrentabiliteten henholdsvis 8,4
og 7,0 prosent.

Tall fra regnskapsstatistikken for 1991 er ennå
ikke tilgjengelige. Realkapitalrentabiliteten ber-
egnet pa grunnlag av nasjonalregnskapet gir imid-
lertid historisk sett omtrent det samme bildet som
regnskapsstatistikkens beregninger av totalrentabi-
liteten. Foreløpige tall fra nasjonalregnskapet viser
at realkapitalrentabiliteten for industrien under ett
ate fra 1990 til 1991. Bildet er imidlertid ikke
entydig. Mens realkapitalrentabiliteten fortsatte A
falle i utekonkurrerende industri fra 1990 til 1991,
ate den både i hjemmekonkurrerende og i skjermet
industri i dette tidsrommet.

Totalbildet

Totalbildet av utviklingen i industriens konkurran-
seevne er alt i alt uklart. Industrien tapte marked-
sandeler både pd hjemmemarkedene og pa eksport-
markedene i 1991. Videre ligger timelønnskostna-
dene for norske arbeidere fortsatt klart høyere enn
gjennomsnittsnivået hos våre handelspartnere. Na-
sjonalregnskapstallene for 1991 viser også at lønns-
omheten i deler av industrien er blitt dårligere, men,
det mä sees i sammenheng med konjunktursituasjo-
nen. På den annen side falt de relative lønnskostna-
dene pr. produsert enhet for tredje år på rad. Dette
er en indikasjon på at industrien kan vinne marked-
sandeler når konjunkturoppgangen starter.
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Industriens effektive valutakurs

Verdien av den norske kronen var før oktober
1990 knyttet til en kurv av väre viktigste han-
delspartneres valutaer. Vektene gjenspeilte
opprinnelig tilnærmet de enkelte lands direkte
betydning for Norge i handelen med industri-
varer, men amerikanske dollar hadde en stone
vekt enn det den direkte handelen med USA
skulle tilsi. Med tilknytningen til ECU ble val-
utakursen løsrevet fra tilknytningen til handels-
partneme. For å fä et bedre måi på, Norges
konkurranseevne, ble det konstruert en ny val-
utakurv. I likhet med de tidligere kurvvektene
er ogsd de nye vektene beregnet med utgangs-

VEKTER I ECU OG INDUSTRIENS EFFEK-
TIVE VALUTAKURS

Vekter i
eff.kurs 1)

Østerikske schilling (ATS)
Belgiske franc (BEF)	 7,8
Kanadisk dollar (CAD)	 -
Dansk krone (DKK)	 2,6
Finsk mark (FIM)	 -
Fransk franc (FRF)	 19,3
Tysk mark (DEM)	 30,3
Italiensk lire (ITL)	 9,8
Japansk yen (JPY)
Nederlandsk gylden (NLG) 	 9,5
Svensk krone (SEK)
Sveitsisk franc (CHF)
Britisk pund (GBP)	 12,6
Amerikansk dollar (USD)	 -
Spansk peseta (ESP)	 5,3
Portugisisk escudo (PTE)	 0,8
Irsk pund (IEP)	 1,1
Gresk drachme (GRD)	 0,7
Luxembourgsk franc (LUF) 0,3

Sum	 100,0
Prosentandel ECU- valutaer2)

1) Vektene i industriens effektive valutakurser er basert
på IMFs beregninger på bakgrunn av data fra 1980. Disse
vektene er så løpende korrigert for endringer i bilaterale
handelsstrømmer. De gjengitte vektene er fra 1990. Vek-
ter for 1991 blir beregnet i februar i år.
2) Ved beregningen av hvor stor andel ECU-valutaene
utgjør av industriens effektive valutakurs, er det tatt hen-
syn til at også Sverige og Finland følger ECU, at øste-
rikske schilling følger tyske mark og at utviklingen i
sveitsiske franc og tyske mark ofte er parallel

punkt i handelen med industrivarer, men de tar
i tillegg hensyn til konkurransen fra hjem-
landets produsenter pa eksportmarkedene for
norsk industri og konkurransen som den hjem-
mekonkurrerende industrien møter pa det nor-
ske markedet. IMF har beregnet slike vekter på
grunnlag av data for 1980, og disse vektene
danner grunnlaget for den nye valutakurven.
For å ta vare på endringer i handelsmOnsteret
etter 1980, har en valgt løpende å korrigere
IMFs vekter for endringene i de bilaterale han-
delsstrømmene. Den nye indeksen gir dermed
uttrykk for industriens effektive valutakurs.
Effektive valutakurser gjengitt i publikasjoner
fra OECD og IMF kan avvike noe fra den som
er beskrevet her.

Figuren gjengir utviklingen i industriens ef-
fektive valutakurs fra januar 1989 til januar
1992, sammen med utviklingen i kursen pd
ECU. Industriens effektive valutakurs svinget
kraftig fra oktober 1990 og gjennom fjoråret.
Dette hadde sammenheng med kursutviklingen
på amerikanske dollar og japanske yen gjen-
nom denne perioden, og devalueringen av fin-
ske mark i desember i fjor. En stigende kurve
innebærer en svekkelse av valutakursen og bi-
drar dermed isolert sett til å styrke industriens
kostnadsmessige konkurranseevne. Regnet
som årsgjennomsnitt ble industriens effektive
valutakurs svekket med 2,2 prosent fra 1990 til
1991.

UTVIKLINGEN I INDUSTRIENS EFFEKTIVE VALUTA-
KURS OG I KURSEN PA NORSKE KRONER MOT ECU ')
8.2 104

7.4	 (97
Jan.89	 Jan.90	 Jan.91	 Jan.92

- Kroner pr. ECU	 Kursindeksen
(venstre akse)	 (høyre akse)

1) For ECU: Fra januar 1989 til september 1990:
Privat ecu; fra oktober 1990: Teoretisk ECU.

Vekter
i ECU

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

14,9
5,5
8,6
5,9

15,1
2,1

12,0
11,0

1,9

0,6

100,0
80,4
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Bygge- og anleggsvirksomhet

Produksjon og sysselsetting

Nedgangen i aktiviteten i bygge- og anleggssekto-
ren, som tok til i begynnelsen av 1988, fortsatte inn
i 1991. Fra 1990 til 1991 falt bruttoproduksjonen i
sektoren med 1,6 prosent. Ifølge sesongjusterte tall
fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet (KNR) falt
bruttoproduksjonen i 1. halvår 1991, men Økte gj en-
nom 2. halvAr. Dette kan indikere at bunnen er nädd
for aktiviteten i bygge- og anleggssektoren. Ned-
gangen i aktiviteten skyldes fortsatt reduksjon i
bruttoinvesteringene i bygninger og anlegg. Fra
1990 til 1991 falt disse investeringene med 5,2
prosent i gjennomsnitt. Det var imidlertid store
forskjeller mellom de ulike sektorenes investering-
er. Nedgangen i bruttoinvesteringene i bygninger
og anlegg var særlig stor for boligsektoren, forret-
ningsbygg og hjemmekonkurrerende industri.
Også utekonkurrerende industri utenom trefored-
ling viste nedgang, mens det for treforedling og
offentlig forvaltning var vekst i disse investering-
ene fra 1990 til 1991. Investeringene i bygninger og
anlegg falt ifølge sesongjusterte KNR-tall gjennom
1. halvår 1991, men ate i 2. halvår 1991. Det var
særlig investeringsutviklingen i offentlig forvalt-
ning og industrien som bidro til denne aningen.

Nedgangen i igangsatt byggeareal fortsatte i
1991. I perioden januar - november 1991 ble det
igangsatt 22,5 prosent mindre byggeareal enn i
samme periode i 1990. Gjennomsnittlig igangsatt
byggeareal la i de 11 forste mänedene i 1991 om
lag 60 prosentlavere enn i samme periode i toppäret
1986. Fra januar til november 1991 var igangset-

BRUTTOPRODUKT I BYGGE- OG
ANLEGGSVIRKSOMHET
Sesongjustert. 1987 = 100

110 	

80.

	

65 - . 	i 	 i 	 i 	 i 	u 	i •

	

87.1 	 88.1 	 89.1 	 90.1 	 91.1

tingstallene lavere enn tallene for fullfOrt byggea-
real, slik at byggeareal under arbeid fortsatt vil avta.

Fallet sysselsettingen bygge- og anleggssek-
toren fortsatte gjennom 1991. Ifølge nasjonalregn-
skapet falt sysselsettingen med 7 prosent fra 1990
til 1991. Antall utfOrte timeverk falt med 7,5 pro-
sent fra 1990 til 1991. Sammen med et fall i brutto-
produksjonen på 1,6 prosent indikerer dette en sterk
vekst i produktiviteten i sektoren.

Ordretilgangen for bygge- og anleggsvirksom-
het la i 3. kvartal 1991 hhv. 14,8 og 21,7 prosent
lavere enn i 3. kvartal 1990. Ordrereserven i byg-
gevirksomheten lä 22,4 prosent under niväet fra 3.
kvartal 1990, mens for anleggsvirksomheten var
ordrereserven 24,8 prosent lavere.

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

Volum4)
	

Prise?)
Mrd.kr2) 	

1991	 1991 1.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. 1991 1.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv.

Bygge- og anleggs-
investeringer totalt3 )

Boliger
Offentlig forvaltning
Kraftforsyning
Fastlands-Norge, ellers

	55,3	 -5,2	 1,2 -4,5	 2,4	4,9 -2,8 -3,8 -0,7	 -0,2 -0,4

	

14,9	 -25,6	 -5,8	 -9,5 -10,8	 -3,1	 -2,7	 -3,8	 -0,7	 -0,2	 -0,4

	

20,0	 21,1	 10,1	 -2,0 19,0	 5,9 -2,9 -3,8 -0,7	 -0,2 -0,4

	

3,0	 -0,5 11,8	 5,2	 0,2	 9,5	 -2,9 -3,6 -0,8	 -0,2 -0,5

	

17,3	 -7,4	 -1,5	 -3,5	 -2,2	 9,6 -2,8	 -3,8	 -0,9	 0,0	 -0,5

Bruttoproduksjon
	

75,5	 -1,6	 0,2 -1,9	 4,3	5,5 -2,8 -3,7 -0,8 -0,2 -0,5
Vareinnsats
	

51,4	 -1,6	 0,3 -1,9	 4,4	 5,5	 1,9 -0,1	 0,3	 0,5	 0,3
Bruttoprodukt
	

24,1	 -1,6	 0,1	 -1,8	 4,3	 5,7 -11,4 -10,3	 -2,9 -1,7	 -2,2

1)Markedspriser.
2) Nivåtall i 1991 i løpende priser.
3) Utenom oljevirksomhet og utenriks sjøfart.
4) Tallene for 1.-3. kvartal 1991 er endret som følge av at KNR har endret beregningsmetode.



Kraftbalanse 1990 og 1991. T'VVh 

	1990 	 1991

	

7,5	 0,0

	

121,6	 110,9

	

16,2	 6,0

	

0,3	 3,2

	

105,7	 108,1

	

10,5	 10,2

	

5,8	 7,2

	

29,7	 28,6

	

59,7	 62,0

Overflom
Produksjon
Eksport
Import
Innenlandsk bruk

Tap + pumpekraft
Tilfeldig kraft
Kraftintensiv ind.
Alminnelig forsyning
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UTFØRTE TIMEVERKP BYGGE- OG ANLEGGS-
VIRKSOMHET. Millioner timeverk

1) Lønnstakere og selvstendige.

Samlet bruksareal i bygg godkjent av kommuna-
le bygningsmyndigheter har falt siden 1987 og lä i
de 11 første månedene i 1991 8,4 prosent lavere enn
i samme periode i 1990. Fallet er imidlertid betyde-
lig mindre enn perioden 1988-1990. I perioden
januar - november 1991 var det en økning i godkjent
bruksareal til annet enn bolig pa 6,7 prosent i for-
hold til samme periode i 1990. Siden igangsettingen
av boliger fortsatte d falle i 1991, vil en Økt aktivitet
i bygge- og anleggsvirksomheten i 1992 i det ve-
sentlige måtte komme fra andre sektorer enn bolig-
sektoren. Økningen i godkjent byggeareal utenom
boligbygg hos kommunale bygningsmyndigheter
kan være en indikasjon på at den samlede bygge-
virksomheten vil øke i 1992. Fortsatt overkapasitet
av forretningsbygg, høy realrente før skatt, redusert
verdi av fradragene for gjeldsrenter og en vedva-
rende høy arbeidsledighet tilsier imidlertid at vek-
sten i igangsatt areal blir beskjeden. økte offentlige
investeringer i infrastruktur, offentlig vedlikehold
og miljøtiltak kan bidra til enn viss vekst i bygge-
og anleggssektoren i 1992.

Pris - og kostnadsutvikling

Den store overkapasiteten i bygge- og anlegg-
svirksomheten har ført til et prisfall på sektorens
produkter. KNR har endret beregningsmetode for
prisutviklingen i bygge- og anleggsvirksomheten
ved A gå over fra A benytte byggekostnadsindeksen
til d benytte tilgjengelig markedsinformasjon, bl.a.
prisindeksen for nye eneboliger. Byggekostnadsin-
deksen registrerer kun endringer i prisene på de
produksjonsfaktorene som går med til d bygge en
bolig, mens prisindeksen for eneboliger ogs a fanger
opp produktivitetsendringer og endringer i fortje-
nestemarginene til byggmester/entreprenør og un-
derentreprenør. Prisindeksen for nye eneboliger

som var uendret fra 2. til 3. kvartal 1991, falt med
2 prosent fra 3. kvartal 1990 til 3. kvartal 1991 til
det laveste niväet som er målt etter at utgivelsen av
denne prisindeksen startet i 1989. I den samme
perioden Økte byggekostnadsindeksen med 3,1 pro-
sent. Dette indikerer at fallet i prisindeksen for
eneboliger skyldes en kombinasjon av Økt produk-
tivitet og lavere fortjenestemarginer i byggevirks-
omheten. Lønn pr. timeverk i bygge- og anlegg-
svirksomheten Økte med 4,4 prosent fra 1990 til
1991. I følge KNR falt prisindeksen for sektoren
som helhet med 2,8 prosent fra 1990 til 1991.

Elektrisitetsforsyning
I 1991 ble det produsert 110,9 TWh elektrisk kraft
i Norge, en reduksjon pã hele 10,7 TWh fra 1990.
Totalt kraftforbruk innenlands i 1991 var 108,1
TWh hvorav 28,6 TWh til kraftintensiv industri,
62,0 TWh til alminnelig forsyning og 7,2 TWh
tilfeldig kraft til elektrokjeler. Om lag 8,5 TWh gikk
tapt i overførings- og distribusjonsnettet. Forbruk i
stasjonene og pumpekraftforbruk utgjorde 1,7
TWh. Eksporten av kraft gikk ned fra 16,2 TWh i
1990 til 6,0 TWh i 1991. I samme tidsrom økte
importen fra 0,3 TWh til 3,2 TWh. Eksportover-
skuddet pa kraft i 1991 ble dermed redusert med
hele 13,1 TWh i forhold til 1990. På grunn av at det
ble oppnådd høyere eksportpriser i 1991 enn i 1990,
ble ikke reduksjonen i verdien av eksportoverskud-
det like dramatisk; verdien av eksportoverskuddet
gikk ned fra om lag 900 millioner kroner i 1990 til
om lag 300 millioner kroner i 1991.

Middels årsproduksjonskapasitet i det norske
vannkraftsystemet i 1991 var om lag 108,4 TWh.
Det vil si at med den kapasitet som var installert i
1991 med normale nedbørs- og tilsigsforhold, ville
produksjonen vært 2,5 TWh lavere enn den faktiske
produksjonen i 1991. Temperaturkorrigert netto in-
nenlandsk forbruk av fastkraft i alminnelig forsy-
ning var om lag 63 TWh, noe som innebærer null-
vekst fra 190 til 1991. Med normale temperatur-
og tilsigsforhold ville det norske kraftmarkedet



Gjennomsnittlige kraftpriser, inklusive el. avgift.
(ekskl. merverdiavgift)
Ore/kWh 

	1990	 1991

	

6,0	 10,6

	

27,9	 29,4

	

6,0	 12,0

	

11,7	 12,0

	

38,3	 39,4

Eksport
Import
Innenlandsk bruk (ekskl. tap)
Tilfeldig kraft
Kraftintensiv industri
Alminnelig forsyning
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vært i nær balanse og nettoeksporten tilnærmet lik
null.

Det sterkt reduserte overskuddet av kraft i det
norske kraftmarkedet i 1991 skyldtes først og
fremst betydelig mindre tilsig til magasinene enn i
perioden 1988 til 1990. Gjennomsnittstemperatu-
ren de første månedene av 1991 var lavere enn året
for. Det var ingen overflom (vannet som slippes
forbi driftsklar kapasitet) i 1991 mot 7,5 TWh året
fOr.

Store deler av den norske kraftproduksjonen om-
settes på faste kontrakter, dels gjennom langsiktige
kontrakter med den kraftintensive industrien og
dels gjennom kontrakter på mellomlang sikt til
alminnelig forsyning. Prisen kraftintensiv industri
betaler for kraften, er i gjennomsnitt en tredjedel av
prisen til alminnelig forsyning. Bare en del av pris-
forskjellen kan begrunnes med forskjeller i bruks-
tid, overfOrings- og distribusjonskostnader. I 1991
fikk bedrifter innen kraftintensiv industri og trefo-
redling fornyet langsiktige kontrakter (1976-kon-
trakter) for årlige kraftleveranser på 7 TVVh.

Vilkårene for 1976-kontraktene skal gjelde ut
1995. Deretter er det to alternative kontraktsformer
for hvordan prisene videre skal fastsettes. En be-
drift kan velge produktrelaterte priser hvor kraftpri-
sen reguleres i takt med bedriftens produktpris.
Laveste pris fra og med 1996 skal være 13 ore pr.
kWh (1991-priser). Alternativt kan en bedrift velge
realpriskontrakter hvor prisene reguleres fra 13 ore
pr. kWh i 1996 til 16 Øre pr. kWh i 2010 (1991-pri-
ser).

Omsetningen av tilfeldig kraft, dvs. kraft uten
leveringsgaranti, skjer pd en kraftbørs. I dette mar-
kedet fastsettes prisen på kraft fra time til time
avhengig av tilbud og etterspOrsel. Tidligere var det
kun aktører med egen produksjon som hadde ad-
gang til dette markedet.

Anslag på gjennomsnittspriser for ulike brukere
av kraft i Norge og i utlandet viser at prisen Norge
fikk på eksportmarkedet steg fra 6,0 Ore pr. kWh til
10,6 Øre pr. kWh fra 1990 til 1991. Eksportprisen
var dermed nesten like høy som prisen kraftintensiv
industri betalte i 1991 (12,0 Ore pr. kWh). Det er

også verdt â merke seg fordoblingen av prisen pa
tilfeldig kraft i lOpet av den samme perioden.

Elektrisitetsforbruket i kraftintensiv industri var
i 1991 1,1 TWh lavere enn i 1990. Alminnelig
forsyning derimot brukte i 1991 hele 2,3 TWh eller
om lag 5 prosent mer kraft enn i 1990. Til sammen-
ligning var det nær nullvekst i oljeforbruket til
oppvarming fra 1990 til 1991. Overgangen fra bruk
av olje til bruk av elektrisitet synes dermed å fort-
sette. Denne overgangen kan henge sammen med
at flere elektrisitetsverk nå tilbyr fleksitariffer over-
for sine kunder, noe som innebærer at kundene i
perioder med stor krafttilgang kan oppnå vesentlige
rabatter pd elektrisitet. I 1990 var prisen pr. enhet
nyttiggjort energi i gjennomsnitt lavere for olje enn
for elektrisitet. På grunn av oppgang i räoljeprisene
gjennom 1990, som først slo ut i produktprisene i
1991, og en kraftig økning i miljOavgiftene på pe-
troleumsprodukter i 1991, var oljeprisen høyere
enn elektrisitetsprisen i 1991.

Tilveksten i midlere årsproduksjonskapasitet var
0,3 TWh i 1991 mens tilveksten i 1990 var 0,5
TWh. Sammenlignet med gjennomsnittlig tilvekst
i midlere ärsproduksjonskapasitet i perioden 1980
til 1989, som var 1,8 TWh, er dette lave tall. Det
pågår utbygging av Svartisen og Meråker. Tilsam-
men vil disse utbyggingene øke produksjonskapa-
siteten med 2 - 3 TWh.

Omorganisering av kraftmarkedet
Energiloven (0t.prp.nr. 43 (1989-1990)) ble gjort
gjeldende fra 1. januar 1991. En av hovedintensjo-
nene i denne loven var å forsOke d skille produk-
sj onsverkene og de enhetene som kanbetraktes som
naturlige monopoler, overfOrings- og fordelings-
verkene. Som en oppfølging av energiloven og dens
intensjoner ble det i St.prp.nr. 100 (1990-1991)
"Omorganisering av Statkraft" foreslått d etablere
to nye selskaper i stedet for det tidligere Statkraft.
Statkrafts produksjonsverk blir samlet i et nytt pro-
duksjonsselskap Statkraft SF, mens nettvirksomhe-
ten blir samlet i et nettselskap Statnett SF. Det
forutsettes at alle aktører i kraftmarkedet får tilgang
til nettet gjennom det nye nettselskapet, og at Stat-
kraft SF må konkurrere på lik linje med andre
leverandører om bruk av overfOringskapasiteten.

Tariffsystemet for overfOring av kraft er under
revisjon, og nytt tariffsystem er forutsatt satt i verk
fra mai i år. Norges vassdrags og energiverk (NVE)
skal være kontrollinstans for å sikre en mest mulig
optimal utnyttelse og prising i overfOrings- og for-
delingsnettet.

Fra 1. mai 1991 ble markedet for tilfeldig kraft
åpent for alle, men det kreves en engangsavgift på
50.000 kroner for d delta. Nyopprettede kraft-
meglerfirmaer, som Bergen energi og Norgeskraft,
er i dag aktive i markedet for tilfeldig kraft. I nær



VOLUMUTVIKLINGEN FOR VARER FRA
PRIMÆRNÆRINGENE
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framtid vil det bli opprettet et marked for regule-
ringskraft. Her vil produsenter med tilgjengelig
kraft, eller forbrukere som kan stenge av forbruket
på 15 minutters varsel, tilby kraft. Fleksibiliteten i
det norske kraftmarkedet er dermed større enn tid-
ligere.

Primærnæringene
Bruttoproduksjonen i primærnæringene avtok med
1,6 prosent i 1991 ifølge foreløpige nasjonalregn-
skapstall. Etter et særlig godt år i jordbruket i 1990,
falt produksjonen i denne sektoren med 4,3 prosent
i 1991. Den overveiende delen av nedgangen fant
sted innenfor planteproduksjonen. Ogsä i skogbru-
ket gikk produksjonen ned, mens det fortsatt var
produksjonsvekst i fiskesektoren. Sterk vekst i
fangstene av lodde og torsk var den viktigste fakto-
ren bak denne utviklingen, mens det var en svak
nedgang i produksjonen av oppdrettsfisk.

Eksporten av primæmæringsprodukter, som alt
overveiende består av fisk, avtok i 1991. Nedgang-
en tiltok mot slutten av året. Ogsä leveransene av
primæmæringsvarer til hjemmemarkedet gikk ned

1991, til tross for fortsatt lageroppbygging, først
og fremst av oppdrettsfisk.

Prisene pa primEemæringsprodukter økte mode-
rat i 1991, etter svært svak vekst aret fOr. En relativt
kraftig økningi prisstigningstakten for fisk til hjem-
memarkedet var den viktigste faktoren bak denne
utviklingen. Eksportprisene for primæmæringspro-
dukter falt i 1991, og med unntak av en midlertidig
oppgang gjennom 1990 har eksportprisene vært i
nedgang siden begynnelsen av 1988.

Bruttoinvesteringene i prim ærnæringene fortsat-
te å falle i 1991, om lag i samme takt som gjennom

MARKEDSUTVIKLINGEN FOR PRIMÆR-
NÆRINGS VARER
Prosentvis endring fra året før l)

Volum	 Pris
Mrd.kr 	

1991 1990 1991 1990 1991

Produks on 43,3 6,9 -1,5 0,8 1,9
Eksport'

 

3,4 5,4 -3,3 -1,2 -2,0
Hjemmeleveranser 39,9 7,0 -1,4 0,9 2,3
Import 5,1 -7,4 -1,4 1,1 3,1

Innenlandsk
anvendelse
Lagerendring3)
Innenlandsk etter-
spørsel

	45,0 5,2 -1,4	 1,0 2,4
0,5	 5,5 -0,2	 ••	 ••

44,5 -0,5	 1,2 0,1	 3,6

1)I basisverdi.
2) Inneholder reeksport.
3) Vekstbidrag.

PRIMÆRNÆRINGENE. PRODUKSJON OG
FAKTORETIIERSPØRSEL
Prosentvis endring fra året for

Volum	 Pris
Mrd.kr 	

1991 1990 1991 1990 1991

Bruttoproduksjonl) 44,1 6,9 -1,6 0,9 1,8
Vareinnsats	 26,5 5,0 2,2 2,7 3,7
Bruttoprodukt 	 17,6 9,5 -6,5 -1,4 -1,0

Sysselsetting 	 242,0 -3,0 -4,2	 ..
Bruttoinvesteringer 5,4 -4,0 -4,4 0,4 -0,6
- bygn. og anlegg 2,5 6,2 0,8 1,6 -2,8
- mask. og transport-

midler	 3,0 -10,6 -8,4 -0,5 	 1,1

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



PRODUKSJON OG INVESTERING I PRIMÆRNÆRINGENE
Sesongjustert og glattet. 1987 = 100
120

110"

100"

90"

80-

70"

60 Iit.I	 u	 u.
87.1	 88.1	 89.1	 90.1	 91.1

Bruttoprodukt
	

Bruttoinvesteringer

ØKONOMISK UTSYN
	

63

de to foregående drene. Det ser ut til at investering-
ene har stabilisert seg pa et klart lavere nivå enn det
som har vært vanlig de siste 10-20 drene. Det var
nedgang i investeringene både i jordbruket og i
fiskesektoren. Overkapasitet og ressursproblemer
innenfor fiske og fiskeoppdrett og debatten de se-
nere årene om omlegging av jordbrukspolitikken i
retning av lavere støttenivå, har trolig spilt en ve-
sentlig rolle for denne utviklingen.

Sysselsettingen i primærnæringene ble redusert
med 6000 personer fra 1990 til 1991. Nedgangen i
antall utførte timeverk var relativt sett om lag like
sterk, vel 4 prosent. Gjennom 1980-årene var sys-
selsettingsreduksjonen i primærnæringene på vel
3000 personer pr. ar. Av en samlet sysselsetting på
125 000 personer i primærnæringene i 1991, ar-
beidet rundt 99 000 i jordbruket. Sysselsettingen i
denne næringen ble redusert med nær 4000 fra 1990
til 1991.

Utenriks sjøfart
Bruttoproduksjon i utenriks sjøfart vokste i verdi
med 10,3 prosent fra 1990 til 1991. Regnet i volum
økte produksjonen 3,1 prosent, mens prisene gikk
opp med 7,0 prosent. Den reduserte veksten i akti-
viteten i forhold til i årene 1988-1990 (11,3 prosent
i gjennomsnitt) har sammenheng med en sterk ned-
gang i investeringene i 1991 (kjøp av skip - salg av
skip) i forhold til de tre foregående drene. Mestep-
arten av inntektene i norsk utemiks sjøfart er i
dollar. Dette vil si at prisendringen regnet i norske
kroner er sammensatt av endringer både i fraktrate-
ne (målt i dollar) og i dollarkursen. Den gjennom-
snittlige dollarkursen ate i 1991 i forhold til 1990
med 3,6 prosent, og fraktratene ate dermed med
3,4 prosent i gjennomsnitt. Netto fraktinntekter
løpende priser) i utenriks sjøfart etter utenriksregn-
skapet (fraktinntekter i utlandet fratrukket utgifter
i utlandet, hovedsakelig til vareinnsats) økte med
24,8 prosent til 22,1 milliarder kroner i 1991.

Veksten i den norske utenriksflåten har i 1991
stoppet opp. Den var etter oppgaver fra Norges
Rederiforbund ved siste årsskiftet pd 54,0 millioner
dødvekttonn (dvt) mot 55,0 millioner tonn et år
tidligere. I 1989 og 1990 var veksten i utenriksflå-
ten hhv. 39 og 13 prosent. Av den samlede norske
utenriksflåten ved årsskiftet 1991/1992 var 1151
skip pd tilsammen 40,7 millioner dødvekttonn regi-
strert i norske registre (mesteparten i NIS). 365 skip
på 13,2 millioner dødvekttonn var registrert i uten-
landske registre. Oppgaven ovenfor over skip regi-
strert i NIS omfatter også 2,6 millioner tonn som er
utenlandsk eid. Norge og Hellas er nå de to største
skipsfartsnasjonene i Europa. For kjemikalie- og
gasstankskip er den norske andelen av verdensflå-
ten på 20-25 prosent. For de øvrige skipstypene
varierer andelene mellom 5 og 10 prosent. Marked-
sverdien av den norske utenriksflåten pr. 3 1/12-
1991 er anslått av Norges Rederiforbund til om lag
19,4 milliarder dollar, dvs. 116 milliarder kroner.

UTENRIKS SJØFART. PRODUKSJON OG FAKTORETTERSPORSEL
Prosentvis endring fra (samme periode) året for

	Volum	 Pris
Mrd.kr

1991
	

1990	 1991	 91.4	 1990	 1991	 91.4

Bruttoproduksjon 	 52,8	 9,6	 3,1	 -2,7	 -1,3	 7,0	 2,7
Vareinnsats	 32,3	 8,8	 4,0	 -3,1	 -2,0	 -2,3	 -1,5
Bruttoprodukt
	

20,5	 11,1	 1,4	 -2,1	 0,2	 25,9	 11,1

Sysselsetting
Bruttoinvesteringer

	•• 	 22,91)	 2,01)	 6,22)	 0,0 2)

	3,8	 -61,9	 -59,9	 25,5	 -0,8	 10,3	 18;0.

1)Utførte timeverk av lønnstakere og selvstendige
2) Lønnskostnader pr. utførte timeverk.
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I 1989 og 1. halvar 1990 ble det kontrahert ny-
bygginger for levering utover i 1990-årene for me-
get betydelige belOp. Kontraktmassen var ved siste
årsskifte pa 7,5 millioner dødvekttonn til en verdi
av 6 milliarder dollar, dvs. 36 milliarder kroner. I
1991 har det vært store leveringer av nye skip
samtidig som det ikke har blitt kontrahert sa mange
nye. Dette har fort til en nedgang i kontraktmassen
pä 1,3 millioner dødvekttonn i forhold til kontrakts-
massen ved Arsskiftet 1990/1991. Kontraktmassen
ved ärsskiftet 1991/92 ligger likevel høyere enn
gjennom tiarsperioden fram til og med 1989. Dette
vil fOre til betydelige leveringer av nye skip i 1992
og 1993. Utviklingen i størrelsen pa den norske
utenriksflâten i 1992 og 1993 er imidlertid ogsa
avhengig av omfanget av salg av eldre skip i disse
årene.

Fraktmarkedene
Til tross for den intemasjonale lavkonjunkturen var
det gjennomsnittlige fraktnivået i norsk utenriks
sjøfart (målt i dollar) anslått til â være 3-4 prosent
høyere i 1991 enn i 1990.

En betydelig del av den norske utenriksflåten er
tankskip for transport av råolje. Det har her - som
vanlig - vært meget kraftige svingninger, men nivå-
et for 1991 var høyere enn i 1990. For et såkalt
"stortankskip" - et tankskip på 250 000 dødvekttonn
- har den gjennomsnittlige raten vært på 25 000
dollar pr. dag mot 20 000 dollar pr. dag i 1990.
(Såkalt T/C-rate, dvs. inntekter til dekning av kapi-
talutgifter, lønninger, proviant, reparasjoner mv.
men ikke bunkers, havneutgifter mv.). Også for de
mindre tankskip var det en betydelig oppgang i
fraktratene i 1991 i forhold til 1990.

Mengden av råolje transportert med skip er an-
slått til A være noe mindre i 1991 enn i 1990.
Samtidig har det vært en svak aning i tankfläten.
Når ratene likevel har økt, skyldes det lengre trans-
portdistanser (bl.a. stengte oljeledninger fra Irak)

og en Økning i tankskip nyttet til oljelagre. I desem-
ber 1991 var tankratene meget svake, men har tatt
seg noe opp igjen på nyåret.

En annen betydelig gruppe norske skip er bulk-
skip for transport av kom, malm, kull mv. Ratene
la her 5-20 prosent over nivået i 1990. Denne utvi-
klingen må sees i lys av at ratene her stort sett var
lave i 1990 og særlig under krisen i Midt-Osten i 2.
halvår. Noe av årsaken til de gode bulkrater er at
trass i liten vekst i verdensøkonomien, har det vært
en betydelig vekst i land som er av stor betydning
for transport av varer med skip som Tyskland og
landene i det fjerne Østen (Japan, Korea mv.). Den
ate aktiviteten i det fjerne Osten har også fort til
lengre opphold i havnene for skipene p.g.a. for liten
havnekapasitet og dermed dårligere utnyttelse av
bulkflåtens transportevne.

For gass- og kjemikalietankskip ble ratene noe
svekket i forhold til 1990. For produkttankskip som
frakter raffinerte olieprodukter var det et betydelig
fall i ratene.

Beskrivelsen ovenfor gjelder først og fremst
markedet for mer kortsiktige fraktavtaler (avtaler
for en reise eller bare for noen få måneder). En del
norske skip gikk i 1991 på mer langsiktige avtaler
(avtaler for 1 eller flere Ar) sluttet i 1990 eller
tidligere. Dette vil si at ratenivået her har vært
omtrent det samme i 1991 som i 1990. For en del
norske skip, som bilskip er det faste kontrakter over
flere år mellom rederier og transportbrukeren.

Pa skipsfartshold regner en nå stort sett med at
ratenivået i 1992 vil bli lavere enn i 1991. Svak
vekst i verdensOkonomien og dermed i etterspørse-
len etter sjOtransport, sammen med en viss økning
i flåten vil bidra til dette.

Privat tjenesteyting
Ifølge foreløpige ICNR-tall Økte bruttoproduksjo-
nen i privat tjenesteyting med 1,0 prosent fra 1990
til 1991. I varehandel og forretningsmessig tjenes-

PRIVAT TJENESTEYTING FASTLANDS-NORGE, PRODUKSJON OG INVESTERINGER.
Sesongjustert. Prosentvis endring fra foregående periodel)

Mrd.	 Volum	 Pris
kr2)
1991	 1991 1.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. 1991 1.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv.

Bruttoproduksjon
	

388,6
	

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

143,6
	

0,6 -1,1 -0,3	 1,0	 1,9	 3,0 -0,1	 0,0	 0,9	 0,7
Bruttoprodukt
	

244,9
	

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

Bruttoinvesteringer
	

24,2 -14,4 -16,4 -0,4 -0,8 11,7 -1,4 -3,6	 0,5	 0,1	 2,0
- bygn. og anlegg
	

9,8 -13,9 -4,7 -5,8	 2,3	 4,5 -2,7 -3,7 -0,8 -0,2 -0,5
- mask. og trsp.midler	 14,5 -14,8 -23,4	 3,6 -3,0 16,9 -0,5 -3,5	 1,3	 0,4	 3,4

1)Markedspriser.
2) Nivåtall i løpende priser.
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VOLUMUTVIKLINGEN FOR PRIVAT TJENESTEYTING,
FASTLANDS-NORGE
Sesongjustert og glattet. 1987 = 100
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teyting var produksjonen om lag uendret gjennom
1991. Utviklingen i varehandelen har nær sammen-
heng med utviklingen i privat konsum. I deler av
samferdselssektoren og i hotell- og restaurantvirks-
omhet var det Økende aktivitet. Dette ma ses i
sammengheng med en klar vekst i utlendingers
konsum i Norge. Produksjonen i bank- og forsi-
kringsvirksomhet avtok med over 3 prosent fra
1990 til 1991.

Bruttoinvesteringene i privat tjenesteyting falt
med over 14 prosent regnet i volum fra 1990 til
1991. Nedgangen var betydelig i 1.kvartal som en
fOlge av at nivået på investeringer i fly i samferd-
selssektoren var spesielt høyt i 1990. I 2.kvartal og
3.kvartal var investeringene om lag uendret, mens
nye investeringer i fly og en viss økning i investe-

ringene i varehandelen bidro til volumoppgang fra
3.kvartal til 4.kvartal. Overkapasitet av nærings-
bygg har fort til betydelig nedgang i investeringene
de siste Arene. Fra 1990 til 1991 falt investeringene
i forretningsbygg med nærmere 30 prosent og det
er ingen klare tegn til utflating. Investeringene i
maskiner og transportmidler er preget av utvikling-
en i samferdselssektoren. Fra 4.kvartal 1990 til
1.kvartal 1991 falt nivået på disse investeringene
med 24 prosent, men Økte med 17 prosent igjen fra
3.kvartal til 4.kvartal i fjor.

Foreløpige KNR-tall viser at antall sysselsatte
privat tjenesteyting avtok med 0,9 prosent fra 1990
til 1991. Innen finansiell tjenesteyting varnedgang-
en størst med 3,5 prosent, mens sysselsettingen i
varehandelen avtokmed 2,6 prosent. En midlertidig
aning av antall sysselsatte i varehandelen fra
2.kvartal til 3.kvartal i fjor skyldtes antakelig Okt
bruk av ferievikarer. Antall sysselsatte ble ogsa noe
redusert i samferdselssektoren i fjor, mens i hotell-.
og restaurantbransjen har sysselsettingen vært uen.-
dret fra 1990 til 1991. Antall sysselsatte i eiendoms-
drift og forretningsmessig tjenesteyting ate svakt
i samme periode.

Lonnsveksten i privat tjenesteyting var ifølge
KNR høyere enn den gjennomsnittlige - lønnsvek-
sten i Økonomien fra 1990 til 1991. Dette har sam-
menheng med at det ble gitt kronetillegg til noen
grupper ved lønnsoppgjøret i fjor og med at lønns-
glidningen har vært hOyere enn for andre grupper.
Ansatte i hotell- og restaurantvirksomhet og i vare-
handelen, som ligger pa et lavere lønnsniva enn
gjennomsnittet, fikk kronetillegg pa hhv. kr 2,25 og
2,50 ved lønnsoppgjøret i 1991. I finansiell tjenes-.
teyting har redusert bemanning og lokale lønnstil-
legg bidratt til å trekke det gjennomsnittlige lønn-
snivået opp. Høyest lOnnsvekst pr. timeverk hadde
ansatte i hotell- og restaurantvirksomhet med 6,2
prosent. I andre deler av privat tjenesteyting var
lønnsveksten pr. timeverk om lag 5,7 prosent fra
1990 til 1991.

Faktorinntekt, lOnnskostnader og drifts-
resultat
De foreløpige nasjonalregnskapstallene for 1991
viser at bruttonasjonalproduktet Økte med 27,8 mil- ,

liarder kroner i løpende priser, mens faktorinntek-
ten Økte med 25,1 milliarder kroner eller vel 5
prosent.

Mye av Økningen i faktorinntekten skyldes økte
inntekter i oljenæringer og utenriks sjøfart, slik at
for fastlands-Norge Økte faktorinntekten med 17,4
milliarder eller 4,2 prosent. Lønnskostnader og
driftsresultat forfastlands-Norge vokste begge med
over 4 prosent fra 1990 til 1991. Lonnskostnadene
utgjorde 78 prosent av samlet faktorinntekt i 1991.
Denne andelen ser ut til å ha stabilisert seg rundt
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BRUTTONASJONALPRODUKTET ETTER INNTEKTSART
Milliarder kroner

Endring fra 1990 til 1991

1990	 1991	 Absolutt	 Prosent

Bruttonasjonalprodukt 	 662,4	 690,2	 27,8	 4,2
Kapitalslit	 99,8	 100,4	 0,6	 0,6
Indirekte skatter, netto	 72,0	 74,1	 2,1	 2,9

Faktorinntekt 	 490,6	 515,7	 25,1	 5,1
Lønnskostnader	 342,1	 355,8	 13,7	 4,0
Driftsresultat	 148,5	 159,9	 11,4	 7,7

Fastlands-Norge
Bruttoprodukt	 545,6	 563,6	 17,9	 3,3
Faktorinntekt	 419,5	 437,0	 17,4	 4,2
Lønnskostnader	 327,8	 341,2	 13,4	 4,1
Driftsresultat	 91,7	 95,7	 4,0	 4,5

dette nivået. Utviklingen i faktorinntekt og driftsre-
sultat varierer betydelig mellom næringer etter kon-
kurransetype. Ifølge foreløpige tall sank faktorinn-
tekten for utekonkurrerende fastlandsnæringer med
6 prosent fra 1990 til 1991, noe som i stor grad
skyldes at eksportprisene fortsatte å synke i 1991.
Lønnskostnadene ate med 2 prosent og driftsre-
sultatet ble dermed kraftig redusert.

Veksten i faktorinntekten fra 1990 til 1991 for
hjemmekonkurrerende næringer er beregnet til
knapt 5 prosent, samtidig som lønnskostnadene
gikk noe ned. Driftsresultatet Økte klart.

Faktorinntekten i skjermede næringer steg ifølge
beregningene med 4,5 prosent, mens lØnnskostalad-
ene Økte med knapt 5 prosent. Faktorinntekt og
lonnskostnader i offentlig forvaltning ate med
knapt 8 prosent fra 1990 til 1991. Driftsresultatet i
skjermede næringer Økte med ca. 3,5 prosent fra
1990 til 1991.

Usikkerheten som hefter ved foreløpige tall kan
gi særlig store utslag i residualstørrelser som fak-
torinntekt og driftsresultat. Usikkerheten er størst
på detaljert niva. Sd kort tid etter arets utlOp har en
derfor valgt A presentere inntektstall bare for noen
aggregerte grupper av næringer.
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Virkninger av skattereformen på investeringsinsentiver

For å illustrere hvilke effekter skattereformen kan
ha på realinvesteringene i bedriftene, skal vi i det
fOlgende ta utgangspunkt i en bedrift som vurderer
et investeringsprosjekt som gir en liten endring i
bedriftens samlede produksjonskapasitet. Bedrif-
tens eiere antas â akseptere prosjektet dersom kapi-
talinntektene (salgsinntektene fratrukket løpende
kostnader som kjøp av råvarer og utbetaling av
arbeidslønn) er større enn kapitalkostnadene samt
de ekstra skatter som følger med investeringen.
Kapitalkostnadene i løpet av et år er lik verdifallet
som følger av slitasje og elde (depresieringen) pluss
rentekostnaden på den bundne kapital minus even-
tuelle kapitalgevinster som følge av prisstigning på
kapital. Et investeringsprosjekt som akkurat ligger
på grensen til å bli akspetert, kan sies å definere en
nedre grense for hvilken avkastning før skatt som
investorer må kreve for å akseptere prosjekter. Der-
som skattereformen fører til reduksjon i tallet på
prosjekter som oppfyller dette minstekravet, og det
ikke samtidig skjer andre endringer som påvirker
prosjektenes lønnsomhet, burde følgelig realinves-
teringene i norske bedrifter i Norge gå ned. Hvor
stor nedgangen blir, krever imidlertid nærmere in-
formasjon om hvor mange prosjekter som faller
bort.

En hensikt med skattereformen er at skattesyste-
met skal bli mer "nøytralt". Nøytralitet betyr i denne
sammenheng at systemet ikke skal påvirke minste-
kravet til avkastning før skatt og dermed omfanget
av investeringsprosjekter som aksepteres, uansett
hva det investeres i og hvem som investerer. Et
eksempel på en nøytral beskatning av overskudd er
et system der produksjonskostnadene inklusive de
faktiske kapitalkostnader, kan trekkes fra salgsinn-
tektene ved beregningen av det skattepliktige over-
skuddet. I tillegg må skattesatsen på denne form for
kapitalinntekter være den samme som på andre ka-
pitalinntekter som f.eks. renteinntekt. I praksis er
det imidlertid nærmest umulig å lage generelle re-
gler som fanger opp de faktiske kapitalkostnader
fordi mange av disse ikke registreres gjennom mar-
kedstransaksjoner. Dette gjelder depresiering,
urealiserte kapitalgevinster og avkastning på egen-
kapital. Det er alment antatt at de tidligere skatte-
regler ga adgang til høyere avskrivninger av et
driftsmiddel enn det som svarer den faktiske depre-
sieringen. I så fall introduserte skatteloven et ele-
ment av subsidiering av driftsmiddelet, vel og mer-
ke når sammenligningsgrunnlaget er et nøytralt sys-
tem. Subsidieringen ligger i at fradragene fremskyn-
des i forhold til den faktiske depresiering, og at deler
av skattebetalingen dermed utsettes. Dette innebx-
rer i realiteten et rentefritt lån for eieren og er et
eksempel på en skattekreditt. Eierens fordel av en
skattekreditt øker med størrelsen på skattesatsen og
med renten.

For å gi en viss pekepinn om hvordan minstekra-
vet til avkastning før skatt kan tallfestes, kan det
være nyttig med et konkret eksempel som viser
hvordan skattesystemet påvirker de effektive rente-
kostnadene. La oss anta at bedriften eies av en
personlig næringsdrivende som i utgangspunktet
befinner seg på høyeste progresjonstrinn i skatteta-
bellen, og vi tar utgangspunkt i skattereglene i 1991.
Ved egenkapitalfinansiering er rentekostnaden lik
det vedkommende kunne fått ved A plassere inves-
teringsbeløpet i banken etter skatt. Vi antar at den
nominelle innskuddsrenten er 10%. Med en skatte-
sats på 40,5% på renteinntekt, er rentekostnaden
redusert til snaut 6% etter skatt. Vi antar at nærings-
virksomheten gir en mer usikker inntekt enn bank-
plasseringen. Dette må kompenseres med en såkalt
risikopremie i form av en tilleggsavkastning på 6%
for at den næringsdrivende skal oppfatte de to plas-
seringsalternativene som likeverdige. Hvis vi regner
dette inn i rentekostnadene, må avkastningen av
investeringsprosjektet være minst 12% etter skatt. I
1991 var øverste marginalskatt på næringsinntekt
57,8%, når vi inkluderer trygdeavgift og toppskatt.
Men denne kunne reduseres til en "effektiv" sats på
56% når vi tar hensyn til adgangen til skattefrie
avsetninger til konsolideringsfond og den tidligere
delingsmodellen for næringsinntekt. Dette krever at
avkastningen før skatt må være minst 27,3%. La oss
alternativt se på hva rentekostnadene blir dersom
investeringsbeløpet anefinansieres. Vi antar at ban-
ken også krever en kompensasjon for risiko ved
utlånet til dette prosjektet på 6%, slik at lånerenten
er 16%. Disse kan imidlertid trekkes fra ved bereg-
ning av skattepliktig overskudd med en effektiv
marginalskattesats lik 54,4%, altså en betydelig
høyere skattesats enn den som er lagt på personlige
renteinntekter. Rentekostnaden etter skatt blir da
kun 7,3%. For å dekke denne rentekostnaden må
avkastningen av prosjektet før skatt være minst
16,6%,altså over 10 prosentpoeng lavere enn ved
egenkapitalfinansiering. Sammenligningsvis ville
fullstendig skattefritak på alle kapitalinntekter gitt
et minstekrav til avkastning på 16%.

En mer fullstendig beregning av sammenhengen
mellom minstekrav til avkastning og skattesystem,
krever en tallfesting av 1) de skattekreditter som
oppstår som følge av at avskrivningene ikke svarer
til depresieringen og at kapitalgevinster beskattes
forskjellig fra ordinære salgsinntekter, 2) betyd-
ningen av at formuesskatten generelt ikke behandler
finansielle fordringer på samme måte som drift-
smidler, samt 3) at de relevante skattesatsene er
avhengig av eierformen for bedriften. Når det gjel-
der eierform har vi nedenfor gjort beregninger for
aksjeselskap i tillegg til personlig eide foretak.
Beregningene for aksjeselskap tar hensyn til at be-
driftens beslutninger skal tjene aksjonærenes inter-
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esser, og at beskatningen både på selskapets og
aksjonærens hand derfor kommer i betraktning. Ak-
sjeselskaper betaler skatter året etter inntektsåret.
Dessuten kan et aksjeselskap velge egenkapitalfi-
nansiering ved aksjeemisjon i tillegg til å holde
tilbake utbytte. En fyldigere beskrivelse av bereg-
ningsmetoden er gitt i økonomiske analyser nr. 3
1991.

I de følgende beregninger har vi antatt at prisen
på kapitalvarer stiger med 4% pr. år. Et nøytralt
skattesystem innebærer dermed et minstekrav til
avkastning på 10% + 6% - 4% = 12%. Som en
illustrasjon er det forutsatt at den faktiske depresie-
ringen er lik Nasjonalregnskapets kapitalslitrater for
de ulike typer driftsmidler. Figurene nedenfor viser
minstekravet til avkastning før og etter skatterefor-
men for bedrifter eid av personlig næringsdrivende
og aksjeselskap. I begge tilfelle er det antatt at
halvparten av investeringsutgiften lånefinansieres.
Når det gjelder endringer i formelle skattesatser og
avskrivningsregler m.v. vises til kapittelet om den
økonomiske politikken.

For aksjeselskaper virker endringene i skattere-
glene fra 1991 til 1992 til å øke minstekravet til
lønnsomhet. Dette gjelder alle kapitalarter vi har
sett på. Hovedforklaringen er at skattereformen
medfører en reduksjon i skattekredittene. Dette
skyldes at avskrivningssatsene i 1992-systemet er
redusert ned mot Nasjonalregnskapets depresie-
ringsrater, kombinert med at lavere skattesatser re-
duserer verdien av gjenværende skattekreditter.
økningen i minstekrav til avkastning er spesielt
kraftig for skip hvis man tidligere utnyttet de spesi-
elle reglene for gevinstbeskatning som kunne gi så
store skattekreditter at investeringer som er taps-
bringende før skatt, ble gjort akseptable etter skatt.

Minstekrav til avkastning for skatt pr. krone ved
investering i aksjeselskaper. Nøytralitet ved 12 prosent.
Prosent.

Fortsatt er den skattemessige behandlingen av skip
og maskiner noe gunstigere enn for de øvrige kapi-
talarter. For de sistnevnte har man under våre for-
utsetninger oppnådd en relativt høy grad av nøytra-
litet i kapitalinntektsbeskatningen av aksjeselska-
per.

For personlig næringsdrivende er virkninger på
minstekravet til avkastning ved vårt valg av forut-
setninger mer uklar. Dette til tross for at reduksjonen
i verdien av skattekredittene også gjør seg gjeldende
for personlige næringsdrivende. Bildet domineres
imidlertid av at skattekorrigerte rentekostnader
knyttet til finansiering ved egenkapital faller. Dette
har sammenheng at den nye delingsmodellen for
næringsdrivende øker de effektive rentefradragene,
samtidig som reduksjonen i marginalskatten på næ-
ringsinntekt krever en lavere avkastning før skatt for
A dekke en gitt rentekostnad. I det regneeksempelet
vi her har presentert, gir de nye skattereglene en viss
favorisering av personlig næringsdrivende i forhold
til aksjeselskap.

Det bør understrekes at denne typen beregninger
ikke sier noe om effektene på den samlede lønns-
omheten av et selskap. Man bør også være varsom
med å generalisere utfra de utvalgte illustrasjonene
fordi de kan være svært følsomme overfor valg av
forutsetninger. Dessuten tar ikke beregningene hen-
syn til mulige tilbakevirkninger fra skattereformen
til relevante markedsstørrelser som f.eks. kapitalva-
repriser. Nettopp disse kan tenkes å bli påvirket
negativt dersom skattereformen reduserer selskape-
nes samlede inntjening etter skatt. Med et tilstrek-
kelig verdifall på driftsmidler kan man havne i den
situasjon at de tidligere avskrivningssatsene gir en
bedre tilnærmelse til den faktiske depresiering enn
de nye satsene.

Minstekrav til avkastning før skatt pr. krone ved
investering i personlig selskap. Nøytralitet ved 12 prosent.
Prosent.
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Privat næringsvirksomhet i alt	 1980-90
1990-91

Privat næringsvirksomhet
ekskl. oljevirksomhet og	 1980-90
utenriks sjøfart	 1990-91
Primærnæringer	 1980-90

1990-91

Industri og bergverk	 1980-90
1990-91

Skjermet 	 1980-90
1990-91

Utekonkurrerende2) 	1980-90
1990-91

Hjemmekonkurrerende	 1980-90
1990-91

Bygge- og anleggs-	 1980-90
virksomhet	 1990-91

Kraftforsyning 	 1980-90
1990-91

Tjenesteyting	 1980-90
1990-91

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

	

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

	

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

	

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

	

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

	

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

	

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

	

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

	

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

	

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

	

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

	

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

	

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

	

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

	

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

	

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

	

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

	

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

	

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

	

1,3	 -0,4	 0,4	 1,3	 2,0
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Produktivitet

BIDRAG TIL PRODUKSJONSUTVIKLINGEN FRA ARBEIDSKRAFT, KAPITAL OG TOTAL-
FAKTORPRODUKTIVITET
Gjennomsnittlig prosentvis årlig endring 1980-90 og 1990-91. 1988-priser.

	Brutt9	 Arbeids

	

produkt' ) 	kraft

Total Arbeids-
Real- produk- produk-

kapital' ) 	tivitet	 tivitet

1)Metoden for beregning av total faktorproduktivitet krever at volumendringer i aggregerte næringer
beregnes som et veid gjennomsnitt av vekstratene i enkeltnæringene, med løpende verdiandeler som vek-
ter. Dette avviker fra beregningsmetoden i nasjonalregnskapet, og vekstratene for bruttoproduktet og re-
alkapital i tabellen er derfor generelt forskjellig fra dem man finner i nasjonalregnskapet.
2) Eksklusiv raffinering av jordolje.

Tabellen dekomponerer veksten i produksjonen,
målt ved bruttoproduktet i faste 1989-priser, i bi-
drag fra arbeidsinnsats, realkapital og vekst i total
faktorproduktivitet. Veksten i den totale faktorpro-
duktiviteten er dermed et mål for evnen til  â utnytte
den samlede innsatsen av arbeidskraft og kapital,
og vil reflektere tekniske fremskritt, bedre organi-
sering, bedre utnytting av kapasitet og stordriftfor-
deler mv. Bidragene fra arbeidsinnsats og kapital
er beregnet ved â multiplisere endringene i disse
innsatsfaktorene med deres respektive andeler av
samlede produksjonskostnader. For nærmere
gjennomgang av metoden for å beregne total fak-
torproduktivitet, se Økonomiske analyser nr. 8,
1986.

Veksten i total faktorproduktivitet var i 19912,8
prosent, 1,2 prosentpoeng lavere enn veksten i
arbeidsproduktiviteten. Denne forskjellen mellom

de to produktivitetsmâlene reflekterer at kapitalens
produktivitet økte betydelig mindre enn arbeids-
produktiviteten. Dette var også typisk for utvi-
klingen på 1980-tallet. Imidlertid var produktivi-
tetsveksten sterkere i 1991 enn den gjennomsnitt-
lige produktivitetsveksten på 1980-tallet. Blant de
landbaserte næringene, fant den sterkeste produk-
tivitetsveksten sted i bygge- og anleggsvirksomhet
og skjermet industri. Dette skyldes i første rekke
bemanningsreduksjoner. Den svakeste produktivi-
tetsutviklingen fant sted i primærnæringene og i
kraftforsyning, der bruttoproduktet falt sterkt uten
like store reduksjoner i sysselsetting og produk-
sjonskapasitet. I alle næringer ga reduksjon i sys-
selsettingen et fall i det produktive bidraget fra
arbeidskraft, mens det i de fleste næringer fortsatt
var en viss vekst i kapitalens produktive bidrag, om
enn svakere enn i tidligere år.
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ARBEIDSMARKEDET

Siden sommeren 1987 har sysselsettingen vært pre-
get av en svak utvikling. Spesielt gjennom 1988 og
1989 var fallet usedvanlig sterkt. Nedgangen stop-
pet opp gjennom 1990, og mot slutten av dette året
var det visse tegn til vekst. I 1.halvår av 1991 kom
det et nytt sterkt fall i sysselsettingen. I 2.halvår har
nedgangen i sysselsettingen trolig stoppet opp på
ny, men det er fortsatt lite som tyder på ny vekst i
sysselsettingen.

Arbeidsledigheten Økte kraftig gjennom 1988 og
langt inn i 1989 som en følge av nedgangen i
sysselsettingen. Gjennom 1990 var det sesongjus-
tert en svak nedgang i ledigheten, som imidlertid
har blitt avlOst av en klar økning i ledigheten gjen-
nom 1991. I følge Statistisk sentralbyrås Arbeids-
kraftundersøkelser - AKU - var Økningen i ledighe-
ten fra 4.kvartal 1990 til 4.kvartal 1991 på hele
15 000 personer. I 1991 var det i gjennomsnitt
116 000 arbeidssøkere uten arbeidsinntekt. Dette
utgjorde 5,5 prosent av arbeidsstyrken, noe over
nivået i 1990. Den registrerte ledigheten ved ar-
beidskontorene har i store trekk vist samme utvi-
kling, men tallene her har fluktuert mer på grunn av
de store svingningene i tiltakene.

Summen av registrerte ledige og personer på
arbeidsmarkedstiltak Økte også klart gjennom
1991. Tallene for januar 1992 tyder pa at tendensen
fortsetter. Med sterk vekst i antall personer i yrkes-
aktiv alder og svak utvikling i sysselsettingen, er
dette også en forventet utvikling. Når ledigheten
endret seg lite gjennom 1989 og 1990, var dette
mulig fordi mange ungdommer forlot arbeidsstyr-
ken (og ledighet) til fordel for utdanning. For ung-
dorn i alderen 16 til 24 år har yrkesprosenten falt
fra 67 prosent i 1988 til snaut 58 prosent i 1991.

BEFOLKNING I YRKESAKTIV ALDER
Tusen personer

Endring fra året for
Nivå

	

1991	 1990	 1991

16-74 år i alt
	

3105
	

7	 11
25-54 år
	

1754
	

26	 29
Arbeidsstyrken
	

2144	 -8	 -16
Arbeidssøkere
	

116
	

6	 4
Sysselsatte
	

2028	 -14	 -20
Normalårsverk
	

1756	 -15	 -17

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

Sysselsettingen

Nedgangen i sysselsettingen fra 1990 til 1991 var
noe sterkere enn fra 1989 til 1990. Ittlge forelOpige
tall fra nasjonalregnskapet var det i 1991 i gjen-
nomsnitt 2 028 000 sysselsatte personer, en ned-
gang på 20 000 personer fra året fOr, eller 1,0 pro-
sent. Nedgangen i utførte timeverk varnoe sterkere,
1,2 prosent.

Nasjonalregnskapet og AKU viser i stor grad
samme nivå og utvikling i tallet på sysselsatte. De
avvikene som oppstår skyldes i stor grad at utlen-
dinger i utenriks sjøfart er utelatt i AKU, mens de
kommer med i nasjonalregnskapet. AKU gir også
kvartalstall, og disse viser at sysselsettingen justert
for normale sesongvariasjoner endret seg lite gjen-
nom 1990. Derimot falt sysselsettingen kraftig i
1.halvär av 1991, og dette forklarer nedgangen fra
1990 til 1991. I 1.halvär av 1991 var nedgangen i
antall sysselsatte noe sterkere enn for utførte uke-
verk. I 2.halvär av 1991 har denne nedgangen trolig
stoppet opp, men det er for tidlig A si om sysselset-
tingen på ny øker.

Undersøkelsesuken for AKU for juni 1991 ble
lagt tidligere enn vanlig, slik at færre skoleungdom-
mer med feriejobb kom med i tallene for AKU for
2.kvartal 1991. I tillegg var det en økning i feriefra-
været i 3.kvartal 1991, som trolig ga en økning i
antall sysselsatte i form av ferievikarer. Disse (tek-
niske) forholdene kan trolig forklare mye av
Økningen i antall sysselsatte fra 1. ti12.halvAr 1991.
Den svake utviklingen i utfOrte timeverk gjennom
1991, antyder heller ingen vekst i sysselsettingen. I
fOlge AKU var det i 4.kvartal 1991 sysselsatt

ARBEIDSSTYRKE, SYSSELSETTING OG UTFØRTE UKE-
VERK I ALT IFLG. ARBEIDSKRAFTUNDERSØKELSEN
1985=100. Sesongjustert.
106

104.

102-

100u

98-

96 -

ism

1987	 1988	 1989	 1990	 1991

Arbeids-	 • • • •• Sysselsetting ••• ••• • Utforte uke-
styrke i ah	 i alt	veillait

94 	
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SYSSELSETTING EITER NÆRING
Sysselsatte i 1000 personer. Vekstrater i prosent fra året før

Sysselsatte
personer Vekstrater fra 1990   

Nivå
	

Endring
	

Normal-
1991
	

fra 1990
	

Personer	 årsverk	 Timeverk

I alt	 2028	 -20	 -1,0	 -1,0	 -1,2

Olje og utenriks sjøfart
Fastlands-Norge

Industri og bergverksdrift
Skjermet industri
Utekonkurrerende industri og bergverk
Hjemmekonkurrerende industri

Annen vareproduksjon
Primærnæringer
Elektrisitetsforsyning
Bygge-og anleggsvirksomhet

Tjenesteyting
Varehandel
Samferdsel
Annen tjenesteyting

Offentlig forvaltning
Statlig forvaltning
Kommunal forvaltning

53
1976
296

86
47

162
274
125
20

130
822
280
145
397
583
150
433

0
-20
-14

-3
-2
-8

-16
-6
-1

-10
-7
-8
-2
2

17
1

16

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

	

0,6	 0,9

	

-1,0	 -1,3

	

-4,3	 -4,2

	

-3,4	 -3,0

	

-3,8	 -3,8

	

-4,8	 -4,9

	

-5,6	 -5,6

	

-4,2	 -4,2

	

-3,3	 -3,3

	

-7,0	 -7,5

	

-0,6	 -0,8

	

-2,3	 -2,5

	

-1,2	 -1,4

	

0,9	 0,8

	

2,9	 2,8

	

1,0	 0,8

	

3,8	 3,7

2 009 000 personer, og dette er 14 000 færre enn i
4.kvartal 1990.

Nedgangen i sysselsettingen fra 1990 til 1991 har
kommet i vareproduserende næringer som primær-
næringer, bygge- og anleggsvirksomhet og indu-
stri. Disse tre næringene hadde ifølge Nasjonal-
regnskapet en nedgang i sysselsettingen på 29 000
personer, eller drøyt 5 prosent av antall sysselsatte
i disse næringene. I følge AKU er det heller ingen
tegn til at den sterke nedgangen i disse næringene
stanset opp gjennom 1991.

I private tjenesteytende næringer med unntak av
varehandel, endret sysselsettingen seg lite fra 1990
til 1991. Mot slutten av 1991 er det visse tegn til
vekst i disse næringene, og dette gjelder også vare-
handel. Offentlig forvaltning har derimot hatt vekst
i sysselsettingen gjennom hele perioden siden
1988. Ifølge Nasjonalregnskapet økte antallet sys-
selsatte i offentlig forvaltning med 17 000 personer
fra 1990 til 1991. AKU-tallene viser at økningen
spesielt kom innen undervisning og sosiale tjenes-
ter, mens helsesektoren har hatt en noe svakere
utvikling. AKU antyder ogsa at veksten i offentlig
sektor har avtatt noe gjennom 1991. De siste to
årene har det vært en klar vridning i sysselsettingen
fra konkurranseutsatte og/eller vareproduserende
næringer til skjermede, tjenesteytende næringer, og
da i stor grad offentlig forvaltning.

Arbeidsstyrken

Fra 1990 til 1991 gikk arbeidsstyrken ned med
16 000 personer, til tross for en økning på 11 000
personer i yrkesaktiv alder 16 til 74 år. I følge AKU
var det 2 126 000 personer i arbeidsstyrken, og
dette utgjorde 68,5 prosent av befolkningen i yrkes-
aktiv alder. I Lhalvär av 1991 gikk arbeidsstyrken
ned, men økte igjen i 2.halvår. Yrkesprosenten ble
dermed bare ubetydelig lavere i 2.halvår av 1991
enn i 2.halvår av 1990. Justert for brudd i AKU, er
yrkesprosenten i 1991 likevel drøyt 3 prosentpoeng
lavere enn for toppåret 1987 og omlag på samme
nivå som på begynnelsen av 1980-tallet.

I tillegg taler endringer i alderstrukturen for en
aning i yrkesprosenten. Små fødselskull fra 1970-
tallet og 1930-tallet er i ferd med å befolke de
yngste og eldste aldersgruppene i arbeidsstyrken. I
disse gruppene er yrkesaktiviteten markert lavere
på grunn av et stort innslag av henholdsvis skole-
ungdom/studenter og uføretrygdede. Andelen som
er i de mest yrkesaktive aldersgruppene, 25 til 54
dr, Øker derfor betydelig. Legger man til grunn
konstante yrkesprosenter etter kjønn, alder og ut-
danning, vil den samlede yrkesprosent øke med
snaut 0,5 prosentpoeng pr år i de nærmeste årene.

Yrkesaktiviteten for menn i aldersgruppen 25 til
54 år har de siste årene hatt en jevn og svak tilba-
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NOEN BEGREPER I ARBEIDSMARICEDSSTATISTIKKEN

Arbeidskraftsundersokelsene - AKU

AKU gjennomføres hver måned ved at et
utvalg pA omlag 8 000 personer intervjues om
sin tilknytning til arbeidsmarkedet i en under-
søkelsesuke denne måneden. Tallene publise-
res kvartalsvis, men selv om grunnlaget da er
24 000 intervjuer er det en viss usikkerhet
knyttet til tallene på grunn av tilfeldigheter og
utvalgskjevhet. En nærmere redegjOrelse for
AKU finnes i statistisk ukehefte nummer 4,
1992.

Sysselsatte: Personer som utførte inntekts-
givende arbeid av minst en times varighet i
undersøkelsesuken, personer som normalt ut-
fØrer slikt arbeid, men som på grunn av syk-
dom, permisjon, ferie etc. ikke utfOrte slikt
arbeid i undersøkelsesuken og vernepliktige.

Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt: Perso-
ner som aktivt søker inntektsgivende arbeid
uten å være sysselsatt i undersøkelsesuken.

Arbeidsstyrken: Summen av sysselsatte og
arbeidssokere uten arbeidsinntekt.

Yrkesprosent: Andelen av en befolknings-
gruppe som befinner seg i arbeidsstyrken.
Brukt uspesifisert menes det andelen av alle
personer fra 16 til 74 Ar som er i arbeidsstyr-
ken.

Arbeidsdirektoratet
Registrerte arbeidssokere: Personer som so-
ker inntektsgivende arbeid ved arbeidskonto-
rene og som er disponible for det arbeid som
saes. Hvorvidt en person har arbeid er uten
betydning.

Registrerte helt arbeidsløse: Registrerte ar-
beidssaere som er helt uten inntektsgivende

arbeid. Skoleungdom og personer pA arbeids-
markedstiltak regnes ikke med til denne grup-
pen.

Sysselsatte i arbeidsmarkedstiltak: Perso-
ner som er sysselsatt ved ulike arbeidsmar-
kedstiltak administrert av arbeidsmarkeds-
myndighetene. Personer som gar pa arbeids-
markedstiltak kan i AKU bli klassifisert som
arbeidssøkere uten arbeidsinntekt, så lenge de
ikke hever skattepliktig lønn i en virksomhet.

Registrerte arbeidssOkere uten ordinært ar-
beid: Statistisk sentralbyrA bruker her sum-
men av registrerte helt arbeidsløse og syssel-
satte i arbeidsmarkedstiltak utenom attføring.
Summen brukes mye i offentlig debatt som et
mål pa "bruttoledighet", men inkluderer da
ofte personer på attføring som er lite påvirket
av ledighetssituasjonen. Arbeidsdirektoratet
bruker et tilsvarende tall hvor de også utelater
personer på bedriftsrettede tiltak, i tillegg til
de på attføring.

Nasjonalregnskapet
Normalårsverk: Antall normalårsverk er defi-
nen som antall heltidstilsatte personer pluss
antall deltidsansatte omregnet til heltid med
dellonnsbroken som vekt. Denne definisjonen
tar utgangspunkt i at timeverkstallet i et nor-
malArsverk er lik faktisk arbeidstid for heltids-
tilsatte.

Sysselsatte personer: Antall sysselsatte
personer er gjennomsnittlig antall heltids- og
deltidsansatte over året, og ligger nær opp til
AKUs sysselsettingsbegrep.

UtfOrte timeverk: Antall utførte timeverk
over hele året. I denne definisjonen er det tatt
hensyn til fravær og overtid.



YRKEPROSENTER ETTER KJØNN OG ALDER

Endring
Nivå
1991
	

1990-	 1988-
1991	 1991

I alt
Ungdom 16-24 år
Menn 25-54 år
Menn 55-66 år
Kvinner 25-54 år
Kvinner 55-66 år
Eldre 67-74 år

	-0,7	 -2,6

	

-3,1	 -9,4

	

-0,5	 -2,0

	

-0,9	 -4,5

	

-0,2	 -0,5

	

0,8	 0,0

	

-1,7	 -2,3

68,5
57,6
91,5
66,5
79,1
49,9

9,4

Kilde: AKU.

ARBEIDSLEDIGHET OG LEDIGE PLASSER
Tusen personer

Jan.	 Endr. fra
1992	 jan. 1991

Registrerte ledige
- permitterte
Innskrenket arbeidstid l)
Arbeidsmarkedstiltak
utenom attføring .„

Tilgang ledige plasser"
Beholdning ledige plasser

	120,8	 18,1

	

12,9	 -3,2

	

6,1	 -3,0

	

49,3	 2,0

	

14,0	 -1,5

	

4,7	 -2,0

Kilde: Arbeidsdirektoratet.
1) Gjelder desember 1991 og endring fra desember
1990.
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kegang, til tross for sterk tilbakegang i sysselset-
tingen. Dette tyder på at menn i denne aldersgrup-
pen fortsatt har en sterk tilknytning til arbeidsstyr-
ken, og dette går tydelig fram av den sterke veksten
i ledigheten blant menn. I følge AKU hadde kvinner
i årene fram til 1990 gjennomgående vesentlig
høyere ledighet. Under de to siste periodene med
høy ledighet har denne forskjellen blitt jevnet ut, og
i 1990 og 1991 har menn hatt en markert høyere
ledighet. Dette kan skyldes at mannsdominerte næ-
ringer innen vareproduksjon er sterkere rammet og
at menn har en sterkere tilknytning til arbeidsmar-
kedet.

Mot slutten av 1991 er det en viss antydning til
at yrkesprosentene for menn i aldersgruppen 30 til
54 dr igjen Oker noe. Derimot har menn 25 til 30 år
en utvikling i yrkesaktiviteten som stadig mer lig-
ner den for ungdom. Menn 55 dr og over har i lang
tid hatt tilbakegang i yrkesaktiviteten. Dette er en
utvikling som går sammen med en aning i andelen
uføretrygdede i denne aldersgruppen. I 1991 har
nedgangen spesielt kommet blant menn 67 år og
over, hvor alderstrygd er alternativet til ledighet.

Kvinner 25 år og over har hatt små endringer i
yrkesaktiviteten gjennom de siste fire årene med
svak utvikling på arbeidsmarkedet. Etterhvert som
sysselsettingen flatet ut gjennom 1990, og det kom
vekst i kvinnedominerte sektorer som helse og un-
dervisning, økte faktisk yrkesprosenten noe. I 1990
har den imidlertid endret seg ubetydelig. Når kvin-
ner 55 år og over ikke har noen tilbakegang i
yrkesaktiviteten, i motsetning til menn, må det ses
i sammenheng med at yrkesprosenten her allerede
er meget lav. I tillegg blir disse eldre kvinnene
fortløpende erstattet av yngre generasjoner kvinner
med en vesentlig sterkere tilknytning til arbeids-
markedet. Forskjellen i yrkesprosenten mellom
menn og kvinner avtar også, og er i 1991 kommet
ned i 12,3 prosentpoeng, mot 24 prosentpoeng i
1980 og hele 33 prosentpoeng i 1972. Utviklingen

i yrkesaktivitet og arbeidsledighet de siste drene
viser tydelig at kvinner ikke utgjør noen "reserve-
arbeidskraft" i norsk Økonomi.

Derimot har ungdom i alderen 16 til 24 år de siste
fire Arene hatt en utvikling i yrkesaktiviteten preget
av sterk tilbakegang og stor turbulens. Ledigheten
begynte først å stige blant ungdom, men flatet rela-
tivt raskt ut. Dette skyldes en sterk vekst i utdan-
ningssystemet som har gjort det mulig å velge ut-
danning framfor ledighet. Dette ga etterhvert en
sterk nedgang i yrkesprosentene for ungdom, hvor
en god del skyldes færre ungdommer med arbeid
som hovedaktivitet (og ikke bare færre skoleung-
dommer uten deltidsjobb). De store utslagene i
sysselsetting og arbeidsstyrke gjennom 1990 ram-
met først og fremst ungdom. På den bakgrunn er det
ungdom som har utgjort reservearbeidskraften i
norsk økonomi de senere årene.

Ledigheten
Ifølge AKU har ledigheten de siste to og et halvt
årene holdt seg på et høyt nivå rundt 100 til 120
tusen personer. Gjennom 1989 flatet ledigheten ut
etter usedvanlig sterk vekst gjennom 1988. I 1990
gikk ledigheten sesongjustert svakt ned, både målt
med tall fra AKU og fra Arbeidsdirektoratet. Gjen-
nom 1991 Økte ledigheten klart, og dette kan ses i
sammenheng med den sterke tilbakegangen i sys-
selsettingen i 1.halvår av 1991. I følge AKU var det
i gjennomsnitt 116 000 arbeidssøkere uten arbeids-
inntekt i 1991, og dette utgjorde 5,5 prosent av
arbeidsstyrken, en svak Økning på 4 000 personer
fra 1990. I 4.kvartal 1991 lå imidlertid AKU-ledig-
heten 15 000 personer høyere enn i 4.kvartal 1990.

Den registrerte ledigheten ved arbeidskontorene
har variert en god del på grunn av de store sving-
ningene i arbeidsmarkedstiltakene. Når man korri-
gerer for dette har den registrerte ledigheten i stor
grad utviklet seg på samme måte som AKU-ledig-
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heten. I 1991 var det i gjennomsnitt 100 700 regi-
strerte helt ledige, og dette er det høyeste niväet som
har vært observert i etterkrigstiden. Ved utgangen
av januar var det registrert 120 800 helt ledige, og
dette er 18 100 flere enn samme måned året for.
Utviklingen gjennom de siste månedene tyder der-
med pa at ledigheten fortsatt øker.

Normalt har AKU-ledigheten ligget høyere enn
den registrerte ledigheten fordi enkelte som søker
arbeid ikke har registrert seg ved arbeidskontorene.
Forrige gang ledigheten var høy, i 1983, var denne
forskjellen liten. När AKU-ledigheten denne gang-
en ligger klart over den registrerte ledigheten, har
det sammenheng med en endring i typen av arbeids-
markedstiltak. I 1983 bestod tiltakene i større grad
av sysselsettingstiltak hvor eventuelle deltakere
fikk lønn. NA er kvalifiseringstiltak en viktigere
gruppe, og deltakere her vil oftere være arbeidss0-
kere uten arbeidsinntekt. Dette kan tydelig ses ved
at AKU har et betydelig høyere nivå når det gjelder
langtidsledighet og ledighet blant ungdom under 20
år enn det som kommer fram av den registrerte
ledigheten. Disse to gruppene er ifølge Arbeidsdi-
rektoratet viktige målgrupper for arbeidsmarkeds-
tiltakene. Forskjellen mellom AKU og den regi-
strerte ledigheten er også minst i sommermänede-
ne, da arbeidsmarkedstiltakene er trappet sterkt
ned.

Langtidsledighet brukes mye som et mål på om-
fanget av personer som har alvorlige problemer i

forhold til arbeidsmarkedet. Dette vil omfatte per-
soner som over lengre tid har vært arbeidssøkere
uten a få arbeid. I Arbeidsdirektoratets statistikk vil
alle arbeidssØkere som har avsluttet et arbeidsmar-
kedstiltak få nullstilt den tiden de har vært arbeids-
søkere. AKU er basert på intervjuer, og spesielt vil
usikkerheten knyttet til opplysninger om forhold
bakover i tid være stor. I tillegg er langtidsledige
prioritert i forhold til sysselsettingstiltak, og de vil
da ikke bli klassifisert som arbeidssøkere uten ar-
beidsinntekt i AKU. Begge offisielle statistikker
har av disse grunner problemer med A registrere

	  53 uker og (=i 27-52 uker MI Uoppgitt og
over	 1-26 uker
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skiller Nord-Norge seg ut med vesentlig høyere
ledighet, og Finnmark har i denne forstand en le-
dighet godt over 10 prosent i 1991. Når Oslo kom-
mer ut med høy registrert ledighet, skyldes dette i
stor grad at få er på tiltak i denne kommunen.

I 1991 var i gjennomsnitt 9 900 personer berørt
av permitteringer, 5 800 færre enn året før. Inn-
skrenket arbeidstid omfattet omlag 6 000 personer,
omtrent halvparten av nivået året før. Den kraftige
nedgangen har trolig sammenheng med Lov om
lønnsplikt iverksatt 1.oktober 1990, som har gjort
det dyrere for bedriftene d benytte disse to ordning-
ene.

Justert for normale sesongvariasjoner har til-
gangen på ledige plasser holdt seg rundt 20 000 i
måneden siden slutten av 1989. Beholdningen av
ledige plasser har variert en del rundt et nivå rundt
6 500 i flere kvartaler. Dette er bare halvparten av
nivået i 1987.

omfanget av langtidsledigheten, og begge kilder vil
trolig undervurdere omfanget.

I 1991 var det i gjennomsnitt over året ifølge
AKU 41 000 arbeidssøkere uten arbeidsinntekt
som hadde vært arbeidsledige i et halvt dr eller mer,
som regnes som grensen for langtidsledighet. Dette
utgjorde omlag 35 prosent av gjennomsnittlig antall
arbeidssOkere uten arbeidsinntekt i samme periode.
Omfanget av langtidsledigheten har i den forstand
ifølge AKU dermed ikke okt fra 1990 til 1991. Som
tidligere nevnt, bor man være forsiktig med å tolke
dette som at problemene med langtidsledigheten er
under kontroll. Avgang fra arbeidsstyrken og en
aning i tiltakene kan være forklaringen.

Den regionale fordelingen av ledigheten har en-
dret seg lite de siste drene. Det er gjennomgående
små forskjeller mellom de ulike landsdelene når det
gjelder andelen av arbeidsstyrken som er registrerte
ledige. Akershus og Sogn og Fjordane har markert
lavere ledighet, men ingen fylker skiller seg spesielt
ut i negativ retning. Årsaken til dette er en "skjev"
regional fordeling av tiltakene, og dette kommer
tydelig fram når man ser på summen av registerte
ledige og personer på arbeidsmarkedstiltak. Da

Arbeidsmarkedstiltakene
I gjennomsnitt var 49 300 personer sysselsatt ved
arbeidsmarkedstiltak utenom attføring i 1991, og
dette er 4 800 flere enn i 1990. Nivået på tiltakene
de siste to-tre drene har vært vesentlig over nivået
under forrige periode medhOy ledighet, da tiltakene
utenom attføring i 1985 omfattet 26 000 personer.

Kvalifiseringstiltak er den klart viktigste grup-
pen. I 1991 omfattet disse snaut 65 prosent av alle
tiltakene, og fordelte seg på arbeidsmarkedskurs og
praksisplasser med henholdsvis 18 700 og 12 600
personer i 1991. I alt 9 100 ungdom under 20 år var
sysselsatt ved arbeidsmarkedstiltak utenom attfø-
ring. Dette var omlag 3 100 flere personer enn
antall registrerte ledige i samme aldersgruppe i
1991. Ordningen arbeid for trygd sysselsatte 8 400
personer i 1991, en Økning på 1 300 i forhold til
1990.

Summen av registrerte ledige og personer på
arbeidsmarkedstiltak utenom attføring viste se-
songjustert en klar vekst gjennom 1991, etter d ha
endret seg lite gjennom 1990. Dette er også med å
understreke at ledigheten i 1991 igjen tok til å
vokse. Ved utgangen av januar 1992 var det
170 000 personer som var registrert ledige eller
sysselsatt ved arbeidsmarkedstiltak utenom attfø-
ring, omlag 8 prosent av arbeidsstyrken, og 21 000
flere personer enn ved utgangen av januar 1991.



LØNNSØKNING ETTER NÆRING
Prosentvis vekst fra året før

Pr.
	normal-	 Pr.
	årsverk	 timeverk

1990 1991 1990 1991

I alt	 4,7	 4,8	 5,0	 5,0

Fastlands-Norge
Primærnæringer
Oljeutvinning og

rørtransport
Industri og bergverk

Skjermet industri
Utekonk.industri
Hjemmekonk. industri

Bygg og anlegg
Varehandel
Samferdsel
Hotell og rest.
Finansiell tj.yting
Forr.messig tj.yting
Offentlig forv.

Stat
Kommune

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

	

5,2	 5,6	 5,6	 5,7

	

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

	

6,0	 5,0	 6,0	 5,0

	

6,0	 5,3	 5,5	 4,9

	

7,4	 6,3	 8,2	 6,6

	

5,5	 4,4	 5,6	 4,5

	

3,0	 3,8	 3,5	 4,4

	

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

	

5,4	 5,6	 5,6	 5,7

	

5,9	 6,0	 5,9	 6,2

	

5,8	 5,6	 6,4	 5,7

	

5,5	 5,6	 5,9	 5,7

	

4,1	 4,9	 4,3	 5,1

	

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

	

4,0	 5,0	 4,1	 5,0
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LØNNS- OG PRISUTVIKLINGEN

Lønnsutviklingen

Ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall økte gjen-
nomsnittlig lønn pr. timeverk for fastlands-Norge
med 5,1 prosent fra 1990 til 1991 mot 5,3 prosent
året før. Ifølge Det tekniske beregningsutvalget for
inntekstoppgjørene var overhenget inn i 1991 dob-
belt som stort som året før, noe som isolert sett bidro
til høyere lønnsvekst i 1991 enn i 1990. På den
annen side ble rammen for lønnsveksten ved lønns-
oppgjørene noe lavere i fjor enn året før. Lønnsglid-
ningen, som ble sterkt begrenset i perioden med
lovregulering av inntektene, ser ut til â ha tiltatt noe
fra 1990 til 1991.

Lønnsvekstens fordeling på ulike grupper av
lønnstakere er om lag den samme i 1991 som i 1990.
De fleste grupper hadde en timelønnsvekst på mel-
lom 4,5 og 6 prosent. Ansatte i bygge- og anleggs-
virksomhet hadde lavest lønnsvekst pr. time med
4,4 prosent, mens lønnsveksten var sterkest i ute-
konkurrerende industri med 6,6 prosent. De samme
gruppene hadde hhv. lavest og høyest lønnsvekst
også i 1990, men differansen mellom gruppenes
lønnsvekst har blitt mer enn halvert fra 1990 til
1991. Et stort overheng inn i 1991 for kommunean-

satte bidro til at årslønnveksten ble noe større for
ansatte i kommunene enn for ansatte i staten, mens
det motsatte var tilfelle Aret før.

Det tekniske beregningsutvalget for inntekts-
oppgjørene har ansikt det gjennomsnittlige lønns-
overhenget inn i 1991 til 2,6 prosent. Overhenget
var størst for ansatte i kommunesektoren med 4,5
prosent, fordi tarifftilleggene i 1990 ble gitt utover
i Aret. For andre lønnstakergrupper var overhenget
på 2-3 prosent. Overhenget im i 1992 er anslått til
1 3/4 prosent. Siden ansatte i staten rykket opp ett
lønnstrinn fra 1.september i fjor, er overhenget
større enn for andre grupper. Overhenget for stats-
ansatte er anslått til 3 1/2 til 3 3/4 prosent, mens de
fleste andre lønnstakere vil ha overheng på mellom
1 og 2 prosent. Det gjennomsnittlige lonnsover-
henget inn i 1992 er anslått til 1 3/4 prosent.

LOnnsbegreper

I nasjonalregnskapet regnes utbetalt lønn in-
klusive overtidsgodtgjørelse og andre ytelser
som lønnstakere mottar. Antall utførte time-
verk regnes tilsvarende inklusive overtid og
eksklusive fravær. Veksten i lOnnpr. timeverk
fra et år til det neste (lønnsvekst pr. timeverk)
avhenger derfor ikke bare av veksten i lønns-
satsene og arbeidskraftens sammensetning,
men ogsd av endringer i antall arbeidsdager og
i omfanget av overtid og fravær.

Vekst i lønn pr. normalårsverk  uttrykker
vekst i utbetalt lønn (inklusive overtidsbeta-
linger og andre ytelser) i forhold til endring i
antall normalårsverk. Antall normalårsverk  er
lik summen av antall heltidsansatte og antall
deltidsansatte omregnet til heltid. Veksten i
lønn pr. normalärsverk pdvirkes derfor også
av endringer i overtid m.m. Okt omfang av
overtid medfører vekst i utbetalt lønn uten
tilsvarende økning i antall normalårsverk.

Vekst i årslønn (Arslønnsvekst) defineres
som økning i samlet lønn eksklusive overtids-
godtgjørelse for en lønnsmottaker fra et dr til
det neste dersom vedkommende har utført et
fullt normalt årsverk begge Ar. Et fullt normalt
årsverk svarer imidlertid ikke til det samme
antall arbeidstimer for alle lønnstakergrupper.
Ved beregning av årslOnnsvekst forutsettes
det at det gis full lønn under ferie, sykefravær,
permisjoner mv.



KONSUMPRIS VEKSTEN E I -1ER KONSUM-
KATEGORI
Prosentvis endring fra året før

	1990 	 1991

I alt
	

4,1	 3,4

Matvarer
Drikkevarer og tobakk
Klær og skotøy
Bolig, lys og brensel
Møbler og hush.art.
Helsepleie
Reiser og transport
Fritidssysler og utd.
Andre varer og tjenester

	3,2 	 1,7

	

7,0	 7,1

	

2,1	 1,8

	

6,4	 4,5

	

2,6	 2,2

	

8,5	 6,9

	

2,9	 3,0

	

4,6	 4,4

	

3,3	 3,4
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Lønnsoverheng

Lønnsoverhenget er definert som forholdet
mellom lønnsnivaet ved utgangen av et år og
gjennomsnittlig lønnsnivå, i Aret. Overhenget
viser størrelsen pa lønnsveksten fra ett Ar til
det neste dersom lønnsnivået ikke Øker i det
andre Aret.

Dersom alle lønnstillegg ble gitt samtidig
ved begynnelsen av året og lønnsnivaet forble
uendret gjennom resten av Aret, ville lønns-
overhenget bli lik O. Normalt vil imidlertid
lønnsnivået Øke gjennom Aret. Tarifftillegg og
andre lønnstillegg blir gitt på, ulike tidspunkter
og varierer mellom grupper av lønnsmottaker-
ne. Jo større del av lønnsveksten som kommer
sent i året, desto større blir lønnsoverhenget.

Tall for lønnsoverhenget gjør det mulig å
sammenligne årslønnsveksten for ulike grup-
per av lønnstakere. Siden det ikke finnes sta-
tistikk for lønnsnivået ved utgangen av året,
må overhenget anslås. I praksis bruker en gjer-
ne lønnsnivået i 4.kvartal som en tilnærming.
Det tekniske bergeningsutvalget for inntekts-
oppgjørene anslår hvert dr lonnsoverhenget
for en del grupper av lønnsmottakere.

Lønnsoppgjøret i fjor resulterte i LO/NHO-om-
rådet i kronetillegg varierende fra kr 1,00 til kr 2,50
pr. time avhengig av retten til lokale forhandlinger
og av om årsinntekten var over eller under 165 000
kroner. Sammen med overhenget inn i 1990 bidro
lønnsoppgjøret til en årslønnvekst på i overkant av
3 prosent. Ansatte i banksektoren og i forsikrings-
virksomhet fikk tillegg på 1,7 prosent fra hhv. 1.mai
og 1. september. Lønnsoppgjøret i offentlig sektor
resulterte i kronetillegg som avhang av hvilket
lønnstrinn de ansatte hadde før oppgjøret. Ansatte
på lavere trinn enn 29 (gammel skala) fikk kr 1600
i tillegg, de på trinn 29 og 30 fikk kr 1000 og de pa
lønnstrinn over 30 fikk kr 500. I tillegg rykket alle
statsansatte opp ett lønnstrinn fra 1.september
1991. Rammen for årslønnsveksten eksklusive
overheng var 4 prosent i staten og 4 3/4 i kommu-
nene.

I følge Det tekniske beregningsutvalget for inn-
tektsoppgjørene var lønnsglidningen svært lav i
1989 og i 1.kvartal 1990 som følge av inntektsre-
guleringsloven. I de siste 3 kvartalene av 1990 Økte
lønnsglidningen for arbeidere i bergverk,industri,
bygge- og anleggsvirksomhet, transportvirksomhet
og oljevirksomhet med i gjennomsnitt 1,9 prosent
sammenlignet med samme periode året før. Tall for
de 3 første kvartalene i 1991 viser en gjennomsnitt-
lig vekst i lønnsglidningen for den samme gruppen

på 2,5 prosent. I motsetningen til lønnsglidningen
avtok den tariffmessige lønnsøkningen fra 1990 til
1991.

Statistisk sentralbyrås lønnsindeks for arbeidere
i industrien viser at den gjennomsnittlige timefor-
tjenesten for alle voksne arbeidere økte med 1,8
prosent fra 3.kvartal 1990 til 3.kvartal 1991. For
menn var veksten 1,6 prosent og for kvinner 2,8
prosent. Den lave veksten har sammengheng med
at etterbetalinger i forbindelse med oppgjøret i 1990
ble foretatt i 3.kvartal, mens de i fjor kom i 2.kvartal
som normalt. Indeksen, som omfatter gjennom-
snittlig timelønn, akkord, diverse tillegg og over-
tidstillegg, Økte bare med 0,2 prosent fra 2.kvartal
til 3.kvartal.

Timefortjenesten i privat bygge- og anleggs-
virksomhet Økte med 4,2 prosent fra 3. kvartal 1990
til 3. kvartal 1991. Veksten var 2,9 prosent i bygge-
virksomhet og 11,6 prosent i anleggsvirksomhet.
Den høye veksten for anleggsarbeidere har antake-
lig sammenheng med Økte akkord- og bonusutbe-
talinger samt endringer i sammensetningen av ar-
beidsstokken.

Konsumprisindeksen ■■■

Fortsatt moderat lOn.nsvekst, lav importprisvekst og
sterk konkurranse i varehandelen bidro til at kon-
sumprisveksten avtok fra 1990 til 1991. Konsum-
prisindeksen Økte i gjennomsnitt med 3,4 prosent
fra 1990 til 1991 mot 4,1 prosent året før. Nedgang
i prisveksten hos våre viktigste handelspartnere og
moderat innenlandsk kostnadsvekst gjør at veksten
i konsumprisene ventes d holde seg lav i tiden
framover.

Målt som vekst i konsumprisindeksen fra samme
måned året før avtok prisveksten fra 4,0 prosent i
januar og februar til 3,3 prosent i september. I
oktober lå konsumprisindeksen bare 2,5 prosent
over nivået 12 måneder tidligere, men dette skyldes
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KONSUMPRISVEKST
Vekst i konsumprisindeksen i prosent

11111111111111111111111.11111111111111111
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Jan.87	 Jan.88	 Jan.89	 Jan.90	 Jan.91

KONSUMPRISVEKSTEN I PROSENT FRA SAMME
MANED ÅRET FOR
12 	

Siste 12 mndr. 	  Underliggende
tendens
	

Norge
	

Handelspartnere

i hovedsak det høye nivået på indeksen i oktober
1990, forärsaket av Gulf-krisen. I november og
desember var prisveksten hhv. 2,6 og 2,9 prosent.
Dette er forste gang siden 1969 at prisveksten har
vært lavere enn 3 prosent.

Matvareprisene Økte betydelig svakere i 1991
enn i 1990. økte matvaresubisidier i januar 1990
bidro til A dempe prisveksten. Subsidiene ble redu-
sert igjen i forbindelse med jordbruksoppgjøret.
Prisveksten på helsepleie avtok også fra 1990 til
1991. Redusert vekst i elektrisitetsavgiften og lave-
re husleieOlcninger bidro til redusert prisvekst for
gruppen bolig, lys og brensel i samme periode. For
andre undergrupper i konsumprisindeksen var det
bare mindre endringer fra 1990 til 1991. Delindek-
sene for gruppene matvarer, klær og skotøy, og

møbler og husholdningsartikler viste lavest vekst
fra 1990 til 1991, mens prisene på drikkevarer og
tobakk Økte mest pa grunn av hOye avgiftsøkninger.

Konsumprisveksten hos Ore viktigste handels-
partnere avtok fra nærmere 6 prosent i begynnelsen
av 1991 til om lag 4 prosent mot slutten av året.
Nedgangen var sterkest i Storbritannia der kon-
sumprisveksten ble halvert i løpet av 1991, men
veksten avtok også betydelig i USA og Sverige. I
Tyskland var prisveksten tiltakende gjennom 1991,
vesentlig på grunn av skatte- og avgiftsøkninger i
forbindelse med finansieringen av tiltak i de Østlige
delstatene, men også på grunn av Økt lønnsvekst. I
gjennomsnitt var konsumprisveksten hos handels-
partneme 4,9 prosent fra 1990 til 1991.



1990
	

1991	 1991	 Prosent	 Prosentpoeng

Inntekter
Utbetalt lønn
Arbeidsgiveravgift til folketrygden
Driftsresultat
Renteinntekter
Stønader fra det offentlige
Andre inntekter

Disponibel inntekt
Privat konsum
Sparing
Sparerate

576,9
290,9

50,9
58,6
37,9

129,3
9,4

238,5
167,8
50,9„

117,0')
63,6

7,1

338,4
334,1

4,3
1,3

	607,7	 586,6

	

303,1	 292,6

	

52,6	 50,7

	

62,6	 60,4

	

38,6	 37,2

	

141,1	 136,2

	

9,9	 9,5

	

243,2	 234,7

	

173,3	 167,3

	

52,6	 50,7

	

120,7	 116,5

	

62,2	 60,0

	

7,7	 7,4

	

1,7	 2,9

	

0,6	 0,5

	

-0,3	 0,0

	

3,1	 0,5

	

-1,8	 -0,2

	

5,4	 2,1

	

1,4	 0,0

	

-1,6	 1,1

	

-0,3	 0,1

	

-0,3	 0,0

	

-0,4	 0,1

	

-5,5	 1,1

	

4,2	 -0,1

Utgifter
Direkte skatter og trygdepremier
Arbeidsgiveravgift til folketrygden
Andre direkte skatter og trygdepremier
Renteutgifter
Andre utgifter

	

364,6	 351,9	 4,0

	

345,8	 333,8	 -0,1
18,8
5,1
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HUSHOLDNINGENE

Disponibel realinntekt: Klar vekst

Ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall gikk hus-
holdningenes disponible inntekter nominelt opp
med 7,7 prosent fra 1990 til 1991. Med en vekst i
prisindeksen for privat konsum på 3,6 prosent inne-
bærer dette en økning i husholdningenes disponi-
ble realinntekter pa om lag 4 prosent. Dette er noe
høyere enn veksten fra 1989 til 1990.

En vekst i den gjennomsnittlige timelønnssatsen
på 5 prosent og en nedgang i antall utførte timeverk
for lønnstakere på 0,8 prosent resulterte i en real-
vekst i husholdningenes lønnsinntekter pa 0,6 pro-
sent.

Overføringene fra det offentlige vokste ifølge
foreløpige anslag med 5,4 prosent reelt fra 1990 til
1991. Den sterke veksten i overføringene hang
sammen med økte utbetalinger av alders-, uføre- og
arbeidsledighetstrygd, men ogsa utbetalingene av
barnetrygd og sykepenger økte markert.

Realverdien av husholdningenes næringsinntek-
ter gikk opp med om lag 3 prosent fra 1990 til 1991
og ga et positivt bidrag på 0,5 prosentpoeng til

veksten i husholdningenes disponible realinntekter.
Den nominelle veksten i innbetalt skatt utenom
arbeidsgiveravgift var noe lavere enn konsumpris-
veksten.

Husholdningenes renteinntekter gikk ned med
1,8 prosent reelt fra 1990 til 1991. Bak denne utvik-
lingen lå en vekst i fordringsbeholdningene og en
nedgang i innskuddsrentene i de private finans-
institusjonene. PA grunn av en nedgang i bade stats-
bankrentene og i utlånsrentene fra de private finans-
institusjoner gikk husholdningenes renteutgifter
reelt ned med 5,5 prosent fra 1990 til 1991. Samlet
ga utviklingen i husholdningenes renteinntekter og
renteutgifter et bidrag på i underkant av 1 prosent-
poeng til veksten i husholdningenes disponible
realinntekter.

Privat konsum og sparing: Den finansielle
konsolideringen fortsetter.
Foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregn-
skapet viser at privat konsum holdt seg om lag
uendret fra 1990 til 1991, etter  â ha vokst med 2,6
prosent fra 1989 til 1990. Sammen med en ansikt

HUSHOLDNINGENES INNTEKTER OG UTGI.F.t ER 1)
Milliarder kroner

Bidrag til vekst
Faste	 Realvekst i realdisponibel

Løpende priser 1990-priser 1990-1991	 inntekt

1)På grunn av avrundingsfeil summerer ikke underkomponentene seg nøyaktig opp til totaltallene.
2) Anslagene for direkte skatter og trygdepremier i 1990 er endret i forhold til tidligere publiserte tall.



87.1	 88.1	 89.1	 90.1	 91.1

Privat	 • • • • Varekonsum --e— Tjeneste-
kons. i alt
	

konsum

PRIVAT KONSUM
Sesongjustert. 1987 = 100
110 	
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Sparerate	 ••••• Realrente ener skatt
Husholdningenes nettofordringer på finansinstitusjoner
inklusive VPS-registrerte verdipapirer i prosent av
disponibel inntekt.

Kilde: SSB og Norges Bank.

vekst i husholdningenes disponible realinntekt på 4
prosent resulterte dette i en sparerate pa vel 5 pro-
sent i 1991. Den sterke veksten i husholdningenes
sparing kombinert med en nedgang i deres netto-
realinvesteringer ga rom for en betydelig finansiell
konsolidering fra 1990 til 1991. På grunn av opp-
justering av veksten i husholdningenes innbetaling
av skatt utenom arbeidsgiveravgift fra 1989 til 1990
har spareraten for 1990 foreløpig blitt nedjustert
fra 2 til 1,3 prosent. Dette betyr at oppgangen i
spareraten fra 1989 til 1990 var svakere enn tidli-
gere antatt.

Foreløpige anslag basert på Kredittmarkeds-
statistikken tyder på at husholdningenes nettogjeld
overfor finansinstitusjonene ble redusert med mer
enn 15 milliarder kroner fra utgangen av 1990 til
utgangen av 1991, til et nivå tilsvarende om lag 2,5
prosent av disponibel inntekt. Det er likevel et godt
stykke igjen før husholdningene er tilbake i samme
netto fordringsposisjon overfor finansinstitu-
sjonene som den de hadde før dereguleringen av
bankenes utlånsvirksomhet ved årsskiftet 1984/85.
Gjennom perioden 1970 til 1984 hadde hushold-
ningene netto fordringer overfor finansinstitu-
sjonene tilsvarende om lag 15 prosent av disponibel
inntekt.

Nar det gjelder husholdningenes fordrings- og
gjeldsforhold overfor ikke-finansielle sektorer, er
informasjonsgrunnlaget mangelfullt. Foreløpige
anslag fra SSBs nye finansielle sektorbalanser for
perioden 1979 til 1988 tyder imidlertid på at en del
av den kraftige netto gjeldsøkningen overfor fi-
nansinstitusjonene fra 1984 til 1988 motsvares av
en vekst i nettofordringer overfor foretakssektoren.
Disse anslagene peker likevel i retning av en re-
duksjon i de samlede netto fordringene, dvs. over-
for både finansinstitusjoner og ikke-finansielle
sektorer, fra et nivå rundt 40 prosent av disponibel

inntekt gjennom perioden 1979 til 1984, til et nivå
på vel 15 prosent i 1988, som er det siste året vi har
omfattende opplysninger for. Dette må imidlertid
tolkes med forsiktighet, blant annet fordi det er
betydelige problemer med d anslå verdien av hus-
holdningenes aksjer i ikke-børsnoterte selskaper i
foretakssektoren. Utviklingen i husholdningenes
netto finansinvesteringer de tre siste årene innebæ-
rer at husholdningenes samlede netto fordringer
ved utgangen av 1991 kan ha kommet opp i rundt
25 prosent av disponibel inntekt.

Som en følge av det store fallet i boligprisene
etter 1987 har realverdien av husholdningenes bo-
ligformue blitt redusert de siste årene, til tross for
vekst i boligmassen. Også dette trekker i retning av
at husholdningenes nettoformue i forhold til dis-
ponibel inntekt er betydelig lavere idag enn gjen-
nom første halvdel av 1980-tallet.

Gjennom de siste 5 drene har realrenten etter
skatt økt kraftig for de fleste grupper av hushold-
ninger, til et nivå på om lag 6 prosent i 1991.
Realrenteaningen trekker i retning av at hushold-
ningene vil holde en større del av sin samlede netto
formue i finansielle aktiva og en mindre del i real-
kapital enn tidligere. Den lave konsumveksten er en
side av tilpasningen til den nye situasjonen som
også har ført til en nedgang i boligetterspørselen og
til et betydelig fall i boligprisene. Den sterke vek-
sten i finansinvesteringer gjennom 1991 kan i til-
legg være påvirket av den vanskelige situasjonen i
arbeidsmarkedet.

Skattereformen vil isolert sett bidra til en yt-
terligere økning i realrenten etter skatt i 1992.
Fordi det trolig fortsatt er et stykke igjen før
husholdningene har oppnådd et ønsket forhold
mellom formue og inntekt, er det ytterligere grunn
til å regne med vekst i spareraten inneværende
dr.



Mrd.	 Volum	 Pris
kr.

1991 1)	 1991	 1.kv.	 2.kv.	 3.kv. 4.kv. 1991 1.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv.

Varer
- varige forbruksgoder
- andre varer
Tjenester
- bolig
- andre tjenester
Spesifisert konsum
+ Nordmenns konsum

i utlandet
- Utlendingers konsum
i Norge

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

	

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

	

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

	

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

	

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

	

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

	

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

	

0,5	 11,0	 4,9	 7,7	 2,2	 3,4	 0,5	 0,8

	

19,4	 6,3	 -5,9	 4,6	 0,5	 1,2	 1,1	 0,2

215,6
30,1

185,5
119,8
46,4
73,4

335,4

	

21,7	 -8,2	 -12,5

	

11,3	 5,8	 -9,6

Privat konsum
	

345,8	 -0,1	 0,1	 -1,7	 2,1	 0,1	 3,6	 0,6	 0,9	 0,7	 0,6
- tendens 2)	 • •	 -0,2	 -0,1	 0,2	 0,3	 ..	 0,6	 0,9	 0,7	 0,6
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SPARERATER FOR HUSHOLDNINGENE
12

10

8 .

6-

4

2 .

0 	

-2.

-4-

-6.

-8 	
1975
	

1978
	

1981
	

1984 	 1987
	

1990

Ordinær sparerate • •• • • Korrigert sparerate

Varekonsumet: Nedgang fra 1990 til 1991
Foreløpige nasjonalregnskapstall viser at varekon-
sumet gikk ned med 0,5 prosent fra 1990 til 1991.
Bak denne utviklingen lä en nedgang i kjøpene av
varige konsumgoder pa over 4,5 prosent og en vekst

konsumet av ikke-varige forbruksgoder på 0,2
prosent. Niväet pa varekonsumet har holdt seg om
lag uendret siden 2. kvartal 1990.

Personbilsalget gikk betydelig ned fra 1990 til
1991. Ifølge tall fra Vegdirektoratet ble det i 1991
bare førstegangsregistrert 53382 personbiler, dvs.
en nedgang på i underkant av 14 prosent i forhold
til 1990. En må tilbake til tidlig på 1960-tallet for d
finne et tilsvarende lavt nivå pd nybilkjøpene. PA

Korrigert sparerate

Den korrigerte spareraten fremkommer ved d
omdefinere konsum- og inntektsbegrepet
forhold til konvensjonene i Nasjonalregn-
skapet. Ved beregning av den korrigerte spa-
reraten ansläes tjenestekonsumet av varige
goder og dette erstatter kjøpene av disse go-
dene når samlet konsum beregnes. Tjenes-
tekonsumet av varige goder er definert lik
summen av verdiforringelsen og realavkast-
ningen pd beholdningen av slike goder. Real-
avkastningen, som også regnes som inntekt
for husholdningene, er konvensjonelt satt lik
2,5 prosent. Dette er i overensstemmelse med
metoden for d anslå konsum og inntekt av
boligkapitalen i nasjonalregnskapet. Metoden
for beregning av verdiforringelsen til varige
forbruksgoder utenom bolig er beskrevet i en
artikkel i Økonomiske analyser nr. 7/1989,

grunn av nedgang i antall førstegangsregistreringer
(sesongjustert) gjennom året var det et negativt
overheng på 5 prosent ved inngangen til 1992. Fra
desember 1991 til januar 1992 var det en betydelig
oppgang i registreringstallet (sesongjustert), men
det er ennå for tidlig A si om dette innebærer at
omslaget i bilsalget nå har kommet. Nedgangen i
nybilkjøpet må ses i sammenheng med at realrenten
etter skatt ligger pd et høyere nivå enn midt pd
1980-tallet. Videre har kostnadene til drift av egne
transportmidler økt betydelig raskere enn det gene-
relle prisnivået. Det lave nivået på nybilkjøpet gj en-

• if
• 11.

1, •
I

4.

PRIVAT KONSUM
Sesongjustert. Prosentvis endring fra foregående periode

1)Nivåtall i løpende priser.
2) Endring i sesongjustert og glattet rate.



REGISTRERTE NYE PERSONBILER
1000 stk. Sesongjustert.
10

4 	
1989 1990

nom de siste 4 drene har resultert i en betydelig
foreldelse av bilparken. Dette vil etterhvert gi Okt
skroting av biler, et press oppover på bruktbilp-
risene og et høyere nivå pä nybilkjøpet.

Volumendr.	 Prisendr.
Andel

1990
	

1991	 1990	 1991

Matvarer
Drikkevarer og tobakk
Klær og skotOy
Elektrisitet
Brensel
Driftsutgifter egne transportmidler
Kjøp av egne transportmidler
Møbler og elektriske artikler
Varige fritidsvarer
Andre fritidsvarer
Andre husholdningsvarer
Andre varer

18,2
7,1
7,7
5,4
0,9
4,7
2,7
4,2
1,8
4,4
1,6
3,8

2,2
-0,9
11,1

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

-2,0
4,5

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

-4,8
-15,1

-0,8
5,8

-8,1
3,3
2,2

	

3,0	 1,8

	

7,0	 7,0

	

2,5	 2,2

	

6,4	 1,8

	

19,6	 15,1

	

7,3	 10,3

	

1,3	 1,9

	

0,5	 1,6

	

2,2	 1,3

	

4,6	 5,1

	

3,3	 2,2

	

2,6	 2,2

Varer i alt
	

62,5	 2,5	 -0,5
	

3,9	 3,4

Bolig
Hotell- og restaurant utgifter
Diverse transporttjenester
Annen bruk av offentlige transport-
tjenester
Helsepleie
Skolegang og kulturelle aktiviteter
Diverse husholdningstjenester
Diverse andre tjenester

	13,4	 2,2	 1,3	 6,0	 4,7

	

4,8	 2,9	 2,4	 3,9	 4,8

	

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

	

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

	

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

	

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

	

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

	

3,3	 3,2	 3,5	 3,2	 4,1
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PA grunn av et negativt overheng ved inngangen.
til 1991 gikk kjøpene av møbler og elektriske arti-
kler noe ned fra 1990 til 1991. For varige fritidsva-
rer hadde en derimot en vekst pa nesten 6 prosent.
Veksten i kjøpet av varige fritidsvarer kan henge
sammen med at prisutviklingen for denne konsum-
kategorien har vært moderat.

Det var vekst i kjøpene av de fleste ikke-varige
konsumgodene fra 1990 til 1991, men volumut-
viklingen var negativ for driftsutgifter til person-
biler og for konsumkategorien andre fritidsvarer.
Den betydelige volumnedgangen i utgiftene til drift
av egne transportmidler kan, ved siden av sterk
prisvekst, ogsä skyldes at bilbeholdningen i de
senere är har gått ned.

En forholdvis sterk vekst i forbruket av elektri-
sitet og brensel, samlet sett, ma ses i sammenheng
med at middeltemperaturen var lavere i 1991 enn i
1990. Matvarekonsumet gikk opp med i underkant
av 1 prosent fra 1990 til 1991, mens forbruket av
tobakk og drikkevarer holdt seg om lag uendret.
Mens prisveksten for matvarer lå under prisveksten
for privat konsum totalt sett, så var det motsatte
tilfellet for drikkevarer og tobakk. Konsumet av

VARE- OG TJENESTEKONSUMET
Privat konsum av varer og tjenester i 1991. Andel av totalt privat konsum
i prosent. Volum- og prisendring fra foregående år i prosent.

Tjenester i alt
	

34,6	 2,7	 2,7	 4,5	 3,3

Totalt privat konsum	 100,0	 2,6	 -0,1
	

4,3	 3,6
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klær og skotOy gikk opp med i underkant av 3
prosent fra 1990 til 1991. Fra 1989 til 1990 var det
en vekst på over 10 prosent.

Tjenestekonsumet
Tjenestekonsumet gikk opp med 2,7 prosent fra
1990 til 1991, som tilsvarer veksten fra 1989 til
1990. Det var vekst både for boligtjenester og andre
tjenester, men veksten var klart svakest for bolig-
tjenestene, 1,3 prosent. Konsumet av boligtjenester
beregnes i nasjonalregnskapet med utgangspunkt i
storrelsen pä boligkapitalen. Siden inngangen til
1988 har det vært et betydelig fall i boliginve-
steringene. Dette har ført til at bruttotilveksten av
boligkapital nå bare er litt stOrre enn det beregnede
kapitalslitet.

Konsumet av andre tjenester enn boligtjenester,
som viste tegn til utflating mot slutten av 1980-
årene, gikk opp med over 3,5 prosent fra 1990 til
1991. En vekst i konsumet av diverse transport-
tjenester pa over 15 prosent fra 1989 må ses i
sammenheng med en betydelig nedgang i teletak-
stene. Veksten i konsumet av hotell- og restaurant-
tjenester fra 1990 til 1991 kan delvis forklares med
at mange husholdninger i starten av året valgte
feriere i hjemlandet istedenfor i utlandet på grunn
av krisen i Midt-Osten. Fra 1990 til 1991 var det,
ifølge SSBs ovemattingsstatistikk, også en vekst på
over 10 prosent i antall overnattinger ved hoteller
og andre overnattingssteder foretatt av utlendinger.
Konsumet av helsetjenester gikk opp med 4 pro-
sent fra 1990 til 1991. I nasjonalregnskapet regnes
refusjoner fra statsforvaltningen til kommunefor-
valtningen i forbindelse med polikliniske tjenester
ved fylkessykehusene som offentlige stønader til
husholdningssektoren. Disse overføringene mot-
svares av et tilsvarende utlegg til konsum av hel-
setjenester. En sterk vekst i disse refusjonene var
en viktig faktor bak den sterke veksten i helsekon-
sumet. Tjenestegruppen skolegang og kulturelle
aktiviteter hadde også en betydelig vekst fra 1990
til 1991, mens det var nedgang for gruppene offent-
lige transporttjenester og diverse husholdnings-
tjenester. På grunn av betydelige vanskeligheter
knyttet til fordelingen av tjenesteproduksjonen pd
vareinnsats og konsum må volumutviklingen for
disse konsumkategoriene tolkes med stor forsiktig-
het.

Foreløpige nasjonalregnskapstall viser at nord-
menns konsum i utlandet gikk ned med over 8
prosent fra 1990 til 1991, mens utlendingers kon-
sum i Norge gikk opp med nesten 6 prosent i samme
tidsrom. På grunn av begivenhetene i Midt-Osten
gikk turismen både i Norge og utlandet sterkt ned i
4. kvartal 1990 og 1. kvartal 1991, men tok seg
deretter opp igjen gjennom 1991. Tall fra Luftfarts-
verket viser at antall selskapsreiser med charterfly
i de første 11 måneder av 1991 lå om lag 25 prosent
under nivAet i tilsvarende tidsrom i 1990. Siden

nedgangen i nordmenns konsum i utlandet var be--
tydelig sterkere enn oppgangen i utlendingers kon-
sum i Norge, gikk spesifisert konsum, som gir
uttrykk for konsumetterspOrsel rettet mot produk-
sjonsaktiviteter som foregår i Norge, noe opp fra
1990 til 1991.

Endringene i lonnstakerbeskatningen
1986 - 1992.
I 1986 gikk et flertall i Stortinget inn for en om-
legging av skattesystemet i retning av en avdem-
ping av progresjonen i personbeskatningen, Økt
vekt pd bruttoskatt og en viss sanering av fradrag-
smulighetene ved beregning av nettoinntekt. I 1991
ble det vedtatt en omfattende skattereform med
virkning fra 1992.

Nedenfor belyses hovedtrekkene i endringene i
beskatningen av arbeidsinntekter for lOnnstakere
fra 1986 til 1992. Vi ser bare på de samlede endring-
ene og gjør ikke noe forsøk på A dekomponere
beskatningsendringene i systemendringer og i nivå-
endringer som følge av at det i løpet av perioden
også kan ha skjedd en generell endring i det samlede
skattenivået. Dette skyldes at vi ikke vet hvilket
skattenivå vi ville hatt uten skatteomlegging.

Beregningene er gjennomført ved bruk av skat-
temodellen LOTIE, som er basert pd det detaljerte
selvangivelsesmaterialet fra Inntekts- og formues-
undersøkelsen. På denne maten får en illustrert
virkningene av skatteendringer med utgangspunkt
i et representativt statistisk materiale, og ikke bare
eksempler. En person regnes som yrkestilknyttet
dersom inntekt av næringsvirksomhet og lønnsinn-
tekt til sammen er større enn folketrygdens minste-
ytelser til alders- og uførepensjonister. Dersom
lønnsinntekten er større enn næringsinntekten, blir
personen klassifisert som lønnstaker. I tabellen har
en summert virkninger for ektepar slik at ektepar
danner en enhet i tabellen uansett ligningsmåte. Når
en slår sammen inntekt og skatt for ektepar er det
fordi en ellers kunne få en noe vilkårlig fordeling
av endring i skatt pa hver ektefelle for ektepar som
for eksempel var felleslignet etter 1991-regler, men
særskilt lignet etter skatteforslaget for 1992.

I tabellen er det angitt andeler av lønnstakere
etter intervaller for lønnsinntekt og netto kapital-
inntekt for 1991. Det er beregnet endringer
gjennomsnitts- og marginalskatter fra 1986 til 1991
og fra 1991 til 1992. Realverdien av inntektsbe-
lopene er holdt konstant i 1991 -kroner ved sam-
menlikningen. Gjennomsnittsskatt er definert som
samlet skatt i prosent av bruttoinntekten. Marginal-
skatt gir uttrykk for hvor stor prosentandel av et
tillegg i lønnsinntekten som går med til skatt.

Tabellen viser at det gjennomsnittlig har vært en
nedgang i marginal- og gjennomsnittsskattesatsene
fra 1986 til 1991. For gruppen av lønnstakere og
lønnstakerektepar med inntekt opptil 100 000 kro-



Endring fra	 Endring fra,.
1986-1991 4) 	1991-1992')

Netto kapital- Andel 	
inntekt 19912) lønn§-, Gj.snitt.-	 Marg.- Gj-snitt.-	 Marg.- Gj.snitt.-	 Marg.-

takere	 skatt	 skatt	 skatt	 skatt	 skatt	 skatt

1991Lønnsinntekt
i 1991

mer enn -10 000 kr
-10 000 til 0 kr

0 eller positiv inntekt

mer enn -30 000 kr
-30 000 til -10 000 kr

-10 000 til 0 kr
0 eller positiv inntekt

mer enn -50 000 kr
-50 000 til -30 000 kr
-30 000 til -10 000 kr

-10 000 til 0 kr
0 eller positiv inntekt

mer enn -50 000 kr
-50 000 til -30 000 kr
-30 000 til -10 000 kr

-10 000 til 0 kr
0 eller positiv inntekt

mer enn -50 000 kr
-50 000 til -30 000 kr
-30 000 til -10 000 kr

-10 000 til 0 kr
0 eller positiv inntekt

mer enn -50 000 kr
-50 000 til -30 000 kr
-30 000 til -10 000 kr

-10 000 til 0 kr
0 eller positiv inntekt

	2,4
	

7,4
	

28,7
	

25,1	 6,0	 -1,4	 -3,8

	

3,2
	

14,3
	

33,4	 -2,8	 0,8	 -1,5	 -3,2

	

5,6
	

20,2
	

36,0
	

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

	

2,4
	

10,7
	

33,1
	

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

	

3,0
	

19,8
	

35,5
	

0,6	 0,2	 -2,2	 -0,8

	

4,3
	

23,0
	

34,9	 -0,5	 -1,7	 -2,1	 -2,1

	

4,1
	

23,2
	

37,6	 -2,4	 -1,4	 -1,7	 -5,0

	

3,9
	

11,5
	

31,8	 -1,4	 0,1	 -1,8	 0,9

	

2,6
	

17,6
	

35,9
	

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

	

5,0
	

21,7
	

38,5	 -0,4	 0,0	 -1,9	 -2,4

	

4,7
	

24,7
	

40,4	 -1,8	 -1,9	 -2,0	 -4,9

	

4,5
	

26,2
	

41,7	 -0,4	 -3,0	 -2,0	 -6,4

	

3,9
	

12,9
	

36,7	 -1,3	 1,2	 -1,0	 1,2

	

2,8
	

20,4
	

45,5
	

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

	

3,7
	

23,3
	

44,6
	

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

	

1,9
	

25,7
	

47,0	 -2 ,0	 -1,4	 -2,1	 -7,1

	

2,8
	

27,8
	

46,4	 -0,6	 -0,9	 -2,6	 -6,8

	

3,5
	

14,9
	

40,6	 -1,4	 2,4	 -0,9

	

2,2
	

19,7
	

44,2	 -0,5	 0,6	 -1,5	 -3,9

	

2,5
	

23,6
	

43,3
	

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

	

1,4
	

26,9
	

46,8	 -0,3	 -0,8	 -2,2	 -6,2

	

1,8
	

28,1
	

46,9	 -1,7	 -2,6	 -2,6	 -6,7

	

13,5	 22,4	 45,8	 -0,1	 -1,0	 -1,5	 -4,2

	

5,0	 26,1	 46,1	 0,0	 -2,5	 -2,3	 -5,3

	

3,9	 28,6	 47,1	 0,6	 -1,9	 -2,5

	

1,6	 29,3	 46,2	 -2,0	 -5,1	 -2,5	 -5,9

	

3,9	 31 , 1	 46,9	 -3,3	 -6,5	 -3,2	 -6,5

o- 100 000 kr

100 000
- 150 000 kr

150 000
- 200 000 kr

200 000
- 250 000 kr

250 000
- 300 000 kr

Over
300000 kr

I alt	100,1	 21,6	 40,9	 -0,7	 -0,8	 -1,8	 -3,8

84
	

ØKONOMISKE ANALYSER

GJENNOMSNITTS- OG MARGINALSKATTER FOR LØNNSTAKERE ETthR LØNNSINNTEKT OG NET-
TO KAPITALINNTEKT. Fast kroneverdil). Nivå 1991 og enndring fra 1986 til 1991 og fra 1991 til 1992

1)Konsumprisindeksen er benyttet som justeringsfaktor.
2) Netto kapitalinntekt tilsvarer summen av renteinntekter, aksjeutbytte, avkastning på sparedelen av livsforsikring
og nettoinntekt av bolig og hytte fratrukket renteutgifter og underskudd i boligselskap.
3) Enslige lønnstakere og lønnstakerektepar i inntektsintervallet med tilhørende netto kapitalinntekt som andel av
enslige lønnstakere og lønnstakerektepar totalt i prosent.
4) Endring i prosentpoeng. Positive tall betyr skatteøkning, negative tall skattereduksjon.

ner har imidlertid gjennomsnittsskatt og marginal-
skatt Økt i perioden.

Avdempningen av progresjonen gjennom økt
vekt på bruttoskatt er først og fremst kjennetegnet
ved at marginalskattesatsene ved den ordinære
statsskatteligningen er betydelig redusert p ä de
høyere inntektsnivåer i perioden fra 1986 til 1991.
Antall progresjonstrinn i den ordinære statsskatten
ble redusert fra 8 til 2 og høyeste sats ble redusert
fra 40 prosent i 1986 til 14 prosent i 1991. Til
gjengjeld fikk vi fra 1988 en toppskatt pd brutto

arbeidsinntekt og pensjoner, som i 1991 utgjorde
9,5 prosent av brutto arbeidsinntekt over 207 000
kroner i skatteklasse 1. På lavere og til dels også på
midlere inntektsnivåer har det bare vært en ubety-
delig overgang til økt bruttobeskatning fra 1986 til
1991.

I tabellen viser beregningene at lave kapitalut-
gifter eller positiv kapitalinntekt gir reduksjon i
gjennomsnittsskatt og marginalskatt i perioden
1986 til 1991 for alle inntektsgrupper, dersom en
ser bort fra lønnstakerne med de laveste lønnsinn-



Nominell rente, prisvekst og realrente.

År
	

1987	 1988
	

1989
	

1990
	

1991
	

1992*

Nominell rente
	

16,5	 16,9
	

15,3
	

14,8
	

14,5
	

14,5
Prisvekst &j. året
	

7,4	 5,6
	

4,2
	

4,4
	

2,9
	

3,2
Realrente før skatt
	

8,5	 10,7
	

10,7
	

10,0
	

11,3
	

10,9

Marginalskatteprosent for renteutgifter.
Lønnstakere i klasse 1 med standardfradrag

År	 1987

Inntekt 1991 kroner
50 000
	

22,0
100 000
	

25,0
150 000
	

30,0
200 000
	

47,0
250 000
	

52,0
300 000
	

56,0

1989	 1990	 1991	 1992*

26,6
	

26,0
	

26,5	 28,0
26,6
	

26,0
	

26,5	 28,0
36,6
	

36,0
	

34,0	 28,0
45,6
	

43,0
	

40,5	 28,0
45,6
	

43,0
	

40,5	 28,0
45,6
	

43,0
	

40,5	 28,0

1988

25,0
25,0
35,0
45,0
48,0
48,0

Realrente etter skatt

År	 1987

Inntekt 1991 kroner
50 000
	

5,1
100 000
	

4,6
150 000
	

3,9
200 000
	

1,3
250 000
	

0,5
300 000	 -0,1

1989	 1990	 1991	 1992*1988

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

	

6,7
	

6,3
	

7,5
	

7,0

	

6,7
	

6,3
	

7,5
	

7,0

	

5,3
	

4,9
	

6,5
	

7,0

	

4,0
	

3,9
	

5,6
	

7,0

	

4,0
	

3,9
	

5,6
	

7,0

	

4,0
	

3,9
	

5,6
	

7,0
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tektene. Reduksjonen i satsene for den ordinære
statsskatten forte til en vesentlig reduksjon i verdien
av gjeldsrentefradrag og andre fradrag samtidig
som beskatningen av kapitalinntekter ble tilsvaren-
de redusert.

Skatteomleggingen er også kjennetegnet ved en
betydelig innstramming i fradragsordningene,  her-
underfradragene for reiseutgifter og premie til egen
pensjonsforsikring. Skattegrunnlagene er også ut-
videt ved økt beskatning av naturalytelser, herunder
fordelen ved billige lån i arbeidsforhold og privat
bruk av firmabil. Alle grupper er berørt av disse
endringene, men endringene berører i særlig grad
inntektstakere med Nyere inntekter. Gruppen av
lonnstakere og lønnstakerektepar med lønnsinntekt
over 300 000 og lave kapitalutgifter / positiv kapi-
talinntekt har fatt en klar reduksjon i gjennomsnitt-
skattt og marginalskatt i perioden. Utvidelsen av
skattegrunnlaget og innforingen av toppskatt er mer
enn motsvart av statsskattereduksjonen.

Fra og med 1992 skal det være to grunnlag for
beregning av skatt på inntekt, alminnelig inntekt og
personinntekt. Den alminnelige inntekt tilsvarer

den tidligere nettoinntekten, mens personinntekten
i hovedsak tilsvarer pensjonsgivende inntekt, dvs.
inntekt av personlig utført arbeid og pensjon. Per-
soninntekten tilsvarer den tidligere bruttoinntekten
og er grunnlaget for beregning av trygdeavgift og
toppskatt. Den progressive statsskatten pa nettoinn-
tekter faller bort. Skattene pa alminnelig inntekt vil
således bestå av kommune- og fylkesskatt samt
felleskatt til Skattefordelingsfondet. Alminnelig
inntekt vil for 1992 skattlegges etter en flat sats på
28 pst. Samtidig innføres det en to-trinns toppskatt
og det skjer en vesentlig Økning av minstefradraget
i lønns- og pensjonsinntekt. Reformen innebærer at
progresjonselementet i større grad legges til brutto-
skattene (toppskatten) og at progresjonen i netto-
skattene skal ivaretas ved et relativt stort minstefra-
drag og flat nettoskattesats.

Beregningene som er foretatt for 1992 viser at
gjennomsnittet i alle grupper i lønns- og kapital-
intervallene ser ut til å få redusert sin gjennom-
snittsskatt i forhold til 1991. Reduksjonen er noe
større for gruppene med størst lønnsinntekt. Margi-
nalskatten reduseres også for alle grupper med unn-
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NOMINELL RENTE, REALRENTE OG REALRENTE ETTER SKATT FOR LØNNSTAKERE Å ULIICE
INNTEKTSNIVÄER.

Prosent
20 	
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Nominell
rente

'1986	 1987	 19	 188	 1989	 19190	 1991	 1992

—	 Realrente	 • • • • • Realrente etter
skatt for utvalgte
inntektsnivåer

10-

5-

tak av gruppen med mer enn 30 000 i kapitalutgift
og inntekt mellom 150 000 og 200 000 og gruppen
med kapitalutgift på over 50 000 og inntekt mellom
200 000 og 250 000. Gjennomgående reduseres
marginalskatten mer for grupper med lave kapital-
utgifter eller positiv kapitalinntekt og for grupper
med høy inntekt.

Endringer i reelle lånekostnader
De reelle kostnader ved d ha lån avhenger av tre
forhold; den nominelle rentesatsen, skattebehand-
lingen av gjeldsrenter og prisstigningen. Nar lane-
kostnadene har økt gjennom mesteparten av 80-
årene, skyldes det endringer i alle tre forholdene:
bevegelser i nominell rentesats, synkende infla-
sjonstakt og redusert fradragsrett for renter ved
inntektsbeskatningen.

De nominelle renteutgiftene er fradragsbe-
rettiget ved beregning av låntakers nettoinntekt ved
inntektsbeskatningen. Gjennom perioden 1987 -
1991 ble marginalskatten for inntekter over 150 000
(1991-) kroner gradvis satt ned. Dette førte til at
skattefordelen av gjeldsrentefradrag ble redusert
for svært mange inntektstakere (for en nærmere
omtale av skatteomleggingen vises det til avsnittet
om endringer i lønnstakerbeskatningen ovenfor).

I perioder med prisstigning vil realverdien av
lånet bli redusert. Den reduksjonen av gjelden som
skjer i løpet av et dr og som skyldes prisstigningen,

kan regnes som en reduksjon i kostnadene ved A ha
lånet. Realrenten fremkommer når den nominelle
rente korrigeres for denne reduksjonen i lanets real-
verdi.

I beregningene er de nominelle rentesatsene satt
lik gjennomsnittet av de kvartalsvise observasjone-
ne av de private bankenes utlånsrenter inklusive
gebyrer, slik disse fremkommer i Norges Banks
rentestatistikk. Rentesatsen for 1991 er et anslag
basert på utviklingen fram til og med 3.kvartal. Fra
og med 1988 er nullstilte lan holdt utenfor ved
beregning av gjennomsnittsrente.

I tabellen er inntektene holdt konstant i realverdi
og oppgitt i 1991-priser. Ved beregning av realrente
er prisstigningen regnet fra desember til desember
for a få samme periodisering som ved beregningen
av skattereduksjonen.

Figuren viser at nominell rente ate fram til
1983, holdt seg om lag uendret fra 1983 til 1985,
for så å vokse noe sterkere til 1987. Etter 1988 har
nominell rente gradvis avtatt. Realrenten var nega-
tiv i begynnelsen av 80-årene, men ate kraftig
fram til 1988. 1986 er det eneste året realrenten ikke
ate i denne perioden. Fra 1988 til 1990 gikk real-
renten ned med ricer 1 prosentpoeng, men økte igjen
i 1991.

Gjennom perioden 1980 til 1991 beveget real-
renten etter skatt seg stort sett etter samme mønster
som realrente før skatt for alle inntektsnivaer i
tabellen. Nivået til realrenten etter skatt varierer
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imidlertid med inntektsnivdet, for eksempel var
realrenten for skatteytere med Nye inntekter nega-
tiv helt fram til 1987, mens den for lave inntekter
enkelte år var oppe i over 4-5 prosent. Realrenten
etter skatt Økte særlig sterkt fra 1986 til 1988 for
skatteytere på alle inntektsnivåer. Det skyldes både
at nominell rente ate, og at prisstigningstakten falt.
For de høyeste inntektsgruppene har også skatte-
omleggingen -bidratt noe til økningen i realrente
etter skatt.

For 1992 ligger det an til en reduksjon i realren-
ten før skatt, selv uten ytterligere nedgang i det
nominelle rentenivået. Dette skyldes at prisstig-
ningen gjennom året nå blir anslått til å Øke til 3,2
prosent. Skatteopplegget for 1992 innebærer at alle
personer vil stå overfor samme marginalskatt på
renteutgift, uavhengig av inntektens størrelse. Re-
alrente etter skatt vil dermed også bli lik for alle.
For lønnstakere med inntekt under 100 000 kroner
innebærer dette en nedgang i realrente etter skatt i
forhold til 1991. For andre inntektsgrupper vil
realrente etter skatt Øke med inntil 1,4 prosentpo-
eng.

Boliginvesteringene
Fra 1990 til 1991 ble boliginvesteringene redusert
med 25,6 prosent ifølge tall fra det kvartalsvise
nasjonalregnskapet (KNR). Nedgangen er den
sterkeste som har vært observert siden boligin-
vesteringene tok til d falle ved inngangen til 1988.
Nedgangen fortsatte ifOlge sesongkorrigerte KNR-
tall med uforminsket styrke gjennom de tre første
kvartalene i 1991. Fra 3. ti14. kvartal var imidlertid
fallet noe mindre. Historisk sett er boliginvestering-
ene nå svært lave. Investeringsnivået i 1991 er det
laveste som har vært observert siden 1970 og utgjør
bare halvparten av nivået i toppåret 1987.

I perioden januar - november 1991 ble det ifølge

SSBs byggearealstatistikk igangsatt 15068 boliger
mot 19346 i samme periode året før, en nedgang på
vel 22 prosent. Reduksjonen i igangsatt areal var på
27,1 prosent, slik at størrelsen på de igangsatte
boligene gikk ned. Tendensen til å bygge mindre
boliger har vedvart siden 1987. I perioden januar -
november 1991 ble det fullfOrt 18445 boliger, 23,6
prosent færre enn i samme periode året før. FullfOrt
areal var i samme periode 26,9 prosent lavere enn
året fa. Oppgaver over beholdningen av boliger
under arbeid både i antall og areal viser fortsatt
nedgang, og fallet i de 11 forste månedene i 1991
var betydelig sterkere enn i samme periode i 1989
og 1990.

Fra januar til november 1991 var antall pro-
sjekterte n nye boliger godkjent av kommunale
myndigheter 15,5 prosent lavere enn i samme pc-
riode året før. Nedgangen i godkjent byggeareal var
19,3 prosent. Tendensen til å bygge mindre boliger
vil derfor fortsette.

Fra 1990 til 1991 ate antall innkomne sOknader
til Husbanken om lån til bygging av boliger med 25
prosent. Antall boliger det ble sat om lån til økte
i samme periode likevel bare med 7,8 prosent. Dette
skyldes økt søknadsinngang fra byggherrer som
fører opp boliger enkeltvis. Småhus som har et
større gjennomsnittlig areal, utgjør derfor en øken-
de andel av den totale boligmassen. Dette bidrar til
at gjennomsnittlig areal pr. bolig finansiert av Hus-
banken øker. Den sterke Økningen i antall inn-
komne søknader til Husbanken i 1991 indikerer at
bunnivået for slike søknader kan ha blitt nådd i 2.
halvår 1990. Antall boliger som fikk tilsagn om län
falt likevel med 3,8 prosent fra 1990 til 1991.

Husbankens rammer for oppforingslån til nye
boliger var omtrent uendret fra 1990 til 1991. Fi-
nansieringsandelen for hvert enkelt prosjekt med
unntak av leiligheter, har imidlertid Økt. Sammen
med økningen i gjennomsnittlig  størrelse pd boliger
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finansiert av Husbanken innebærer dette at
gjennomsnittlig lånebeløp har at. Som følge av
uendrede länerammer bidrar dette til A forklare
nedgangen i antall boliger som fikk länetilsagn.

Prisindeksen for boliger omsatt gjennom Norges
Eiendomsmeglerforbund viser at nedgangen i pris-
nivået som har vedvart siden 1988, fortsatte i 1991.
Eiendomsmeglemes prisindeks falt med 6 prosent
fra 1990 til 1991, mot 7 prosent aret før. Med unntak
for Oslo ser det ut til at fallet i prisene flatet ut mot
slutten av fjordret. Det er fortsatt store variasjoner
i prisbildet mellom ulike typer boliger. Det er også
store geografiske forskjeller i prisutviklingen, både
mellom by og land og innenfor de store byene.

Nedgangen i boliginvesteringene er en følge av
en reduksjon i den samlede boligetterspOrselen.

Fallet i etterspørselen har sammenheng med en
sterk aning i reelle bolc6stnader, dels som følge av
høyere realrenter og dels som følge av at endringer
i personbeskatningen har redusert verdien av fra-
drag for gjeldsrenter. I tillegg spiller trolig høy
arbeidsledighet og usikkerhet om framtidig inntekt-
svekst en rolle. Som følge av skattereformen vil
realrenten etter skatt øke ytterligere fra 1991 til
1992. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for brukte
boliger ligger fortsatt betydelig under gjennom-
snittlig kvadratmeterpris for nye boliger. Sammen
med høy arbeidsledighet og skjerpede krav til egen-
kapital ved låneopptak til kjøp av bolig, trekker
dette i retning av at boliginvesteringene fortsatt vil
holde seg på et lavt nivå framover, til tross for
forventet vekst i disponibel realinntekt.
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	1990	 1991

	

3,6	 1,5

	

2,4	 1,9

	

1,0	 -0,6

	

0,2	 0,2

Disponibel realinntekt for
Norge

Bidrag fra
Produksjonsvekst
Endring i bytteforholdet
Endring i rente- og

stønadsbalansen
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Utenriksokonomi og disponibel inntekt for Norge

Disponibel inntekt og sparing for Norge

Mens bruttonasjonalproduktet er et uttrykk for den
samlede verdiskapningen i landet i løpet av et Ar,
viser disponibel inntekt for Norge hva landet har til
disposisjon til konsum og sparing. Disponibel inn-
tekt for Norge er definert som bruttonasjonalpro-
duktet i lOpende priser fratrukket kapitalslit og net-
tooverføringer til utlandet (renter, aksjeutbytte og
stonader).

Beregningene for 1991 viser at disponibel inn-
tekt for Norge var 564,8 milliarder kroner, 5,1
prosent høyere enn året for. Deflatert med nasjonal-
regnskapets prisindeks for netto innenlandsk bruk
av varer og tjenester, dvs. en prisindeks for konsum
og nettorealinvesteringer, Økte disponibel inntekt
med 1,5 prosent fra 1990 til 1991, mot 3,6 prosent
Aret før. Veksten i disponibel realinntekt for Norge
i drene 1989, 1990 og 1991 var ikke sterk nok til
oppveie den kraftige nedgangen i drene 1986 til
1988, som særlig skyldtes oljeprisfallet. Disponibel
realinntekt for Norge var dermed i 1991 3,7 prosent
lavere enn i 1985.

Endring i disponibel realinntekt kan dekompo-
neres i bidrag fra henholdsvis produksjonsvekst,
endring i rente- og stOnadsbalansen og endring i
bytteforholdet overfor utlandet (forholdet mellom
eksport- og importpriser).

Økt produksjon førte isolert sett til at den dispo-
nible realinntekten vokste med 1,9 prosent fra 1990
til 1991. Nasjonalregnskapstallene tyder på at pro-
duksjonsvekst i utvinning og rørtransport av olje og
gass alene ate realinntektenmed 1,7 prosent, mens
vekst i produksjonen i Øvrige næringer bidro med
0,2 prosentpoeng til veksten i Norges disponible
realinntekt.

Utviklingen i bytteforholdet trakk disponibel re-
alinntekt ned med 0,6 prosent i 1991. Forverringen
i bytteforholdet fra 1990 til 1991 skyldtes prisned-
gang på vareeksporten, især eksporten av råolje og
metaller. Bedring i rente- og stOnadsbalansen over-
for utlandet Økte disponibel realinntekt med 0,2
prosent. Det positive vekstbidraget fra rente- og
stonadsbalansen i 1991 skyldtes nedgang i Norges
netto renteutgifter til utlandet, både som følge av at
nettogjelden er blitt redusert og som følge av lavere
dollarrenter. Det siste har betydning fordi en stor
del av Norges utenlandsgjeld er i dollar.

Sparingen for Norge er definert som disponibel
inntekt fratrukket privat og offentlig konsum. Spa-
ringen for landet som helhet er samtidig lik summen
av netto realinvestering (økning av produksjonska-
pitalen) og netto finansinvestering (Økning av netto
fordringer på utlandet som følge av transaksjoner).
Det er ikke tatt hensyn til omvurdering av f.eks.
petroleumsreservene, andre naturressurser eller
utenlandsgjelden.

Sparingen for Norge, slik den her er definert,
Økte med 5,8 milliarder kroner fra 1990 til 1991.
Husholdningssektorens sparing Økte imidlertid
med hele 14,5 milliarder kroner. Spareraten for
Norge definert som sparing i prosent av disponibel
inntekt, er beregnet til 12,3 prosent i 1991, knapt et
halvt prosentpoeng høyere enn året før. Også i 1991
endret spazingens sammensetning seg ved at realin-
vesteringene innenlands gikk noe ned, mens fmans-
investeringene overfor utlandet Økte. Den ate fi-
nansinvestering overfor utlandet motsvares direkte
av bedringen av driftsbalansen overfor utlandet.

Vekst i disponibel realinntekt for Norge
Disponibel realinntekt for Norge Økte med 1,5 pro-.
sent i 1991. Dette skyldes først og fremst produk-
sjonsvekst i oljevirksomheten. Utviklingen i bytte-
forholdet overfor utlandet bidro derimot til å trekke
disponibel realinntekt ned, bl.a. som følge av ned-
gang i oljeprisene. Samlet sparing som andel av
disponibel inntekt var 12,3 prosent i 1990. Dette er
noe høyere enn året før.

UtenriksOkonomi

Foreløpige beregninger viser et overskudd på
driftsregnskapet overfor utlandet i 1991 på 35,1
milliarder kroner. I 1990 var overskuddet 22,6 mil-
liarder kroner, mens driftsbalansen i 1989 var nær
null. Økningen i driftsoverskuddet de siste to årene
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DRIFTSBALANSEN
Milliarder kroner

Verdi	 Endring fra 1990 - 1991

Volum- Pris-
1990	 1991	 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Verdi bidrag bidrag

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

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

Vare- og tjenestebalansen
Rente- og stønadsbalansen
Driftsbalansen

291,4
10,6
88,5

115,2
77,1

243,4
18,7

1,7
150,8
72,2

48,0
-25,4
22,6

	

307,0	 73,4

	

13,7	 1,9

	

96,9	 24,1

	

111,9	 28,6

	

84,4	 18,9

	

246,9	 56,4

	

16,6	 4,3

	

1,4	 0,2

	

149,8	 34,8

	

79,1	 17,1

	

60,1	 17,0

	

-25,0	 -10,3

	

35,1	 6,8

79,7
4,1

24,3
29,4
21,9

63,9
5,1
0,7

39,1
19,1

15,8
-5,4
10,3

77,0
4,4

22,6
26,5
23,5

61,2
3,5
0,2

34,8
22,8

15,8
-3,6
12,2

76,8
3,3

25,9
27,4
20,2

65,3
3,8
0,4

41,2
20,0

11,5
-5,7
5,8

15,6
3,1
8,4

-3,2
7,4

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

12,1
0,4

12,5

	

14,7	 0,9

	

3,1	 -0,1

	

13,4	 -5,0

	

-2,4	 -0,8

	

2,2	 5,1

	

0,3	 3,3

	

-2,8	 0,6

	

-0,2	 -0,1

	

-0,8	 -0,2

	

4,1	 2,8

	

14,4	 -2,3

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

kan i sin helhet tilskrives vekst i overskuddet på
vare- og tjenestebalansen, som i 1991 var på hele
60 milliarder. kroner. Underskuddet pa rente- og
stonadsbalansen i 1991 var om lag uendret fra året
fØr.
Bedringen av utenriksøkonomien fra 1990 til 1991

skyldes først og fremst en kraftig vekst i rdoljeek-
sporten samt en klar forbedring i handelsbalansen
for skip og boreplattformer. Raoljeeksporten økte
med hele 19 prosent regnet i volum fra 1990 til
1991. Gasseksporten gikk noe ned, og gjennom-
snittprisen på råoljesalget var vel 9 prosent lavere i

1991 enn i 1990. Den samlede eksportverdien av
råolje og naturgass ate likevel med nær 8,4 milli-
arder kroner, eller 9,5 prosent.

Nettoeksporten av skip og oljeplattformer økte
med hele 8,5 milliarder kroner fra 1990 til 1991. I
motsatt retning virket en betydelig vekst, vel 3
milliarder kroner, i den direkte vareimporten ved
oljevirksomhet. Denne Økningen skyldes i hoved-
sak høye investeringer i rørledninger, som for en
stor del krever importleveranser fra utlandet.

Handelsbalansen for tradisjonelle varer ble svakt
forverret fra 1990 di. 1991, Eksporten av tradisjo-

EKSPORT OG IMPORT
Prosentvis endring fra 1990 til 1991

1) Inkl. moduler og direkte eksport/import av
varer ved oljevirksomheten.
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nelle varer falt bade i verdi og i volum, etter flere
Ar med tildels sterk vekst. Omslaget i demie delen
av eksporten kom allerede i 1990, som en følge av
svak vekst internasjonalt, og spesielt i land som
betyr mye for norsk eksport. Nedgangen i den tra-
disjonelle vareeksporten fortsatte gjennom 1991,
og i gjennomsnitt fra året før er volumnedgangen
anslått til 2,1 prosent. Prisutviklingen for mange
tradisjonelle norske eksportprodukter har ogsa vært
svak de siste par årene. Svak etterspørselsvekst
internasjonalt har fOrt til prisfall pd viktige norske
eksportvarer som metalier og kjemiske råvarer. I
1991 ble denne utviklingen forsterket av Økt tilbud
fra land i Ost-Europa og det tidligere Sovjetunio-
nen. For nærings og nytelsesmidler, som omfatter
foredlede fiskeprodukter, økte imidlertid eksport-
verdien med vel 2 milliarder kroner fra 1990 til
1991.

Som en refleks av den svake etterspørselsutvik-
lingen i fastlands-Norge, endret importen av tradis-
jonelle varer seg lite fra 1990 til 1991. I tillegg til
Økningen i den direkte vareimporten til oljevirk-
somheten, var det en viss importvekst av nærings-
midler, tekstil og bekledningsvarer og verksteds-
produkter, mens det var klar nedgang i importen av
transportmidler (biler og fly).

Verdien av tjenesteeksporten ate med om lag
7,4 milliarder kroner fra 1990 til 1991. Bak denne
veksten lå en -en sterk vekst i skipsfartens brutto
fraktinntekter på rundt 4,5 milliarder kroner (mens
bruttoutgiftene ved skipsfarten viste svak vekst). I
tillegg ate utlendingers konsum i Norge markert
for fjordret under ett, til tross for svikt i 1. kvartal
som en fOlge av Gulf-krigen. Nordmenns konsum
i utlandet gikk på den annen side ned med nær
8 prosent (regnet i volum) i gjennomsnitt fra 1990,
men tok seg opp igjen mot slutten av fjordret. Med
en sterk økning i den direkte tjenesteimporten til

oljevirksomheten, ble bedringen i den totale tjen-
stebalansen fra 1990 til 1991 begrenset til 0,5
milliarder kroner.

Til tross for redusert utenlandsgjeld og dermed
lavere rentebetalinger til utlandet, var underskuddet
på rente- og stønadsbalansen omtrent det samme i
1991 som året før. At underskuddet likevel ble om
lag like høyt som i 1990, skyldes uvanlig store
utbetalinger av aksjeutbytte fra oljeselskaper til
utenlanske eiere. Muligheten er klart tilstede for at
slike utbyttebetalinger vil øke noe i årene framover.
Med sterkt redusert utenlandsgjeld og dermed ren- ,

tebelastning vil imidlertid høyst sannsynlig utvi-
klingen i rente og stønadsbalansen gi betydelige
positive bidrag til bedring av driftsregnskapet i de
nærmeste årene.

Foreløpige beregninger viser at Norges netto-.
gjeld overfor utlandet ved utgangen av 1990 utgjor-
de 13,8 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP).
For d komme fram til et anslag på nettogjelden ved
årsskiftet 1991/92, må en korrigere driftsbalansen
for 1991 med omvurderinger av fordringer og gjeld
som en følge av valutakursendringer gjennom fjor-
Aret. Mesteparten av Norges utenlandsgjeld er no-
tert i dollar, slik at kursutviklingen for dollar er
avgjørende for omvurderingene. Dollarkursen gikk
ned gjennom andre halvår 1991, men lå ved slutten
av fjoråret likevel over kursen ved utgangen av
1990. Norges nettogjeld ved utgangen av 1991 er
som en følge av omvurderinger, justert opp med 7
milliarder kroner. Inklusive omvurderinger gikk
nettogjelden dermed ned med 28 milliarder til 64
milliarder kroner ved siste årsskifte, som tilsvarer
9,3 prosent av BNP. Dette er lavere enn gjeldsan-
delen for Norge i 1985, og også pa linje med netto-
gjeldens andel av BNP i drene før 1973, dvs. før
oljevirksomheten tok til A prege norsk økonomi.
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Perspektiver

Sysselsettingsnedgang og etterkrigsrekord i ar-
beidsledighet, tvilradighet og pessimisme preget
norsk Økonomi i 1991. Stagnasjon og dels nedgang
i etterspørselen hjemme og ute og avdekking av
bankkrisens fulle omfang foyer seg inn i rekken av
negative trekk ved Aret som gikk. PA pluss-siden må
likevel lav prisvekst, konsolidering av hushold-
ningenes Økonomi og overskudd i utenriksøkono-
mien framheves. Noe lavere kostnadsvekst enn hos
våre handelspartnere, Økte oljeinvesteringer og fi-
nanspolitiske stimuleringstiltak i de siste tre Ar har
ikke maktet å late norsk Økonomi ut av stagnasjo-
nen. Vekstimpulsene i norsk Økonomi kom nok
engang stort sett fra oljevirksomheten og offentlig
sektor og hovedinntrykket er at norsk Økonomi er
en Økonomi på lavgir.

Det er velkjent at en Økt sparetilbOyelighet i
Økonomien kan skape problemer, fordi etterspor-
selsimpulser som kunne skapt basis for produksjon
og sysselsetting uteblir. En sterk økning i realrenten
etter skatt i de senere år har ført til at norske hus-
holdninger og bedrifter har måttet tilpasse seg en-
drede rammebetingelser. Adferden til husholdning-
ene de siste tre drene - rask vekst i sparingen og
vekst i netto finansielle fordringer - må ses i lys av
dette og av den sterke gjeldsoppbyggingen som fant
sted i årene forut. Problemene i arbeidsmarkedet
har trolig også medvirket. For næringslivet har
usikkerhet om de Økonomiske utsiktene framover,
både i Norge og internasjonalt, kombinert med de
høye realrentene, bidratt til at en del investerings-
planer er blitt lagt på is. Mange av våre samhandels-
land har hatt en lignende utvikling. Dette har med-
virket til svak vekst i våre eksportmarkeder.

Helt fram til siste halvdel av 1980-årene brukte
vi den utenriksøkonomiske handlefriheten til si-
kring av vekst i produksjon og sysselsetting. Men
et vesentlig problem med ekspansjonen i norsk
Økonomi utover på 1980-tallet var imidlertid at en
stor andel av de investeringene som ble foretatt, og
de aktivitetene som ble igangsatt eller utvidet, byg-
de pa en forutsetning om fortsatt vekst  i innen-
landsk etterspørsel og skjerming mot utenlandsk
konkurranse. Dette viste seg ikke å holde stikk.
Nedgangen i norsk Økonomi etter oljeprisfallet i
1986 og vedvarende hOyt kostnadsnivå gjorde en
rekke virksomheter ulønnsomme. Overkapasitet og
feilinvesteringer i et stort omfang er en viktig grunn
til de problemene som norsk økonomi na star oppe
i. De private bankene, og til sist staten, har blitt
sittende igjen med en betydelig del av regningen for
egne og andres feiltakelser.

De samfunnsøkonomiske kostnadene ved hOy
arbeidsledighet, utover den personlige belastningen
for dem det gjelder, består i at vi gar glipp av den
produksjonen som de ledige kunne ha bidratt til. I
land som har godt utbygde trygde- og stOnadssys-
temer som fanger opp de ledige, som Norge, blir
disse kostnadene delvis synliggjort ved stOnadsut-
betalingene. I tillegg kommer kostnadene ved den
svekkingen av arbeidsstyrken som følger av høy og
varig ledighet. Arbeidsledighet er altså slosing med
ressurser, og et tegn på at organiseringen av og
funksjonsmåten til økonomien ikke er god nok.
Erfaringer fra andre land tyder også på at når ledig-
heten først er kommet opp på et høyt nivå, kan det
være vanskelig og ta lang tid å bringe den ned.

Den raskeste veien til lavere ledighet er at staten
direkte bidrar til at flere kan ansettes, enten i privat
eller i offentlig virksomhet. Den virkemiddelbru-
ken som er nødvendig for å få dette til, lar seg
imidlertid neppe opprettholde over tid uten vesent-
lige inngrep i en åpen markedsøkonomi som den
norske. Utviklingen synes å gå i motsatt retning.
Markedsliberalisering og friere flyt av varer, tjenes-
ter, arbeid og kapital mellom Norge og utlandet er
viktige trekk ved den faktiske utviklingen. Det har
derfor blitt klart vanskeligere å utnytte en utenriks-
økonomisk handlefrihet til fortsatt sysselsettings-
vekst på basis av skjult og Apen næringsstøtte og
sterk ekspansjon i offentlig sektor.

For d lose ledighetsproblemet har endringer i
selve lØnnsfastsettelsen vært framhevet som et mu-
lig virkemiddel. Okt lonnsvekst kan på kort sikt
bidra til Økt etterspOrsel også etter norske varer- og
tjenester og dermed økt sysselsetting. Men over tid
vil svekket konkurranseevne og tap av markedsan-
deler hjemme og ute redusere norsk produksjon og
totalt sett gi sysselsettingsnedgang, særlig i indu-
strien. Dessuten svekkes utemiksøkonomien. Re-
dusert lonnsvekst virker motsatt, men det går lang
tid før sysselsettingsveksten virkelig monner. Be-
dringen i uterniksøkonomien kan imidlertid åpne
for supplerende tiltak.

En realistisk drOfting av redusert lønnsvekst som
virkemiddel mot ledighet krever imidlertid at en
kan framvise metoder for d påvirke lOnnsutvikling-
en pa varig basis uten å ta økt ledighet til hjelp.
Dette vil i praksis være det samme som A fjerne de
mekanismer som vedlikeholder det Nye kostnad-
snivaet i Norge.

For å kunne opprettholde et høyt sysselsettings-
nivå over tid må en Apen markedsøkonomi  sørge for
å ha en konkurransekraft som er god nok til at landet
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kan betale for importenmed tilsvarende eksportinn-
tekter. Med Økt internasjonal konkurranse pa stadig
flere områder og med fri flyt av kapital betyr dette
at stadig storre deler av norsk næringsliv må være
internasjonalt konkurransedyktig. Vi kan ikke nøye
oss med d se pd bearbeidingskostnadene i de deler
av næringslivet som selger sine produkter i direkte
konkurranse med utenlandske produsenter. For d
holde full sysselsetting, er kostnadsnivået og pro-
duktiviteten i offentlig sektor og privat tjenestey-
ting minst like avgjørende. Med for høye kostnader
og priser blir etterspOrselen etter tjenester ikke til-
strekkelig hOy til å absorbere alle dem som ideelt
sett ønsker å delta i betalt arbeid. Et generelt sett
hot lønnsnivd, og høye skattesatser på inntekt,
arbeid og omsetning, er trolig med på å bremse
framveksten av nye tjenestemarkeder og andre for-
mer for arbeidsintensiv produksjon.

Utenriksøkonomisk står Norge for tiden sterkt.
Som et av I'd land i OECD-området har vi de siste
drene hatt store overskudd i driftsregnskapet over-
forutlandet, og i løpet av få år vil Norge som nasjon
kunne være gjeldfri. Bakgrunnen for bedringen i
utenriksokonomien de siste par årene er svak vekst
i det innenlandske aktivitetsnivået og en sterk
økning i eksporten av olje og gass. Oljeeksporten
vil fortsette â vokse i de nærmeste drene, og fra
rundt midten av 1990-tallet vil også gassproduk-
sjonen begynne â øke igjen.

Pd den annen side strever deler av vår tradisjo-
nelle eksportindustri i motbakke. Metallprodusen-
tene sto i 1991 overfor lave priser på verdensmar-
kedet, dels som en følge av Økt tilbud fra produsen-
ter i Ost-Europa og det tidligere Sovjetunionen.
Selv om det bør understrekes at disse varemarkede-
ne tradisjonelt er preget av sterke svingninger
prisene, og at prisene trolig vil gå opp igjen når det
skjer et oppsving i de internasjonale konjunkturene,
illustrerer utviklingen det siste året sårbarheten i
viktige deler av vår konkurranseutsatte industri.
Med forholdsvis liten bearbeidingsgrad er metall-
produksjon og annen rävarebasert industri svært
utsatt for priskonkurranse fra lavkostland. Mange

utviklingsland har i likhet med Norge lave energi-
kostnader. Fordi energiressursene ofte befinner seg
fjernt fra markeder med hOy betalingsevne, har
denne energien lav alternativ verdi. Norges energi-
intensive industri står derfor overfor en skjerpet
konkurranse fra mange nye markedsøkonomier.
Svaret pd en slik konkurranse ligger neppe i
neglisjere at vår energi har høy alternativ verdi.

Mange har framhevet faren for at norsk Økonomi
er blitt for "oljeavhengig". Denne frykten er langt
på vei begrunnet i de store svingningene i oljeprisen
som har vært observert historisk. Fortsatt er det
grunn til å regne med betydelig prisusikkerhet når
man skal lage anslag pd framtidige oljeinntekter.
Med realoljepris på samme nivå som fOr OPEC ble
dannet, burde fallhøyden imidlertid være langt min-
dre i dag enn midt pa 1980-tallet. Et spørsmål som
bør stilles, er om denne usikkerheten er større enn
for andre av våre viktige eksportprodukter. Det kan
derfor være lite fruktbart å skille ut oljevirksomhe-
ten fra annen produksjonsvirksomhet når man dis-
kuterer balanseproblemer i utemiksokonomien. 01-
jesektoren eksponerer oss riktignok for særlig risi-
ko pd grunn av størrelsen på virksomheten. På den
annen side har den hittil også skilt seg ut ved å were
en svært lønnsom næring.

Selv om stagnasjonstendenser og arbeidsiedig-
het er et internasjonalt fenomen, har våre aktuelle
problemer i stor grad sin forankring i særnorske
forhold. Det er mager trøst at andre land, som har
satset sterkt på å begrense pris- og lØnnsveksten,
synes å ha etablert seg på et ledighetsnivä som er
høyere enn det norske. I noen grad er vårt høye
kostnadsnivå forbundet med vår ressursrikelighet,
særlig olje og gass, men også pd en del andre
områder. Kostnadsproblemet blir forsterket av stiv-
heter i lønnsdannelsen og av innrettingen av vårt
skattesystem. Det er paradoksalt at arbeidskraft -
som vi ønsker mer bruk av - relativt sett er såpass
hardt beskattet. Pd denne maten svekker vi virks-
omheter som må skape sine konkurransefortrinn, i
forhold til dem som bare kan høste.
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Økonomisk-politisk kalender 1991

Januar

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

18. Kong Olav V air.

22. Miljøverndepartementet vedtar å forby fram-
stilling, bruk, import og eksport av ozon-Odeleg-
gende KFK og haloner fra 1. juli 1991. Forbudet
gjelder nye produkter og bruksomräder.

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

Februar

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

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

Mars

5. Det norske datafirmaet Commercial Banking
Applications (CB A) har inngätt avtale om å levere
datasystemer til den polske landbruksbanken. Ban-
ken har 1 560 større og 5 000 mindre filialer.
Kontrakten har en ramme pd 90-120 millioner kro-
ner.

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

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

15.Norges Bank setter dagslånsrenten til bankene
gradvis ned fra 10,5 prosent til 9,5 prosent i løpet
av perioden 15. mars til 25. mai. Den 19. september
settes dagslånsrenten opp til 10 prosent.

21. Norwegian Contractors (NC) blir tildelt en kon-
trakt til en verdi av 3,5 milliarder kroner for byg-
ging av understellet til Troll-plattformen. I tillegg
får NC en kontrakt pd 650 millioner kroner som
gjelder den mekaniske utrustningen av betong-

understellet. Dette vil gi sysselsetting til 4 000
årsverk.

22. Finansdepartementet legger fram forslag om
lov om Statens Banksikringsfond. Fondet opprettes
for â sikre innskudd og skape at tot til norske
banker. Fondet skal tre i kraft umiddelbart.

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

April

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

9. Statistisk sentralbyrås reviderte nasjonalregn-
skapsstatistildc viser at BNP målt i faste priser, falt
med 0,5 prosent fra 1987-88. Nedgang i BNP på
årsbasis har ikke forekommet siden 1958.

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

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

18. Fearnley & Eger Invest politianmelder rederiet
Feamley & Eger for mulig underslag og Økonomisk
utroskap. Det er to konkrete forhold som er an-
meldt. Det ene er to gjeldsbrev på hOye beløp som
ikke er innfridd. Dessuten skal rederiet ha benyttet
seg av midler i Feamley & Eger Invest til dekning
av utgifter i rederiet. Rederiet Feamley & Eger har
betydelige Økonomiske problemer.

18. LønnsoppgjØret for statsansatte fører til at alle
rykker opp ett lønnstrinn fra 1. september 1991. Fra
1. mai økes lønningene på lønnstrinn 1-28 med
1 600 kroner, på trinnene 29-30 med 1 000 kroner
og med 500 kroner pd trinnene 31-42. Staten innf0-
rer også sitt nye lønnssystem etter retningslinjer
varslet i NOU 1990:32.
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20. Kaci Kullmann Five velges til ny leder .i. Høyre.

25. Statoil tildeler Kongsberg Offshore A/S en kon-
trakt på. 1,4 milliarder kroner for bygging av hav-
bunnsinstallasjoner til Statfjord Nord og Ost. Deler
av oppdraget skal utføres av utenlandske underle-
verandØrer, slik at den norske andelen utgjør 2/3 av
samlet verdi.

Mai

1. Renten i Lånekassen og topprenten i Husbanken
settes ned med 1 prosentpoeng.

10. I tilknytning til framleggingen av Revidert na-
sjonalbudsjett for 1991, fremmer Regjeringen en
proposisjon med forslag til tiltak for â styrke sys-
selsettingen via Økt offentlig kjøp av varer og tje-
nester med 1,6 mrd. kroner, bl.a. ved ate offentlige
investeringer. Dette dekkes delvis opp ved reduser-
te forbrukssubsidier. Det varsles samtidig gjenn-
omgang av flere overføringsordninger.  Under-
skuddet pa statsbudsjettet anslås nå til 19,2 mrd.
kroner. BNP-veksten for fastlands-Norge nedjuste-
res i forhold til anslaget i Nasjonalbudsjettet for
1991.

10. Årets jordbruksoppgjør endte med en ramme pa
725 millioner kroner. Partene ble ikke enige og
rammen ble vedtatt i Stortinget.

14. Stortinget godkjenner utbygging av Heidrun-
feltet. Conoco er operatør. Utbyggingskostnadene
er anslätt til 25 mrd. kroner. Feltet skal være
produksjon 3. kvartal 1995.

14. Utbygging av Tordis-feltet godkjennes i Stor-
tinget. Saga er operator. Utbyggingen vil koste 3
mrd. 1990-kroner og produksjonen starter hosten
1994.

14. Stortinget beslutter utbygging av Loke-feltet.
Statoil er operator. Utbyggingen er beregnet koste
421 millioner kroner. Produksjonen starter i april
1993.

16. "Aarbakke-utvalget" legger fram utredningen
"Bedrifts- og kapitalbeskatningen - beskatning av
formue" (NOU 91:17). Det anbefales fortsatt be-
skatning av personlig formue, men ulikhetene i
skattegrunnlaget må reduseres, skattleggingen av
formue mä skje mer konsekvent og skattesatsene
bør settes ned.

20. Den svenske riksbanken beslutter  â knytte den
svenske kronen til valutaenheten ECU.

29.Handelens hovedorgani sasj on og LO-forbundet
Handel og kontor enes om lønnsoppgjøret. Lønns-
økningen blir på 2,50 kroner pr. time. Det opprin-
nelige kravet var pa 2,75 kroner pr. time.

30. Stortinget godkjenner bygging av en tredje

gassrørledning til kontinentet - Europipe - med
ilandfOring i Tyskland. Utbyggingskostnadene er
beregnet til 10,2 mrd. kroner. ROrledningen skal
være i drift fra oktober 1995.

Juni

5. Finlands bank beslutter å knytte den finske mar-
ken til valutaenheten ECU.

15. Statoil kjøper aksjer i Saga Petroleum til en
verdi av 1,4 mrd. kroner. Dette beløpet utgjør 12,5
prosent av aksjekapitalen. Statens eierandel i Saga
via Statoil og Norsk Hydro, er dermed på 18,75
prosent.

20. Stortinget vedtar â gjennomføre en reform av
bedrifts- og kapitalbeskatningen med konsekvenser
for personbeskatningen f.o.m. 1/1-92. På bedrift-
og kapitalsiden innebærer reformen en utvidelse av
skattegrunnlaget, nedsettelse av de formelle skatte-
satsene, samt likebehandling av kapitalinntekter
uavhengig av eierform. Formuesskatt for selskaper
faller bort. Personers nettoinntekt skal beskattes
med en flat sats.

21. Sparebanken Nordland og Sparebanken Nord-
Norge fusjonerer.

22. Kværner Rosenberg og Kværner Egersund skal
bygge dekket til Brageplattforrnen for Norsk Hy-
dro. Kontrakten er pa 450 millioner kroner. Dekket
skal leveres i 1993.

27. Forretningsbankenes sikringsfond bevilger Fo-
kus bank 1500 millioner. Den 25. august går Statens
Banksikringsfond inn med 650 millioner kroner.
Ytterligere 475 millioner kroner tilføres Fokus
bank 11/12. Den 19. desember skrives aksjene ned
i null.

Juli

17. Handelsministeren stopper utbetaling av stat-
lige garantier til norsk eksport til Jugoslavia på
grunn av de ustabile politiske forholdene i landet.
Norge har gitt 210 millioner kroner i eksportgaran-
tier til Jugoslavia.

18. Conoco Norway tildeler Kværner kontrakten
for prosjektering av dekket på Heidrun-feltet. Kon-
trakten er verd 900 millioner kroner og prosjektet
vil vare fram til september 1995. På det meste vil
arbeidet engasjere 450 personer.

19. Norges Bank beslutter at 10-Oren skal forsvinne
fra mars 1993.

August

1. Produksjonen stanser på Ekofisk-feltet og i Nor-
pipes transportsystem for olje og gass pga. vedlike-
holdsarbeid. Norpipe transporterer 70 prosent av
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norsk gass og i underkant av 30 prosent av norsk
olje. Produksjonen pa Ekofisk-feltet og andre be-
rorte felt blir gradvis gjenopptatt fra 17. august.

14. Kredittkassens tap pa sitt engasjement i Rede-
riet Fearnley & Eger blir pa 400 millioner kroner,
etter at 8 cruiseskip er solgt til Italia for 250 millio-
ner. kroner. Medregnet i tapstallene er 166 millioner
kroner som banken ved en feiltagelse utbetalte til
Feamley & Eger i sertifikater.

18. Statens Banksikringsfond beslutter  â tilføre
Kredittkassen egenkapital i form av et rente- bæ-
rende lån pa 1,8 mrd. kroner. Forretningsbankenes
sikringsfond skyter inn ytterligere 300 millioner
kroner i preferansekapital. 500 ansatte sies opp
(28/11). Statens Banksikringsfond gar inn med yt-
terligere 5,1 mrd. kroner (11/12). Aksjekursen skri-
ves samtidig ned i null og staten overtar som ene-
eier.

19.En åttemannskomite bestående av sentrale per-
soner fra KGB og regjeringen forsøker A gjennom-
fØre statskupp i Sovjetunionen. Kuppet släs tilbake
etter tre dager.

23. Betongunderstellet til Sleipner A plattformen
springer lekk og synker til bunns på 200 meters dyp
i Gansfjorden. Dette innebærer utsettelse av Sta-
toils gassleveranser fra Sleipner-feltet, som ifølge
opprinnelige planer skulle startet forste halvår
1993, men får ikke konsekvenser for inngåtte avta-
ler om leveranser av gass.

September

2. Norsk Hydro starter oljeproduksjon pd Oseberg
C-plattformen og satelitten Gamma-Nord (9. okt.).
Når Oseberg C kommer i full produksjon, vil den
produsere 110 000 fat pr. døgn.

4. Regjeringen gir samtykke til at Lille-Frigg-feltet
bygges ut. Elf Aquitane er operatør pa feltet. Utbyg-
gingskostnadene er beregnet til 2,1 milliarder kro-
ner og produksjonen skal were igang høsten 1993.

7. Nora og Orkla Borregaards generalforsamlinger
går inn for fusjon.

12. Norsk Data legger fram resultat for 1. halvår
1991 som viser et underskudd på 257 millioner
kroner. Totale driftsinntekter gikk ned med 22 pro-
sent til 950 millioner kroner. Dette fører til at 500
ansatte sies opp øyeblikkelig.

16. 31 milliarder kroner oppspart ved SMS- ord-
ningen frigis.

17.UNI-Storebrand bekrefter at selskapet har kjøpt
opp 11,4 prosent i det svenske forsikringsselskapet
Skandia.

18. Statoil skal bygge fabrikk for bensintilsetmings-
stoffet MTBE på Kärst0' i Rogaland. Fabrikken vil
gi om lag 100 faste arbeidsplasser. Fabrikken skal
stå ferdig i 1995 og er kostnadsberegnet til 2,5
milliarder kroner. Den vil i byggeperioden gi 750
arbeidsplasser.

20. Regjeringen framlegger forslag til ny lov om
finanskonsem som åpner for at banker og forsik-
ringsselskap kan slå seg sammen.

Oktober

2. Skiftesamling i konkursen Feamley & Eger. Det
ermeldt 195 krav på tilsammen 1,9 milliarder kron-
er. Kreditkassen er største kreditor med et krav på
900 millioner kroner.

4. Regjeringen legger fram Stats- og Nasjonalbud-
sjettet for 1992. Regjeringen sier at problemene i
norsk økonomi har vist seg klart større enn tidligere
antatt, bl.a. fordi husholdningenes sparerate har økt
raskere, og det internasjonale tilbakeslaget blitt
sterkere enn ventet. Statsbudsjettet gjøres opp med
et underskudd før lånetransaksjoner på 24,2 mrd.
kroner. Underskuddet i 1991 anslås til 20,2
mrd.kroner.

4. St.meld. 12 (1991-92) om retningslinjer for re-
former i formuesbeskatningen legges fram. Mel-
dingen følger hovedlinjene i NOU 91:17 med større
likebehandling av ulike formuestyper gjennom et
bredere skattegrunnlag og lavere satser.

5. Statfjord A-plattformen stenges p.g.a. ved-
likehold fram til 9. november.

6. Esso's oljeraffineri på Slagentangen ved TOns-
berg tar fyr og 50 000 liter bensin brenner opp.

25. Finansdepartementet senker bankenes lik-
viditetskrav fra 8 til 6 prosent.

28. Sparebanken Rogaland og Sparebanken Midt-
Norge tilføres hhv. 600 mill. og 525 mill. kroner fra
Sparebankenes Sikringsfond. TilfOrselen er delvis
finansiert ved et støttelån på 320 mill. kroner fra
Statens Banksikringsfond.

28. Raffineriet på Mongstad åpnes etter å ha vært
stengt siden 28. august pga. vedlikehold.

31. Den norske Bank tilføres 1250 mill. kroner i
preferansekapital fra Forretningsbankenes Sik-
ringsfond, delvis finansiert ved et støttelån på 770
millioner kroner fra Statens Banksikringsfond. Den
2. desember tilføres DnB ytterligere 5,9 mrd. kro-
ner, hvorav 4,9 fra Statens Banksikringsfond og
Statens Bankinvesteringsfond. Aksjekursen skri-
ves ned fra 100 til 10 kroner. DnB overtar Realkre-
ditt (2/12).
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November

5. Stortingets energi- og industrikomité enes om
prisen på kraft til den kraftkrevende industrien.
Hovedmodellen innebærer produktrelaterte kraft-.
priser, dvs. at prisen knyttes til prisnivået bedrift-
enes produkter. Det innføres  en minstepris pä
13 Ore pr. kWh fra 1996 stigende til 16 Ore innen
2010.

7. Statoil inngar en avtale med Chevron om bOye-
lasting og transport av olje fra Alba-feltet på britisk
sokkel. Kontrakten varer i 10 år fra feltet kommer
i produksjon i 1994 og har en verdi av 1 milliard
kroner.

8. Regjeringen fremmer forslag om endret system
for petroleumsbeskatning fom. 1/1-92. Særskatten
foreslas Økt fra 30 til 50 prosent som følge av
endringer i den generelle bedriftsbeskatning-
en. Produksjonsavgiften for gass foreslås fjernet og
ordningen med produksjonsgodtgjørelse opphevet.
Det foreslås samtidig innfort en friirmtektsordning
med fradrag i særskatten beregnet pa grunnlag av
investeringer i produksjons- og rørledningsanlegg.

12. Fiskeoppdretternes salgslag (FOS) inngdr avta-
le med bankene og Staten om kriseløsning for opp-
drettsnæringen. Staten bidrar med 400 millioner
kroner og bankene med 335 millioner kroner.

15. Den finske sentralbanken skriver ned verdien
av finske mark med 12,3 prosent.

19. Norge undertegner en avtale som forplikter
Norge til å stabilisere utslippene av flyktige organ-
iske forbindelser (VOC) på 1989-nivä innen 1999.
De norske forpliktelser innebærer en reduksjon av
VOC-utslippene på 20 prosent. Kostnadene ved de
norske forpliktelsene er anslått til mellom 10 og 50
millioner kroner årlig. Norge har fått dispensasjon
fra avtalens bestemmelse for omradene nord for den
62. breddegrad.

20. Moelven bolig A/S besluttes lagt ned og 270
ansatte mister jobben.

21. Statfjord A-plattformen stenges på grunn av
prosesstekniske uregelmessigheter og gjenåpnes
15. desember.

22. Stortinget vedtar regjeringens forslag til tiltak

for å sikre norsk bankvesen (St.prp.nr.16 (1991-
92). Forslagene innebærer etablering av et statlig
investeringsselskap - Statens B ankinvesterings-
fond - med en kapital pa 4,5 mrd. kroner og tilførsel
av nye 6 mrd. og 1 mrd. kroner til hhv. Statens
Banksikringsfond og Sparebankenes Sikringsfond.
Det åpnes for at myndighetene kan foreta en hel
eller delvis nedskriving av aksjene hvis den private
egenkapitalen er tapt.

Desember

4. Hydro magnesium er ilagt en midlertidig straffe-
toll på 32,9 prosent ved innførsel av magnesium fra
Hydros kanadiske bedrift til USA. Den kanadiske
regjeringen vil anke avgjørelsen inn for GATT
hvis den blir opprettholdt.

8. Russland, Hvite-Russland og Ukraina erklærer at
de anser Sovjetsamveldet for oppløst og oppretter
et nytt Samvelde av Uavhengige Stater (SUS).
25/12 går Mikhail Gorbatsjov av som president for
Sovjetsamveldet.

13. Norwegian Contractors (NC) tildeles en kon-
trakt til en verdi av 2,5 mrd. kroner for bygging av
skroget til Heidrun-plattformen, to støttebjelker og
installasjon av plattformen pd feltet.

17. Stortinget bevilger 425 millioner kr. i fiskeris-
totte.

19. Stortinget Salderer statsbudsjettet for 1992 på
grunnlag av "St.prp. nr.1 Tillegg nr. 9" (Salderings-
proposisj onen). Budsjettet gjØres opp med et under-
skudd før lånetransaksjoner pa 30 mrd. kroner.

19. Kværner har inngått en skipsbyggingskontrakt
til en verdi av 3,5 milliarderkr. Seks kjemikalieskip
skal bygges ved Kværner Kleven Flor0 og Kværner
Govan Glasgow.

20. Statoil har som operatør for Zeepipe-gruppen,
inngått kontrakter for 4,7 milliarder kr. i tilknytning
til legging av Zeepipe- og Europipe-rørledningene.
Avtalene er gått til bedrifter i Frankrike, Tyskland
og Japan.

23. UNI-Storebrand Mr konsesjon til å sitte med 25
prosent av aksjene i Skandia, forutsatt at aksjene i
Skandia-eide VESTA blir solgt.
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Utsikter for 1992 og 1993

I dette avsnittet presenteres anslag for den makroø-
konomiske utviklingen i Norge for 1992 og 1993.
Beregningene er gjort ved hjelp av SSBs makro0-
konomiske kvartalsmodell KVARTS. Hovedresul-
tater fra beregningene er presentert i tabellen ne-
denfor, hvor det ogsä er tatt med anslag laget av
andre institusjoner. For enkelte sentrale variable er
resultatene fra KVARTS-beregningene også vist i
figurer som sesongjusterte nivatall eller som se-
songjustert og glattet vekst fra foregäende kvartal.

Anslagene er basert pa følgende hovedforutset-
ninger:

-Tiltakende etterspørselsvekst hos Norges vik-
tigste handelspartnere i 1992 og 1993, men fort-
satt moderat prisutvikling internasjonalt.

-Lettelser i direkte skatter i 1992 for norske
husholdninger pa om lag 5 milliarder kroner.

-Fortsatt vekst i spareraten til husholdningene.
Produksjonsveksten i fastlands-Norge er i bereg-

ningene anslått til 1,6 prosent i 1992, og 4,0 prosent
i 1993. Moderat vekst i eksport og privat konsum
samt høyt nivå pa investeringsaktiviteten i olje- og
gassvirksomhet bidrar positivt til veksten norsk
økonomi i 1992. Tiltakende vekst i privat konsum
og i tradisjonell eksport samt omslag i investering-
ene i fastlands-Norge bidrar til en betydelig sterkere
produksjonsvekst i norsk økonomi i 1993. Arbeids-
markedet forblir svakt i hele 1992, med en moderat
aning i ledigheten. Arbeidsmarkedet bedrer seg
imidlertid gjennom 1993.

Sterkere internasjonal vekst fra  2. halvår
1992
Framskrivningene forutsetter at den svake utvi-
klingen i norske eksportmarkeder gjennom 1991
fortsetter inn i første halvir av 1992, men at opp-
svinget i internasjonal økonomi i siste halvdel av
1992 og 1993 gir en markedsvekst for tradisjonell
norsk vareeksport pa hhv 4 og 6 prosent i innevæ-
rende og neste år.

Beregningene viser at prisene for tradisjonell
vareeksport vil vokse med 0,7 prosent fra 1991 til
1992 og med 4 prosent fra 1992 til 1993. Import-
prisveksten ventes A tilta som en følge av den inter-
nasjonale konjukturoppgangen, med rater i over-
kant av hhv. 2 og 3 prosent i 1992 og 1993.

Beregningene baserer seg på et årsgjennomsnitt
for oljeprisen på 121 kroner pr. fat i ärog 130 kroner
i 1993. Vi antar videre at oljeproduksjonen vil Øke
med 5 prosent i är og 6 prosent i 1993, mens
gassproduksjonen avtar noe i de to prognoseArene.
Nedgang i gjennomsnittsprisen på råolje fra 1991
til 1992 medfører at eksportverdien av olje og gass
avtar nominelt med om lag 5 milliarder kroner, for

øke med 9 milliarder i 1993. Vi har videre antatt
at netto fraktinntekter vil holde seg på samme no-
minelle nivå i 1992 som foregående ar, men som en
fOlge av det internasjonale konjunkturoppsvinget,
vil både priser og volum vokse fra 1992 til 1993 slik
at netto fraktinntekter øker med vel 4 mrd. kroner.

Privat konsum	 • • • • • Bruttoinvesteringer
i fastlands-Norge

Eksport av tradi- ••••• Import av tradi-
sjonelle varer	 sjonelle varer
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Utviklingen for olje- og gasseksporten, netto
fraktinntekter samt at bade pris- og volumvekst er
sterkere for importen enn for eksporten bidrar til at
overskuddet på, driftsbalansen blir lavere i 1992 enn
i 1991. Økte inntekter fra petroleumseksport sam-
men med at det internasjonale konjukturoppsvinget
gir sterkere vekst i pris og volum for tradisjonell
vareeksport gjør at overskuddet på driftsbalalansen
for 1993 blir noe 11M/ere enn i 1991.

Ekspansiv Økonomisk politikk  i 1992
Nar det gjelder offentlig sysselsetting, vareinnsats,
investeringer og renteutviklingen i statsbankene,
bygger beregningene i hovedsak pa regjeringens
opplegg slik det ble presentert i Salderingsproposi-
sjonen for budsjettäret 1992 og Nasjonalbudsjettet
for 1992. Offentlig konsum er anslått til å øke med
1,3 i både 1992 og 1993. Det er lagt til grunn en
Økning i kommunale investeringer med hhv 4 og
2,5 prosent, mens de statlige investeringene Øker
med om lag 3 prosent i de to prognoseårene. Det er
videre lagt til grunn en skattelette for husholdning-
ene på 5 milliarder fra 1991 til 1992 og at skatter i
prosent av husholdningenes bruttoinntekter holdes
uforandret fra 1992 til 1993.•

Nedgang i investeringene
Bruttoinvesteringene i fastlandsOkonomien har
vært avtakende siden årsskiftet 1987/88. Nedgang-
en fortsatte også gjennom 1991, og det ventes fort-
satt nedgang i forste halvår av 1992. I andre halvår
antas investeringene A ta seg noe opp. Dette henger
sammen med at nedgangen i boliginvesteringene
flater ut i Wet av Aret. Til tross for dette synker
boliginvesteringene med om lag 15 prosent fra

1991 ti11992. 11993 regner vi med et klart oppsving
i boliginvesteringene, men fra et meget lavt nivå.
Industriinvesteringene antas å gå ned med 3 prosent
fra 1991 til 1992. Basert på at det blir et intemasjo-
natt oppsving i andre halvår 1992, regnes det med
at investeringsplaner som tidligere ble rapportert,
men utsatt inntil videre, iverksettes. Det ligger i så
fall an til vekst i industriinvesteringene på rundt 4
prosent fra 1992 til 1993. Investeringer i tjenestey-
tende sektorer Oker også. Alt i alt er det anslått en
nedgang i fastlandsinvesteringer på 2 prosent fra
1991 til 1992 og en Økning på vel 7 prosent i 1993.
Dermed vil investeringsningnivået i 1993 være til-
bake på det historisk sett lave 1990-nivået. Når
oppgangen ikke ventes å bli sterkere, må det ses på
bakgrunn av den store overkapasiteten som finnes
på en rekke områder.

Fortsatt lav prisvekst og redusert lOnnsvekst
Veksten i konsumprisene vil ifølge beregningene
holde seg i overkant av 3 prosent i 1992 og 1993,
mens lønnsveksten vil avta, særlig i 1992. Det er
dermed anslått en vekst i gjennomsnittlig realønn
på hhv. 1 og 0,7 prosent i de to årene.

Omslag i privat konsum
Oppgangen i privat konsum som ble registrert i siste
halvdel av 1991, fortsetter ifølge beregningene i
1992 og 1993. I gjennomsnitt er det anslått en
konsumvekst på 2,5 prosent i 1992 og 3,7 prosent
1993. Økningen i husholdningenes disponible real-
inntekter, bl.a. som følge av økt reallønn og skatte-
lette i 1992, er de viktigste årsakene til den tiltaken-
de konsumveksten i prognoseperioden. Inntekt-
sveksten, sammen med fortsatt høy reallrente, bi-
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UTVIKLINGEN I NOEN ØKONOMISKE HOVEDSTØRRELSER
Prosentvis endring i fra Aret før der ikke annet fremgår"

1) FD: Anslag iflg. Salderingsproposisjonen for 1992
NB: Anslag iflg. Norges Banks kvartalsrapport 1991/4
BF: Anslag iflg. Den norske bankforenings høstrapport 1991
OECD: Anslag iflg. OECDs Economic Outlook nr. 50 (des. 1991)
SSB: Anslag iflg. Statistisk sentralbyrå

drar til at husholdningenes sparerate Øker fra om lag
5 prosent i 1991 til hhv 6,5 og 7,5 prosent i 1992 og
1993

Utviklingen i privat konsum, finansiell sparing
og boliginvesteringer må ses i sammenheng med
det lave nivået på husholdningenes netto fordring-
er. En fortsatt aning i realrente etter skatt i 1992,
og stor usikkerhet i arbeidsmarkedet vil trolig med-
fØre at husholdningene vil Ønske â holde en større
del av sin formue i finansielle fordringer.

Få lyspunkter på arbeidsmarkedet I 1992,
men bedring i 1993

Produksjonsveksten gjennom 1992 blir ikke sterk
nok til å kunne øke sysselsettingen. Beregningene
viser et om lag uendret nivå pd utfOrte timeverk og
antall sysselsatte fra 1991 til 1992, mens vi får en.
vekst i 1993. Selv med fortsatt nedgang i yrkesfre-
kvensene vil arbeidstilbudet vokse noe i både 1992
og 1993. Ledigheten i 1992, målt som et gjennom-
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snitt over Aret, blir derfor høyere enn i 1991. Mot
slutten av inneværende år vil forsterket vekst i
fastlandsøkonomien bidra til at oppgangen i ledig-
heten stopper opp, og beregningene peker i retning
av en gradvis bedring av arbeidsmarkedet gjennom
1993.

Virkning av lavere privat konsum og utsatt
internasjonalt konjukturoppsving
I en alternativ modellframskrivning for 1992 og
1993 har vi analysert de samlede virkningene av at
flere ettersporselskomponenter utvikler seg svake-
re enn antatt ovenfor. Nærmere bestemt har vi
foretatt følgende endringer i forutsetningene: det
internasjonale konjukturoppsvinget utsettes et
halvt ar, oppsvinget i boliginvesteringene uteblir,
og husholdningene Øker sin finansielle sparing slik
at det private konsumet blir 1 prosent lavere enn i
referansebanen. Pd grunn av at konjunkturopp-
gangen internasjonalt også i referansebanen først
kommer i andre halvdr, blir reduksjonen i den tra-
disjonelle vareeksporten moderat. Reduksjonen i
det priv at konsumet medfører at importen avtar mer
enn vareeksporten slik at driftsbalansen bedres i
begge årene. BNP blir 0,4 prosent lavere i 1992,
mens reduksjonen i 1993 er 0,7 prosent. Reduksjo-

nen i innenlandsk produksjon medfører en forver-
ring av utsiktene for arbeidsmarkedet. Vi vil fortsatt
fa en økning i sysselsettingen gjennom 1993, men
enda mer moderat og fra et lavere nivå enn i refe-
ransebanen. Ledighetsraten blir i dette alternativet
6,1 prosent i 1992 og 5,8 prosent i 1993.

Hvordan traff SSBs prognoser for 1991?
I tabellen nedenfor er det vist hvordan SSBs prog-
noser for 1991 har beveget seg over tid, og etter-
hvert faset seg inn mot regnskapstallene presentert
i denne utgaven av økonomiske analyser. Fram til
sommeren 1991 var vare prognoser for den rea10-
konomiske utviklingen i 1991 for optimistiske. Vi
overvurderte veksten i privat konsum og tradisjo-
nell eksport. Vare investeringsanslag for fastlands-
okonomien ble som en følge av dette også for høye.
Dette ga gjennomgäende for høyt BNP-anslag,
både totalt og for fastlandsøkonomien, for 1104
anslag på sysselsettingen og dermed et noe for lavt
anslag på arbeidsledigheten. Ettersom vi forventet
en høyere vekst i innenlandsk etterpOrsel, ble ansla-
get pa overskuddet på driftsbalansen undervurdert.
Anslagene for pris- og lonnsveksten har stort sett
truffet godt, med unntak av prisanslagené gitt rundt
forrige Arsskifte, som var klart for høye.

SSBs ulike prognoser for 1991. Vekstrater i prosent.

0A1-901) 0A6-90 0A9-90 0A1-91 0A5-91 0A6-91 0A9-91 0A1-922)

1)økonomiske analyser nr.1 - 1990
2) ForelOpige regnskapstall for 1991
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Befolkning

Ved utgangen av 1991 var det i Norge omtrent
4 275 000 innbyggere, mens det året før var
4 250 000. Tilveksten i folketallet har variert mel-
lom 12 000 og 22 000 pr. dr i perioden 1980 - 1990,
med topp i 1987 og 1988. I 1990 var tilveksten
16 700. For 1991 vil den bli 25 000, eller 0,6
prosent. Denne relativt sterke tilveksten i 1991
skyldes to forhold. Den naturlige tilveksten Økte
fordi fødselstallet steg med 250 til 61 200 og fordi
tallet pa Ode sank med nesten 1 000 til 45 000.
Størst forandring var det imidlertid i flyttingene til
og fra utlandet. Innvandringsoverskuddet Økte fra
1 700 til nesten 9 000, først og fremst fordi antall
utvandringer gikk sterkt ned. Det var færre innen-
landske flyttinger enn tidligere, og Nord-Norge
hadde en bedre flyttebalanse enn noen gang siden
1972.

Fruktbarhet
Fødselstallet steg for åttende di-et pd rad, og vi må
tilbake til 1973 for å finne et høyere fødselstall.
Oppgangen i antall fødte har vært 22 prosent siden
1983. Noe av oppgangen (6 prosentpoeng) skyldes
at det er blitt flere kvinner i fødedyktig alder, mens
om lag 16 prosentpoeng skyldes Øket fødselshyp-
pighet, særlig blant kvinner mellom 26 og 35 år.
Fodselstallet steg mindre fra 1990 til 1991 enn det
Økningen i antall fruktbare kvinner skulle tilsi, og
utviklingen gjennom 1991 kan være første tegn på
at den fruktbarhetsoppgangen vi har hatt fra 1983,
nå flater ut.

Samlet fruktbarhetstall i 1991 (det gjennomsnitt-
lige bametall en kvinne vil ha ved slutten av sin
fødedyktige periode om hun gjennomlever hele
denne perioden med de aldersspesifikke fødsels-
sannsynligheter fra 1991) var om lag 1,93, mot 1,66
på det laveste. Denne oppgangen blir av og til tatt
som uttrykk for at den såkalte kohortfruktbarheten
(det bametallet en kvinne faktisk har ved slutten av
sin fødedyktige periode) er Økende, dvs. at dagens
kvinner faktisk ser ut til d få flere bam enn det deres
noe eldre medsøstre fikk. Flere forhold taler for at
dette er ikke riktig. Oppgangen i antall fødte skyl-
des primært at en del årskull utsatte forste fødsel,
og at det derfor har vært et stort etterslep å ta igjen.
Denne tendensen til d utsette forste fødsel, synes nå
d være stoppet. Kohortfruktbarheten har vært syn-
kende for kullene født etter midten av 1930-tallet,
men utviklingen de siste Arene kan tyde på at vi
nærmer oss slutten på denne nedgangen. SSBs Fa-

milie- og yrkesundersøkelse 1988 har målt bl. a.
holdninger og forventninger til framtidige fødsler
hos et utvalg kvinner og menn. Utviklingen i disse
holdningene siden 1977 kan også tyde på at den
langsiktige fruktbarhetsnedgangen er i ferd med å
flate ut.

Fodselstaliet har vært økende på slutten av 1980-
tallet også i resten av Norden og i mye av Vest-Eu-
ropa. Oppgangen startet først, og har vært sterkest
i Sverige, som 1991 vil ha et samlet fruktbarhets-
tall pa over 2,0. Fruktbarheten har dog vært synken-
de i Sverige gjennom det meste av 1991. Også for
de andre landenes vedkommende forklares det
meste av aningen med endringer i fOdslenes plas-
sering i livsløpet, og ikke som en permanent Waling
i barnetallet pr. kvinne.

Familie og samliv
Tallet på inngåtte ekteskap har variert noe fra år til
annet etter at den langsiktige nedgangen stoppet
tidlig på 1980-tallet. Det ble inngått over 1 000 fiere
ekteskap i 1990 enn i 1989. Noe av oppgangen
henger sammen med at det er blitt langt flere per-
soner i gifteferdig alder som ennå ikke har giftet
seg, noen renessanse for ekteskapet synes ikke tal-
lene d vise. Giftermålshyppigheten er nå svært mye
lavere enn for 10-20 dr siden i alle vanlige ekte-
skapsaldre. Dette er en følge av at flere og flere
foretrekker d leve i samboerforhold uten A inngå
formelt ekteskap. Familie- og yrkesundersøkelsen
viser at 18 prosent av kvinnene mellom 19 og 42 år
levde i samboerforhold i 1988, mot bare 5 prosent
11 dr tidligere. En stadig økende andel av fOdslene
skjer utenfor ekteskap (39 prosent i 1990). Om lag
30 prosentpoeng av dette er samboerpar som får
bam uten å gifte seg, mens om lag 10 prosentpoeng
ser ut til d være bam født av enslige mødre.

Det årlige antall skilsmisser viser en stabil stig-
ning, og nådde i 1990 over 10 000 for første gang.
Dersom skilsmissehyppigheten fra 1990 holder
seg, vil 44 prosent av ekteskapene som inngås nå,
opplOses på lang sikt, mens det med hyppighetene
i 19801å an til 30 prosent. Samboerforhold oppløses
langt hyppigere enn ekteskap.

Endringene i samlivs- og fruktbarhetsmOnsteret
har lenge vært slik at den gjennomsnittlige familie-
størrelse har vært synkende. I 1991 var det 2,18
personer pr. familie, mer enn 10 prosent lavere enn
i 1980.
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Dodelighet

Tallet på døde har lenge vist en stabil og lite dra-
matisk økning. I 1991 døde 45 000 i Norge, om lag
4 000 flere enn i 1980. Denne aningen skyldes
utelukkende at det er blitt langt flere gamle. Døde-
ligheten (sannsynligheten for ä dø i løpet av ett Ar)
har sunket i nesten alle aldersgrupper i det meste av
etterkrigstiden, særlig har dødeligheten blant kvin-
ner gått ned. Forventet levealder ved fødselen var i
1990 73,4 ar for menn og 79,8 dr for kvinner. Etter
noen år med liten bedring i levealderen, har den de
siste fire ärene igjen Økt relativtmye, og utviklingen
er igjen pd linje med resten av de vestlige industri-
landene.

Spedbamdødeligheten har lenge vært høyere enn
i våre naboland, men tallene for 1990 ligger på et
lavere nivå enn de foregäende Arene.

Innenlandsk flytting

Etter en viss økning utover pa 1980-tallet, har det
fra 1988 vært en klar nedgang i antall flyttinger
mellom kommunene. Den registrerte mobiliteten
var lavere i 1990 enn noen gang siden tidlig pa
1950-tallet. Fra 1989 til 1990 var det nedgang i
mobiliteten for alle aldersgrupper, mest for bam og
unge voksne. Den betydelige forskjellen som det
var tidligere mellom menns og kvinners mobilitet,
er nä helt forsvunnet. Rett etter krigen hadde kvin-
ner 25 prosent høyere mobilitet enn menn. Denne
forskjellen er gradvis blitt borte, og i 1990 hadde
menn klart høyere mobilitet enn kvinner.

I 1990 var nettoutflyttingen fra Nord-Norge til
resten av landet høyere enn Aret fOr, men fortsatt

ikke opp mot nivået fra midten av 1980-tallet. Vest-
landet hadde i 1990 en sterkere nettoutflytting enn
pã lenge, og det var særlig Hordaland og More og
Romsdal som hadde store utflyttingsoverskudd.
Tilflyttingen til Oslo/Akershus var større enn i
1989, men ikke helt på niväet fra midt pa 1980-tal-
let. I 1991 synes Nord-Norge A fa balanse mellom
inn- og utflytting, for første gang siden 1972. Det
ligger ogsä an til en klart mer positiv flyttebalanse
i 1991 enn 1990 for Rogaland, Hordaland og So-
Trøndelag. PA Østlandet har Oslo hatt en forsterket
vekst, mens resten av landsdelen har fatt mindre
nettoinnflytting enn drene for.

Flytting til og fra utlandet
Variasjonen i befolkningstilveksten de siste årene
har særlig hatt sammenheng med endringene i flyt-
tingene til og fra utlandet. I 1989 var det nettout-
flytting fra landet for første gang pd 20 år. Endring-
en skyldtes at mange flere nordmenn enn tidligere
flyttet utenlands (særlig til Sverige) for å få arbeid.
Problemene på det svenske arbeidsmarkedet har fra
1990 ført til at færre nordmenn har fått innpass der,
og mange av dem som tidligere hadde reist ut,
valgte å retumere. Dette bidro til et moderat innvan-
dringsoverskudd i 1990 (1 700), og til et svært stort
(9 000) i 1991. Fra 1990 til 1991 ble antall utvan-
dringer redusert med 7000.

Det store innvandringsoverskuddet i 1991 skyl-
des at det fortsatt er nettoinnflytting av norske
statsborgere fra Sverige, og i noe mindre grad også
av svenske og danske statsborgere. Vi har omtrent
balanse i utvekslingen av vest-europeiske statsbor-

ARLIG ENDRING I FOLKETALLET I NOEN ALDERS GRUPPER.
1988-1992. Tusen
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gere, etter at det var en viss nettoutflytting i begyn-
nelsen av den norske lavkonjunkturen (1988-1990).
Nettoutflyttingen av norske statsborgere til land
utenom Norden har ligget mellom 1 000 og 2 000
personer en tid, i 1991 var det 1 000. FlyttestrOm-
mene fra land i den tredje verden er lite forandret
de siste årene, etter at en innstramning av asylsø-
kerpolitikken forte til en nedgang i innflyttingen
herfra på slutten av 1980-tallet. Fortsatt utgjør imid-
lertid personer fra land i den tredje verden det
største innflyttingsoverskuddet. Det er ikke mange
spor etter omveltningene i Ost-Europa i flyttestatis-
tikken, men en viss Økning i innflyttingen herfra har
det vært.

A ldersstruktur
Hovedtrekkene i landets aldersstruktur forandrer
seg langsomt. I tabell 1 er de siste års endringstall
vist for noen aldersgrupper, sammen med frarnskri-
vinger for 1992 og 1993. Vi ser at fruktbarhetsopp-

gangen har gitt en sterk stigning i antall små barn,
og at dette vil fortsette. I de skolepliktige aldrene
har det vært en jevn nedgang, men den er snart over.
Elevgrunnlaget for den videregående skolen avtar
fortsatt.

De fleste yrkesaktive er i alderen 20-66 år. I
denne gruppen var tilveksten om lag 23 000 i 1991,
men svært ujevnt fordelt. Det var en økning i de
yngre aldre ( + 12 000 i aldersgruppen 20-39 år), en
sterk økning (+ 20 000) i aldersgruppen 40-54 år og
nedgang på 9 000 blant de eldste (55-66 Ar). Utsik-
tene for de nærmeste årene er at dette mOnsteret vil
fortsette, men at endringstallene både for den eldste
og yngste gruppen vil halveres i løpet av to år.

Antallet i pensjonsalderen (67 år og over) vokste
med 5 000 i 1991, men tilveksten i denne gruppen
avtar raskt mot null. Antall pensjonister når opp
igjen til dagens nivå først etter år 2010. Det blir
nedgang i antall yngre pensjonister allerede fra
1992, mens det fortsatt vil være økning i antall
personer 80 år og over i mer enn ti år.
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Energibruk og utslipp til luft

Hovedtrekk ved utviklingen i innenlands
energibruk
Foreløpige tall tyder pa at det samlede energifor-
bruket utenom utenriks sjøfart og energisektorene
ate svakt fra 1990 til 1991. Dette skyldes vekst
elektrisitetsforbruket, oljeforbruket avtok for 4. är
på rad. Samlet energiforbruk ligger nå vel 4 pro-
sent lavere enn i topparet 1987, men likevel vel 7
prosent over forbruket i 1980.
De viktigste drivkreftene bak endringer i energi-
forbruket er størrelsen på og sammensetningen av
den økonomiske veksten, prisutviklingen for ener-
givarer, teknologisk endring og ytre forhold som
temperatursvingninger. Over tid virker ikke disse
faktorene uavhengig av hverandre. For eksempel
vil endrede energipriser påvirke teknologisk ut-
vikling såvel som størrelsen på og sammensetning-
en av den økonomiske veksten. Figur 1 viser utvi-
klingen i forbruk av ulike energivarer fra 1980 til
1991.
Etter oljeprisøkningen i 1979/80 gikk samlet ener-
giforbruk ned, for sa å vokse relativt svakt fra 1982
av. Økonomiske tilbakeslag og milde vintere de

siste årene har gjort at den samlede energibruken
utenom utenriks sjøfart og energisektorene nær-
mest har stabilisert seg. Veksten i bruk av faste
brensler var sterkest i første halvdel av 1980-tallet
og har avtatt svakt etter 1985. Bruk av elektrisitet
og transportoljer har begge vokst med omvent 25
prosent fra 1980 fram til 1989. Nedgang i privat
konsum og generell lavere Økonomisk aktivitet har
bidratt til redusert transportoljeforbruk de siste are-
ne. Elektrisitetsforbruket har hatt en jevnere vekst.
Forbruk av andre oljeprodukter, først og fremst
fyringsoljer, har blitt mer enn halvert over pen oden
1980-1991. Prisøkningen på oljeprodukter forkla-
rer mesteparten av reduksjonen i begynnelsen av
80-årene. Milde vintrer de siste Arene forklarer noe
av den fortsatte reduksjonen i oljeforbruk som har
funnet sted.

Utslipp til luft i Norge

Utviklingen i utslipp dil luft av ulike luftforurens-
ningskomponenter viser stor variasjon over perio-
den 1980-1990. Mens utslipp av flere komponenter

ENERGIBRUK UTENOM UTENRIKS SJØFART OG
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UTSLIPP TIL LUFT 1989

Kilde: Naturressurser og miljø 1990, SSB

som svoveldioksid, partikler og karbondioksid er
blitt stabilisert eller til og med sterkt redusert, har
utslipp av nitrogenoksider og flyktige organiske
komponenter økt over perioden.
Bruk av fossile brensler (kull, olje og gass) er en
hovedkilde til utslipp av en rekke luftforurensende
stoffer. Komponenter som svoveldioksid (S02),
nitrogenoksider (NO), karbonmonoksid (CO),
flyktige organiske forbindelser utenom metan
(NMVOC; non-methane volatile organic compo-
unds) og partikler forårsaker skader på mennesker,
dyr og materialer nær utslippsstedet. I tillegg kan
flere av disse komponentene bli spredt over større
områder og medføre regionale skader som sur ned-

bor og dannelse av fotokjemiske oksidanter. Enkel-
te gasser, kalt drivhusgasser, er med på å endre
varmebalansen til jorda ved at de absorberer lang-
bølget varmestråling fra jorda uten A hindre kort-
bølget solsträling â nå jordoverflaten. Derved for-
årsakes en global oppvarming av atmosfæren med
Ofølgende endringer i de globale klimaforhold.
Viktigst blant drivhusgassene er karbondioksid
(CO2), en gass som ikke skader verken helse, natur
eller materialer direkte. Andre viktige drivhusgas-
ser er metan (CH4) og lystgass (N20). Hydrokar-
boner og karbonrnonoksid påvirker jordas varme-
balanse indirekte gjennom kjemiske reaksjoner i
atmosfæren.
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Norske CO2-utslipp har vært relative stabile over
perioden 1980- 1990, se figur 2. Utslippskildene har
imidlertid forskjøvet seg en del fra stasjonære kil-
der (oppvarming og industriprosesser) til mobile
kilder. CO2-utslipp fra forbrenning av fossile bren-
sler lar seg i dag ikke rense på noen økonomisk
forsvarlig mate.
I løpet av 1980-årene ble det inngått en rekke inter-
nasjonale miljoavtaler og fastsatt nasjonale miljø-
målsettinger. I sammenheng med dette er det inn-
ført flere tiltak mot utslipp til luft. Tiltakene består
blant annet i pålegg om rensing av svovelutslipp fra
industrien og påbud om overgang til oljekvaliteter
med lavere svovelinnhold. Dette har, sammen med
redusert forbruk av fyringsoljer, gitt en sterk reduk-
sjon i svovelutslippene. Utslipp av partikler fra
stasjonære kilder ble også redusert tidlig på 1980-
tallet som følge av tiltak i industrien.
Sterkest økning har det vært i utslipp av flyktige

organiske stoffer (NMVOC) og nitrogenoksider
(N0x). Økningen i NO -utslippene henger sammen
med økende båt- og vegtrafikk på 1980-tallet. Fra
og med 1989 har det vært pålegg om katalytisk
avgassrensing på nye bensindrevne personbiler. pa
sikt vil dette virke til d redusere veksten i utslippene
av bl.a. NOx og CO. Den sterke veksten i NMVOC-
utslippene tidlig pä 1980-tallet henger sammen med
økt aktivitet i oljesektoren. De siste drene er det satt
inn tiltak som reduserer disse utslippene. Fra og

med 1991 har Norge innført avgifter på CO2-ut-
slipp.

Lokale skader som følge av utslipp til luft i
Norge
Det er gjort forsOksvise beregninger av hvor stor
marginal kostnad utslipp som forårsaker lokale ska-
der påfører samfunnet. Skadetypene som dekkes er
helseskader, skader på endel materialtyper og ska-
der av sur nedbør på vann og skog. Det er også gjort
anslag på endringer i endel trafildcrelaterte kostna-
der som vegslitasje, ulykker, køkostnader og støy-
plager, som kan knyttes til endringer i trafikkarbeid
på veger. Nivået på kostnadene er ikke anslått, bare
endring i årlige kostnader som følge av endringer i
olje- og bensinforbruk og nivå pa tilhørende utslipp.
Beregningene bygger hovedsakelig på nytte-kost-
nadsvurderinger av trafikk- og utslippsreduksjoner
utført av Statens forurensningstilsyn (SFT), og om-
fatter verdsetting av en rekke forhold som man
vanligvis ikke finner markedspriser pd. Dette er
med på å øke usikkerheten i resultatene, som derfor
må tolkes med forsiktighet.
Anslagene viser at samlede endringer i forbruk av
bensin og diesel og endringer i utslippsnivåene av
502, NOS , CO og partikler på 1980-tallet har med-
ført at de samfunnsmessige årlige trafikk- og mil-
jaostnadene er av størrelses-ordenen 10 milliar-
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Noen internasjonale miljøavtaler som Norge er part i
Internasjonale miljøavtaler kan ta mange former og være mer eller mindre forpliktende. De viktigste avtalekatego-
riene er:

Deklarasjoner som stort sett er politiske villighetserklæringer, ofte ganske vage i formen.

Konvensjoner som angir generelle forpliktelser og mål overfor en gruppe av miljøproblemer for de enkelte
avtalepartene.

Protokoller som vanligvis inneholder konkrete forpliktelser for de enkelte landene.

Konvensjoner og protokoller er i prinsippet juridisk bindende, men hittil er det ikke etablert sanksjonsmekanismer
som kan sikre dette. Som tillegg til internasjonale avtaler, eller i forkant av forhandlinger om slike, er det ikke uvanlig
at enkelte land offentlig gir til kjenne nasjonale målsettinger om stabilisering eller reduksjoner av ulike typer
miljøskadelige utslipp.

Nedenfor følger en kortfattet oversikt over noen nasjonale målsettinger og internasjonale miljøavtaler som Norge
har undertegnet. Merk at avtalene kan inneholde bestemmelser og pålegg i tillegg til de som er nevnt her. Arstallet
for undertegnelsen av avtalen er gitt i parentes.

Deklarasjoner

Nordsjødeklarasjonen (1990)

Miljø-	 50 prosent reduksjon innen 1995 med 1985 som basisår.
gifter	 70 prosent for stoffene kadmium, kvikksølv, bly og dioksiner.

Nærings-	 50 prosent reduksjon
salter
PCB	 Stans bruken innen 1995

Konvensjoner
ECE (1979)	 Begrensning av langtransportert grenseoverskridende luftforurensning
Wien (1987)	 Beskytte det stratosfæriske ozonlag

Protokoller

Helsinki (1985)	 Svovel	 30 prosent innen 1993 med 1980 som basisår
Sofia (1988)	 NOx	 Stabilisering på 1987-nivå innen 1994
Montreal (1987)	 KFK	 Redusere bruk av KFK med 50 prosent innen 1998 med 1986

som basisk.

Haloner 	Stabilisere bruken på 1986-nivå innen 1992

London (1990)	 KFK	 Med 1986 som basisår: 20 prosent reduksjon innen 1993,
85 prosent reduksjon innen 1997 og full utfasing innen år 2000

Haloner 50 prosent reduksjon innen 1995 med full utfasing før är 2000
Karbontetra-
klorid	 85 prosent reduksjon innen 1995 og utfasing innen år 2000
Metyl-	 30 prosent reduksjon innen 1995, 70 prosent reduksjon i år 2000,
kloroform	 og full utfasing i år 2005

Geneve (1991)	 NMVOC1 30 prosent reduksjon innen 1999 med 1989 som basisk.
Gjelder for Fastlands-Norge og den økonomiske sonen sør for
62. breddegrad

Nasjonale målsettinger

Svovel 	50 prosent reduksjon innen 1993 med 1980 som basisk
NO 	 30 prosent reduksjon innen 1998 med 1986 som basisk
CO2 	Stabilisering på 1989-nivå innen år 2000
KFK og
Haloner	 50 prosent reduksjon i 1991 med 1986 som basisk. Full utfasing i 1995

1) NMVOC = Non Methane Volatile Organic Compounds, dvs. andre flyktige organiske forbindelser
enn metan.
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NASJONALREGNSKAP FOR NORGE

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

1990* 	 1991* 	 1990 	

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

1991 	

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

Bruttoproduksjon 	 1275663 1321622 306036 306951 313934 348742 320692 330069 324240 346622

Fastlands-Norge 	 1095782 1124926 264198 268530 272129 290926 272326 280354 276688 295559

Vareinnsats 	 613225 631396 148175 152723 147974 164353 152212 159433 152233 167518

Fastlands-Norge 	 550170 561346 132862 137043 132987 147277 135126 142231 134429 149560

Bruttonasjonalprodukt 	 662448 690226 157864 154207 165946 184430 168480 170636 172007 179104

Fastlands-Norge 	 545622 563580 131340 131465 139129 143689 137200 138123 142259 145999

1) Uoverensstemmelsene i tabellene skyldes maskinell avrunding.

a) Anslag tildels basert på framskrivninger.

REVISJONER AV DE KVARTALSVISE NASJONALREGNSKAPSTALLENE.

De kvartalsvise nasjonalregnskapstallene kan bli endret for hvert nytt år som beregnes og publiseres.

Dette skyldes hovedsakelig:

i) Ny informasjon.

Det tas løpende inn ny informasjon om alle kvartalene i inneværende år. Særlig gjelder dette siste

kvartal hvor datagrunnlaget er ufullstendig, og beregningene derfor i større grad er basert på

anslag.

ii) Skifte av basisår.

I det kvartalsvise nasjonalregnskapet skiftes basisåret en gang om året.

iii) Avstemming mot årlig nasjonalregnskap.

Det kvartalsvise nasjonalregnskapet avstemmes mot de årlige nasjonalregnskapene etterhvert som

disse publiseres. Denne avstemmingen medfører revisjoner av både sum 4 kvartaler og kvartals-

monsteret.

iv) Metodeforbedringer.

Det arbeides kontinuerlig med A forbedre metodene som benyttes i beregningsopplegget.
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Tabell Al. 	 (1.1) 	 Bruttonasjonalprodukt etter anvendelse. Mill.kr 1)

1990* 	 1991* 	 1990 	

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

1991 	

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

Bruttonasjonalprodukt .. 662444 690223 157863 154206 165946 184429 168479 170635 172006 179103

Innenlandsk bruk av

varer og tjenester 	 614401 630120 147715 150121 152109 164457 151469 154858 156190 167604

Konsum 	 473340 495122 109171 116871 117769 129529 115772 120570 123436 135345

Privat konsum 	 334049 345786 77864 81643 83920 90622 81673 83337 86988 93789
Spesifisert innen-

landsk konsum 	 322347 335431 75664 78886 80121 87676 79701 81352 83794 90585

Konsum i utlandet,

netto 	 11702 10355 2200 2756 3799 2946 1972 1985 3194 3204
Offentlig konsum 	 139291 149335 31307 35228 33849 38907 34099 37233 36448 41556
Statlig konsum 	 56144 60493 11280 14716 12865 17283 12609 15056 14171 18657

Sivilt 	 34137 37323 7613 8957 8273 9293 8458 9366 9415 10084

Forsvar 	 22007 23170 3668 5759 4591 7990 4151 5689 4756 8574

Kommunalt konsum . 83147 88843 20026 20512 20984 21624 21490 22178 22277 22898

Bruttoinvestering 	 141061 134999 38544 33250 34340 34928 35697 34288 32755 32259

Bruttoinvestering i

fast kapital 	 125058 125946 28947 31359 29213 35540 27257 32414 29407 36867
Næringsvirksomhet 	 103552 100872 24006 26386 24236 28923 22138 27196 23321 28217

Oljevirksomhet 	 15541 30053 3150 3629 4355 4408 3775 11190 7599 7489

Annen nærings-

virksomhet 	 88011 70819 20857 22757 19881 24515 18362 16006 15722 20728

Offentlig forvaltning 21506 25074 4941 4972 4976 6617 5120 5218 6085 8650

Statlig 	 9332 11499 1928 2103 2004 3297 2163 2084 2603 4649

Kommunal 	 12174 13574 3013 2870 2972 3319 2957 3134 3482 4001

Lagerendring 	 16003 9053 9597 1891 5127 -612 8440 1874 3348 -4609

Oljeplattformer

under arbeid 	 13238 12043 4062 3171 3649 2356 4020 921 3379 3724

Annen lagerendring

og statistiske avvik 2765 -2990 5535 -1280 1478 -2968 4420 953 -30 -8333

Eksport 	 291401 306999 68642 67423 70750 84586 73428 79726 77035 76810

Råolje og naturgass . 88540 96913 19433 16259 21044 31805 24065 24317 22622 25908

Eksport ellers 	 202861 210086 49209 51164 49706 52781 49363 55408 54413 50902

-Import 	 243359 246895 58494 63338 56913 64614 56418 63948 61219 65310

1) Uoverensstemmelsene i tabellene skyldes maskinell avrunding.

a) Anslag tildels basert på framskrivninger.
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Tabell A2.	 (1.2) 	 Bruttonasjonalprodukt etter anvendelse. Faste 1989-priser. Mill.

1990* 	 1991* 	 1990 	

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

kr 1)

1991 	

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

Bruttonasjonalprodukt .. 633917 643796 155604 153700 159188 165424 158014 158515 161004 166262

Innenlandsk bruk av

varer og tjenester 	 592775 589755 145530 145722 145877 155647 143613 145006 145304 155832

Konsum 	 454344 458467 106892 112804 112342 122307 108517 111820 113782 124347

Privat konsum 	 320183 319887 75894 78591 80020 85678 76444 77162 80079 86202

Spesifisert innen-

landsk konsum 	 309567 311516 73796 76087 76649 83034 74748 75617 77564 83588

Konsum i utlandet,

netto 	 10616 8370 2097 2503 3371 2644 1696 1546 2515 2613

Offentlig konsum 	 134161 138580 30998 34213 32321 36628 32073 34658 33703 38146

Statlig konsum 	 53810 56153 11149 14195 12193 16274 11859 14078 13100 17115

Sivilt 	 32762 34584 7539 8653 7843 8727 7943 8755 8680 9206

Forsvar 	 21048 21569 3609 5542 4350 7547 3917 5323 4420 7909

Kommunalt konsum . 80351 82427 19850 20018 20128 20354 20214 20580 20603 21030

Bruttoinvestering 	 138432 131288 38638 32918 33535 33340 35096 33185 31522 31485

Bruttoinvestering i

fast kapital 	 122269 122543 28799 30855 28228 34387 26854 31520 28347 35822

Næringsvirksomhet 	 101053 97271 23836 25918 23341 27959 21668 26258 22215 27130

Oljevirksomhet 	 14200 26790 2978 3304 3897 4021 3212 10164 6646 6768

Annen nærings-

virksomhet 	 86853 70481 20858 22614 19444 23938 18456 16094 15569 20362

Offentlig forvaltning 21216 25273 4963 4937 4888 6428 5186 5263 6133 8692

Statlig 	 9192 11588 1935 2088 1967 3201 2190 2102 2625 4672

Kommunal 	 12024 13685 3028 2849 2921 3226 2996 3161 3507 4020

Lagerendring 	 16163 8745 9839 2063 5307 -1046 8242 1665 3175 -4337

Oljeplattformer

under arbeid 	 12968 11488 4059 3154 3513 2241 3950 866 3133 3540

Annen lagerendring

og statistiske avvik 3195 -2743 5780 -1092 1794 -3287 4292 799 42 -7877

Eksport 	 281847 296013 68219 70762 69700 73165 71142 76641 74623 73608

Råolje og naturgass . 74828 86137 18232 17802 17946 20848 21439 22174 20654 21871

Eksport ellers 	 207019 209876 49987 52960 51755 52317 49703 54467 53969 51737

-Import 	 240705 241972 58145 62784 56389 63387 56741 63131 58923 63178

1) Uoverensstemmelsene i tabellene skyldes maskinell avrunding.

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

1990* 	 1991* 	 1990 	
1.kv. 	 2.kv. 	 3.kv. 	 4.kv.

Mill. .kr 1)

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

Bruttonasjonalprodukt .. 633920 643799 155605 153701 159189 165425 158015 158516 161005 166263

Næringsvirksomhet 	 493225 500062 121834 118455 124479 128457 123538 122603 125718 128204
Primærnæringer 	 19285 18039 3938 1884 9775 3688 3719 1510 9143 3667

Jordbruk 	 11856 10606 1411 -131 8668 1908 1147 -471 7990 1940
Skogbruk 	 3566 3303 1542 936 266 822 1482 864 227 730
Fiske og fangst,
fiskeoppdrett 	 3863 4131 985 1079 842 958 1090 1118 926 997

Oljevirksomhet 81961 90428 20411 19990 18644 22917 22970 22921 21137 23400
Råolje og naturgass 74127 82000 18419 18108 16868 20731 20783 20755 19209 21254
Rørtransport 	 7834 8428 1992 1882 1775 2185 2187 2166 1928 2146

Industri og bergverks-
drift 	 92398 91543 23819 22954 21699 23926 23098 23695 21113 23637
Bergverksdrift 	 1986 1937 471 504 498 512 454 517 477 490
Industri 	 90412 89606 23348 22450 21200 23414 22644 23178 20636 23148
Skjermet industri 25329 25713 6181 6410 6110 6628 6294 6725 6095 6599
Utekonkurrerende
industri 	 23062 22757 5937 5766 5608 5750 5855 5788 5438 5676
Hjemmekonkurrerende
industri 	 42021 41136 11231 10274 9481 11036 10495 10665 9103 10873

Elektrisitetsforsyning 24776 22481 6902 5709 5332 6833 7216 5378 4270 5618
Bygge- og anleggs-
virksomhet 	 27195 26773 6648 6728 6637 7182 6060 6241 6680 7792
Varehandel 	 63381 63468 14776 15746 15491 17368 14586 15661 15658 17562
Utenriks sjøfart og
oljeboring 	 18367 18767 4427 4433 4670 4838 4823 4655 4631 4658

Utenriks sjøfart 	 .. 16031 16259 3992 3950 3966 4123 4183 4027 4,012 4037
Oljeboring 	 2336 2507 434 483 704 715 641 628 619 620

Samferdsel 	 38246 40343 9300 9270 9873 9803 9523 10504 10421 9894
Boligtjenester 	 29269 29657 7270 7303 7333 7363 7387 7407 7423 7439
Finansiell tjeneste-
yting 	 27367 26508 6953 6751 6879 6785 6684 6611 6630 6583
Annen nærings-
virksomhet 	 70980 72055 17392 17687 18147 17754 17471 18021 18610 17953

Hotell- og
restaurantdrift 9341 9549 2073 2349 2829 2090 2117 2355 2980 2097
Forretningsmessig
tjenesteyting og
utleievirksomhet  30577 30861 7570 7607 7654 7747 7528 7793 7756 7784
Tjenesteyting ellers 31062 31646 7750 7731 7664 7917 7826 7873 7874 8072

Offentlig forvaltning 	 100564 103255 24628 25415 25154 25367 25438 26178 25519 26121
Statlig forvaltning 	 30360 30687 7201 7925 7596 7637 7389 8102 7519 7677
Sivilt 	 22297 22665 5313 5898 5601 5484 5474 6022 5614 5554
Forsvar 	 8063 8022 1888 2027 1995 2153 1914 2080 1905 2123

Kommunal forvaltning 	 70204 72568 17427 17489 17557 17730 18050 18075 18000 18444

Korreksjonsposter 	 40132 40482 9143 9831 9556 11601 9039 9736 9769 11938
Påløpt merverdi- og
investeringsavgift 	 57305 57454 13497 14030 14061 15717 13385 13818 14194 16058
Avgiftskorreksjoner . 7915 7224 2039 1996 1817 2064 1749 1914 1657 1905
Frie banktjenester 	 -25088 -24197 -6392 -6194 -6322 -6180 -6095 -5996 -6081 -6025

MEMO:
Fastlands-Norge 	 533592 534604 130768 129277 135875 137671 130222 130940 135237 138205

Skjermede næringer 	 459095 461341 110602 110719 119180 118593 110845 111989 119067 119440

Utekonkurrerende
næringer 	 25047 24694 6408 6270 6107 6262 6309. 6305 5915 6165
Hjemmekonkurrerende
næringer 	 49450 48569 13758 12288 10588 12816 13068 12646 10256 12600

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

1990* 	 1991* 	

Hovedrelasjoner. Mill.kr 1)

1990 	

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

1991 	

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

Bruttonasjonalprodukt 	 .. 662444 690224 157863 154206 165946 184429 168479 170635 172007 179103

-Renter, 	 aksjeutbytte

m.v. 	 til utlandet,

netto 	 16859 16206 6265 4889 2892 2813 8807 3714 1921 1764

Bruttonasjonalinntekt 	 645585 674018 151598 149317 163054 181616 159672 166921 170086 177339

-Kapitalslit 	 99802 100389 24935 24962 24962 24944 25193 24902 25099 25195

Nasjonalinntekt 	 545783 573629 126664 124355 138092 156672 134479 142019 144987 152144

-Stønader til

utlandet, 	 netto 	 8573 8809 1552 1489 1510 4022 1444 1724 1713 3928

Disponibel inntekt for

Norge 	 537210 564820 125112 122866 136582 152650 133035 140295 143274 148216

-Konsum i alt 	 473340 495122 109171 116871 117769 129529 115772 120570 123436 135345

Sparing 	 63870 69698 15941 5995 18812 23122 17264 19726 19838 12871

Disponibel realinntekt

for Norge 2) 	 517858 525495 123455 119281 130887 144235 125789 130416 132377 136913

1) Uoverensstemmelsene i tabellene skyldes maskinell avrunding.

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

a) Anslag tildels basert på framskrivninger.



Tabell Al2. (1.12) Utenriksregnskap. Sammendrag. Mill. kr 1)

1990*2) 1991* 	
1.kv.

1990
2.kv.

291402 306999 68642 67423
214350 222562 49980 48227
77052 84437 18662 19196

243359 246895 58494 63337
171147 167791 41900 45000
72212 79104 16594 18338

48043 60103 10149 4086

27265 26447 7510 6821
22868 21466 6379 5681
2369 2725 685 570
2028 2256 446 570

52697 51462 15328 13199
35145 30858 10055 8814
6952 9539 3274 2326

10600 11065 1998 2059

-25432 -25015 -7817 -6378

22612 35088 2331 -2292

16166 -7000 2855 1851

- - - -

15159 3475 1852

-3242 -1502 -555

7240 711 721
19855 5331 2689
-8695 -1065 -1002

Driftsregnskap

Eksport 	

	

Varer 	
Tjenester

Import 	
	Varer 	

Tjenester

Eksportoverskudd

Renter og stønader
	Fra utlandet 	

Renter 	
	Aksjeutbytte mv. . 	

Stønader 	

	

Til utlandet 	
Renter 	

	Aksjeutbytte mv. . 	
Stønader 	

Rente- og
stOnadsoverskudd

Overskudd på drifts-
	regnskapet 	

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

Tildelte spesielle
trekkrettigheter i IMF
Netto omvurderinger av
fordringer og gjeld
pga. valutakursend-
ringer  
Norges Banks fordrin-
ger på utlandet  
Andre bankinnskudd og
kortsiktig lånegjeld
Langsiktig lånegjeld
Lån til utlandet  

6212

-

6196

-536

3701
6965

-3935

2)
3.kv.

70750
51059
19691
56914
37690
19224

13836

6190
5094
571
525

10592
7950
607

2035

-4402

9434

Fordringer og gjeld
ellers 	

	Andre omvurderinger . 	

Nedgang i Norges netto-
gjeld 	

Kapitalregnskap

Netto inngang, langsik-
tige kapitaltransak-
sjoner 	
Netto inngang, kjente
kortsiktige kapitaltran-
saksjoner 	
Netto inngang, andre
kortsiktige kapitaltran-
saksjoner og statistiske
avvik 	

Netto kapitaltransak-
sjoner i alt 	

Netto endringer i fordr-
inger og gjeld forår-
saket av valutakursend-
ringer mv 	

Oppgang i Norges netto-
gjeld 	

100 .8 -620 li

38778 28088 5186 -441

-6262 -5939 -1089

2781 8201 10027

-19131 -4593 -6646

-22612 -35088 -2331 2292

-16166 7000 -2855 -1851

-38778 -28088 -5186 441

16

15646

-1986

-5308

-2140

-9434

-6212

-15646
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4.kv. 1.kv.
1991 	

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

84587 73429 79727 77035 76809
65085 54552 57849 53527 56635
19502 18876 21878 23508 20174
64616 56418 63949 61219 65310
46558 39287 44810 38383 45313
18057 17131 19140 22836 19997

19973 17011 15777 15815 11499

6743 6783 6207 6810 6644
5713 5844 5039 5106 5477
544 499 576 1092 558
487 441 593 613 609

13578 17036 11646 10445 12336
8326 9017 7221 7475 7145
744 6133 2108 644 654

4509 1885 2317 2326 4537

-6835 -10253 -5438 -3635 -5692

13138 6759 10339 12181 5807

5248 -4875 -12541 5151 5265

- - - - -

3634 -5580 -12922 4531

-649 2193 4516 -1041

2107 -3158 -6113 1946
4870 -8754 -19895 7355

-2693 4140 8570 -3729

.. ..
1613 706 381 620

18386 1884 -2202 17332 11074

2752 3895 -742 -1224

-10137 -3515 -8879 -14910

-5753 -7138 -718 3953

-13138 -6759 -10339 -12181 -5807

-5248 4874 12541 -5151 -5265

-18386 -1884 2202 -17332 -11074

1) Uoverensstemmelsene i tabellene skyldes maskinell avrunding.
2) For senere reviderte tall, se særskilt publisering av utenriksregnskapet.
a) Anslag tildels basert på framskrivninger.
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Tabell A15. (4.1) Bruttonasjonalprodukt etter anvendelse. Volum- og prisendringer i prosent

1991*  1991 1991* 	 1991 	

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

A. Prosentvis volumendring fra samme

periode året før

B. Prosentvis prisendring fra samme

periode året før

Bruttonasjonalprodukt 	 1.6 1.5 3.1 1.1 0.5 2.6 5.1 7.3 2.5 -3.4

Innenlandsk bruk av

varer og tjenester 	 -0.5 -1.3 -0.5 -0.4 0.1 3.1 3.9 3.7 3.1 1.8

Konsum 	 0.9 1.5 -0.9 1.3 1.7 3.7 4.5 4.1 3.5 2.8

Privat konsum 	 -0.1 0.7 -1.8 0.1 0.6 3.6 4.1 4.0 3.6 2.9

Spesifisert innen-

landsk konsum 	 0.6 1.3 -0.6 1.2 0.7 3.4 4.0 3.8 3.4 2.6

Konsum i utlandet,

netto 	 -21.2 -19.1 -38.3 -25.4 -1.2 12.2 10.8 16.6 12.7 10.1

Offentlig konsum 	 3.3 3.5 1.3 4.3 4.1 3.8 5.3 4.3 3.3 2.6

Statlig konsum 	 4.4 6.4 -0.8 7.4 5.2 3.2 5.1 3.2 2.5 2.6

Sivilt 	 5.6 5.3 1.2 10.7 5.5 3.6 5.5 3.4 2.8 2.9

Forsvar 	 2.5 8.5 -3.9 1.6 4.8 2.7 4.3 2.9 1.9 2.4

Kommunalt konsum . 	 2.6 1.8 2.8 2.4 3.3 4.2 5.4 5.2 3.7 2.5

Bruttoinvestering 	 -5.2 -9.2 0.8 -6.0 -5.6 0.9 2.0 2.3 1.5 -2.2

Bruttoinvestering i

fast kapital 	 0.2 -6.8 2.2 0.4 4.2 0.5 1.0 1.2 0.2 -0.4

Næringsvirksomhet 	 -3.7 -9.1 1.3 -4.8 -3.0 1.2 1.4 1.7 1.1 0.5

Oljevirksomhet 	 88.7 7.8 207.6 70.5 68.3 2.5 11.1 0.2 2.3 0.9

Annen nærings-

virksomhet 	 -18.9 -11.5 -28.8 -19.9 -14.9 -0.8 -0.5 -1.2 -1.2 -0.6

Offentlig forvaltning 19.1 4.5 6.6 25.5 35.2 -2.1 -0.8 -1.5 -2.5 -3.3

Statlig 	 26.1 13.1 0.6 33.5 45.9 -2.3 -0.9 -1.5 -2.7 -3.4

Kommunal 	 13.8 -1.0 10.9 20.1 24.6 -2.0 -0.8 -1.6 -2.4 -3.3

Lagerendring 	 •• •• •• .• •• •• •• •• •• ••

Oljeplattformer

under arbeid 	 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Annen lagerendring

og statistiske avvik .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Eksport 	 5.0 4.3 8.3 7.1 0.6 0.3 2.6 9.2 1.7 -9.7

Råolje og naturgass 	 . . . 15.1 17.6 24.6 15.1 4.9 -4.9 5.3 20.1 -6.6 -22.4

Eksport ellers 	 1.4 -0.6 2.8 4.3 -1.1 2.2 0.9 5.3 5.0 -2.5

-Import 	 0.5 -2.4 0.6 4.5 -0.3 0.9 -1.2 0.4 2.9 1.4

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

1991* 	 1991 	
1.kv. 	 2.kv. 	 3.kv. 	 4.kv.

A. Prosentvis volumendring fra samme
periode året før

Bruttonasjonalprodukt 	 1.6 1.5 3.1 1.1 0.5

Næringsvirksomhet 	 1.4 1.4 3.5 1.0 -0.2
Primærnæringer 	 -6.5 -5.6 -19.8 -6.5 -0.6

Jordbruk 	 -10.5 -18.7 260.3 -7.8 1.7
Skogbruk 	 -7.4 -3.9 -7.7 -14.6 -11.3
Fiske og fangst,
fiskeoppdrett 	 6.9 10.7 3.6 10.0 4.1

Oljevirksomhet 10.3 12.5 14.7 13.4 2.1
Råolje og naturgass 10.6 12.8 14.6 13.9 2.5
Rørtransport 	 7.6 9.8 15.1 8.6 -1.8

Industri og bergverks-
drift 	 -0.9 -3.0 3.2 -2.7 -1.2
Bergverksdrift 	 -2.4 -3.6 2.6 -4.3 -4.5
Industri 	 -0.9 -3.0 3.2 -2.7 -1.1
Skjermet industri 1.5 1.8 4.9 -0.3 -0.4
Utekonkurrerende
industri 	 -1.3 -1.4 0.4 -3.0 -1.3
Hjemmekonkurrerende
industri 	 -2.1 -6.6 3.8 -4.0 -1.5

Elektrisitetsforsyning -9.3 4.5 -5.8 -19.9 -17.8
Bygge- og anleggs-
virksomhet 	 -1.6 -8.8 -7.2 0.7 8.5
Varehandel 	 0.1 -1.3 -0.5 1.1 1.1
Utenriks sjøfart og
oljeboring 	 2.2 9.0 5.0 -0.8 -3.7

Utenriks sjøfart 	 .. . 1.4 4.8 2.0 1.2 -2.1
Oljeboring 	 7.3 47.5 30.0 -12.1 -13.2

Samferdsel 	 5.5 2.4 13.3 5.6 0.9
Boligtjenester 	 1.3 1.6 1.4 1.2 1.0
Finansiell tjeneste-
yting 	 -3.1 -3.9 -2.1 -3.6 -3.0
Annen nærings-
virksomhet 	 1.5 0.5 1.9 2.6 1.1

Hotell- og
restaurantdrift 	 2.2 2.1 0.3 5.3 0.3
Forretningsmessig
tjenesteyting og
utleievirksomhet  0.9 -0.6 2.4 1.3 0.5
Tjenesteyting ellers 1.9 1.0 1.8 2.7 2.0

Offentlig forvaltning 	 2.7 3.3 3.0 1.5 3.0
Statlig forvaltning 	 1.1 2.6 2.2 -1.0 0.5
Sivilt 	 1.7 3.0 2.1 0.2 1.3
Forsvar 	 -0.5 1.4 2.6 -4.5 -1.4

Kommunal forvaltning . 3.4 3.6 3.4 2.5 4.0

Korreksjonsposter 	 0.9 -1.1 -1.0 2.2 2.9
Påløpt merverdi- og
investeringsavgift 	 0.3 -0.8 -1.5 0.9 2.2
Avgiftskorreksjoner . . -8.7 -14.2 -4.1 -8.8 -7.7
Frie banktjenester . . . -3.6 -4.6 -3.2 -3.8 -2.5

MEMO:
Fastlands-Norge 	 0.2 -0.4 1.3 -0.5 0.4

Skjermede næringer . 0.5 0.2 1.1 -0.1 0.7
Utekonkurrerende
næringer 	 -1.4 -1.5 0.6 -3.1 -1.5
Hjemmekonkurrerende
næringer 	 -1.8 -5.0 2.9 -3.1 -1.7

a) Anslag tildels basert på framskrivninger.
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Tabell A17. (4.3) Privat konsum. Volum- og prisendringer i prosent

1991* 1991 1991* 1991     
1.kv. 	 2.kv. 	 3.kv. 	 4.kv. 	 1.kv.	 2.kv. 	 3.kv. 	 4.kv.a)

A. Prosentvis volumendring fra samme

periode året for

B. Prosentvis prisendring fra samme

periode året for

Privat konsum 	 -0.1 0.7 -1.8 0.1 0.6 3.6 4.1 4.0 3.6 2.9

Spesifisert innen-

landsk konsum 	 0.6 1.3 -0.6 1.2 0.7 3.4 4.0 3.8 3.4 2.6

Matvarer 	 0.9 3.1 -2.0 1.4 1.1 1.8 1.6 1.5 2.0 2.0

Drikkevarer og

tobakk 	 0.1 3.4 -6.9 4.9 -0.0 7.0 7.4 7.2 6.6 6.9

Klær og skotøy 	 2.8 3.8 1.6 1.6 4.0 2.2 2.4 2.2 1.8 2.4

Bolig, 	 lys og bren-

sel 	 1.9 4.2 3.4 -0.3 0.3 4.3 5.2 4.9 4.2 3.0

Møbler og hushold-

ningsartikler 	 -0.6 -3.3 -0.4 -1.0 1.7 2.1 2.8 2.1 2.3 1.3

Helsepleie 	 4.4 4.2 2.4 5.9 5.2 5.5 9.2 8.4 2.1 2.4

Transport, post- og

teletjenester 	 -3.4 -6.1 -3.0 -1.9 -2.9 2.5 2.2 3.4 - 	 3.7 0.6

Fritidssysler og ut-

danning 	 -1.9 -1.6 -2.1 -0.7 -3.1 3.7 4.3 3.6 3.4 3.6

Andre varer og tje-

nester 	 2.7 2.5 0.4 4.6 2.9 3.8 4.5 4.2 3.7 2.7

Korreksjonsposter 	 -21.2 -19.1 -38.3 -25.4 -1.2 12.2 10.8 16.6 12.7 10.1

Nordmenns konsum i

utlandet 	 -8.2 -16.7 -16.8 -3.8 2.6 7.7 7.7 8.6 7.1 7.0

Utlendingers konsum

i Norge 	 5.8 -14.3 4.4 18.1 7.8 4.6 4.8 5.1 4.8 3.1

a) Anslag tildels basert på framskrivninger.
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Tabell A19. (4.5) Bruttoinvestering i fast kapital etter art og næring. Volum- og prisendringer i prosent

Bruttoinvestering i fast

1991* 	 1991 	
1.kv. 	 2.kv. 	 3.kv.	 4.kv.

A. Prosentvis volumendring fra samme
periode Aret før

1991* 	 1991 	
1.kv. 	 2.kv. 	 3.kv. 	 4.kv.a)

B. Prosentvis prisendring fra samme
periode året før

kapital 	 0.2 -6.8 2.2 0.4 4.2 0.5 1.0 1.2 0.2 -0.4

Beboelseshus, drifts-
bygg og andre anlegg 1) -4.4 -13.1 -8.1 -4.4 7.6 -2.8 -0.5 -2.0 -3.3 -5.0
Aktiverte utgifter til
oljeboring og olje-
leting, 	 olje- og gass-
rørledning 	 108.9 -17.7 158.1 160.5 135.6 -1.2 22.7 -1.9 -3.9 -9.7
Skip og bater 	 -56.1 0.1 -107.3 -134.1 19.2 8.8 2.1 15.4 -47.9 17.4
Fly, biler mv. og
rullende materiell 	 -28.5 -38.1 -30.1 -23.4 -22.3 -0.4 -0.7 0.6 -5.2 2.2
Oljeborerigger og
-skip, 	 oljeutvinnings-
plattformer mv . 	 7.6 131.8 308.2 -41.4 -65.7 5.6 6.5 6.8 4.7 7.0
Maskiner, 	 redskap og
inventar ellers 	 8.4 9.2 7.7 9.6 7.3 0.6 -2.2 0.1 1.1 2.6

Næringsvirksomhet 	 -3.7 -9.1 1.3 -4.8 -3.0 1.2 1.4 1.7 1.1 0.5
Primærnæringer 	 -4.4 -16.0 -1.2 -0.1 -4.2 -0.6 -1.2 -0.9 -1.4 1.0

Jordbruk 	 1.1 1.4 1.1 1.1 0.9 -0.8 -1.6 -0.8 -1.3 0.4
Skogbruk 	 -16.0 -16.0 -16.0 -16.0 -16.0 -1.7 -1.5 -1.7 -2.1 -1.1
Fiske og fangst,
fiskeoppdrett 	 -13.6 -42.6 2.9 6.8 -11.7 0.4 0.2 -0.7 -1.6 3.6

Oljevirksomhet 	 88.7 7.8 207.6 70.5 68.3 2.5 11.1 0.2 2.3 0.9
Råolje og naturgass 60.2 11.1 150.6 16.7 65.6 1.9 11.2 -0.8 0.9 1.2
Rørtransport 	 .. •• •• •• •• -0.6 22.7 -1.9 -3.9 -9.7

Industri og bergverks-
drift 	 6.4 15.8 12.8 2.8 -1.3 -0.5 -1.6 -0.5 -0.5 0.2
Bergverksdrift 	 -23.5 -45.9 -10.0 13.0 -36.0 -1.0 -1.1 -0.7 -1.4 -1.1
Industri 7.4 18.4 13.6 2.5 -0.2 -0.5 -1.6 -0.4 -0.5 0.3
Skjermet industri -0.9 -2.2 -4.4 -8.6 7.9 -0.1 -1.5 -0.2 -0.5 1.0
Utekonkurrerende
industri 	 25.9 51.8 38.3 17.9 9.2 -0.9 -1.6 -0.7 -0.7 -0.5
Hjemmekonkurrerende
industri 	 -2.6 6.1 4.9 -4.0 -12.8 -0.4 -1.7 -0.3 -0.2 0.6

Elektrisitetsforsyning 5.6 -17.7 -3.7 -1.5 36.5 -1.2 -1.2 -1.0 -1.5 -1.4
Bygge- og anleggs-
virksomhet 	 2.6 -10.7 -6.1 26.6 4.6 -0.8 -1.3 -0.5 -1.3 -0.6
Varehandel 	 -5.9 -11.7 -3.7 -5.2 -3.4 0.3 -1.1 1.1 -2.4 3.1
Utenriks sjøfart og
oljeboring 	 -69.0 18.9 -113.5 -140.7 -58.5 8.8 2.8 8.9 -29.4 8.6

Utenriks sjøfart 	 .. -59.9 6.5 -114.3 -169.4 25.5 10.3 2.0 8.6 -30.4 18.0
Oljeboring 	 -95.0 -111.4 82.8 -104.3 -95.7 -1.1 -5.5 2.7 9.4 1.1

Samferdsel 	 -15.8 -25.7 -21.1 -14.4 -3.7 -2.0 -1.8 -1.1 -3.9 -2.0
Boligtjenester 	 -25.6 -24.5 -25.0 -26.6 -26.3 -2.7 -0.5 -2.0 -3.3 -5.0
Finansiell tjeneste-
yting 	 -10.8 -15.3 -11.2 -10.5 -5.7 -1.3 -1.2 -0.9 -1.5 -1.5
Annen nærings-
virksomhet 	 -18.4 -22.7 -18.8 -17.6 -13.8 -1.7 -1.0 -1.2 -2.2 -2.6

Hotell- og
restaurantdrift 0.8 -6.2 0.7 4.4 3.5 0.2 -1.8 0.8 -1.2 3.1
Utleie av forret-
ningsbygg 	 -27.6 -31.5 -29.0 -27.4 -21.4 -2.6 -0.6 -2.0 -3.3 -5.0
Vannforsyning 	 0.8 0.2 1.0 0.9 1.0 -2.6 -0.6 -1.9 -3.1 -4.8
Tjenesteyting ellers -2.9 -5.3 -2.2 -1.8 -2.3 0.3 -2.0 0.3 0.1 2.7

Offentlig forvaltning 	 19.1 4.5 6.6 25.5 35.2 -2.1 -0.8 -1.5 -2.5 -3.3
Statlig 	 26.1 13.1 0.6 33.5 45.9 -2.3 -0.9 -1.5 -2.7 -3.4
Kommunal 	 13.8 -1.0 10.9 20.1 24.6 -2.0 -0.8 -1.6 -2.4 -3.3

MEMO:
Fastlands-Norge 	 -4.4 -11.5 -7.4 -3.4 3.7 -1.6 -1.1 -1.2 -2.3 -2.1

Skjermede næringer . -5.7 -14.1 - 10.4 -4.6 5.2 -1.8 -1.0 -1.2 -2.5 -2.5
Utekonkurrerende
næringer 	 21.6 40.5 33.6 17.6 5.4 -0.9 -1.6 -0.7 -0.7 -0.6
Hjemmekonkurrerende
næringer 	 -5.8 -7.1 1.7 -3.7 -12.9 -0.4 -1.4 -0.6 -0.6 0.9

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

1991* 	 1991 
	

1991* 	 1991 	
1.kv. 	 2.kv. 	 3.kv.	 4.kv. 	 1.kv.	 2.kv. 	 3.kv. 	 4.kv.a)

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

Eksport i alt 	 5.0 4.3 8.3 7.1 0.6 0.3 2.6 9.2 1.7

Varer 	 5.8 6.0 9.6 6.9 1.1 -1.9 3.0 9.5 -1.9
Råolje og naturgass

fra Nordsjøen 	 15.1 17.6 24.6 15.1 4.9 -4.9 5.3 20.1 -6.6
Skip, nybygde 	 60.4 113.3 15.7 167.4 7.2 1.9 0.2 2.9 1.6
Skip, eldre 	 19.2 -46.7 13.3 39.4 76.3 -1.9 -0.8 1.7 -7.0
Oljeplattformer og

moduler, nybygde 	 -0.4 113.4 -34.2 96.0 -75.4 1.8 2.1 5.2 2.7
Oljeplattformer,

eldre 	 .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Direkte eksport ved

oljevirksomhet 	 -8.2 74.3 -12.7 -14.5 -18.7 5.3 7.3 4.1 2.4
Andre varer 	 -2.1 0.5 0.3 -4.7 -4.6 -0.7 0.7 3.2 0.8

Produkter fra

jordbruk, 	 skog-
bruk og fiske 	 -2.2 -6.2 -10.2 12.0 -2.3 -2.8 2.8 -2.7 -7.1
Bergverksprodukter -8.9 5.1 2.3 -0.3 -36.8 -0.7 -2.6 1.4 -4.8
Industriprodukter . -1.5 0.7 1.2 -4.6 -3.2 -0.8 0.6 3.0 1.0
Nærings- og
nytelsesmidler . . 13.0 21.0 27.0 -3.2 10.4 6.9 5.2 6.6 7.0
Grafiske pro-
dukter 	 15.9 15.6 12.5 9.8 24.3 5.5 6.6 5.7 4.4
Treforedlings-
produkter 	 0.5 0.9 -5.3 1.7 5.3 -3.4 -3.6 -2.6 -3.0
Kjemiske rå -varer -1.9 -0.2 6.3 0.6 -13.6 -0.9 0.5 0.8 -0.8
Raffinerte olje-
produkter 	 -13.1 -6.0 2.5 -12.8 -41.9 -0.4 13.3 16.9 4.3

Metaller 	 -0.5 -3.2 0.2 -1.3 2.3 -7.5 -8.5 -5.7 -5.4
Tekstil- og

bekledningsvarer 6.8 4.7 4.3 3.9 13.3 0.0 -5.0 4.4 1.9
Trevarer, møbler
og innredninger . -1.3 -13.0 -3.2 4.3 7.6 1.8 7.9 6.2 1.3
Kjemiske og

mineralske pro-

dukter 	 0.5 -3.2 6.8 5.2 -5.5 1.4 6.1 7.5 2.9

Andre verksted-
produkter 	 -7.5 4.7 -10.7 -17.0 -5.6 3.1 0.8 5.8 7.3

Elektrisk kraft 	 .. . -64.6 -5.6 -44.9 -82.5 -87.1 74.7 13.5 101.0 132.8
Tjenester 	 2.9 -0.4 4.9 7.6 -0.7 6.5 1.5 8.7 11.0

Brutto frakter ved

skipsfart 	 2.8 5.0 3.2 6.7 -3.4 7.0 -0.5 10.5 15.4

Brutto inntekter ved
oljeboring 	 101.4 176.7 126.8 43.4 111.3 12.2 32.1 9.5 13.5
Direkte eksport ved
annen oljevirksom-
het  -1.0 -0.1 10.8 9.7 -19.0 9.2 3.8 10.0 11.9
Eksport av rør-
tjenester 	 -6.6 -2.7 17.6 -16.3 -22.2 31.8 0.2 29.0 47.6

Utlendingers konsum

i Norge 	 5.8 -14.3 4.4 18.1 7.8 4.6 4.8 5.1 4.8

Andre tjenester 	 0.4 -10.4 6.5 2.6 2.9 3.4 4.2 3.2 2.6

-9.7

-13.9

-22.4
2.2
3.7

1.1

7.6
-7.0

-3.9
5.3

-7.3

8.5

5.2

-4.2
-4.9

-28.6
-10.3

-0.9

-6.6

-8.7

-1.1
73.4
4.2

2.6

0.9

12.0

62.5

3.1
3.3

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

1991* 	 1991 
	

1991* 	 1991 	
1.kv. 	 2.kv. 	 3.kv. 	 4.kv. 	 1.kv. 	 2.kv. 	 3.kv. 	 4.kv.a)

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

0.5 -2.4 0.6 4.5 -0.3 0.9 -1.2 0.4

-2.2 -3.9 -1.2 0.4 -3.7 0.2 -2.5 0.8

-30.3 -17.0 -69.5 -28.3 45.1 1.5 1.7 -0.1

-39.9 473.9 816.2 -42.7 -96.3 3.8 -10.4 -5.1

257.5 224.3 713.3 815.5 -49.4 9.2 3.8 10.0
-0.6 -4.8 2.3 -0.6 0.5 -0.2 -2.9 0.2

-0.9 -5.8 6.3 -0.7 -2.6 2.6 3.6 0.5
-10.1 0.3 5.1 -47.5 -8.8 -7.4 -18.6 17.7
-5.9 -19.6 -12.7 9.2 5.1 -3.2 -3.9 -0.3
-0.5 -4.5 2.4 -0.6 0.4 -0.2 -3.0 -0.1

4.6 -0.9 8.6 11.1 -0.1 2.5 3.4 1.0

4.8 2.3 3.8 5.0 7.5 3.1 5.1 3.0

3.1 -0.5 10.3 2.9 0.5 0.3 -0.5 -1.1
-4.6 -2.8 -5.3 -0.2 -9.5 -3.7 -5.1 0.8

-11.7 -12.5 -1.0 -9.1 -22.3 -4.9 16.0 2.8
-1.0 -6.1 7.0 -6.9 2.1 -6.3 -17.7 -3.3

4.7 -3.0 0.7 7.0 15.0 0.7 -0.4 0.2
-2.5 -14.0 -2.1 0.6 6.0 -1.9 -0.2 -1.8

1.2 -6.2 8.3 3.8 -0.5 5.0 4.4 3.8

4.0 2.6 9.5 3.6 0.6 -1.0 -5.4 -1.6

-27.8 -41.3 -30.5 -43.9 -5.2 2.3 -0.1 2.4
550.3 4.3 152.8 1675.4 664.5 -2.9 8.7 11.8

7.0 1.2 5.0 12.7 8.5 2.3 2.0 -0.6

4.1 5.0 4.6 10.1 -3.4 -3.2 -1.1 -11.5

75.9 115.1 133.7 56.7 25.0 8.7 3.8 10.0

92.3 53.3 134.1 146.6 32.8 3.3 1.2 2.3

-7.8 -16.1 -16.1 -3.7 2.7 7.7 7.7 8.6
9.4 -2.3 -2.9 13.3 29.3 3.1 2.3 5.8

Import i alt

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

Produkter fra

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

Elektrisk kraft 	
Tjenester 	
Brutto utgifter ved
skipsfart .....  
Brutto utgifter ved
oljeboring  
Direkte import ved
annen oljevirksom-
het  

Nordmenns konsum
i utlandet 	
Andre tjenester . 	

	2.9 	 1.4

	

1.5 	 1.0

	

-2.0 	 10.1

	

25.7 	 0.6

	

11.9 	 12.0

	

0.8 	 1.0

	

3.6 	 2.6

	

-17.9 	 -22.7

	

-5.2 	 -3.3

	

0.9 	 1.3

	

1.6 	 4.0

	

6.7 	 -1.9

	

1.1 	 1.7

	

-3.7 	 -6.6

	

-1.9 	 -23.7

	

-2.0 	 -1.4

	

0.8 	 1.2

	

-0.4 	 -4.4

	

5.1 	 6.5

	

0.0 	 2.8

	

3.1 	 2.3

	

-1.0 	 -16.6

	

5.4 	 2.1

	

2.6 	 -1.8

	

11.9 	 • 12.0

	

5.3 	 3.2

	

7.1 	 7.0

	

4.3 	 0.2

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

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

Bruttoproduksjon 	 1233520 1249054 302666 304715 303450 322688 305650 312498 305992 324915

Næringsvirksomhet 	 1017838 1027005 252126 250818 250999 263895 253931 257729 251726 263620
Primærnæringer 	 43634 42921 8995 10105 15746 8789 9025 9909 15323 8664

Jordbruk 	 27950 26751 4249 5795 12933 4973 4036 5570 12305 4841
Skogbruk 	 4214 3903 1823 1106 314 972 1752 1020 268 862
Fiske og fangst,
fiskeoppdrett 	 11471 12266 2924 3204 2499 2844 3237 3319 2750 2961

Oljevirksomhet 111580 123170 27775 27223 25383 31200 31273 31211 28803 31883
Råolje og naturgass 102989 113928 25591 25159 23436 28803 28875 28836 26688 29530
Rørtransport 	 8591 9242 2184 2064 1947 2396 2398 2376 2115 2353

Industri og bergverks-
drift 	 319785 318522 82053 79863 75619 82249 80728 82831 73288 81674
Bergverksdrift 	 4529 4419 1075 1149 1137 1169 1036 1178 1088 1117
Industri 	 315256 314103 80979 78714 74482 81080 79693 81653 72200 80557
Skjermet industri 91183 93022 22052 23143 22056 23932 22677 24741 21844 23759
Utekonkurrerende
industri 	 87471 85758 22346 22018 21340 21767 22441 21955 20155 21207
Hjemmekonkurrerende
industri 	 136602 135323 36581 33553 31087 35381 34574 34957 30201 35591

Elektrisitetsforsyning 49755 45147 13860 11464 10708 13723 14491 10799 8575 11282
Bygge- og anleggs-
virksomhet 	 77208 76011 18874 19102 18842 20390 17206 17718 18965 22122
Varehandel 	 102288 102428 23846 25411 25001 28030 23540 25275 25270 28343
Utenriks sjøfart og
oljeboring 	 52082 53868 12574 12978 13122 13408 13514 13650 13778 12927

Utenriks sjøfart 	 . 48507 50030 11909 12239 12045 12314 12533 12689 1 .2831 11977
Oljeboring 	 3575 3838 665 739 1077 1094 980 961 947 950

Samferdsel 	 68724 71277 16547 16712 17404 18062 16685 17940 18047 18605
Boligtjenester 	 39484 40007 9807 9852 9893 9932 9966 9992 10014 10035
Finansiell tjeneste-
yting 	 41340 40043 10502 10198 10391 10249 10097 9986 10015 9945
Annen nærings-
virksomhet 	 111957 113613 27293 27910 28891 27863 27408 28418 29645 28141

Hotell- og
restaurantdrift 19194 19622 4259 4826 5813 4295 4350 4838 6124 4309
Forretningsmessig
tjenesteyting og
utleievirksomhet 50029 50493 12386 12446 12523 12675 12317 12751 12690 12736
Tjenesteyting ellers 42734 43498 10648 10638 10555 10893 10741 10829 10832 11096

Offentlig forvaltning 	 152056 157370 35360 38380 36735 41581 36585 39037 38416 43332
Statlig forvaltning 	 59203 61000 12360 15371 13558 17914 12869 15160 14422 18550

Sivilt 	 36632 38271 8338 9555 8795 9944 8766 9631 9547 10327
Forsvar 	 22571 22730 4022 5816 4763 7970 4103 5529 4875 8222

Kommunal forvaltning 	 92852 96370 23000 23008 23177 23667 23716 23878 23994 24782

Korreksjonsposter 	 63626 64679 15181 15517 15716 17212 15134 15732 15850 17963

Påløpt merverdi- og
investeringsavgift 	 57305 57454 13497 14030 14061 15717 13385 13818 14194 16058
Avgiftskorreksjoner . 6322 7224 1684 1488 1655 1495 1749 1914 1657 1905

Frie banktjenester . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEMO:
Fastlands-Norge 	 1069858 1072016 262318 264515 264945 278080 260864 267637 263411 280105

Skjermede næringer 	 825571 830346 197570 203485 208569 215947 197824 205208 208948 218367

Utekonkurrerende
næringer 	 92000 90177 23420 23167 22477 22936 23477 23133 21243 22324

Hjemmekonkurrerende
næringer 	 152287 151493 41327 37863 33900 39196 39563 39296 33219 39414

1) Uoverensstemmelsene i tabellene skyldes maskinell avrunding.
a) Anslag tildels basert på framskrivninger.
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Tabell A30. 	 (5.4) 	 Vareinnsats etter næring. Faste 1989-priser. Mill. 	 kr 1)

1990* 	 1991* 	 1990 	
1.kv. 	 2.kv. 	 3.kv. 	 4.kv. 	 1.kv.

1991 	
2.kv. 	 3.kv. 4.kv.a)

Vareinnsats 	 601193 605255 147416 151523 144423 157832 147635 153982 144986 158652

Næringsvirksomhet 	 524613 526943 130292 132364 126520 135438 130393 135126 126008 135416
Primærnæringer 	 24350 24881 5057 8221 5971 5101 5306 8399 6180 4997

Jordbruk 	 16094 16145 2838 5926 4265 3065 2890 6041 4315 2900
Skogbruk 	 648 600 280 170 48 149 269 157 41 133
Fiske og fangst,
fiskeoppdrett 	 7608 8136 1939 2125 1658 1886 2147 2201 1824 1964

Oljevirksomhet 29619 32742 7364 7232 6739 8283 8303 8290 7665 8483
Råolje og naturgass 28862 31928 7172 7051 6568 8072 8092 8081 7479 8276
Rørtransport 	 756 814 192 182 171 211 211 209 186 207

Industri og bergverks-
drift 	 227387 226979 58234 56909 53921 58323 57630 59137 52175 58037
Bergverksdrift 	 2544 2482 604 645 639 657 582 662 611 627
Industri 	 224844 224497 57631 56264 53282 57667 57049 58475 51564 57410
Skjermet industri 65854 67309 15871 16733 15945 17304 16383 18016 15749 17161
Utekonkurrerende
industri 	 64409 63001 16409 16252 15731 16018 16586 16166 14717 15531
Hjemmekonkurrerende
industri 	 94581 94188 25350 23280 21606 24345 24079 24293 21098 24718

Elektrisitetsforsyning 24979 22665 6958 5755 5376 6889 7275 5422 4305 5664
Bygge- og anleggs-
virksomhet 	 50014 49238 12226 12374 12205 13208 11145 11477 12285 14330
Varehandel 	 38907 38961 9070 9666 9510 10662 8954 9614 9612 10781
Utenriks sjøfart og
oljeboring 	 33715 35101 8147 8545 8452 8571 8690 8995 9148 8269

Utenriks sjøfart 	 .. 32475 33771 7917 8289 8078 8192 8350 8661 8819 7940
Oljeboring 	 1240 1330 230 256 373 379 340 333 328 329

Samferdsel 	 30478 30934 7247 7441 7531 8258 7161 7436 7626 8710
Boligtjenester 	 10215 10350 2537 2549 2559 2569 2578 2585 2591 2596
Finansiell tjeneste-
yting 	 13973 13534 3550 3447 3512 3464 3413 3375 3385 3361
Annen nærings-
virksomhet 	 40977 41558 9900 10224 10744 10109 9937 10397 11035 10188

Hotell- og
restaurantdrift 9853 10073 2186 2478 2984 2205 2233 2484 3144 2212
Forretningsmessig
tjenesteyting og
utleievirksomhet  19452 19633 4816 4839 4869 4928 4789 4958 4934 4952
Tjenesteyting ellers 11672 11852 2898 2907 2891 2976 2915 2956 2957 3024

Offentlig forvaltning 	 51492 54115 10732 12965 11581 16214 11147 12860 12897 17211
Statlig forvaltning 	 28844 30313 5158 7446 5962 10277 5480 7057 6903 10873

Sivilt 	 14336 15606 3025 3657 3194 4460 3292 3608 3933 4773
Forsvar 	 14508 14708 2134 3789 2768 5817 2189 3449 2970 6100

Kommunal forvaltning 	 22648 23801 5573 5519 5619 5937 5667 5802 5994 6338

Korreksjonsposter 	 25088 24197 6392 6194 6322 6180 6095 5996 6081 6025
Frie banktjenester . 25088 24197 6392 6194 6322 6180 6095 5996 6081 6025

MEMO:
Fastlands-Norge 	 537859 537412 131905 135745 129232 140978 130642 136697 128173 141900

Skjermede næringer 	 368070 369006 87322 93274 89550 97923 86979 93219 89882 98927
Utekonkurrerende
næringer 	 66953 65483 17012 16897 16370 16674 17168 16828 15328 16158
Hjemmekonkurrerende
næringer 	 102837 102923 27570 25575 23311 26381 26495 26651 22963 26815

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

1990* 1991* 	

1.kv. 2.kv.

1990 	

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

1991 	

3.kv. 4.kv.a)

334050 345788 77864 81643 83921 90622 81673 83337 86988 93789

322348 335433 75664 78887 80121 87676 79702 81352 83794 90585

61332 62984 14054 15323 15194 16762 14727 15241 15721 17295

22886 24512 4737 6071 5594 6484 5264 6060 6259 6928

25227 26506 5255 6171 6050 7751 5583 6411 6260 8252

63977 68006 16736 14945 14733 17563 18363 16200 15305 18138

23401 23746 5484 5336 5705 6876 5454 5430 5778 7084

15091 16620 3794 3627 3694 3975 4318 4025 3994 4282

41726 41303 10108 10579 10510 10529 9704 10612 10695 10292

30107 30636 6868 7369 7633 8237 7049 7476 7839 8272

38601 41121 8627 9467 11008 9499 9241 9897 11942 10041

11702 10355 2200 2756 3799 2946 1972 1985 3194 3204

21917 21661 4307 5376 7285 4950 3863 4860 7506 5432

-10215 -11306 -2106 -2619 -3486 -2004 -1892 -2875 -4312 -2228

Privat konsum

Spesifisert innen-

landsk konsum 	

Matvarer 	

Drikkevarer og

tobakk 	

Klær og skotøy 	

Bolig, lys og bren-

sel  

Møbler og hushold-

ningsartikler 	

Helsepleie 	

Transport, post- og

teletjenester  

Fritidssysler og ut-

danning  

Andre varer og tje-

nester  

Korreksjonsposter 	

Nordmenns konsum i

utlandet  

Utlendingers konsum

i Norge  

1) Uoverensstemmelsene i tabellene skyldes maskinell avrunding.

a) Anslag tildels basert på framskrivninger.
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Tabell A37. 	 (6.2) 	 Privat konsum. Faste 1989-priser. Mill. kr 1)

1990* 1991* 	 1990 	 1991 	

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

Privat konsum 	 320184 319888 75894 78591 80020 85679 76444 77163 80079 86202

Spesifisert innen-

landsk konsum 	 309568 311518 73797 76088 76650 83034 74748 75617 77564 83589

Matvarer 	 59569 60096 13799 14921 14633 16215 14230 14628 14841 16397

Drikkevarer og

tobakk 	 21396 21414 4464 5692 5208 6032 4617 5300 5465 6031

Klær og skotøy 	 24608 25298 5318 5967 5980 7343 5519 6063 6078 7637

Bolig, lys og bren-

sel 	 60023 61181 15959 14088 13779 16197 16637 14560 13741 16242

Møbler og hushold-

ningsartikler 	 22913 22775 5424 5217 5590 6682 5247 5198 5533 6797

Helsepleie 	 14200 14826 3722 3522 3356 3600 3878 3606 3554 3787

Transport, post- og

teletjenester 	 40532 39149 9914 10366 10228 10024 9314 10060 10039 9737

Fritidssysler og ut-

danning 	 28947 28403 6701 7075 7297 7874 6595 6928 -7249 7631

Andre varer og tje-

nester 	 37381 38376 8496 9240 10578 9066 8712 9274 11062 9329

Korreksjonsposter 	 10616 8370 2097 2503 3371 2644 1696 1546 2515 2613

Nordmenns konsum i

utlandet 	 20426 18746 4157 5043 6702 4524 3462 4197 6447 4640

Utlendingers konsum

i Norge 	 -9810 -10376 -2060 -2539 -3331 -1880 -1766 -2652 -3932 -2027

1) Uoverensstemmelsene i tabellene skyldes maskinell avrunding.

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

1990* 1991* 	
1.kv.

1990 	
2.kv. 	 3.kv. 4.kv. 1.kv.

1991 	
2.kv. 	 3.kv. 4.kv.a)

125058 125946 28947 31359 29213 35540 27257 32414 29407 36867

60797 56528 14875 14724 15010 16188 12851 13258 13878 16541

9131 18834 2089 2250 2228 2564 2110 5696 5577 5452
9612 4591 3228 4161 931 1292 3298 -351 -165 1808

10655 7591 2503 2818 2447 2887 1539 1984 1777 2291

8377 9522 560 1172 2409 4237 1382 5107 1477 1556

26487 28879 5693 6232 6189 8372 6078 6720 6863 9219

103552 100872 24006 26386 24237 28923 22138 27196 23321 28217
5735 5449 1078 1719 1561 1377 895 1683 1537 1333
3709 3721 607 1138 1081 883 606 1141 1078 895
699 578 72 264 200 164 59 218 164 136

1326 1150 399 317 280 330 230 324 295 302
15541 30053 3150 3629 4355 4408 3775 11190 7599 7489
15147 24718 3028 3495 4338 4286 3740 8689 5106 7183

395 5335 122 134 17 122 35 2501 2494 305

13518 14310 2689 3176 3261 4392 3065 3565 3335 4346
425 322 107 108 73 137 57 97 - 	 81 87

13093 13989 2583 3068 3188 4254 3008 3468 3253 4259
3109 3079 653 745 696 1015 630 711 633 1106

4405 5498 813 1005 1101 1487 1214 1379 1289 1616

5579 5411 1117 1318 1391 1752 1164 1378 1332 1537
5608 5854 1192 1331 1427 1657 970 1269 1385 2231

2013 2049 516 509 435 553 455 476 543 575
4956 4673 1220 1218 1209 1310 1065 1185 1118 1305

11790 3980 2595 3914 1349 3933 3171 -574 -387 1770
8642 3824 2888 3898 743 1113 3139 -604 -359 1648
3148 156 -294 16 606 2820 32 30 -29 123

10618 8762 2572 2610 2341 3094 1877 2039 1927 2921
20638 14950 5448 5084 5053 5053 4090 3737 3588 3535

3277 2885 864 808 822 783 722 711 725 727

9859 7907 2683 2389 2423 2364 2053 1916 1952 1985

202 204 47 51 58 46 43 52 60 49

6344 4472 1812 1513 1538 1481 1234 1053 1080 1104
728 714 176 180 181 191 176 178 177 184

2585 2517 648 645 646 646 601 633 635 648

21506 25074 4941 4972 4976 6617 5120 5218 6085 8650
9332 11499 1928 2103 2004 3297 2163 2084 2603 4649

12174 13574 3013 2870 2972 3319 2957 3134 3482 4001

97727 91913 23203 23816 23509 27199 20312 21798 22195 27608
85293 78955 20696 20804 20464 23329 17588 18402 19034 23932

4830 5820 919 1113 1174 1624 1271 1476 1370 1702

7604 7139 1588 1899 1872 2246 1453 1920 1791 1974

Bruttoinvestering i fast
kapital 	

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

Næringsvirksomhet 	
Primærnæringer 	

Jordbruk 	
Skogbruk 	
Fiske og fangst,
fiskeoppdrett 	

Oljevirksomhet 	
Råolje og naturgass
Rørtransport 	

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

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

Utenriks sjøfart .. 	
Oljeboring 	

Samferdsel 	
Boligtjenester 	
Finansiell tjeneste-
yting 	
Annen nærings-
virksomhet 	

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

Offentlig forvaltning
Statlig 	
Kommunal 	

MEMO:
Fastlands-Norge 	

Skjermede næringer 	
Utekonkurrerende
næringer 	
Hjemmekonkurrerende
næringer 	

1) Uoverensstemmelsene i tabellene skyldes maskinell avrunding.
2) Inkl. endring i husdyrbestand.
a) Anslag tildels basert på framskrivninger.
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Tabell A40. (6.10) Bruttoinvestering i fast kapital etter art og næring. Faste 1989-priser. Mill.kr 1)

1990* 1991* 	
1.kv. 2.kv.

1990 	
3.kv. 4.kv. 1.kv. 2.kv.

1991 	
3.kv. 4.kv.a)

122269 122543 28799 30855 28228 34387 26854 31520 28347 35822

59822 57199 14967 14590 14690 15575 13001 13401 14039 16757

7690 16062 1916 1915 1815 2043 1577 4942 4730 4813
9695 4255 3206 4167 925 1396 3210 -304 -315 1665

10149 7260 2443 2765 2260 2681 1512 1934 1731 2082

8380 9018 581 1184 2345 4270 1347 4832 1374 1465

26533 28750 5685 6234 6192 8422 6207 6715 6788 9040

101054 97271 23836 25918 23341 27959 21668 26258 22215 27130
5710 5459 1078 1712 1542 1379 905 1692 1541 1321
3686 3726 608 1134 1067 877 616 1146 1079 885
691 581 72 262 197 161 60 220 165 135

1333 1152 398 316 278 341 228 325 297 301
14200 26790 2978 3304 3897 4021 3212 10164 6646 6768
13863 22209 2867 3190 3883 3924 3186 7994 4531 6498

337 4580 112 114 14 97 26 2170 2115 270

13444 14309 2690 3169 3230 4355 3116 3574 3320 4300
421 322 107 108 72 135 58 97 81 86

13023 13988 2584 3061 3159 4220 3059 3477 3239 4213
3095 3068 653 744 688 1009 639 711 629 1089

4382 5519 814 1002 1092 1475 1235 1386 1287 1612

5546 5400 1117 1316 1379 1735 1184 1380 1323 1513
5554 5867 1195 1325 1407 1627 984 1276 1386 2221

1995 2048 515 508 428 544 460 477 541 569
4891 4600 1207 1226 1167 1292 1066 1180 1106 1248

11748 3645 2597 3919 1319 3912 3088 -528 -537 1622
8709 3494 2870 3903 737 1200 3057 -557 -511 1505
3038 152 -273 16 583 2712 31 29 -25 117

10191 8580 2536 2538 2215 2901 1885 2003 1897 2794
20325 15125 5481 5037 4945 4861 4138 3777 3629 3581

3244 2893 865 803 809 766 732 713 725 722

9752 7955 2693 2376 2381 2302 2081 1929 1961 1984

201 202 46 51 57 46 43 52 60 47

6257 4529 1824 1500 1506 1426 1250 1066 1094 1120
717 722 177 178 177 184 178 180 179 186

2577 2502 645 646 640 646 611 632 628 631

21216 25273 4963 4937 4888 6428 5186 5263 6133 8692
9192 11588 1935 2088 1967 3201 2190 2102 2625 4672

12024 13685 3028 2849 2921 3226 2996 3161 3507 4020

96322 92108 23223 23632 23012 26454 20554 21884 22238 27432
83948 79135 20717 20629 19996 22607 17788 18476 19085 23785

4803 5841 920 1110 1163 1610 1293 1483 1368 1698

7571 7133 1586 1893 1853 2238 1473 1925 1785 1950

Bruttoinvestering i fast
kapital 	

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

Næringsvirksomhet 	
Primærnæringer 	

Jordbruk 	
Skogbruk 	
Fiske og fangst,
fiskeoppdrett 	

Oljevirksomhet 	
Råolje og naturgass
Rørtransport 	

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

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

	

Utenriks sjøfart .. 	
Oljeboring 	

Samferdsel 	
Boligtjenester 	
Finansiell tjeneste-
yting 	
Annen nærings-
virksomhet 	

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

Offentlig forvaltning 	
Statlig 	
Kommunal 	

MEMO:
Fastlands-Norge 	

Skjermede næringer 	
Utekonkurrerende
næringer 	
Hjemmekonkurrerende
næringer 	

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

1990*2) 	 1991* 	 1990 2) 	
1.kv. 	 2.kv. 	 3.kv. 	 4.kv.

Eksport i alt 	 291402 307000 68642 67423 70750 84587

Varer 	 214350 222564 49980 48227 51059 65085
Råolje og naturgass
fra Nordsjøen 	 88540 96913 19433 16259 21044 31805
Skip, nybygde 	 3249 5307 518 908 692 1131
Skip, eldre 	 6840 8004 1416 2601 1699 1125
Oljeplattformer og
moduler, nybygde 	 29 30 4 1 8 16
Oljeplattformer,
eldre 	 395 266 316 0 0 79
Direkte eksport ved
oljevirksomhet 	 129 125 11 39 40 40
Andre varer 	 115167 111919 28282 28420 27576 30888

Produkter fra
jordbruk, 	 skog-
bruk og fiske 	 4954 4709 1137 1259 1098 1460
Bergverksprodukter 2270 2054 521 538 554 657
Industriprodukter . 106953 104544 26453 26396 25677 28427
Nærings- og
nytelsesmidler 	 11456 13834 2448 2615 2948 3444
Grafiske pro-
dukter 	 273 334 64 62 68 78
Treforedlings-
produkter 	 9488 9217 2472 2449 2330 2236
Kjemiske råvarer 10072 9793 2547 2558 2367 2600
Raffinerte olje-
produkter, 	 11123 9631 2854 2306 2734 3229
Metaller 	 26290 24191 6844 6765 6264 6416
Tekstil- og
bekledningsvarer 1662 1775 416 405 387 454
Trevarer, møbler
og innredninger . 3232 3248 823 810 699 900
Kjemiske og
mineralske pro-
dukter 	 10697 10901 2751 2487 2323 3135
Andre verksted-
produkter 	 22661 21619 5233 5937 5557 5935

Elektrisk kraft 	 .. 	 990 613 172 226 247 344
Tjenester 	 77052 84437 18662 19196 19691 19502
Brutto frakter ved
skipsfart 	 45967 50582 11593 11902 10869 11602
Brutto inntekter ved
oljeboring 	 484 1093 76 100 175 133
Direkte eksport ved
annen oljevirksom-
het  740 800 193 164 163 220
Eksport av rør-
tjenester 	 1346 1656 378 291 320 356
Utlendingers konsum
i Norge 	 10215 11306 2106 2619 3486 2004
Andre tjenester 	 18300 18999 4316 4120 4678 5187

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

73429 79726 77035 76810

54552 57848 53527 56636

24065 24317 22622 25908
1107 1080 1881 1240
748 2997 2203 2056

8 1 16 4

0 0 266 0

20 35 35 35
28604 29418 26504 27393

1096 1100 1142 1371
533 558 526 437

26791 27509 24736 25508

3116 3540 3054 4125

79 74 78 103

2404 2259 2298 2256
2553 2741 2363 2136

3040 2763 2488 1339
6065 6393 5845 5888

414 441 410 510

772 833 738 905

2825 2856 2514 2705

5523 5609 4947 5541
184 251 101 77

18876 21878 23508 20174

12109 13584 13388 11500

277 247 286 283

200 200 200 200

369 442 396 450

1892 	 2875 	 4312 	 2228
4030 	 4530 	 4927 	 5513

1) Uoverensstemmelsene i tabellene skyldes maskinell avrunding.
2) For senere reviderte tall, se særskilt publl,Qring av utenriksregnskapet.
a) Anslag tildels basert på framskrivninger.
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Tabell A42. (6.14) Eksport av varer og tjenester. Faste 1989-priser. Mill.kr-1)

1990*2) 1991* 	
1.kv.

1990 2) 	
2.kv.	 3.kv. 4.kv. 1.kv.

1991 	
2.kv. 	 3.kv. 4.kv.a)

281848 296015 68219 70762 69701 73165 71142 76641 74624 73608

205158 217100 49774 51854 49714 53816 52766 56809 53124 54400

74828 86137 18232 17802 17946 20848 21439 22174 20654 21871
3236 5190 520 915 682 1120 1109 1059 1823 1200
7003 8350 1400 2595 1730 1277 746 2941 2412 2252

29 28 4 1 8 15 8 1 15 4

369 249 295 0 0 74 0 0 249 0

123 113 10 37 37 39 17 32 31 32

119570 117031 29312 30503 29312 30443 29447 30603 27939 29042

4966 4856 1172 1307 1076 1411 1100 1173 1205 1378

2167 1975 519 502 526 620 546 513 525 392

111505 109869 27508 28447 27420 28130 27696 28780 26159 27235

11136 12583 2391 2567 2873 3306 2893 3260 2781 3648

260 301 64 60 63 73 73 68 70 91

9621 9673 2484 2480 2362 2295 2506 2349 -2402 2416

10880 10679 2736 2744 2585 2815 2729 2917 2602 2431

9584 8332 2563 2476 2553 1992 2410 2537 2227 1158

32854 32683 8382 8423 7958 8090 8113 8439 7853 8277

1703 1819 417 420 405 461 436 438 421 522

2852 2816 747 732 610 763 650 709 636 821

10187 10239 2579 2484 2336 2787 2496 2652 2457 2633

22428 20745 5147 6059 5674 5548 5388 5410 4709 5238

933 331 113 248 290 282 106 137 51 37

76689 78915 18446 18908 19986 19349 18376 19832 21499 19208

46608 47931 11422 11785 11563 11839 11990 12168 12341 11432

363 730 63 71 130 98 175 161 186 208

732 724 196 166 156 214 196 184 171 173

1510 1411 424 334 335 416 413 393 281 324

9810 10376 2060 2539 3331 1880 1766 2652 3932 2027

17667 17743 4281 4013 4471 4902 3837 4274 4587 5044

Eksport i alt

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

Produkter fra

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

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

Andre tjenester 	

1) Uoverensstemmelsene i tabellene skyldes maskinell avrunding.
2) For senere reviderte tall, se særskilt publisering av utenriksregnskapet.
a) Anslag tildels basert på framskrivninger.



21*
NASJONALREGNSKAP FOR NORGE

Tabell A43. 	 (6.15) 	 Import av varer og tjenester. Mill.kr 1)

1990*2) 	 1991* 	 1990
1.kv. 	 2.kv.

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

1991 	
3.kv. 4.kv.a)

Import i alt 	 243359 246896 58494 63338 56913 64614 56418 63949 61219 65310

Varer 	 171147 167791 41900 45000 37690 46557 39286 44809 38383 45313
Skip, nybygde og
eldre 	 13645 9654 3778 5847 1940 2079 3191 1779 1363 3321
Oljeplattformer og
moduler, nybygde og
eldre  3920 2444 122 134 750 2914 626 1170 540 109
Direkte import ved
oljevirksomhet 	 1150 4491 132 238 153 627 446 2125 1565 355
Andre varer 	 152432 151202 37867 38780 34847 40938 35024 39735 34915 41528

Produkter fra
jordbruk, skogbruk
og fiske 	 5054 5137 1423 1270 1134 1227 1388 1356 1166 1226
Råolje 	 1661 1383 263 526 358 514 214 651 154 363
Bergverksprodukter 2699 2458 769 739 602 589 594 643 623 599
Industriprodukter 142978 141970 35403 36238 32747 38590 32817 37065 32857 39232
Nærings- og
nytelsesmidler . 6651 7129 1506 1696 1580 1869 1542 1861 1783 1943
Grafiske pro-
dukter 	 2064 2229 493 465 530 576 530 497 595 608
Treforedlings-
produkter 	 4596 4755 1198 1103 1068 1228 1186 1204 1111 1255
Kjemiske råvarer 8631 7929 2246 2119 1975 2290 2072 2022 1898 1937
Raffinerte olje-
produkter 	 3359 2820 758 608 834 1159 770 619 744 687
Metaller 	 14161 13137 3850 3534 3351 3426 2973 3657 3059 3448
Tekstil- og be-
kledningsvarer 	 13003 13705 3488 2857 3446 3211 3369 2883 3717 3736
Trevarer 	 4964 4747 1340 1209 1061 1355 1150 1161 1063 1374
Kjemiske og
mineralske pro-
dukter 	 26719 28396 6603 6598 6212 7306 6466 7412 6774 7743
Andre verksted-
produkter 	 47073 48438 11964 11842 10434 12832 11612 12754 10808 13265
Transportmidler
mv. uten til-
svarende norsk
produksjon 	 11757 8683 1956 4208 2256 3337 1147 2996 1305 3235

Elektrisk kraft 	 40 254 10 7 6 17 11 19 114 109
Tjenester 	 72212 79104 16594 18338 19224 18056 17131 19139 22836 19997
Brutto utgifter ved
skipsfart 	 28225 28436 6994 7406 6657 7169 7259 6857 7518 6801
Brutto utgifter ved
oljeboring 	 727 1391 150 154 193 230 335 395 339 322
Direkte import ved
annen oljevirksom-
het  4115 8174 928 1065 1039 1083 1439 2550 2700 • 1485
Nordmenns konsum
i utlandet 	 22560 22391 4425 5530 7429 5175 4000 5037 7665 5688
Andre tjenester . 16585 18713 4098 4184 3904 4399 4099 4300 4614 5701

1) Uoverensstemmelsene i tabellene skyldes maskinell avrunding.
2) For senere reviderte tall, se særskilt publisering av utenriksregnskapet.
a) Anslag tildels basert på framskrivninger.
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Tabell A44. 	 (6.16) 	 Import av varer og tjenester. Faste 1989-priser. Mill.kr 1)

1990*2) 	 1991* 	 1990 2) 	
1.kv. 	 2.kv. 	 3.kv. 	 4.kv. 	 1.kv.

1991
2.kv.

Import i alt 	 240706 241972 58145 62784 56389 63387 56741 63131

Varer 	 170160 166461 41743 44912 37513 45991 40136 44371

Skip, nybygde og
eldre 	 13888 9682 3740 5845 1972 2331 3105 1781
Oljeplattformer og
moduler, nybygde og
eldre  3675 2208 113 114 726 2722 646 1045
Direkte import ved
oljevirksomhet 	 1129 4037 135 240 147 608 437 1951
Andre varer 	 151467 150534 37756 38713 34669 40329 35949 39594

Produkter fra
jordbruk, skogbruk
og fiske 	 5010 4963 1435 1232 1094 1250 1351 1309
Råolje 	 1400 1258 216 569 304 311 217 598
Bergverksprodukter 2582 2429 739 707 571 566 593 617
Industriprodukter 142442 141667 35358 36198 32695 38190 33778 37052
Nærings- og
nytelsesmidler . 6466 6761 1491 1629 1536 1810 1477 1769
Grafiske pro-
dukter 	 1902 1993 459 421 501 522 470 437
Treforedlings-
produkter 	 4511 4652 1185 1084 1045 1198 1179 1195
Kjemiske råvarer 9307 8879 2365 2286 2167 2489 2299 2164
Raffinerte olje-
produkter 	 2797 2468 721 615 713 748 631 608
Metaller 	 15572 15416 4044 3866 3799 3864 3796 4138
Tekstil- og be-
klednings-varer 	 12682 13281 3480 2886 3286 3030 3375 2905
Trevarer 	 4707 4590 1267 1123 1037 1281 1089 1099
Kjemiske og

mineralske pro-
dukter 	 25985 26306 6547 6430 5998 7011 6140 6962
Andre verksted-
produkter 	 47443 49329 11907 11874 10517 13145 12212 13003
Transportmidler
mv. uten til-
svarende norsk
produksjon  11069 7990 1892 3986 2097 3093 1111 2772

Elektrisk kraft 	 33 217 9 7 6 12 9 18
Tjenester 	 70546 75511 16402 17872 18876 17396 16604 18760
Brutto utgifter ved
skipsfart 	 29059 30239 7085 7446 7218 7310 7437 7792
Brutto utgifter ved
oljeboring 	 716 1260 152 155 186 223 328 363
Direkte import ved
annen oljevirksom-
het  3649 7018 851 961 899 938 1304 2251
Nordmenns konsum
i utlandet 	 21024 19378 4271 5188 6835 4731 3584 4351
Andre tjenester . .. . 16097 17616 4042 4121 3738 4195 3951 4003

	

3.kv. 	 4.kv.a)

	

58923 	 63178

	

37648 	 44306

	

1413 	 3383

	

416 	 101

	

1342 	 307

	

34477 	 40514

	

1085 	 1217

	

159 	 284

	

624 	 595

	

32507 	 38330

	

1707 	 1808

	

526 	 561

	

1075 	 1204

	

2162 	 2254

	

648 	 581

	

3536 	 3946

	

3516 	 3485

	

1043 	 1358

	

6225 	 6979

	

10892 	 13223

	

1177 	 2931

	

101 	 89

	

21275	 18872

	

7946 	 7063

	

291 	 279

	

2218 	 1245

	

6584 	 4859

	

4236 	 5427

1) Uoverensstemmelsene i tabellene skyldes maskinell avrunding.
2) For senere reviderte tall, se særskilt publisering av utenriksregnskapet.
a) Anslag tildels basert på framskrivninger.
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Tabell A45. Sysselsetting etter næring. Lønnstakere og selvstendige

Sysselsatte personer
1990 	 1991

(1000)
Vekst

Sysselsatte årsverk
1990 	 1991

(1000)
Vekst

Utførte timeverk
1990 	 1991

(Mill.)
Vekst

Alle næringer 	 2047.6 2028.0 -1.0 1773.3 1756.0 -1.0 2897.6 2861.4 -1.2

Næringsvirksomhet 	 1480.9 1444.5 -2.4 1309.3 1278.4 -2.4 2192.7 2136.7 -2.6
Primærnæringer 	 130.4 124.9 -4.2 110.4 105.7 -4.2 252.8 242.0 -4.2

Jordbruk 	 102.8 99.0 -3.6 84.2 81.1 -3.6 206.6 198.8 -3.8
Skogbruk 	 7.2 7.0 -2.7 6.8 6.6 -2.7 11.5 11.2 -2.7
Fiske og fangst 	 20.4 18.9 -7.5 19.4 17.9 -7.4 34.6 32.0 -7.5

Oljevirksomhet 	 14.9 14.6 -2.5 14.5 14.2 -2.4 24.7 24.2 -2.1
Olje og gass 	 14.8 14.4 -2.5 14.4 14.0 -2.4 24.4 23.9 -2.1
Rørtransport 	 .2 .2 -2.2 .2 .2 -2.4 .3 .3 -1.4

Industri og bergverks-
drift 	 309.2 295.5 -4.4 288.1 275.8 -4.3 467.1 447.3 -4.2
Bergverksdrift 	 6.3 6.2 -2.5 6.2 6.1 -2.4 9.7 9.6 -1.6
Industri 	 302.8 289.4 -4.4 281.9 269.7 -4.3 457.4 437.7 -4.3
Skjermet industri 89.6 86.4 -3.6 78.2 75.5 -3.4 127.5 123.6 -3.0

Utekonkurrerende
industri 	 42.8 41.0 -4.3 41.6 39.9 -4.0 66.3 63.5 -4.3
Hjemmekonkurrerende
industri 	 170.4 162.0 -5.0 162.1 154.2 -4.8 263.6 250.6 -4.9

Elektrisitetsforsyning 20.2 19.5 -3.3 19.4 18.8 -3.2 29.3 28.4 -3.2
Bygge- og anleggs-
virksomhet 	 139.7 129.9 -7.0 133.7 124.3 -7.0 221.0 204.5 -7.5
Varehandel 	 287.8 280.2 -2.6 239.6 234.0 -2.3 392.0 382.3 -2.5

Utenriks sjøfart og
oljeboring 	 37.3 37.9 1.8 37.1 37.7 1.8 67.3 68.6 1.9

Utenriks sjøfart 	 .. . . 34.1 34.8 2.0 33.9 34.6 2.0 62.3 63.6 2.0

Oljeboring 	 3.2 3.2 0.0 3.2 3.2 .0 5.0 5.0 .0

Samferdsel 	 146.9 145.0 -1.3 132.3 130.7 -1.2 216.0 213.0 -1.4
Boligtjenester ^ 	 1.4 1.4 -.2 1.3 1.3 .1 2.0 2.0 0.0
Finansiell tjeneste-
yting 	 60.2 58.1 -3.5 56.0 54.2 -3.2 86.6 83.8 -3.3
Annen nærings-
virksomhet 	 333.0 337.5 1.4 276.8 281.6 1.7 433.8 440.6 1.6

Hotell- og
restaurantdrift 	 55.1 55.1 0.0 43.8 44.0 .5 70.0 70.2 .3

Forretningsmessig
tjenesteyting og
utleievirksomhet  92.6 93.5 1.0 84.6 85.6 1.2 135.0 136.5 1.1

Tjenesteyting ellers 185.3 188.9 2.0 148.4 152.0 2.4 228.8 233.9 2.2

Offentlig forvaltning 	 566.7 583.4 3.0 464.0 477.5 2.9 704.9 724.6 2.8
Statlig forvaltning 149.0 150.1 .8 140.7 142.1 1.0 224.6 226.5 .8
Sivilt 	 92.6 93.7 1.2 85.2 86.5 1.5 127.1 128.9 1.4
Forsvar 	 56.4 56.4 .0 55.5 55.6 .1 97.5 97.7 .1

Kommunal forvaltning 	 417.7 433.3 3.7 323.3 335.4 3.8 480.3 498.1 3.7

MEMO:
Fastlands-Norge 	 1995.4 1975.5 -1.0 1721.7 1704.0 -1.0 2805.6 2768.6 -1.3

Skjermede næringer 	 1748.3 1740.5 -.4 1485.6 1479.2 -.4 2419.8 2401.7 -.7
Utekonkurrerende
næringer 	 49.2 47.2 -4.0 47.8 46.0 -3.8 76.1 73.0 -4.0
Hjemmekonkurrerende
næringer 	 198.0 187.8 -5.1 188.3 178.8 -5.0 309.7 293.8 -5.1
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Tabell A46. Lønnsvekst etter næring. Prosentvis økning fra året før

Lønn pr.
årsverk
Vekst

Lønn pr.
timeverk
Vekst

Lønnskostnad
pr. timeverk

Vekst

Alle næringer 	 4.8 5.0 4.9

Næringsvirksomhet 	 4.9 5.0 4.9
Primærnæringer 	 5.6 5.7 5.5

Jordbruk 	 6.0 6.0 5.8
Skogbruk 	 6.0 6.0 5.7
Fiske og fangst 	 5.2 5.1 4.9

Oljevirksomhet 	 5.5 5.2 5.0
Olje og gass 	 5.5 5.2 5.0
Rørtransport 	 6.6 5.5 5.3

Industri og bergverks-
drift 	 5.0 5.0 4.8
Bergverksdrift 	 6.5 5.6 5.4
Industri 	 5.0 5.0 4.8

Skjermet industri 5.3 4.9 4.8
Utekonkurrerende
industri 	 6.3 6.6 6.4
Hjemmekonkurrerende
industri 	 4.4 4.5 4.4

Elektrisitetsforsyning 5.3 5.3 5.3
Bygge- og anleggs-
virksomhet 	 3.8 4.4 4.3
Varehandel 	 5.5 5.6 5.4
Utenriks sjøfart og
oljeboring 	 1.9 1.8 1.0

Utenriks sjøfart 	 .. . . 1.0 1.0 -0.0
Oljeboring 	 7.7 7.7 7.5

Samferdsel 	 5.6 5.7 5.5
Boligtjenester 	 5.6 5.6 5.4
Finansiell tjeneste-
yting 	 5.6 5.7 5.5
Annen nærings-
virksomhet 6.3 6.4 6.2

Hotell- og
restaurantdrift 	 6.0 6.2 5.9
Forretningsmessig
tjenesteyting og
utleievirksomhet ..  5.6 5.7 5.5
Tjenesteyting ellers 5.0 5.1 4.9

Offentlig forvaltning ... . 4.9 5.1 4.9
Statlig forvaltning 4.8 4.9 4.9
Sivilt 	 4.6 4.7 4.7
Forsvar 	 4.6 4.6 4.6

Kommunal forvaltning 	 5.0 5.0 4.8

MEMO:
Fastlands-Norge 	 4.9 5.1 5.0

Skjermede næringer . . 5.0 5.2 5.0
Utekonkurrerende
næringer 	 6.3 6.4 6.3
Hjemmekonkurrerende
næringer 	 4.5 4.6 4.5
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TABELL Bl: OLJE- OG GASSPRODUKSJON
Produksjon av råolje i millioner tonn og naturgass i milliarder standard
kubikkmeter. Tallene for Arene viser gjennomsnittlig månedsproduksjon.

1987 1988 1989 1990 1991 	 1991 	
Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.

Råolje
Naturgass
	4.1	 4.7 	 6.2 	 6.8 	 7.7

	

2.4 	 2.5 	 2.6 2.3 	 2.3
7.7 6.0 8.5 8.0 7.8 8.5
2.0 1.0 2.0 2.4 2.5 2.6

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

Produksjon etter næring:
Bergv.dr., 	 industri og kraftf.
Bergverksdrift 1)
Industri
Kraftforsyning

Produksjon etter anvendelse:
Eksport 1)
Konsum
Investering 2)
Vareinnsats i bygg og anlegg
Vareinnsats ellers

1)

1987

110
116
108
118

123
106
175
110
96

1988

111
111
107
125

125
107
166
105
97

1989

113
120
108
136

128
109
166
102
100

1990

114
124
108
138

129
110
166
99

101

110
122
106
127

126
108
168
91
98

1991 	
Juli Aug.

	

109 	 109

	

115 	 130

	

108 	 107

	

113 	 117

	

127 	 128

	

107 	 107

	

171 	 170

	

96 	 92

	

96 	 98

1991 	
	Sep.	 Okt.

	

107 	 108

	

120 	 117

	

104 	 106

	

121 	 115

	

125 	 128-

	

105 	 106

	

167 	 170

	

85 	 89

	

95 	 96

Nov.

107
131
105
111

124
105
172
92
96

Des.

104
123
101
118

121
106
168
88
94

1)Utenom utvinning av olje og naturgass.
2) 5e merknad etter tabell B17.

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

1989 1990 1991 	
Juni Juli

1991 	
Aug. 	 Sep. Okt. Nov.

Industri ialt 0.5 0.9 -2.0 -0.7 -1.0 -4.0 -3.9 -3.6 -2.9
Næringsmidler, 	 drikkev. og tobakk 0.2 -2.4 3.3 4.5 3.3 1.1 -0.4 -1.1 -0.6
Tekstilvarer, 	 bekledn.v., 	 lær mv. -11.8 1.5 -1.9 -0.5 0.0 -3.0 -3.0 -2.1 -2.3
Trevarer -3.0 -3.9 -6.8 -5.8 -4.5 -7.6 -6.1 -4.8 -3.9
Treforedling 6.5 -0.4 -1.8 -1.4 -0.1 -4.0 -5.4 -4.6 -5.4
Grafisk produksjon og forlagsv. 0.2 -1.1 0.3 0.5 1.1 -0.3 -0.5 -0.6 -1.4
Kjemiske prod., 	 mineraloljep. mv. 4.4 9.6 -3.9 -1.7 -3.7 -9.8 -10.2 -8.1 -4.1
Mineralske produkter -9.4 -2.9 -10.3 -18.3 -14.1 -11.4 -9.3 -8.5 -5.3
Jern, 	 stål og ferrolegeringer -1.4 -1.3 -2.6 -3.2 1.2 5.4 8.1 4.5 3.1
Ikke-jernholdige metaller 3.5 0.8 0.5 0.0 -1.5 -1.3 0.2 -0.7 -1.9
Metallvarer -2.3 -1.3 -1.8 -0.8 0.1 -1.6 -1.9 -2.0 -2.8
Maskiner -0.7 0.1 -1.4 1.6 0.2 -3.9 -3.6 -3.3 -2.0
Elektriske apparater og materiell 3.4 -0.8 -5.7 1.9 -1.1 -8.6 -8.7 -9.2 -10.2
Transportmidler 1.6 1.4 2.9 3.2 4.4 2.9 3.3 3.1 3.1
Tekn. 	 og vitensk. 	 instr. mv. 2.0 6.6 4.9 3.3 3.2 0.6 2.4 4.1 3.9
Industriproduksjon ellers -6.7 4.3 3.7 1.8 -3.0 -4.3 -3.9 1.7 4.4

1)Tallene i kolonnene for månedene viser endring i prosent fra samme
periode året for for summen av produksjonen for den aktuelle
måneden, måneden for og måneden etter.
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TABELL 34: ORDRETILGANG - INDUSTRI
Ordretilgang til utvalgte industrigrupper, fordelt på eksport- og hjemme-
markedet. Sesongjusterte verdiindekser. 1976=100. Tallene for årene viser
gjennomsnittet av kvartalstallene for det samme året.

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

Produksjon av kjemiske råvarer:
Ordretilgang i alt 	 221 227 231 230 234 236 221 215 236 250 276 238 252
For eksport 	 239 251 273 259 272 286 254 266 260 257 274 249 271
Fra hjemmemarkedet 	 195 193 172 190 172 175 167 152 195 245 272 232 221

Produksjon av metaller:
Ordretilgang i alt
	

253 350 394 318 369 339 322 324 328 299 256 306 300
For eksport
	

274 380 436 352 407 377 360 359 356 335 285 346 333
Fra hjemmemarkedet
	

181 250 253 204 221 215 200 215 216 184 165 179 172

Produksjon av verkstedprodukter ekskl.
transportmidler og oljerigger mv.:
Ordretilgang i alt 	 216 220 215 224 212 204 218 218 232 227 198 231 185
For eksport 	 264 284 338 339 325 321 358 340 325 331 310 376 289
Fra hjemmemarkedet 	 197 194 165 177 171 156 163 165 198 183 155 168 147

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

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

Produksjon av kjemiske råvarer:
Ordrereserver i alt 	 207 189 187 165 173 194 184 147 153 177 207 168 177
For eksport 	 177 183 194 175 179 207 188 147 180 183 200 151 173
Fra hjemmemarkedet 	 245 197 179 153 165 179 178 146 120 170 217 188 181

Produksjon av metaller:
Ordrereserver i alt
	

137 212 283 249 271 262 267 252 244 234 248 260 239
For eksport
	

164 251 334 292 320 307 316 291 287 275 292 307 283
Fra hjemmemarkedet
	

65 109 150 138 144 144 140 151 133 127 133 137 124

Produksjon av verkstedprodukter ekskl.
transportmidler og oljerigger mv.:
Ordrereserver i alt 	 257 255 253 246 256 236 250 240 251 245 252 258 254
For eksport 	 335 363 443 466 442 437 483 478 477 425 421 435 422
Fra hjemmemarkedet 	 224 209 172 152 177 150 151 137 154 168 180 182 182



27*
KONJUNKTURINDIKATORER FOR NORGE

TABELL 3 6: PALOPTE INVESTERINGSKOSTNADER FOR OLJEUTVINNING
Løpende priser, mill. kroner. Tallene for årene viser gjennomsnitt av
kvartalene.

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

Leting:
I alt 	 1238 1040 	 1251 	 1285 1435 	 1686 1016 1289 1285 	 1548 	 1540 2046 1947
Undersøkelsesboringer 	 692 	 645 	 864 	 904 	 941 1232 718 916 	 939 1044 	 1008 1277 1318
Generelle undersøkelser 	 142 	 134 	 114 	 93 	 91 	 189 35 109 	 112 	 116 	 132 263 287
Felt eval. og - undersøk 	 261 	 115 	 103 	 129 	 261 	 62 49 131 	 108 	 226 	 55 282 166
Adm. og andre kostnader 	 145 	 147 	 171 	 159 	 143 	 204 213 132 	 127 	 162 	 345 224 177

Feltutbygging:
I alt 	 5256 4921 5665 4878 5217 7982 4919 4891 	 4535 5166 4862 4615 5770
Varer 	 2587 2014 2436 3141 1902 3052 2258 3110 3249 3947 3010 2596 3002
Tjenester 	 2338 2594 2952 1390 3072 4508 2310 1530 	 885 	 834 	 1697 1766 2400
Produksjonsboring 	 330 	 313 	 277 	 347 	 243 	 422 351 251 	 401 	 385 	 156 253 368

Felt i drift:
I alt 	 1435 	 934 	 803 	 994 	 860 	 801 770 999 	 902 1305 1019 1398 1323
Varer 	 294 	 177 	 85 	 203 	 48 	 107 97 188 	 161 	 366 	 114 157 180
Tjenester 	 860 	 209 	 120 	 188 	 106 	 132 90 214 	 193 	 255 	 253 325 269
Produksjonsboring 	 281 	 548 	 598 	 603 	 705 	 562 584 597 	 548 	 684 	 652 916 874

TABELL B7: INDUSTRIINVESTERINGER I VERDI - INVESTERINGSUNDERSOKELSEN
Antatte og utførte industriinvesteringer. 	 Mill.kr. 	 Sesongjustert.
Tallene for årene viser gjennomsnittet av kvartalstallene for det samme året.

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

Utførte 	 2712 	 2586 	 .. 	 2562 	 2526 2557 2700 	 2851 	 2804 2581 • 	 •
Antatte 	 3219 	 2963 	 3099 	 2898 	 2832 3057 3068 	 2957 	 3134 3280 3028

TABELL B8: BOLIGBYGGING
Antall boliger i 1000. 	 Sesongjustert. 	 1). 	 Tallene for Arene
viser gjennomsnittet av månedstallene for det samme året.

1988 	 1989 	 1990  1991 	
Juni Juli 	 Aug. 	 Sep. Okt. Nov.

Boliger satt igang 	 2.3 	 2.1 	 1.8 1.1 1.2 	 1.0 	 1.2 1.4 1.2
Boliger under arbeid 	 32.1 	 28.9 	 25.2 19.2 18.9 	 18.5 	 18.4 17.9 17.5
Boliger fullført 	 2.5 	 2.3 	 2.2 1.6 1.6 	 1.6 	 1.6 1.9 1.6

1) Seriene er sesongjustert uavhengig av hverandre.
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TABELL B9: DETALJOMSETNINGSVOLUM
Sesongjustert indeks.1) 1988=100. Tallene for årene viser gjennomsnittet av
månedstallene for det samme året.

1986 1987 1988 1989 1990 	 1991 	
Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov.

Omsetning ialt 	 116 110 100 	 98 100 	 95 	 99 	 97 	 99 101 	 99

1) Basert på en foreløpig beregning av sesongfaktorene, spesielt for
desember 1988

TABELL B10: DETALJOMSETNINGSVOLUM MV.
Endring i prosent fra foregående år og fra samme periode året før i et
tremåneders glidende gjennomsnitt. 1)

1989 1990 1991 	 1991 	
Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.

Omsetning i alt 	 -1.7 	 1.3 	 -2.8 -1.7 -1.6 -0.6 	 S. 	 0.

Detaljomsetning etter næring:
Nærings- og nytelsesmidler 	 0.4 	 0.7 	 . . -1.5 	 1.2 	 1.3 	 1.4 	 .0 	 ..

Bekledning og tekstilvarer 	 -0.2 12.2 	 .. 	 4.6 	 3.8 	 2.3 	 5.8 	 .0 	 ..

Møbler og innbo 	 -1.0 	 2.5 	 . . -1.4 	 0.2 	 1.7 	 4.4 	 00 	 • •

Jern, farge, glass, stent. og sport -4.2 -5.0 	 00 	 6.3 	 4.0 	 0.4 	 1.3 	 .. 	 ..
Ur, opt., musikk, gull og sølv 	 -6.0 16.4 	 . . -1.5 -0.7 -0.1 	 3.3 	 .. 	 ..
Motorkjøretøyer og bensin 	 -4.7 -2.6 	 . . -9.9 -9.6 -8.3 -7.2 	 .. 	 ..

Reg. nye personbiler 	 -19.1 11.9 -13.5 -16.5 -11.9 -10.2 -8.6 -9.0 	 0.1

1)Tallet i kolonnene for månedene viser endring i prosent fra samme periode
året før for summen av omsetningsvolumet for den aktuelle måneden,
måneden før og måneden etter.

TABELL B11: ARBEIDSMARKEDET - ARBEIDSKRAFTUNDERSOKELSEN
Tallet på arbeidssøkere uten arbeidsinntekt og tallet på sysselsatte.
1000 personer. 2)

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

Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt:
Kvinner 	 33 	 45 	 46 	 48 	 42 	 50 	 44 	 49 	 41 	 48 	 46 	 52 	 46
Menn 	 36 	 61 	 66 	 68 	 60 	 74 	 68 	 66 	 55 	 72 	 64 	 70 	 66
Totalt 	 70 106 112 116 101 124 112 115 	 97 120 110 123 112

Tallet på sysselsatte 1) 2114 2049 2030 2010 2022 2008 2039 2050 2023 1988 1997 2046 2009

1)F.o.m. 1986 inkluderes også familiemedarbeidere med ukentlig arbeidstid
under 10 timer.
2)0mlegging av AKU f.o.m. 2.kvartal 1988.

TABELL B12: ARBEIDSMARKEDET - ARBEIDSKONTORENES REGISTRERINGER
Tallet på registrerte arbeidsløse og ledige plasser. Arbeidsloshetsprosenten.

1989 	 1990 	 1991 	 1991/92 	
Aug. 	 Sep. 	 Okt. 	 Nov. Des. Jan.

Sesongjusterte tall:
Registrerte arbeidsløse 1000 pers. 83.0 92.8 100.7 107.7 103.3 103.1 104.5 107.4 109.2

Ujusterte tall:
Registrerte arbeidsløse 1000 pers. 82.9 92.7 100.7 112.7 97.9 95.3 98.6 107.2 120.8
Herav: Permitterte 1000 pers. 17.4 15.8 9.9 6.2 7.3 7.5 8.4 9.9 12.9
Ledige plasser 1000 pers. 6.9 6.6 6.5 5.9 4.6 5.5 4.9 3.6 4.7
Arbeidsloshetsprosenten 1) 3.8 4.3 4.7 5.3 4.6 4.5 4.6 5.0 5.6
Arb.løsened.plasser 14.5 14.6 16.9 19.1 21.4 17.4 20.1 29.4 25.5

1)Registrerte ledige i prosent av arbeidsstyrken ifølge AKU.
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TABELL B13: TIMEFORTJENESTE
Gjennomsnittlig timefortjeneste i industri og i bygge- og anleggsvirksomhet.
Kroner.

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

Industri, kvinner 	 72.0 76.4 81.7 78.2 78.2 79.2 85.0 84.6 84.4 86.5 87.3
Industri, menn 	 85.4 89.5 94.6 90.4 90.7 92.5 98.4 96.9 97.3 99.9 100.0
Bygge- og anl., menn 	 100.0 100.9 101.4 101.2 98.6 101.5 103.3 102.3 104.0 107.0 107.7

TABELL B14: KONSUMPRISINDEKSEN
Endring i prosent fra foregående år og fra samme måned ett år tidligere.

1989 1990 1991 	
Juli Aug.

1991 	
Sep. 	 Okt. Nov. Des.

Ialt 4.6 4.1 3.4 3.5 3.6 3.3 2.5 2.6 2.9
Varer og tjenester etter konsumgruppe:
Matvarer ialt 2.7 3.2 1.7 1.5 2.3 2.6 1.9 2.1 2.8
Drikkevarer og tobakk 5.1 7.0 7.1 6.8 6.8 6.9 6.9 -6.8 7.1
Klær og skotøy 3.1 2.1 1.8 1.5 0.9 2.4 2.1 2.5 2.2
Bolig, 	 lys og brensel 6.1 6.4 4.5 4.7 4.5 3.9 3.6 3.6 3.5
Møbler og husholdningsartikler 3.6 2.6 2.2 2.5 2.3 2.7 1.4 1.1 1.1
Helsepleie 4.3 8.5 6.9 1.4 3.6 3.3 3.3 3.5 3.5
Reiser og transport 5.3 2.9 3.0 4.4 3.8 2.8 0.8 1.2 1.8
Fritidssysler og utdanning 4.5 4.6 4.4 3.9 4.0 4.2 4.5 4.3 4.4
Andre varer og tjenester 4.4 3.3 3.4 3.7 3.7 3.6 1.8 1.7 1.8

Varer og tjenester etter leveringssektor:
Jordbruksvarer 2.1 4.8 1.5 1.0 2.5 2.9 2.5 2.5 2.9
Andre norskproduserte konsumvarer 4.7 5.3 5.3 6.2 5.5 4.6 2.7 3.0 3.6
Importerte konsumvarer 2.9 1.7 2.0 1.8 1.9 2.3 2.1 2.3 2.5
Husleie 7.6 6.5 4.9 4.8 4.8 4.5 4.5 4.5 4.5
Andre tjenester 5.7 3.7 2.4 2.1 2.3 2.4 1.4 1.3 1.1

TABELL 515: ENGROSPRISER
Endring i prosent fra foregående år og fra samme periode ett år tidligere.

1989 	 1990 	 1991 	 1991 	
Juli 	 Aug. 	 Sep. 	 Okt. Nov. Des.

Ialt 5.5 3.7 2.5 3.8 2.8 1.4 0.6 0.4 0.8
Matvarer og levende dyr 3.4 4.5 4.4 4.0 4.6 4.6 4.1 4.8 4.4
Drikkevarer og tobakk 4.1 4.9 4.9 4.7 4.6 4.3 4.3 4.4 4.5
Råvarer, 	 ikke spis., 	 u. brenselst. 10.8 -0.2 -1.0 -0.8 -0.4 0.1 -0.7 -0.6 -1.4
Brenselstoffer, 	 -olje og el.kraft 8.9 10.2 1.9 9.9 2.7 -4.7 -6.6 -7.1 -4.9
Dyre- og plantefett, voks 3.1 1.9 3.1 4.5 4.0 4.2 6.3 6.0 6.7
Kjemikalier 6.5 -1.4 1.8 2.4 2.6 2.0 1.3 -0.1 -0.5
Bearbeidde varer etter materiale 5.2 1.5 1.1 1.2 0.8 1.1 0.6 0.4 0.2
Maskiner og transportmidler 3.7 2.6 2.6 3.0 2.9 2.6 2.0 2.1 2.0
Forskjellige ferdigvarer 3.9 2.6 3.6 3.6 3.9 3.6 3.2 3.0 3.3
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TABELL B16: UTENRIKSHANDEL - VERDITALL
Verditall for tradisjonell vareeksport og vareimport iflg. handels-
statistikken. Milliarder kroner. Sesongjustert. Tallene for årene
viser gjennomsnittet av månedstallene for det samme året.

1987 1988 1989 1990 1991 	 1991 	
Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.

Eksport 1)
	

6.5 7.8 	 8.9 9.5 	 9.2 8.8 	 8.8 	 9.6 	 8.8 8.4 	 9.4
Import 2)
	

12.0 11.5 11.5 12.8 12.8 12.6 12.4 12.3 12.7 14.2 13.5
Import 3)
	

11.8 11.4 11.4 12.7 12.7 12.6 12.3 12.3 12.6 14.1 13.5

1)Uten skip, oljeplattformer, råolje og naturgass.
2)Uten skip og oljeplattformer.
3)Uten skip, oljeplattformer og råolje.

TABELL B17: UTENRIKSHANDEL - INDEKSER
Volum- og prisindekser for tradisjonell vareeksport og vareimport iflg.
handelsstatistikken. 1988=100. Arene viser gjennomsnittet av kvartals-
tallene for det samme Aret.

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

Sesongjusterte tall:
Eksportvolum 1) 96 103 109 121 111 115 116 123 125 123 125 120 116
Importvolum 2) 109 102 95 106 96 96 102 108 104 108 104 112 103

Ujusterte tall:
Eksportpriser 1) 89 99 106 102 107 104 102 99 98 107 102 101 100
Importpriser 2) 97 100 106 107 107 108 106 106 107 108 102 104 107

1)Uten skip, oljeplattformer, råolje og naturgass.
2)Uten skip og oljeplattformer.

MERKNAD TIL TABELL B2.
2)For tilbakegående år er produksjonsindeksen etter anvendelse avstemt
mot de endelige, årlige nasjonalregnskapene, der verdien av skip og
oljeplattformer først regnes som investert når skipet er ferdigbygd
eller plattformer er slept ut på feltet. I byggeperioden regnes produk-
sjonen som levert til lager av varer under arbeid og ikke investeringer,
noe som vil gi store variasjoner i indeksen mellom de berørte årene.
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OLJE- OG GASSPRODUKSJON
Råolje (mill. tonn) og naturgass (mrd. S m3). Ujusterte tall
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Antall boliger i tusen	
Innkomne	 Bevilgede/
soknader	 tilviste lån
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INNENLANDSKE PRISER
Prosent endring fra ett år tidligere
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TABELL Cl : BRUTTONASJONALPRODUKT
Prosentvis volumendring fra foregående år.

1991	 1992	 1993
1986	 1987	 1988	 1989	 1990 anslag prognose prognose

Danmark 	 3,1	 -0,6	 0,9	 1,2	 2,1	 2,0	 2,5	 3,1
Frankrike 	 2,3	 2,4	 4,2	3,9	 2,8	 1,4	 2,1	 2,7
Italia 	 2,5	 3,0	 4,1	 3,0	 2,0	 1,0	 2,0	 2,5
Japan 	 2,5	 4,6	 6,2	 4,7	 5,6	 4,5	 2,4	 3,5
USA 	 2,8	 3,7	 4,5	2,5	 1,0	 -0,5	 2,2	 3,8
Storbritannia 	 3,2	 4,7	 4,2	 2,3	 0,8	 -1,9	 2,2	 3,2
Sverige 	 1,1	 2,9	 2,3	 2,1	 0,3	 -1,2	 0,2	 1,5
Tyskland (vest) 	 2,3	 1,7	 3,7	 3,8	 4,5	 3,2	 1,8	 2,5
Norge 	 4,2	 2,0	 -0,5	0,4	 1,8	 1,6	 2,0	 2,9

Kilde: Regnskapstall for Norge: Statistisk sentralbyrå. ForOvrig OECD.

TABELL C2: PRIVAT KONSUM
Prosentvis volumendring fra foregående år.

1991	 1992	 1993
1986	 1987	 1988	 1989	 1990 anslag prognose prognose

Danmark 	 4,1	 -1,7	 -0,8	 -0,8	 1,0	 1,2	 2,3	 3,0
Frankrike 	 3,7	 3,0	 3,4	 3,2	 3,1	 1,5	 2,0	 2,3
Italia 	 3,8	 4,2	 4,1	 3,6	 2,7	 2,6	 2,8	 3,1
Japan 	 3,1	 4,3	 5,2	 4,4	 4,0	 2,9	 3,6	 3,7
USA 	 4,3	 2,8	 3,6	 1,9	 0,9	 0,3	 1,8	 3,0
Storbritannia 	 5,7	 6,0	 6,9	 3,5	 1,0	 -0,7	 2,0	 2,8
Sverige 	 4,8	 4,6	 2,5	 1,1	 -0,3	 0	 0,2	 1,1
Tyskland(vest) 	 3,4	 3,5	 2,8	 1,7	 4,7	 2,3	 1,4	 2,5
Norge 	 5,6	 -1,0	 -2,8	 -2,6	 2,6	 -0,1	 2,0	 3,5

Kilde: Regnskapstall for Norge: Statistisk sentralbyrå. Forovrig OECD.

TABELL C3: OFFENTLIG KONSUM
Prosentvis volumendring fra  foregående år.

1991	 1992	 1993
1986	 1987	 1988	 1989	 1990 anslag prognose prognose

Danmark 	 1,5	 2,5	 0,2	 -1,3	 -0,4	 -1,2	 -0,4	 -0,2
Frankrike. 	 1,7	 2,8	 2,9	 0,2	 3,1	 2,5	 1,3	 2,0
Italia 	 2,9	 3,7	 2,8	 0,8	 1,0	 1,2	 1,2	 1,2
Japan 	 6,2	 -0,6	 2,2	 2,1	 1,4	 2,1	 1,5	 1,9
USA 	 4,0	 2,6	 0,2	 2,3	 2,8	 0,7	 -0,9	 -0,9
Storbritannia 	 2,0	 1,1	 0,6	 0,9	 2,8	 2,8	 3,1	 2,5
Sverige 	 1,2	 1,3	 0,6	 2,2	 1,9	 0,9	 0,5	 0,8
Tyskland (vest). 	 2,5	 1,5	 2,2	 -1,7	 2,1	 0,1	 0,8	 1,2

Norge 	 2,2	 4,0	 0,5	 2,3	 2,3	 3,3	 1,4	 1,4

Kilde: Regnskapstall for Norge: Statistisk sentralbyrå. Forøvrig OECD.

TABELL C4: BRUTTOINVESTERINGER I FAST REALKAPrTAL
Prosentvis volumendring fra foregående år.

1991	 1992	 1993
1986	 1987	 1988	 1989	 1990 anslag prognose prognose

Danmark 	 16,2	 -7,4	 -4,8	 0,2	 -1,9	 -0,8	 3,7	 5,1
Frankrike 	 3,3	 5,2	 8,6	 7,5	 3,8	 -0,4	 1,6	 3,4
Italia 	 1,6	 5,8	 6,8	 4,5	 3,0	 -0,2	 1,7	 3,5
Japan 	 5,8	 10,4	 11,9	 8,9	 10,9	 4,0	 1,8	 4,2
USA 1  	 0,0	 2,6	 5,6	 1,6	 -0,1	 -4,7	 6,0	 10,3
Storbritannia 	 1,7	 8,6	 14,1	 6,8	 -2,4	 -10,7	 2,3	 5,6
Sverige 	 -0,6	 7,6	 6,0	 10,9	 -1,8	 -7,7	 -5,9	 2,8
Tyskland (vest) 	 3,2	 2,2	 4,6	 7,0	 8,8	 7,7	 4,1	 3,8
Norge 	 23,9	 -2,1	 1,6	 -4,8	 -28,5	 0,2	 2,9	 6,1

Kilde: Regnskapstall for Norge: Statistisk sentralbyrå. Forøvrig OECD.
Private bruttoinvesteringer.
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TABELL C5: EKSPORT AV VARER OG TENESTER
Prosentvis volumendring fra foregående år.

1991	 1992	 1993
1986	 1987	 1988	 1989	 1990 anslag prognose prognose

Danmark 	 -0,3	 4,8	 7,3	 6,0	 8,7	 6,8 	5,0 	6,5
Frankrike 	 -1,1	 2,7	 8,1	 10,3	 5,2	 2,3 	6,0 	6,7
Italia 	 3,8	 3,3	 4,8	 9,9	 7,5	 2,5 	5,3 	6,1
Japan 	 -5,2	 3,9	 10,7	 15,0	 10,9	 5,3 	3,0 	4,7
USA 	 3,0	 13,5	 18,3	 11,0	 6,4	 3,9 	5,5 	7,5
Storbritannia 	 3,7	 5,1	 0,3	 4,2	 4,8	 1,3 	6,0 	5,9
Sverige 	 3,3	 3,9	 3,0	 2,4	 1,2	 -2,0	 2,4	 4,5
Tyskland (vest) 	 0,0	 0,8	 5,8	 11,4	 9,9	 12,4	 5,2	 5,4
Norge 	 1,6	 1,2	 5,5	 10,6	 7,8	 5,0	 2,8	 2,9

Kilde: Regnskapstall for Norge: Statistisk sentralbyrå. Forovrig OECD.

TABELL C6: IMPORT AV VARER OG TENESTER
Prosentvis volumendring fra foregående år.

1991	 1992	 1993
1986	 1987	 1988	 1989	 1990 anslag prognose prognose

Danmark 	 6,4	 -2,2	 1,4	 4,2	 2,1	 3,9	 4,3	 6,3
Frankrike 	 7,0	 7,9	 8,7	 8,2	 6,4	 2,9	 4,6	 5,8
Italia 	 4,6	 10,1	 7,0	 8,8	 6,7	 3,9	 6,1	 6,8
Japan 	 2,8	 8,7	 21,3	 22,1	 11,9	 -1,6	 5,7	 5,9
USA 	 9,4	 7,5	 7,1	 6,0	 2,9	 1,2	 7,1	 8,0
Storbritannia 	 6,4	 7,6	 12,8	 7,4	 1,3	 -3,0	 7,0	 - 6,9
Sverige 	 5,5	 7,2	 4,7	 7,1	 0,5	 -6,0	 0,5	 5,5
Tyskland (vest). 	 3,6	 4,8	 5,7	 8,4	 11,9	 13,3	 5,4	 5,6
Norge 	 9,9	 -7,3	 -1,7	 1,0	 2,6	 0,5	 3,2	 4,5

Kilde: Regnskapstall for Norge: Statistisk sentralbyrå. Forovrig OECD.

TABELL C7: PRIVAT KONSUM
Prosentvis prisendring fra foregående år.

1991	 1992	 1993
1986	 1987	 1988	 1989	 1990 anslag prognose prognose

Danmark 	 3,5	 4,8	 4,9	 5,1	 2,5	 2,7	 2,7	 2,8
Frankrike 	 2,7	 3,1	 2,7	 3,4	 2,9	 3,0	 2,9	 2,7
Italia 	 5,8	 4,9	 5,3	 6,2	 6,3	 6,4	 5,4	 4,9
Japan 	 0,6	 -0,2	 -0,1	 1,8	 2,4	 2,7	 2,0	 2,1
USA  1  	 2,4	 4,7	 3,9	 4,5	 5,0	 4,0	 3,6	 3,5
Storbritannia 	 4,3	 4,1	 5,0	 5,5	 6,0	 6,2	 4,1	 3,5
Sverige 	 4,5	 5,3	 6,0	 7,2	 9,3	 10,0	 3,5	 4,0
Tyskland (vest) 	 -0,5	 0,6	 1,4	 3,1	 2,6	 3,4	 4,0	 4,0

Norge 	 7,6	 7,9	 6,2	 4,2	 4,3	 3,6	 3,0	 2,8

Kilde:Regnskapstall for Norge: Statistisk sentralbyrå. Forovrig OECD.

TABELL C8: ARBEIDSLEDIGHET
I prosent av den totale arbeidsstyrken l .

1991	 1992	 1993
1986	 1987	 1988	 1989	 1990 anslag prognose prognose

Danmark 	 8,0	 8,0	 8,6	 9,2	 9,5	 10,3	 10,2	 9,6
Frankrike 	 10,4	 10,5	 10,0	 9,4	 8,9	 9,4	 10,1	 10,2
Italia 	 10,5	 10,9	 12,2	 12,1	 11,2	 10,9	 10,8	 10,7
Japan 	 2,8	 2,8	 2,5	 2,3	 2,1	 2,2	 2,3	 2,3
USA2  	 6,9	 6,1	 5,5	 5,3	 5,5	 6,7	 6,7	 6,1
Storbritannia 	 11,2	 10,3	 8,2	 6,2	 5,9	 8,7	 9,9	 9,7
Sverige 	 2,7	 1,9	 1,6	 1,4	 1,5	 2,7	 4,1	 4,1
Tyskland (vest).2  	 6,4	 6,2	 6,2	 5,6	 5,1	 4,6	 5,0	 5,1

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

Kilde:Historiske tall for Norge: AKU-tall fra Statistisk sentralbyrå. ForOvrig OECD.
1 Alle land unntatt Danmark fOlger ILO-definisjon av ledighet.
2 Unntatt militære styrker.
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TABELL D1: SVERIGE

1989 1990 1991 	 1991 	
Juli Aug. Sept.	 Okt. Nov.	 Des.

Sesongjusterte tall:
Total industriproduksjon 1985=100 	 108	 105	 ••	 108	 95	 93	 90	 ••	 ••

Arbeidsloshetsprosent 	 1,4	 1,5	 ••	 2,8	 3,1	 3,1	 3,1	 3,2

Ujusterte tall:
Ordretilgang 1 	1985=100	 137	135..	 8,4	 122	 127	 137	 SO	 00

Konsumpriser	 1985=100	 122,3 135,1 147,8147,7 147,4 149,1 149,7 150,3 150,1

Verdi av tilgang på nye ordrer til industrien.

TABELL D2. DANMARK

1988 1989 1990 	 1991 	
Mai Juni	 Juli Aug. Sept. Okt. Nov.

Sesongjusterte tall:
Salgsvolum, industrien 	 1985=100	 106	 109	 109	 111	 110	 120	 113	 112	 110	 ••

Detaljornsetningsvolum 	 1985=100	 100	 100	 100	 101	 101	 105	 103	 101	 102
	

102
Arbeidsloshetsprosent 	 8,5	 9,2	 9,5	 10,3	 10,4	 10,6	 10,8	 10,7	 10,8

Ujusterte tall:
Ordretilgang l 	1985=100	 110	 124	 123	 145	 120	 94	 121	 128	 142	 ..
Konsumprisindeks	 1985=100 112,7 118,1 121,2 124,1 124,4 124,0 124,2 124,9 125,1 125,7

.Tilgang på nye ordrer i investeringsvareindustrien.

TABELL D3: STORBRITANNIA

1988 1989 1990 	 1991 	
Juni	 Juli Aug. Sept.	 Okt. Nov.

Sesongjusterte tall:
Industriproduksjon	 1985=100	 114,0 119,1 118,7 112,9 113,8 112,0 112,0 111,3	 ••
Ordretilgang 1 	1985=100	 115	 121	 112	 101	 119	 109**

	
••

Detaljomsetningsvolum	 1985=100	 117,7 119,9 120,4 120,0 120,8 119,3 119,6 118,9 120, *3*

Arbeidsloshetsprosent 	 8,1	 6,3	 5,8	 8,1	 8,3	 8,5	 8,6	 8,7	 8,8

Ujusterte tall:
Konsumprisindeks	 1985=100	 112,9 121,9 133,4 141,8 141,7 141,9 142,7 143,2 143,5

Volumet av tilgangen på nye ordrer til verstedindustrien fra innenlandske kunder.

TABELL D4: TYSKLAND (VEST)

1989 1990 1991 	 1991 	
Juli Aug. Sept.	 Okt. Nov.	 Des.

Sesongjusterte tall:
Total industrproduksjon 1985=100 	 111	 117	 ••	 122	 120	 120	 119	 ••	 fa

Ordretilgang	 1985=100	 120	 133	 ••	 134	 142	 138	 136	 139
Detaljomsetningsvolum	 1985=100	 114	 123	 ••	 131	 125	 126	 127- ••
Arbeidsloshetsprosent	 7,9	 7,2	 6,3	 6,4	 6,4	 6,3	 6,3	 6,3	 6,2
Konsumpriser	 1985=100	 104,2 107,0 110,7 111,5 111,7 112,0 112,3 112,8 112,8

Volumet av tilgangen på nye ordrer til investeringsvareindustrien fra innenlandske kunder.



2 Mrd. dollar i 1982-priser.
Verdi av tilgang på nye ordrer på varige varer.
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TABELL D5: FRANKRIKE

1988 1989 1990 	 1991 	
Juni	 Juli Aug. Sept.	 Okt. Nov.

Sesongjusterte tall:
Total industriproduksjon 1985=100	 107	 111	 113	 113	 114	 114	 113	 114
Arbeidsloshetsprosent 	 10,2	 9,6	 9,0	 9,4	 9,5	 9,5	 9,6	 9,7	 9,8

Ujusterte tall:
Konsumpriser
	

1985=100	 108,7 112,5 116,3 119,7 120,1 120,4 120,6 121,1 121,5

TABELL D6: USA

1988	 1989	 1990 	 1991 	
Juni	 Juli Aug. Sept.	 Okt. Nov.

Sesongjusterte tall:
Total industriproduksjon 1985=100	 110,9 114,6 115,6 113,7 114.4 114,6 114,5 114,6 114,2
Ordretilgang' 	1985=100	 121,4 128,5 125,8 117,1 130,8 125,5 120,1 123,3 124,5
Detaljomsetningsvolum2 1985=100	 120,1 122,8 122,2 120,7 121,3 120,2 120,8 120,8	 ••
Arbeidsloshetsprosent 	 5,4	 5,3	 5,5	 7,0	 6,8	 6,8	 6,7	 6,8	 6,8
Konsumprisindeks	 1985=100	 110,1 115,3 121,6 126,4 126,7 127,0 127,5 127,5 128,1

TABELL D7: JAPAN

1988	 1989	 1990 	 1991 	
Juni	 Juli Aug. Sept.	 Okt. Nov.

Sesongjusterte tall:
Industriproduksjon' 	 1985=100	 113,1 120,1 125,6 126,5 130,5 127,2 127,9 127,7 128,2
Ordretilgang2 	Mrd. yen	 1097 1254 1393	 1190 1342 1367 1851	 1589	 ••
Arbeidsloshetsprosent 	 2,5	 2,3	 2,1	 2,1	 2,2	 2,2	 2,2	 2,1	 .•
Konsumpriser	 1985=100	 100,7 103,5 107,0 110,0 110,4 110,6 110,1 111,0 111,9

Industriproduksjon og gruvedrift.
2 Verdien av tilgangen på nye ordrer til maskinindustrien fra innenlandske kunder.



Nye forskningsrapporter

RAPPORTER
Knut Mourn (red):
HUSHOLDNINGENES SPARING
Rapporter 91116, sidetall 89, 1991. ISBN 82-537-
3585-5. Pris kr. 80,-.

I følge nasjonalregnskapet falt norske husholdningers
sparing betydelig fra 1984 til 1987. Utviklingen gjør det
naturlig både å stille spørsmål ved om nåværende data-
kilder gir en adekvat beskrivelse av sparingen og om vi
har en god forståelse av drivkreftene bak spareatferden.
Denne rapporten inneholder fem bidrag som nærmer seg
disse problemstillingene dels fra en teoretisk og dels fra
en empirisk synsvinkel, og blant annet diskuteres noen
mulige sammenhenger mellom konsumutvikling og
deregulering av kreditt- og boligmarkedet.

AKTUELLE SKATTETALL 1991
Rapporter 91117, sidetall 44, 1991. ISBN 82-537-
3596-0. Pris kr. 70,-.

I denne publikasjonen presenterer Statistisk sentralbyrå
et tallmateriale som er bearbeidd og tilrettelagt med sikte
på å kunne nyttes i skatteanalyser og i den offentlige
skattedebatt. En har lagt vekt på å illustrere hovedtrek-
kene i utviklingen av det norske skattesystemet og de
enkelte skatteordningene, og gi et bilde av skattesystem
og skattesatser i Norge i dag sammenliknet med en del
andre land.

I publikasjonen nyttes samme definisjoner og klassi-
fikasjoner av skatter og andre størrelser som i Statistisk
sentralbyrås nasjonalregnskap, som er i samsvar med de
siste tilrädninger fra FN (A System of National Ac-
counts, United Nations, New York, 1968). Opplysning-
ene om de samlede skatter, bruttonasjonalproduktet og
andre totalstørrelser i de internasjonale oversiktstabeller
er hentet fra OECD-publikasjonen National Accounts
1977-1989, utgitt av OECD, som med få unntak også er
i samsvar med FNs nåværende Standard for nasjonal-
regnskap. Avgrensningen og ldassifiseringen av de tota-
le skatter i denne standarden avviker imidlertid noe fra
det som nyttes i OECD-publikasjonen Revenue Statis-
tics of OECD Member Countries.

Publikasjonen som hovedsakelig er en videreføring
av tidligere utgaver av Aktuelle skattetall, er utarbeidd
under ledelse av rådgiver Inger Gabrielsen.

Tor Arnt Johnsen:
MODELL FOR KRAFTSEKTOREN
Rapporter 91112, sidetall 40, 1991. ISBN 82-53 7-
3573-1. Pris kr. 70,-.

Rapporten beskriver en empirisk modell for kraftsekto-
ren i Norge. Modellen kan sammen med et sett av
etterspørselsfunksjoner for kraft benyttes som en partiell
modell for å analysere det norske kraftmarkedet. Alter-
nativt kan modellen brukes i samspill med en versjon av
en makroøkonomisk modell, f.eks. MSG eller MODAG.

I modellen er kraftsektoren spesifisert som fire produk-
sjonssektorer, henholdsvis produksjon av vannkraft,
produksjon av gasskraft, overføring av kraft og fordeling
av kraft. Modellen beregner fysiske krafttap og kostna-
der pr. kilowattime levert kraft for ulike kjøpersektorer.
Med utgangspunkt i den samlede etterspørselen etter
kraft, økes produksjonskapasiteten i modellen når mar-
kedsprisen på kraft overstiger grensekostnadene ved ny
utbygging. Valget mellom vann- og gasskraft skjer i
modellen ved at kraft produseres på billigst måte. Pris-
diskriminering mellom ulike kjøpergrupper og avgifter
knyttet til elektrisk kraft er også spesifisert i modellen.

Arne Ljones, Runa Nesbakken, Svein Sandbakken og
Asbjørn Aaheim:
ENERGIBRUK I HUSHOLDNINGENE. Energi-
undersøkelsen 1990.
Rapporter 9212, sidetall 105, 1992. ISBN 82-537-
3629-0. Pris kr. 90,-.

Energiundersøkelsen for husholdninger 1990 er en opp-
fØlging av tilsvarende undersøkelser fra 1980 og 1983.
Den bygger på et utvalg på om lag 4 000 norske hushold-
ninger. Formålet med undersøkelsen er A vise sammen-
henger mellom energiforbruk og andre variable som
tradisjonelt knyttes til energiforbruket, og å undersøke
forhold som kan ha betydning for energisparing. Under-
søkelsen skal også gi datagrunnlag for analyser av hus-
holdningenes energiforbruk. 1990-undersøkelsen ble
gjennomført som et samarbeid mellom Energidata A/S
og Statistisk sentralbyrå, etter oppdrag fra Olje- og ener-
gidepartementet. Som i de tidligere undersøkelsene om-
fatter Energiundersøkelsen 1990 bare energibruk som
kan knyttes til hjemsteclet (stasjonært energibruk). Ener-
gibruk til transportformål er derfor ikke medregnet.

REPRINT
Olav Ljones og Kyrre Aamdal:
DEMOGRAPHIC CHANGES AND LOCAL PUB-
LIC EXPENDITURE IN A MACROECONOMIC
PERSPECTIVE. SOME NORWEGIAN EXAM-
PLES
Reprint no. 57, 1992. ISSN 0167-8000.
Scertrykkfra G.Hinteregger (editor) Statisticaljournal
of the United Nations economic commission for Euro-
pe. Volume 8, number 1, 1991.

In Norway, there has been increase in the local govern-
ment expenditures for social services. Using a model for
production in the local government (MAKKO) and a
macro economic model for the Norwegian economy
(MODAG), the paper examines macro economic effects
of demographic changes and local government activites.
The results indicate that demographic changes have
rather small effects on the local government activities,
but that local government policy variables could have
rather important effects on the Norwegian economy.
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