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Konjunkturtendensene
Etter den markerte oppgangen i norsk økonomi gjennom
1993 og 1994 tyder utviklingen i korttidsstatistikk fra
Statistisk sentralbyrå på en demping i den underliggende
veksten i produksjon og etterspørsel hittil i 1995. Som
frage av kraftig vekst gjennom fjoråret, vil imidlertid også
en mer moderat utvikling i sentrale makroOkonomiske
størrelser gjennom 1995 kunne gi relativt høye årsvekst-
rater. Ifølge våre prognoser blir økningen i BNP for fast-
lands-Norge om lag like sterk i fir som i fjor. For neste år
ligger det imidlertid an til en viss nedgang i veksttakten i
norsk økonomi. Korttidstatistikken peker videre i retning
av en vridning i etterspørselen bort fra konsum og tradi-
sjonell vareeksport og over mot investeringer, et trekk som
gjenfinnes i anslagene for 1995 og 1996.

Det internasjonale konjunkturoppsvinget, som startet i
USA i 2. kvartal 1991 og senere forplantet seg til det kon-
tinentale Europa, vu en viktig faktor bak oppgangen i
norsk økonomi i 1993/94. Det ligger nå an til nedgang i
veksten i USA gjennom perioden 1994-96. Veksten i EU-
området vil trolig bli litt høyere inneværende år enn i fjor,
for så å svekkes noe neste år. Imidlertid vil en fortsatt
moderat prisstigning kunne åpne for en mer ekspansiv
pengepolitikk i USA, og dette kan bidra til å holde de euro-
peiske rentene nede. Det kan dermed være duket for ny
internasjonal oppgang mot slutten av 1996 eller senest i
1997. Både presidentvalget i USA neste år og videreføring-
en av Maastricht-prosessen i Europa bidrar til ekstra
usikkerhet rundt utviklingen i 1996-97.

Selv om oppgangen i norsk økonomi trolig vil dempes
merkbart neste år, kan veksten i BNP for fastlands-Norge
gjennom perioden 1994-96 bli om lag som gjennom hOy-
konjunkturårene 1984-1986. Men mens oppgangen den
gang langt på vei ble båret frem av en meget sterk låne-

Hovedtall for norsk økonomi
Vekstrater i prosent

1994 1995

BNP 5,1 4,8
Privat konsum 4,4 2,7
Arbeidsledighetsrate l) 5,4 5,1
Konsumprisindeksen 1,4 2,5

1) Nivâtall i prosent.

finansiert vekst i privat konsum, har impulsene fra oppsvin-
get i eksporten av tradisjonelle varer i den inneværende
høykonjunkturen vært om lag av samme størrelse som im-
pulsene fra privat konsum. Dette henger sammen med at
konsumoppsvinget denne gangen i stor grad kan føres til-
bake til den generelle rentenedgangen i Europa gjennom
1993-94, som også har bidratt til den økte etterspørselen
etter norske eksportvarer. Selv om husholdningenes spare-
rate har gått noe ned i den nåværende konjunkturoppgan-
gen, ser den ut til å holde seg i området 3 - 4 prosent, mens
den i 1986 var nede i -6 prosent. Som for 10 år siden ligger
det også nå an til at utviklingen i investeringene vil bidra
til å forlenge oppgangen, men god inntjening i
næringslivet gir grunnlag for en større grad av egenkapital-
finansiering nå enn på midten av 80-tallet. Den relativt
lave veksten i kredittilførselen trekker i retning av at den
pågående konjunkturoppgangen ikke vil slå over i en ned-
gangsfase av samme styrke som i siste halvdel av 1980-
tallet, selv om det ligger an til en avmatning i tiden frem-
over. Så langt i oppgangen er det heller ingen klare tegn til
vesentlig økning i den underliggende inflasjonstakten. Et
høyt nivå på oljeproduksjonen bidrar til store overskudd på
driftsbalansen overfor utlandet, selv om realprisen på olje
nå historisk sett ligger relativt lavt.
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Internasjonal økonomi

Forventningene til den økonomiske utviklingen i OECD-
området er den siste tiden blitt noe nedjustert, først og
fremst som følge av at veksten i Japan har blitt svakere enn
antatt og av finanskrisen i Mexico. I de engelsktalende
industrilandene, med USA i spissen, ser konjunkturtoppen
ut til å være passert, mens de europeiske landene trolig når
toppen i inneværende år. For OECD-landene under ett
ligger det an til en BNP-vekst på rundt 2 3/4 prosent både i
år og neste år, mot en økning på 3 prosent fra 1993 til
1994. Det er ventet at prisstigningen fortsatt vil holde seg
lav. Den høye arbeidsledigheten i flere av OECD-landene,
spesielt i Europa, begynte å falle etterhvert som konjunktur-
oppgangen styrket seg i fjor. Ledigheten er ventet å ligge
rundt 7 1/2 prosent for hele OECD-området neste år.

Foreløpige nasjonalregnskapstall for USA viser en vekst i
bruttonasjonalproduktet (BNP) på 2,7 prosent (sesongjus-
tett årlig rate) i 1. kvartal i år. Svekkelsen i forhold til 4.
kvartal i fjor - da veksten var på 5,1 prosent - var om lag
som ventet. Utviklingen i privat forbruk og investeringer
trakk fortsatt veksten opp, mens nettoeksporten ga svake
impulser. Bakgrunnen for dempingen av den økonomiske
aktiviteten er i første rekke en strammere pengepolitikk.
Sentralbanken har siden februar i fjor hevet fondsrenten
syv ganger med tilsammen 3 prosentpoeng, til 6,0 prosent.
Renteøkningene ble begrunnet med økende inflasjonsfare
som følge av det kraftige økonomiske oppsvinget. Korttids-
indikatorene for april og mai peker imidlertid mot en noe
raskere nedkjøling av den økonomiske veksten enn tidlig-
ere antatt, og prisstigningen har hittil i år holdt seg i over-
kant av 3 prosent på 12-månedersbasis. Arbeidsledigheten
har økt med 0,3 prosentpoeng siden årsskiftet og lå i mai
på 5,7 prosent. Det er derfor ventet at sentralbanken vil

sette ned renten i løpet av sommeren. Til tross for at renten
i USA økte raskere og mer enn i flere av de øvrige G7-
landene i fjor, depresierte dollaren betydelig overfor andre
hovedvalutaer. Den dramatiske nedgangen i valutakursen
ved inngangen til 1995 ble utløst av krisen i Mexico. Både
det store underskuddet i utenriksøkonomien, som er ventet
å bli nær 2 1/2 prosent av BNP i år, og markedets forvent-
ninger om snarlig rentenedgang, tilsier at dollaren vil holde
seg lav mot viktige valutaer som mark og yen. Under-
skuddet på handelsbalansen var i mars på 9,1 milliarder
dollar, noe lavere enn de månedlige underskuddene
registrert i fjor. Det politisk følsomme underskuddet mot
Japan Økte imidlertid kraftig. Som følge av stagnasjon i de
tosidige forhandlingene om tiltak for å fjerne handels-
hindringer, har de amerikanske myndighetene varslet at det
iverksettes sanksjoner mot import av luksusbiler fra Japan i
slutten av juni. Prognosene peker mot en BNP-vekst i over-
kant av 3 prosent i år, og en ytterligere demping av aktivite-
ten neste år.

I Japan viser nasjonalregnskapstall at BNP økte med 0,6
prosent fra 1993 til 1994, etter å ha falt med 0,2 prosent
året før. Ved inngangen til inneværende år var det klare
tegn til at den økonomiske veksten var i ferd med å ta seg
opp. Japan har imidlertid gjennomgått en turbulent periode
de siste månedene. Jordskjelvet i Kobe i januar i år bidro til
lavere aktivitet i 1. kvartal, og gjentatte terrorhandlinger
har rystet det tidligere så beskyttete samfunnet. I tillegg har
valutaen siden nyttår appresiert med rundt 15 prosent mot
dollar, noe som har ført til kraftig press på eksport-
industriens lønnsomhet. Tilgjengelig korttidsstatistikk for
mars og april antyder en meget svak utvikling i innen-
landsk etterspørsel, og industriproduksjonen falt med 0,2

r= 1994	 1995 BO 1996

Kilde: Consensus Forecasts og nasjonale kilder.

1=1 1994 	  1995 ESS 1996

Kilde: Consensus Forecasts og nasjonale kilder.
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prosent fra mars til april. Også arbeidsmarkedsstatistikken
peker i retning av en svært moderat vekst i den økonom-
iske aktiviteten. I april ble det registrert en ledighet på 3,2
prosent, og dette er det høyeste nivået som er målt siden
datainnsamlingen begynte i 1953. Offentlig sektors sterke
finansielle posisjon har satt myndighetene i stand til å føre
en ekspansiv politikk i nedgangsperioden. I april ble den
syvende stimuleringspakken siden 1992 lagt frem. Som et
supplement til de foreslåtte tiltakene ble sentralbankens dis-
konto senket med 0,75 prosentpoeng til 1,0 prosent få
dager etter. Dette fikk imidlertid ingen umiddelbar effekt
på valutakursen, og yen er fortsatt sterk i forhold til dollar.
Overskuddet på handelsbalansen har falt i to måneder på
rad, men var likevel 10,9 milliarder dollar i april. Prognos-
ene for BNP-veksten er nedjustert siden forrige kvartal, og
antyder nå en vekst rundt 1 1/4 prosent i inneværende år,
mens det er ventet noe høyere vekst neste år.

I Tyskland økte BNP med nesten 3 prosent i fjor, fordelt på
9 prosent vekst i de østlige delstatene og 2,3 prosent i de
vestlige. Samme vekstrate er anslått for inneværende år av
de seks samarbeidende tyske konjunkturinstituttene. Mens
eksporten har vært den viktigste vekstfaktoren så langt i
oppgangsfasen, ventes privat konsum å ta over neste år.
Den sterke appresieringen av tyske mark mot andre europe-
iske valutaer og mot dollar hittil i år vil trolig gi et visst
negativt utslag på eksportutviklingen, mens økte inntekter
for husholdningene vil kunne gi sterkere forbruksvekst i
tiden fremover. Lønnskostnadene pr. produsert enhet falt i
fjor og bidro til bedret konkurranseevne og god eksport-
utvikling. Etter en kortvarig streik resulterte årets lønnsopp-
gjør i de vestlige delstatene i lønnstillegg på 3,5-4 prosent
for privat sektor. Sammen med en reduksjon i arbeidstiden
på 1 time pr. uke fra 1. oktober, vil dette bidra til en betyde-
lig vekst i lønnskostnadene. Prisstigningen har ligget rundt
2,3 prosent i årets fem første måneder, mens arbeidsledig-
heten ser ut til å ha stabilisert seg på i overkant av 8 pro-
sent i de vestlige delstatene og rundt 14 prosent i de østli-
ge, , etter en viss nedgang i fjor. Kapasitetsutnyttelsen i
industrien (i de vestlige delstatene) økte fra 80,3 prosent i
1. kvartal i fjor til 85,4 prosent i samme kvartal i år, fortsatt
klart under topp-nivået i forrige konjunkturoppgang. Bun-
desbank senket i slutten av mars diskontoen fra 4,5 til 4
prosent. Dette må ses på bakgrunn av den sterke appresie-
ringen av tyske mark, samt svært lav vekst i pengemeng-
den og stabil prisutvikling. De offentlige finansene bedret
seg betydelig i fjor, vesentlig som følge av oppgangskon-
junkturen, og det samlede budsjettunderskuddet (inkl. Treu-
hand) ventes å komme ned i rundt 2 prosent av BNP i inne-
værende år, mao. klart under Maastricht-kravet der 3
prosent er satt som maksimum.

Ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall steg BNP i Storbri-
tannia med 3,7 prosent fra 1. kvartal i 1994 til samme kvar-
tal i år, mens BNP-veksten for fjoråret som helhet vu 3,9
prosent. Prognosene peker i retning av gradvis svakere
vekst de neste to årene, som følge av en viss avmatning av
privat konsumetterspørsel og mindre bidrag fra netto-
eksporten. Det ventes imidlertid betydelig oppgang i inves-
teringene i maskiner og utstyr i tiden fremover. Det har

Hovedtall for internasjonal økonomi

1994 	 1995 	 1996

USA
Bruttonasjonalprodukt l)

Konsumprisvekst
Driftsbalanse (nivå, prosent av BNP)
Arbeidsledighet (nivå)
Kortsiktig rente (prosent)
Langsiktig rente (prosent)

Japan
Bruttonasjonalprodukt l)

Konsumprisvekst
Driftsbalanse (nivå, prosent av BNP)
Arbeidsledighet (nivå)
Kortsiktig rente (prosent)
Langsiktig rente (prosent)

Tyskland
Bruttonasjonalproduktl)
Konsumprisvekst2)

Driftsbalanse (nivå, prosent av BNP)
Arbeidsledighet (nivå)
Kortsiktig rente (prosent)
Langsiktig rente (prosent)

Storbritannia
Bruttonasjonalprodukt l)

Konsumprisvekst3)

Driftsbalanse (nivå, prosent av BNP)
Arbeidsledighet (nivå)
Kortsiktig rente (prosent)
Langsiktig rente (prosent)

Sverige
Bruttonasjonalprodukt l)

Konsumprisvekst
Driftsbalanse (nivå, prosent av BNP)
Arbeidsledighet (nivå)
Kortsiktig rente (prosent)
Langsiktig rente (prosent)

Danmark
Bruttonasjonalprodukt l)

Konsumprisvekst
Driftsbalanse (nivå, prosent av BNP)
Arbeidsledighet (nivå)
Kortsiktig rente (prosent)
Langsiktig rente (prosent)

1)Volumendring i prosent fra aret for.
2) Gjelder Tyskland (vest).
3) Prisindeksen for detaljomsetningen
Kilde: Consensus Forecasts og DR1 (renter).
Nasjonale kilder for Sverige og Danmark.

vært tegn til et visst oppsving i konsumprisene i år, men
fortsatt moderat lønnsvekst og sterk produktivitetsvekst ser
ut til å dempe inflasjonstendensene. Den underliggende
prisveksten (dvs. utenom renter) var i gjennomsnitt 2,7
prosent i årets fire første måneder. Pundet har falt med 5
prosent effektivt hittil i 1995, noe som trolig vil gi pris-
impulser etterhvert. Arbeidsledigheten begynte å avta tidlig
i konjunkturoppgangen og antall ledige utgjør nå 8,4 pro-
sent av arbeidsstyrken. I gjennomsnitt ble ledigheten
redusert med rundt 25 000 personer pr. måned i 1. kvartal i
år og tilsammen er det 600 000 færre ledige nå enn i 1993.
Sentralbanken har hevet basisrenten med tilsammen 1,5

	4,1 	 3,1 	 2,4

	

2,6 	 3,1 	 3,5

	

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

	

6,1 	 5,6 	 5,7

	

4,7 	 6,1 	 5,5

	

7,1 	 6,9 	 6,5

	

0,6 	 1,3 	 2,0

	

0,7 	 0,4 	 0,8

	

2,8 	 2,6 	 1,9

	

2,9 	 3,0 • 	 3,1

	

2,3 	 1,9 	 3,3

	

3,7 	 3,4 	 4,1

	

2,9 	 3,0 	 2,8

	

3,0 	 2,3 	 2,6

	

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

	

8,9 	 9,2 	 8,8

	

5,3 	 4,6 	 5,3

	

6,8 	 6,8 	 6,6

	

3,9 	 3,2 	 2,9

	

2,5 	 3,5 	 3,5

	

1,3 	 1,4 	 1,5

	

9,3 	 8,1 	 7,4

	

5,5 	 6,9 	 7,2

	

8,2 	 8,2 	 8,2

	

2,2 	 2,6 	 2,9

	

2,2 	 3,0 	 2,7

	

0,5 	 2,7 	 4,0

	

8,0 	 7,4 	 6,7

	

7,4 	 8,6 	 8,8

	

9,1 	 10,0 	 8,7

	

4,4 	 3,9 	 3,1

	

2,0 	 2,5 	 2,8

	

2,4 	 2,0 	 2,2

	

12,1 	 10,2 	 9,7

8,6 	 8;1.

5



Spotprisen på Brent Blend
Dollar pr. fat
21

Jan	 Juli
92	 93	 93

Spotpris

Jan	 Jul	 Jan
94	 94	 95
- Gjennomsnitt

Konjunkturtendensene
	

Økonomiske analyser 5/95

prosentpoeng siden september i fjor, og renten ligger nå på
6,75 prosent. En ytterligere innstramming av pengepolitik-
ken var ventet i begynnelsen av mai, men finansministeren
gikk imot rådet fra sentralbanken, antakelig av hensyn til
investeringsutviklingen. Beslutningen om ikke å heve
renten synes å ha sådd noe tvil om mulighetene til å holde
prisveksten innenfor den nedre delen av målsonen på 1-4
prosent. Finanspolitikken har de siste årene vært kontraktiv
og den gjennomsnittlige inntektsskatten er anslått å øke fra
40,6 prosent i 1993 til 42,5 prosent i 1995. Statens lånebe-
hov har derfor blitt redusert, og forventes å komme ned på
et nivå tilsvarende 3,4 prosent av BNP i inneværende bud-
sjettår.

I Sverige fortsetter den moderate konjunkturoppgangen.
BNP økte med 3,5 prosent fra 4. kvartal i 1993 til samme
kvartal i fjor, og veksten i BNP ble dermed 2,2 prosent for
1994 sett under ett. Eksporten vokste med hele 13,8 pro-
sent i 1994, mens innenlandsk etterspørsel utviklet seg
svakt. Fallet i investeringer og konsum ser imidlertid ut til
å ha stanset opp. Den moderate oppgangen ventes å fort-
sette de neste to årene; BNP-veksten antas å bli 2,6 prosent
i år og noe sterkere neste år. Investeringene, særlig i indu-
strien, vil trolig overta som hoveddrivkraft i økonomien,
mens eksporten ikke vil vokse like sterkt som tidligere. På
tross av oppgangen i aktivitetsnivået, bidrar skatteøkninger
til at husholdningenes disponible inntekt ventes å falle i
1995 for deretter å holde seg tilnærmet uendret i 1996. En
regner likevel med at privat konsum vil være stabilt i år, og
Øke svakt neste år. Det ventes en viss økning i inflasjonen i
tiden fremover, hovedsakelig som følge av økte indirekte
skatter og høyere importpriser. Arbeidsledigheten antas å
falle de to kommende årene; fra 8,0 prosent i 1994 til 6,7
prosent i 1996, mens andelen av arbeidsstyrken på arbeids-
markedstiltak ventes å ligge stabilt på om lag 5 prosent.
Den statsfinansielle situasjonen er fremdeles vanskelig,

Kilde: Petroleum Intelligence Weekly

men den svenske regjeringens prognoser er mer optimist-
iske enn tidligere. Den regner nå med at statsgjelden stabili-
seres i forhold til BNP allerede i 1996, mens en tidligere an-
tok at dette ville skje i 1998. Dette skyldes dels ytterligere
finanspolitiske innstramminger og dels den bedrede kon-
junktursituasjonen.

Nasjonalregnskapstall for Danmark viser en årlig BNP-
vekst i 1994 på 4,4 prosent. Ifølge prognosene vil oppgan-
gen svekkes noe gjennom 1995 og 1996, hovedsakelig på
bakgrunn av forventninger om lavere produksjonsvekst i of-
fentlig sektor samt en noe svakere veksttakt i privat kon-
sum. Både eksporten og importen tiltok gjennom årets to
fOrste måneder og lå i gjennomsnitt henholdsvis 10,0 og
12,2 prosent høyere enn i samme periode i fjor. Fortsatt
sterk oppgang i markedene for danske produkter ligger bak
vekstanslagene for eksporten i 1995 og 1996 på 6,9 og 5,7
prosent. Med en tilsvarende sterk økning i importen, er det
liten grunn til å vente betydelige endringer i handelsbalan-
sen. Den igangsatte orlovsordningen synes så langt å ha
bidratt til en markert reduksjon i antall arbeidsledige. Prog-
nosene indikerer at ledighetsraten vil falle fra i overkant
av 12 prosent i 1994 til rundt 10 prosent i år og neste år.
Selv om antall ledige falt med om lag 65 000 i fjor, ble det
likevel 15 000 flere langtidsledige. Årets lønnsforhandling-
er og de endelige tallene for fjorårets inflasjon kan gi
grunnlag for en viss oppjustering av inflasjonsanslagene
for 1995 og 1996. I tillegg knytter det seg spenning til hvor-
vidt de lokale lønnstilleggene vil bidra til et ytterligere pris-
press. Underskuddet på offentlige budsjetter ventes å falle
fra 4 prosent av BNP i 1994 til 2,1 prosent i 1996, og der-
ved vil Danmark oppfylle Maastricht-kravet.

Oljeprisene har så langt i år vist en stigende tendens, og
prisen på Brent Blend har den siste tiden ligget rundt 18
dollar pr. fat, mot om lag 16 dollar ved årsskiftet. Årsaken
til oppgangen er blant annet økt etterspørsel etter olje i
OECD-Europa, der forbruket har vært stabilt de tre siste
årene. Etterspørselen etter bensin har vokst betydelig i
USA, noe som har hatt stor virkning på oljeprisene. Den
kraftige prisoppgangen i april skyldtes også at flere raffine-
Tier var ferdige med rutinemessig vedlikehold og dermed
ønsket å bygge opp nye lagre av oljeprodukter. Samtidig
var en del produksjonsfelt i ferd med å starte sin vedlike-
holdssesong, og dette gir etterhvert noe redusert produk-
sjon på disse feltene. Prognoser for markedssituasjonen i
andre halvår i år tyder ikke på vesentlige endringer i total-
bildet. Det er derfor ventet at oljeprisen vil holde seg rela-
tivt stabil frem mot årsskiftet, med muligheter for en svak
oppgang neste år.
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Norsk økonomi

Utviklingen hittil i år1

Basert på tilgjengelige opplysninger er økningen i BNP for
fastlands-Norge fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år anslått
til 1,5 prosent sesongjustert, moderat høyere enn den trend-
messige veksten gjennom de foregående to årene. Utviklin-
gen i industriproduksjonen og i bygg- og anlegg bidro til å
trekke vekstraten opp, mens de tjenesteytende næringene
ser ut til å ha hatt et noe svakere forløp. Månedstall fra
produksjonsindeksen til og med april i år tyder imidlertid
på en demping i den underliggende veksten i industri-
produksjonen gjennom det siste halve året. Som følge av
dårlig vær i Nordsjøen i januar gikk produksjonen av olje
og gass ned med vel 1 prosent sesongjustert fra 4. kvartal i
fjor til 1. kvartal i år, og BNP i alt økte mindre enn BNP
for fastlands-Norge.

Statistisk sentralbyrås korttidsstatistikk og annen informa-
sjon tyder på en viss nedgang i den underliggende veksten
i husholdningenes etterspørsel. Foreløpige anslag viser en
aning i privat konsum på om lag 1/4 prosent fra 4. kvartal i
fjor til 1. kvartal i år. Dette er på linje med utviklingen i 4.
kvartal i fjor, men klart svakere enn den underliggende
veksten gjennom de foregående seks kvartalene. Varekon-
sumet gikk noe sterkere opp enn samlet konsum, men den
kraftige veksten i bilkjøpene gjennom 1993 og 1994 ser ut

Trendutvildingen i noen månedsindikatorer
Indekser. Januar 1993 = 100
116

114-

til å flate ut. Etter en vekst på 19 prosent sesongjustert fra
1. til 4. kvartal i fjor, falt tallet på nyregistrerte personbiler
med 0,8 prosent i 1. kvartal i år. For perioden april-mai lå
registreringstallene likevel 2,8 prosent over nivået i 4. kvar-
tal i fjor. Detaljomsetningsvolumet, som er en indikator for
utviklingen i varekonsumet, lå i april sesongjustert om lag
på samme nivå som i gjennomsnitt for årets tre første
måneder. Boliginvesteringene økte med noe over 2,5 pro-
sent i 1. kvartal i år, markert svakere enn den gjennomsnitt-
lige veksten gjennom de foregående seks kvartalene. Igang-
settingstallene for april peker imidlertid i retning av en noe
sterkere vekst i 2. kvartal. Prisene i annenhåndsmarkedet
for boliger viste fortsatt oppgang i 1. kvartal i år, men
veksten ser ut til å være avtagende.

Det er nærliggende å se tendensen til avmatning i hushold-
ningenes etterspørsel på bakgrunn av utviklingen i finans-
institusjonenes utlåns- og innskuddsrenter. Husholdninge-
nes reelle lånekostnader falt fra rundt 7,5 prosent i 1992 til
om lag 4,5 prosent i fjor. Rentenedgangen stoppet imidler-
tid opp i andre halvår i fjor, og utlånsrentene lå ved ut-
gangen av 1. kvartal i år bare vel 0,5 prosentpoeng lavere
enn på samme tidspunkt i fjor. Utviklingen i markeds-
rentene hittil i 1995 peker heller ikke i retning av noen
ytterligere nedgang i rentenivået i finansinstitusjonene
fremover. Mens rentene i pengemarkedet viste nedgang

To investeringsindikatorer
Sesongjusterte og glattede indekser. 1. kv. 1985 = 100
300	
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Kilde: Statistisk sentralbyrå.

50 Irr! ITII litt it 	 It vt vovi- 1,1111.1ft UTII -1,1

85.1	 87.1	 89.1	 91.1	 93.1	 95.1

- Utførte investeringer
	

Igangsatte
industri
	

næringsbygg

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

1 Statistisk sentralbyrå er i gang med en omfattende revisjon av nasjonalregnskapet. Arbeidet er nærmere omtalt i Ukens statistikk nr.
49/94. Reviderte tall for årene 1988-1992 er planlagt publisert i Ukens statistikk 6. juli. I september vil det bli publisert reviderte
nasjonalregnskapstall for hele perioden 1988-1994, og dessuten tall for 1. og 2. kvartal 1995. Som følge av arbeidet med
hovedrevisjonen blir det ikke publisert tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet for 1. kvartal 1995 i denne utgaven av Økonomiske
analyser. Tallfestingen av nasjonalregnskapsstørrelsene for 1. kvartal 1995 i denne utgaven av Konjunkturtendensene er derfor basert
på en mer summarisk behandling av SSBs korttidsstatistikk og andre indikatorer for den økonomiske utviklingen enn det som er vanlig
ved utarbeiding av kvartalsvise nasjonalregnskapstall.
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Konjunkturtendensene i hovedtrekk l)

Mrd.
1991-kr.  

Prosentvis endring fra 	 Prosentvekst fra foregående kvartal
samme periode året for 	 Sesongjustert        

1994 1994 94.2 	 94.3 	 94.4 	 95.1 	 94.2 	 94.3 	 94.4 	 95.1

Realøkonomi
Privat konsum 	 380,1
Offentlig konsum 	 161,0
Bruttoinvesteringer i alt
	

147,2
- fastlands-Norge
	 92,9

- påløpte oljeinvesteringer3) 	52,9
Etterspørsel fra fastlands-Norge4) 	634,0
Eksport
	

357,1
- råolje og naturgass 	 126,1
- tradisjonelle varer 	 137,9
Inmiort
	

281,0
- tradisjonelle varer 	 183,8
Bruttonasjonalprodukt
	

764,4
- fastlands-Norge
	

610,4

Arbeidsmarkedets )
Utførte timeverk
Sysselsatte personer
Arbeidsstyrke
Arbeidsledighetsrate, nivå

Priser
Konsumprisindeksen6)
Eksportpriser tradisjonelle varer
Importpriser tradisjonelle varer

Utenrilcsregnskap
Driftsbalansen, milliarder kroner

MEMO (ujusterte nivåtall):
Pengemarkedsrente (3mnd. NIBOR)
Gjennomsnittlig lånerente7)
Råoljepris i kroner8)
Industriens effektive
kronekurs (1992=100)

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

	

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

	

7,9 	 29,3 	 4,7 	 4,5 	 21,5 	 11,0 	 9,6 	 -17,5 	 17,8

	

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

	

1,8 	 -7,8 	 5,7 	 -6,1 	 12,8 	 7,2 	 22,4 	 -32,1 	 24,5

	

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

	

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

	

11,2 	 10,6 	 8,6 	 7,9 	 3,0 	 -0,0 	 -5,6 	 12,9 	 -3,3

	

14,3 	 7,0 	 20,3 	 13,9 	 15,4 	 0,8 	 7,5 	 2,2 	 2,3

	

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

	

15,2 	 19,0 	 16,1 	 11,9 	 9,8 	 3,0 	 4,1 	 -0,3 	 2,3

	

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

	

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

	

1,5 	 •• 	 •• 	 0,6 	 0,9 	 0,0 	 0,5

	

1,5 	 •• 	 •• 	 0,6 	 0,8 	 0,5 	 0,5

	

0,9 	 •• 	 •• 	 0,9 	 0,3 	 0,5 	 0,7

	

5,4 	 •• 	 •• 	 5,8 	 5,2 	 5,2 	 5,4

	

1,4 	 1,0 	 1,6 	 1,8 	 2,6 	 •• 	 •• 	 •• 	 ••

	

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

	

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

	

23,7 	 4,7 	 1,8 	 9,2 	 8,0 	 ••

	5,7	 5,2 	 5,9 	 6,7 	 5,4 	 ••

	8,4	 8,4 	 8,1 	 8,1 	 8,1 	 ••

	112,0	 116,0 	 114,6 	 11.2,5 	 110,2 	 ••

	106,3	 106,8 	 105,5 	 105,4 	 103,7 	 ••

1) Tallene for 1994 kan awike noe fra tall publisert i Økonomiske analyser 2/95 på grunn av ny informasjon.
2) Fra og med Økonomiske analyser 5/94 er nytt sesongjusteringsprogram tatt i bruk som følge av overgang til ny produksjonsplattform for kvartalsvis nasjonalregnskap.
3) Vekst fra samme periode året for.
4) Privat konsum + offentlig konsum + bruttoinvesteringer i fastlands-Norge.
5) Kvartalstallene er beregnet ut fra sesongjusterte månedstall.
6) Prosentvis vekst fra samme periode året før.
7) Husholdningenes lånerente i private finansinstitusjoner.
8) Gjennomsnitt norsk oljeproduksjon.
Kilde: SSB.

frem til midten av april, har de deretter gått noe opp, og
differensen til tilsvarende tyske renter har økt markert.
Kapitalmarkedsrentene har imidlertid fulgt de tilsvarende
tyske rentene nedover og lå i begynnelsen 'av juni om lag
% prosentpoeng under nivået ved årsskiftet.

Etter to og et halvt år med svak underliggende utvikling
Økte industriinvesteringene markert gjennom fjoråret. Den
sterke veksten fortsatte i 1. kvartal i år, og Statistisk sentral-
byrås investeringsstatistikk for 2. kvartal antyder at
veksten i industriinvesteringene kan komme opp i mellom
30 og 40 prosent i år, for deretter å øke ytterligere neste år.
Også investeringene i kraftforsyning økte noe i 1. kvartal i
år, mens foreløpige opplysninger tyder på en relativt svak
utvikling i investeringene i tjenesteytende næringer. På-
løpte investeringer i oljevirksomheten økte med nærmere
25 prosent sesongjustert fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i

år, og det ligger nå an til ytterligere oppgang i disse inves-
teringene gjennom resten av året.

Mens det ser ut til at etterspørselen fra fastlands-Norge ut-
viklet seg svakere enn produksjonen i 1. kvartal i år, fort-
satte veksten i eksporten av tradisjonelle varer i om lag
samme tempo som gjennom fjoråret. Prisene på tradisjonel-
le eksportvarer viste også sterk vekst, og lå i 1. kvartal i år
sesongjustert rundt 5 prosent over gjennomsnittsnivået for
fjoråret. Sesongjusterte månedstall for utenrikshandelen
med varer viser at verdien av eksporten av tradisjonelle
varer har holdt seg relativt konstant gjennom årets fem
første måneder. Eksporten av petroleum gikk noe ned fra
4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år i volum, i tråd med utvik-
lingen i produksjonen.
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Konjunkturtendensene

Importen av tradisjonelle varer gikk også opp i 1. kvartal
både i volum og pris, men veksten var svakere enn for eks-
porten. Utviklingen i månedstallene peker i retning av
ytterligere oppgang i importverdien i 2. kvartal.

Ifølge tall fra SSBs arbeidskraftsundersøkelse (AKU) økte
både tallet på utførte timeverk og antall sysselsatte perso-
ner med om lag 0,5 prosent sesongjustert i 1. kvartal i år,
etter en like markert oppgang gjennom fjoråret. Veksten i
arbeidsstyrken var imidlertid enda sterkere, og tallet på
arbeidssøkere uten arbeidsinntekt økte sesongjustert fra et
nivå tilsvarende 5,2 prosent av arbeidstyrken i 4. kvartal i
fjor til 5,4 prosent i 1. kvartal i år. Summen av registrerte
ledige og personer på arbeidsmarkedstiltak utenom att-
føring viste derimot nedgang til og med april i år, men
gikk svakt opp igjen i mai. Både den demografiske utvik-
lingen og den sterke veksten i tallet på personer under ut-
danning de senere årene trekker i retning av en fortsatt
sterk vekst i arbeidstilbudet i tiden fremover.

Konsumprisindeksen økte med 2,6 prosent fra januar-mai
i fjor til januar-mai i år. Målt i forhold til samme måned
året før har prisveksten vært relativt stabil hittil i år. Utvik-
lingen i husleiene og i prisene på jordbruks- og fiskevarer
bidrar fortsatt til å dempe den generelle prisstigningen,
mens utviklingen i prisene på andre norskproduserte kon-
sumvarer trekker prisveksten opp. Resultatene så langt i
inntektsoppgjørene antyder en gjennomsnittlig lønnsvekst i
offentlig sektor på rundt 3 prosent i år, dersom glidningen
blir om lag som i de to foregående årene. I LO-NHO om-
rådet bidrar overheng og tarifftilleggene med 1 3/4 prosent-
poeng til den gjennomsnittlige lønnsveksten. Med samme
glidning som i 1993 og 1994 vil årslønnsveksten bli rundt
2 1/2 prosent, men den sterke veksten i lønnsomheten i deler
av industrien trekker i retning av en noe høyere glidning
enn dette.

Driftsregnskapet overfor utlandet viste et overskudd på
nær 8 milliarder kroner i 1. kvartal i år, det samme som i 1.
kvartal 1994. En økning i overskuddet på handelsbalansen
på 2,3 milliarder kroner ble motsvart av en like stor opp-
gang i underskuddet på rente- og stønadsbalansen. Det må
sees i sammenheng med at underskuddet på rente- og
stønadsbalansen var uvanlig lavt i 1. kvartal i fjor, som føl-
ge av ekstraordinært store renteinntekter for Norges bank
og NRKs inntekter i forbindelse med OL på Lillehammer.

Utsiktene for 1995 og 1996

Den positive utviklingen i norsk økonomi ser ut til å fort-
sette i år og til neste år, men med en tendens til avtakende
vekst gjennom perioden. Utvinning av petroleum vil øke
sterkt og derved bidra til at BNP-veksten holder seg på et
historisk høyt nivå. Offentlig sektors etterspørsel anslås å
vokse moderat de nærmeste årene. Vekstimpulsene fra ut-
landet og husholdningene forventes å avta noe i forhold til
1994. Veksten i innenlandsk produksjon gjennom 1993 og
1994 og økt lønnsomhet i næringslivet bidrar til at investe-
ringene i fastlandsøkonomien tar seg opp, mens petro-

Kilde: Consensus Forecasts.

leumssektorens investeringsetterspørsel rettet mot norske
leverandører avtar både i år og til neste år.

Oppgangen i sysselsettingen vil i følge beregningene fort-
sette gjennom hele perioden. Nedgangen i arbeidsledig-
heten dempes imidlertid av en betydelig vekst i arbeids-
styrken. Prisstigningen målt ved konsumprisindeksen vil
fortsatt holde seg på et moderat nivå. Momsøkningen ved
siste årsskifte og tiltakende kapasitetsutnytting vil bidra til
at prisveksten blir om lag 1 prosentpoeng høyere enn i
1994. Økningen i prisveksten og god lønnsomhet i nærings-
livet bidrar til en viss oppgang i lønnsveksten i år og til
neste år.

Anslagene for 1995 og 1996 ligger nær opp til fremskriv-
ningene presentert i Økonomiske analyser nr 2/95, men
beregningene peker denne gangen i retning av en klarere
avdemping av konjunkturoppgangen inn i 1996.

Valutakurser og rentesatser om lag på dagens nivå
Vi forutsetter at pengemarkedsrentene i ECU-området går
moderat ned fra dagens nivå gjennom resten av 1995 og
første halvår av 1996. I annet halvår 1996 regner vi med at
en viss oppgang i de korte tyske rentene vil trekke rentene
i ECU-området opp. Som følge av bedring i driftsbalansen
og noe lavere prisvekst i Norge enn i ECU- området, vil
norske pengemarkedsrenter forbli lavere enn gjennom-
snittet for ECU-landene. Finansinstitusjonenes innskudds-
og utlånsrenter ventes utfra dette å holde seg stabile gjen-
nom 1995 og 1996.

I fremskrivningen har vi forutsatt en dollarkurs på 6,30 fra
og med 3. kvartal og ut beregningsperioden. De øvrige
valutakursene er forutsatt å holde seg på nivået fra begyn-
nelsen av juni slik at den importveide verdien av norske
kroner i gjennomsnitt øker med om lag 3,4 prosent fra
1994 til 1995.
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5,7
8,4

112,0
8,9
1,3
3,4

• •

3,3
8,0

112,8
7,2

-3,4
3,3 2,8 	 2

MEMO:
Pengemarkedsrente (nivå)
Gjennomsnittlig lånerente (nivå)4)
Råoljepris i kroner (nivå)5)
Internasjonal markedsvekst
Importveid kronekurs°
Husholdningers sparerate

5,5
8,0

	

116,6 	 119'
5,2

-0,3
-

	

3,1 	 2,8	 2 1/4
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Utviklingen i noen økonomiske hovedstørrelser
Prosentvis endring fra aret for der ikke annet fremgår

1994 	 1995 	 1996

Regnskap
	 SSB
	

FIN1) 	 NB2)
	

SSB 	 FIN1) 	 NB2)

Realøkonomi
Privat konsum
Offentlig konsum
Bruttoinvesteringer i alt
- fastlands-Norge, fast kapital
- påløpte oljeinvesteringer
Etterspørsel fra fastlands-Norge3)
Eksport
- råolje og naturgass
- tradisjonelle varer
Imr5ort
- tradisjonelle varer
Bruttonasjonalprodukt
- fastlands-Norge

Arbeidsmarked
Sysselsatte personer 	 1,5 	1,8
Arbeidsledighetsrate (nivå) 	 5,4 	5,1

	4,4
	

2,7

	

2,7
	

1,2

	

7,9
	

16,7

	

6,2
	

15,4

	

1,8
	

13,9

	

4,2
	

4,1

	

7,6
	

7,9

	

11,2
	

10,1

	

14,3
	

9,4

	

7,2
	

9,9

	

15,2
	

8,9

	

5,1
	

4,8

	

3,9
	

4.0

	2,6
	

3
	

1,9
	

2,2 	 2 1/2

	

1,2
	

1 1/4
	

2,0
	

0,9 	 1

	

9 1/4 	 -1,6 	 •• 	 - 3/4

	

14,0
	

12 3/4
	

10,0
	

8,1 	91/2

	

4,0
	

3 1/2 	 -22,9 	 -24,4 	 -20

	

4,1
	

4
	

3,2
	

2,8 	 3 1/4

	

8,3
	

8
	

6,5
	

6,2 	 51/2

	

16,7
	

14 1/4
	

8,9
	

9,8 	 83/4

	

7,5
	

8 1/4
	

3,8
	

6,4 	 5 3/4

	

7,5
	

7 1/4
	

0,9
	

0,1 	 3/4

	

5,8
	

5 3/4
	

2,9
	

5,5 	 43/4

	

5,1
	

4 1/2
	

3,7
	

3,6 	 3 3/4

	

3,1
	

3 1/4
	

2,7
	

2,5 	 2 3/4

	

1,6 	 1 1/4
	

1,1 	 1,1 	 1

	

5 	 5
	

4,8 	 4 1/2

Priser og lønninger
Lønn pr. timeverk
Konsumprisindeksen
Eksportpris tradisjonelle varer
Importpris tradisjonelle varer

2,9
1,4
1,6
0,4

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

2 1/2 7)

2 1/2
7,5
2,0

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

2

3,5 	 4 7)

2,4 	 2 1/4
0,9 	 2,9 	 2 1/2
1,6 	 2,1 	 2 1/4

Utenriksøkonomi
Driftsbalansen, milliarder kroner 	 23,7 	 30,0

	
35,7 	 39
	

53,4 	 65,4 	 62
Driftsbalansen i prosent av BNP 	 3,1 	 3,6

	
4,3 	43/4
	

6,1 	 7

1) FIN: Anslag ifølge Finansdepartementet, Revidert nasjonalbudsjett 1995.
2)NB: Anslag ifølge Penger og kreditt 1995/2.
3)Privat konsum + offentlig konsum + bruttoinvesteringer i fastlands-Norge.
4) Husholdningenes lånerente i private finansinstitusjoner.
5) Gjennomsnitt norsk oljeproduksjon.
6) Positivt fortegn innebærer depresiering.
7) Årslonnsvekst.

Strammere økonomisk politikk
Forutsetningen om den økonomiske politikken er i hoved-
sak basert på Revidert nasjonalbudsjett for 1995. Utgiftene
til OL på Lillehammer bidro til å trekke offentlig konsum
opp i 1994, og dette er med på å forklare den lave veksten i
denne etterspørselskomponenten fra 1994 til 1995. For
1996 er det lagt til grunn en vekst i offentlig konsum som
ligger klart under produksjonsveksten i fastlands-Norge.
Skatte og avgiftspolitikken er videreført i 1996.

Høyere inntekter fra skatter og avgifter, økte inntekter fra
petroleumsutvinning og redusert nivå på stOnadsutbetalin-
gene til arbeidsledige bidrar til at offentlig sektors budsjett-
balanse bedres i beregningsperioden. Målt ved Maastricht-
traktatens definisjoner endres den offentlige budsjettbalan-
sen i fremskrivningen fra å vise et ubetydelig underskudd i

1994, til et overskudd på rundt 2 prosent av BNP i 1995
og vel 3,5 prosent i 1996.

Små negative vekstbidrag fra petroleums-
investeringene
Investeringene i petroleumvirksomheten er anslått å vokse
med om lag 14 prosent fra 1994 til 1995. Dette innebærer
en liten oppjustering i forhold til anslaget presentert i
Økonomiske analyser nr 2/95. Det ventes fortsatt betydelig
import knyttet til ferdigstillelse av flere større prosjekter.
Til neste år anslås investeringene i petroleumsektoren å
falle med om lag 23 prosent. Korrigert for den spesielt
høye importandelen i investeringene i 1995, ligger det an
til at etterspørselsimpulsene fra petroleumsinvesteringene
faller noe både i år og til neste år.
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Fortsatt sterk vekst i eksportmarkedene
Den internasjonale konjunkturoppgangen slo ut i sterk opp-
gang i spotprisene på en rekke industrielle råvarer i fjor. På
grunn av etterslep i justeringen av kontraktfestede priser bi-
drar dette til markert vekst i prisene på tradisjonelle norske
eksportvarer fra 1994 til 1995. Også importprisveksten vil
ta seg noe opp, fra 0,4 prosent i fjor til 3 prosent i år. Tar
man ut de industrielle råvarene er importprisveksten for de
øvrige tradisjonelle varene 0,9 prosent i 1995 og 1,4 pro-
sent i 1996 mot 0,1 prosent i fjor.

I tråd med vekstutsiktene for Norges viktigste handelspart-
nere er det lagt til grunn en moderat svakere oppgang i
markedene for tradisjonelle norske eksportprodukter i år
enn i fjor, og ytterligere demping neste år.

For inneværende år ligger det nå an til en vekst i den tradi-
sjonelle vareeksporten som er noe sterkere enn markeds-
veksten. Sterkere prisvekst på norske eksportvarer enn på
konkurrentenes gjennom 1995 slår i beregningene ut i et
tap i norske produsenters markedsandeler i 1996.

Moderat høyere pris og lønnsvekst
Rentenedgangen gjennom 1993 og inn i 1994 var en viktig
forklaringsfaktor bak den lave prisveksten i 1994. Rente-
nedgangen bidro til at veksten i husleiene, som veier tungt
i konsumprisindeksen, nærmest stoppet opp gjennom
1994. Et tilsvarende prisdempende bidrag fra renteutviklin-
gen kan ikke forventes i tiden fremover. økningen i moms-
en på 1 prosentpoeng fra 1. januar 1995 bidrar også til noe
høyere vekst i konsumprisene. Med en anslått prisovervelt-
ning på 80 prosent forklarer dette om lag 0,4 prosentpoeng
av veksten i konsumprisene i år. Elektrisitetsprisene til hus-
holdningene har økt markert hittil i år, etter at de falt svakt
fra 1993 til 1994. Dersom disse prisene ikke endres ytter-
ligere i år, blir bidraget til veksten i konsumprisindeksen
om lag 0,3 prosentpoeng.

Beregningene gir en oppgang i konsumprisveksten fra 1,4
prosent i fjor til 2,5 prosent i år. Prisveksten ventes å gå
moderat ned fra 1995 til 1996. Vi har lagt til grunn et om
lag uendret avgiftsopplegg for 1996 og antatt at veksten i
elektrisitetsprisene halveres til neste år. Disse faktorene
trekker i retning av lavere prisvekst. Imidlertid motvirkes
dette noe av svakere produktivitetsvekst og sterkere im-
portprisvekst neste år enn i år. Bedret lønnsomhet i bedrif-
tene, som følge av sterk vekst i eksportprisene, bidrar i
figge beregningene til at timelønnsveksten øker fra 2,9 pro-
sent i fjor til 3,6 prosent inneværende år. Denne økningen
må ses i lys av at det i 1995 er to færre arbeidsdager enn i
1994. Gjennomsnittlig lønnsvekst pr. normalårsverk kan
med utgangspunkt i dette anslås til vel 3 prosent i år. Fort-.
satt god lønnsomhet og en gradvis bedring i arbeidsmarke-
det bidrar ifølge modellberegningen til en gjennomsnittlig
timelønnsvekst på 3,5 prosent i 1996. Siden det er en
arbeidsdag mer i 1996 enn i 1995 vil veksten i lønn pr.
normalårsverk bli noe høyere en dette.
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Realpris på brukte boliger og bolinvesteringer
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Investeringsdrevet vekst i fastlandsøkonomien
Produksjonsvekst og rentenedgang ga et oppsving i investe-
ringene i fastlands-Norge i fjor, og oppgangen ser ut til å
fortsette i år. Ifølge beregningene vil investeringene i fast-
lands-Norge vokse med om lag 15 prosent i år og 10 pro-
sent neste år, etter en vekst på 6 prosent i 1994.

Utbyggingen av Gardermoen er en viktig faktor bak den
anslåtte veksten i fastlandsinvesteringene. Den sterke
veksten i norsk vareeksport har sammen med gradvis
bedret lønnsomhet i eksportrettet virksomhet bidratt til en
anslått økning i industriinvesteringene på vel 33 prosent i
år. Dette bringer investeringene i industrien eksklusive
raffineringsvirksomhet på høyde med toppnivået fra 1986.
Industriinvesteringene holder seg høyt også i 1996, selv
om veksten anslås å falle ned mot 4 prosent.

Effektene fra rentenedgangen på boligprisene, og derved
investeringer i nye boliger, ventes gradvis å tømmes ut.
Prisveksten på brukte boliger anslås ifølge beregningene
falle fra om lag 13 prosent i 1994 til 7 prosent i år og vel 4
prosent neste år. Dette bringer bruktboligprisene opp på et
rimeligere nivå i forhold til byggekostnadene. Etter at
boliginvesteringene vokste med 33 prosent i 1994, venter
vi at veksten faller til 22 prosent i fir og knappe 17 prosent
neste år.

Husholdningenes disponible realinntekt økte med 2,2 pro-
sent i 1994. Beregningene viser om lag samme vekst i år
og noe lavere til neste år. Inntektsveksten kan i stor grad
fOres tilbake til økte lønnsinntekter, som følge av reallønns-
vekst og oppgang i sysselsettingen. Rentenedgangen gjen-
nom 1993 og inn i 1994 var en viktig faktor bak den sterke
veksten i privat konsum i 1994. I prognoseperioden avtar
de positive effektene fra rentefallet, men økte realinntekter
og formue bidrar til en konsumvekst på 2,6 prosent i 1995
og 1,9 prosent til neste fir.

I beregningene reduseres husholdningenes sparerate fra 3,4
i 1994 til 3,3 prosent i 1995 og 3,1 prosent i 1996. Hus-
holdningenes sparing er tilstrekkelig til at de fortsatt bedrer
sin netto fordringsposisjon, til tross for betydelig vekst i
deres realinvesteringer.

Lavere BNP-vekst i 1996
I følge beregningene vil BNP-veksten komme opp i 4,8
prosent i år og reduseres til 3,7 prosent neste fir. Som en
fOlge av investetingoppsvinget i fastlands-Norge, tok
produksjonen i bygg og anlegg seg kraftig opp gjennom
fjoråret og inn i 1995. Fortsatt sterk vekst i bygg- og
anleggsinvesteringene bidrar til  å opprettholde produk-
sjonsveksten i denne næringen i prognoseperioden.
Industriproduksjonen ventes i fir som i fjor å øke med om
lag 5 prosent, men veksten faller til knappe 2 prosent i
1996. Det er særlig oppgangen i eksporten som gir positive
impulser til BNP-veksten i ir, mens etterspørselen fra
petroleumsvirksomheten vil bidra negativt bide i 1995 og
1996.



Driftsbalanse og fordringer på utlandet
som andel av BNP
10	

BNP,fastlands-Norge •-•"" Sysselsetting i alt

Kilde: Statistisk sentralbyrå

1972 1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996

Driftsbalanse/BNP EM Netto ford./BNP

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

BNP-vekst i fastlands-Norge, USA og EU
Årlige vekstrater

EU—11E— Norge	 — USA

7-

5.

4-

3-

2.

1-

-2 -

-3 
1981 1983 I 1985 I 1987 1989 I 1991 1993	 1995 i

Økonomiske analyser 5/95
	

Konjunkturtendensene

Produksjonen i privat tjenesteyting økte med vel 5 prosent
i 1994. Aktivitetsveksten i tjenesteytende næringer vil, i
hovedsak som følge av redusert vekst i privat konsum,
falle noe gjennom prognoseperioden.

Produksjonsveksten i offentlig sektor ventes å bli lav i
1995, men øke noe i 1996. Den sterke økningen i produk-
sjonen i fastlands-Norge holder seg i følge beregningene
oppe i 1995, men veksten avtar gjennom 1996.

Olje og gassproduksjonen forutsettes å vokse markert i
både 1995 og 1996. Det forventes også oppgang i produk-
sjonen i utenriks sjøfart.

Bruttoprodukt og sysselsetting
1989=100. Sesongjusterte volumindekser (KNR)
Sesongjusterte og glattede volumindekser (KVARTS)
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Redusert arbeidsledighet
Det høye aktivitetsnivået fører til fortsatt bedring i arbeids-
markedet. Selv om veksten i sysselsettingen avtar noe gjen-
nom prognoseperioden anslås sysselsettingsveksten å bli
36 000 i år og 23 000 til neste år mot 30 000 personer i
fjor. Parallelt med sysselsettingsveksten øker også arbeids-
styrken. De demografiske faktorene alene tilsier en vekst i
arbeidstilbudet på 10-15 000 personer i år. Erfaringsmessig
vil økt sysselsetting bidra til økt yrkesfrekvens. Ifølge
beregningen vil arbeidsstyrken vokse med vel 30 000 per-
soner i år og om lag 15 000 til neste år. Dette resulterer i
en moderat reduksjon i arbeidsledigheten fra 5,4 prosent i
fjor til 5,1 prosent i år og 4,8 prosent i 1996.

Store overskudd i utenriksokonomien
Oljeprisen er forutsatt å holde seg på 18 dollar pr. fat gjen-
nom resten av 1995, økende til 18,5 dollar pr. fat i 1996.
Med en antatt dollarkurs på 6,30 fra og med 3 kvartal i år,
innebærer dette en råoljepris på 112 kroner pr. fat i 1995
og 116,6 kroner pr. fat i 1996.

I 1995 vil bidraget til overskuddet på driftsbalansen fra
den sterke eksportveksten motvirkes av sterk importvekst,
spesielt knyttet til petroleumsinvesteringene. Overskuddet
på handelsbalansen blir ifølge beregningene om lag
uendret fra 1994 til 1995, men øker klart i 1996. Fortsatt
sterk vekst i petroleumseksporten og betydelig reduksjon i
de importkrevende petroleumsinvesteringene er viktige
faktorer bak denne utviklingen i 1996. Underskuddet på
rente- og stønadsbalansen overfor utlandet går ytterligere
ned både i 1995 og i 1996. Overskuddet på driftsregn-
skapet er anslått til om lag 30 mrd. kroner i 1995, økende
til 53 mrd. kroner til neste år. Ifølge beregningene kommer
Norge i en nettofordringsposisjon overfor utlandet i løpet
av sommeren 1995.

Kilde: Statistisk sentralbyrå, OECD og Concensus Forecasts.
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MODAG-model lens prognoseegenskaper
1991-1994
Einar Bowitz

Artikkelen beskriver hvordan Statistisk sentralbyrås makroøkonometriske modell MODAG klarer a reprodusere
foreløpige nasjonalregnskapstall for perioden 1991-1994. Prognoseegenskapene for de fleste makroøkonomiske
størrelsene er relativt gode. Men særlig på ett punkt - arbeidsledigheten - fanger modellen dårlig opp den historiske
utviklingen.

1. Innledning
MODAG-modellen som er utviklet i Statistisk sentralbyrås
Forskningsavdeling, brukes som hjelpemiddel i Finans-
departementet ved utarbeidingen av Nasjonalbudsjett og
Langtidsprogram. Modellen har også vært brukt i en rekke
offentlige utredninger, av Stortingets finanskomite og av
pressen. I en artikkel i OA nr. 3-1995 ble sentrale egen-
skaper ved modellen beskrevet i form av beregnede virk-
ninger av å endre forskjellige politikkvariable. Slike bereg-
ninger illustrerer imidlertid bare en del av virkemåten til
makroøkonometriske modeller. Siden slike modeller også
brukes til prognoseformål, er det av interesse å studere
hvor godt modellene er i stand til å reprodusere den fak-
tiske utviklingen i økonomien. I Cappelen (1991) ble det
vist at MODAG i stor grad var i stand til å reprodusere den
makroøkonomiske utviklingen i 1988-1990, en periode
hvor arbeidsledigheten steg sterkt i Norge. Siden den gang
er modellen endret på en rekke punkter. Temaet for denne
artikkelen er hvordan dagens utgave av MODAG har klart
å reprodusere den makroøkonomiske utviklingen fra 1991
til 1994.

2. Evaluering av makrookonometriske
modeller

Makroøkonometriske modeller av MODAGs type repre-
senterer en syntese av teori og empiri. økonomiske teorier
om atferden til bedrifter og husholdninger er langt fra enty-
dige og gir ofte lite spesifikke prediksjoner. Teoriene må
konfronteres med data for å ha praktisk relevans. MODAG
er konstruert med nasjonalregnskapet som empirisk grunn-
lag. Alle de viktigste definisjonsmessige sammenhengene i
dette regnskapet er integrert i modellen. Atferdssammen-
hengene er tallfestet med statistiske metoder for å gi en så
god beskrivelse av det observerte forløpet i dataene som
mulig, samtidig som teorirestriksjoner er oppfylt. Det er
også ønskelig at modellen i sin helhet beskriver virkninger
av ulike typer politikk, som er rimelige ut fra en generell
faglig innsikt og observasjoner av hvordan økonomier har
oppført seg i enkelte situasjoner. Det er således ikke mulig
å finne noe enkelt statistisk samlemål for en modells vel-
lykkethet. Evnen til å gi gode prognoser er bare ett av flere
kriterier. Om en i arbeidet med tallfestingen av modellen
bare hadde lagt vekt på god føyning til de historiske data-
seriene, ville modellen kunne ha fått egenskaper som de

fleste vil mene er urimelige. I arbeidet med utviklingen av
MODAG har vi lagt vekt på begge hensynene.

De historiske tidsseriene som MODAGs atferdsrelasjoner
er tallfestet på, strekker seg fra slutten av 1960-tallet og
fram til 1991, mens vi vil la modellen beskrive den økono-
miske utviklingen fra og med 1991 til 1994. En slik
modellberegning (simulering) som strekker seg ut over den
perioden modellen er tallfestet pi, kalles en 'post sample'
beregning. Dette er en strengere test på en modells predik-
sjonsevne enn en modellberegning over den samme perio-
den modellen er tallfestet på. Et eksempel på en slik his-
torisk beregning med Statistisk sentralbyrås modell
KVARTS, er Eika og Hove (1994). KVARTS har en
modellstruktur som er svært lik MODAGs.

MODAGs egenskaper belyst med virkningsberegninger
ble beskrevet i Bowitz (1995). Der ble strukturen i de
enkelte delene av modellen beskrevet sammen med virk-
ningene av ulike typer politikk. I resten av denne artikkel-
en vil vi beskrive hvordan MODAG klarer å reprodusere
sentrale makroøkonomiske hovedstørrelser i en historisk
simulering fra 1991 til 1994. Tallene for 1993 og 1994 er
foreløpige. De foreløpige nasjonalregnskapstallene er be-
regnet etter en mer summarisk metode enn de endelige
tallene. Dette innebærer et element av usikkerhet i vur-
deringen, men er trolig ikke av avgjørende betydning.

Atferdssammenhengene i MODAG er beskrevet ved mate-
matiske ligninger (økonometriske relasjoner) som er tall-
festet på historiske data. Relasjonene vil aldri treffe den
faktiske utviklingen eksakt, men feilpredikere den historis-
ke utviklingen for den aktuelle variabelen. For noen varia-
ble vil det bli en overprediksjon, mens modellen vil under-
vurdere utviklingen for andre variable. Siden de økonomet-
riske atferdsrelasjonene er spesifisert på et forholdsvis de-.
taljert nivå, vil de samlede effektene på bruttonasjonalpro-
duktet (BNP), arbeidsledighetsraten osv. bare framkomme
ved en simulering av hele modellen. Slik vil vi også kunne
finne ut om feilene i ulike deler av modellen har en ten-
dens til å forsterke hverandre eller å motvirke hverandre.

En rekke variable blir ikke bestemt i modellen, og ved
bruk av modellen til prognoseformål, må utviklingen i
disse anslås direkte av modellbrukeren (eksogene varia-
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ble). Det gjelder variable knyttet til den økonomiske utvik-
lingen i utlandet, til den offentlige politikken, og til utvik-
lingen i ressursbaserte næringer (primærnæringer, petro-
leumsvirksomhet og elektrisitetsproduksjon), der vi ikke
har funnet pålitelige atferdssammenhenger, eller ikke
Ønsker A modellere slike. I beregningen har vi latt utviklin-
gen i disse variablene bli lik den faktiske utviklingen.

Offentlige og private institusjoner benytter ofte økonomi-
ske modeller når de lager prognoser og andre økonomiske
analyser. De har imidlertid ikke en så stor tiltro til modell-
ens evne til å gi gode prognoser at de uten videre godtar de
resultatene den gir. I praksis vil en sofistikert modellbruker
vurdere kritisk modellens prognoser. Me sjelden vil man
bl. a. som følge av detaljinformasjon som aldri vil kunne
innarbeides i en makroøkonomisk modell, kunne gi bedre
vurderinger av utviklingen framover enn det en direkte
bruk av modellen vil kunne gi. Dette gjelder særlig propo-
ser på kort sikt. En vurdering i ettertid av hvor gode prog-
noser som gis av ulike institusjoner, vil således være en
vurdering både av modellen og av de personene som har
benyttet modellen til A utarbeide prognosene. I Eika (1993)
og Johansen (1987) er slike analyser presentert. I denne ar-
tikkelen er det bare MODAG-modellen som vurderes.

I MODAG er det et stort element av dynamikk, i den for-
stand at virkningen av endringer i en variabel først inn-
treffer etter ett eller flere år. Historiske beregninger på
dynamiske modeller kan gjøres på (minst) to måter - dyna-
misk og statisk simulering. Ved statisk simulering tenker
en seg at en kjenner forhistorien for alle modellberegnede
variable fullt ut på ethvert tidspunkt. Det betyr at ved ut-
regning av modellberegnede verdier for la oss si 1992, vil
en ikke benytte de modellberegnede verdiene for 1991,
men de faktisk observerte verdiene. Tilsvarende vil en be-
nytte de faktisk observerte og ikke de modellberegnede
verdiene for 1992 ved utregningen av de modellberegnede
verdiene for 1993. Dette mønsteret gjentar seg så for alle
beregningsårene. Statisk simulering kan dermed tolkes
som en sammenstilling av flere ett-Ars prognoseberegnin-
ger der en har full informasjon om forhistorien til og med
Aret før beregningsåret.

Ved dynamisk simulering tenker en seg at en står ved ut-
gangen av 1990 og skal lage prognoser for alle årene 1991-
1994 på en gang. For eksempel vil en ved utregningen av
modellberegnede verdier for 1993, benytte modellberegne-
de verdier (og altså ikke de faktisk observerte verdiene) for
1991 og 1992 som forklaringsvariable. Forskjellen mellom
de to beregningsmåtene er altså at en ved statisk simule-
ring på ethvert tidspunkt har fullt oppdatert informasjon
om historien, mens en ved dynamisk simulering bare vil ha
modellens anslag for modellberegnede variable A bygge på.

Hovedvekten i denne artikkelen er lagt på å vise resultater
fra dynamisk simulering, og dette er gjort for sentrale ma-
krovariable i avsnitt 3. I avsnitt 4 vises forskjellen i predik-
sjonsevnen ved statisk og dynamisk simulering for noen få
variable. Dette avsnittet inneholder også en sammenlig-

ning med lignende beregninger for makroøkonomiske
modeller i Storbritannia.

3. MODAGs evne til A gjenskape den
faktiske utviklingen 1991-1994

I Arene forut for starten av modellberegningen opplevde
Norge den sterkeste konjunkturnedgangen siden mellom-
krigstiden med en økning i arbeidsledigheten til over 5 pro-
sent i 1991. I Cappelen (1991) vises det at MODAG var i
stand til A reprodusere hovedtrekkene i den makroøkono-
miske utviklingen i Norge i perioden 1988-1990. Lavkon
junkturen fortsatte i flere år med fortsatt nedgang i syssel-

-

settingen og svak økonomisk vekst. Det ble ført en aktiv
motkonjunkturpolitikk som innebar at overskuddene på de
offentlige budsjettene ble snudd til underskudd. Konjunk-
turnedgangen bidro i seg selv også til denne svekkelsen,
bl. a. som følge av lavere skatteinntekter. Lønnsveksten
var lav i perioden, og konkurranseevnen i forhold til
handelspartnerne målt som relative lønnskostnader per pro-
dusert enhet ble forbedret. Resultatene fra modellbe-
regningene er vist i figur 1-13 og i tabell 1.

MODAG klarer å fange opp omslaget i innenlandsk pro-
duksjon, målt ved bruttoproduktet i privat sektor i fast-
lands-Norge, som fant sted i perioden 1991-94. Avvikene
mellom faktisk og modellberegnet utvikling er særlig små i
1992 og 1993. Modellen undervurderer imidlertid opp-
gangen i 1994. Denne undervurderingen skyldes i stor grad
at modellen predikerer for lav konsumvekst i 1994. Dette
igjen har to hovedårsaker. Dels skyldes det at modellen
undervurderer inntektsveksten i husholdningene, men også
at modellen predikerer en sterkere økning i husholdning-
enes finansinvesteringer enn det de foreløpige nasjonal-
regnskapstallene viser.

MODAG klarer ikke fullt ut å reprodusere den sterke ned-
gangen i de private investeringene, som nådde bunnen i
årene 1991-1993. De private bruttoinvesteringene ligger i
modellberegningen gjennomgående noe for høyt i alle Are-
ne, fra 3 til 6 prosent. Dette gjelder både industri og øvrige
bedrifter. Boliginvesteringene traff bra i årene 1991-1993,
men modellen fanger ikke opp den sterke veksten i denne
størrelsen fra 1993 til 1994. Investeringene er den etter-
spørselskomponent som historisk har hatt de sterkeste kon-
junktursvingningene. Det har tidligere vist seg i historiske
simuleringer at delmodellen for investeringer ikke fullt ut
klarer A gjenskape de konjunkturelle topp- og bunnpunkter
i denne størrelsen, og dette viser seg igjen i denne modell-
beregningen.

Eksporten av tradisjonelle varer undervurderes i alle årene,
men av figur 4 framgår likevel at modellen må sies A fange
opp hovedbevegelsene i denne variabelen. Samtidig over-
predikeres eksportprisene, og denne overprediksjonen er
en av årsakene til at eksportvolumet underpredikeres, siden
ate eksportpriser fører til lavere eksportvolum ifølge
MODAG. Importutviklingen beskrives godt; underpredik-
sjonen på vel 1 prosent i 1994 må ses i sammenheng med
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Figur 1. Bruttoprodukt privat sektor fastlands- 	 Figur 2. Privat konsum Mrd. 1991-kroner
Norge. Mrd. 1991-kroner

Figur 3. Bruttoinvesteringer privat sektor fastlands- 	Figur 4. Eksport tradisjonelle varer. Mrd.
Norge. Mrd. 1991-kroner

Figur 6. Deflator privat konsum. Indeks (1991=1)
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Figur 7. Gjennomsnittlig timelønn. Kroner per time 	 Figur 8. Sysselsetting. 1 000 personer

Figur 9.Arbeidstilbud. 1 000 personer Figur 10. Arbeidsledighetsrate. Prosent
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Figur 13. Offentlig forvaltnings overskudd for lane-
transaksjoner. Mrd. kroner

underprediksjonen av innenlandsk etterspørsel siden lavere
etterspørsel i seg selv genererer mindre import.

Den historisk sett svært lave lønns- og prisveksten de siste
årene gjenskapes meget godt i modellberegningen. Den
sterke overprediksjonen av arbeidsledigheten (se nedenfor)
har ikke ført til at modellen gir en for lav lønnsvekst. En
grunn til dette er at endringer i arbeidsledigheten i
MODAG bare i liten grad påvirker lønningene så lenge
ledigheten forblir 'høy'. De lønns- og prisdempende fak-
torene i beregningsperioden har dels vært lav importpris-
vekst og dels høyere arbeidsledighet enn på 1980-tallet.
Den gode treffsikkerheten for gjennomsnittlig timelønn
skjuler imidlertid at lønningene i industrien overvurderes
noe, og at det er en viss tendens til at lønningene i offentlig
sektor undervurderes.

Både som følge av feilprediksjon i arbeidstilbudet og i
etterspørselen etter arbeidskraft, treffes arbeidsledigheten
meget dårlig i den historiske simuleringen. Antall AKU-
ledige var 160000 personer i 1994, ifølge den historiske
simuleringen, mens det faktiske tallet var mindre enn
120000. Denne overprediksjonen utgjør 2 prosentpoeng på
arbeidsledighetsraten. Av denne overprediksjonen står
arbeidstilbudet for 13000. Ifølge de foreløpige nasjonal-
regnskapstallene var det en økning på 30000 sysselsatte fra
1993 til 1994, mens modellberegningen bare ga en syssel-
settingsøkning på 5000 personer. I 1993 ble ledigheten
overpredikert med 25000 personer, men da var det en over-
prediksjon på 23000 personer i arbeidstilbudet som 'hadde
skylden'. Det er således store feilkilder både i etterspørsels-
og tilbudsrelasjonene for arbeidskraft.

Arbeidstilbudet bestemmes i en delmodell som produktet
av modellberegnede yrkesprosenter og eksogene data for
størrelsen på ulike befolkningsgrupper. For kvinner treffer
arbeidstilbudsrelasjonene godt i hele beregningsperioden.
For menn i aldersgruppen 25-59 år er det imidlertid tenden-
ser til systematisk overpredikering av tilbudet. Noe mindre
uttalt er dette også tilfellet for aldersgruppen 16-19 år. For
mannsgruppen 25-59 år kan dette ha sammenheng med inn-
vandringen de senere årene. En økende andel av menn

Tabell 1.Prognosefeil for MODAG 1991-1994. Prosentvis
avvik mellom modellberegnet og faktisk verdi
om ikke annet er angitt.

1991
	

1992 	 1993 1994

Privat konsum 	 1,1
	

0,7 	 0,5 	 2,0
Offentlig konsum 	 -0,1 	 -0,1 	 -0,2	 -0,2
Bruttoinvesteringer i alt 	 3,3

	
2,1 	 4,4 	 2,8

-fastlands-Norge privat sektor 	 6,5
	

4,2 	 10,4 	 5,3
Eksport i alt 	 -0,8 	 -0,6 	 -1,1 	 -2,6
-andre varer 	 -2,4 	 -1,1 	 -1,8 	 -4,1
Import i alt 	 -0,3 	 -0,3 	 0,6 	 -1,5
-andre varer 	 -0,4

	
0,5 	 2,0 	 -1,4

BNP 	 0,9
	

0,6 	 0,4 -1,2
-privat sektor fastlands-Norge 	 1,3

	
0,7 	 0,5 	 -2,0

Sysselsatte i alt 	 0,5 	 -0,1 	 -0,1 	 -1,3
-bedrifter i alt 	 0,6 	 -0,1 	 -0,1 	 -1,9
Arbeidstilbud 	 0,9

	
0,7 	 1,1 	 0,6

Arbeidsledighetsrate (abs. awik) 	 0,4
	

0,7 	 1,1 	 1,8
Konsumpriser 	 0,3

	
0,2 	 -0,2 	 0,1

Eksportpris utenom olje/gass 	 1,0
	

4,0 	 3,4 	 2,1
Gjennomsnittlig timelønn 	 -0,6 	 -0,4 	 0,5 	 0,5
3 mnd. eurokronerente (abs. awik) 	 0,0 	 -0,8 	 2,5 	 1,9
Driftsbalanse (abs. avvik i mrd. kroner) 1,3

	
9,7 	 8,9 	 5,3

Off. balanse (abs. awik i mrd. kroner) 5,7
	

9,8 	 8,4 	 -1,5

mellom 25 og 59 år er innvandrere, og disse skulle ifølge
modellen ha like høy yrkesaktivitet som gjennomsnittet for
denne gruppen (vel 90 prosent). I virkeligheten er yrkesak-
tiviteten for innvandrere trolig vesentlig lavere. Siden
modellen ikke tar hensyn til dette, oppstår det en overpre-
diksjon av arbeidstilbudet for gruppen menn 25-59 år sett
under ett. Arbeidstilbudet overpredikeres også for gruppen
ungdoms 16-19 år. Her er det imidlertid vanskelig å peke på
spesifikke årsaker.

MODAG klarer ikke å gjenskape den sterke sysselsettings-
veksten i 1994. Underpredikeringen av sysselsettingen i in-
dustrien var 20000 personer mens samlet sysselsetting ble
underpredikert med 35000 personer. Dette skyldes dels for
svak produksjonsvekst i modellberegningen, jf. omtalen
foran, men modellen gir også en for sterk vekst i produk-
sjon per timeverk (produktiviteten) i mange sektorer. Like-
vel overpredikeres bruttoprodukt (produksjon minus vare-
innsats) per timeverk i privat sektor fastlands-Norge bare
med 0,3 prosent i 1994. Bakgrunnen for dette er at koeffisi-
entene for vareinnsats per produsert enhet er for høyt an-
slått i mange sektorer i den historiske simuleringen. På
dette punktet er det grunn til å tolke de foreløpige nasjonal-
regnskapstallene med forsiktighet. I det foreløpige nasjo-
nalregnskapet forutsettes det at vareinnsats utgjør en kon-
stant andel av bruttoproduksjonen i hver sektor, mens det
ikke er slik i de endelige regnskapstallene.

I 1993 fant det sted en betydelig rentenedgang både i
pengemarkedet og i de rentene norske låntakere står over-
for. Modellen klarer bare i begrenset grad å reprodusere
nedgangen i disse rentene. Det gjelder spesielt de innen-
landske rentene. Overvurderingen av rentenivået var 2 pro-
sentpoeng eller mer både i 1993 og 1994. Dette bidrar til at
modellen underpredikerer etterspørsel og produksjon i
1994. Særlig er denne overprediksjonen av rentene viktig
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for å forstå hvorfor boliginvesteringene og privat konsum
underpredikeres så sterkt i 1994. For å illustrere dette utfør-
te vi en ytterligere modellberegning der rentenivået i alle
årene ble satt lik sine faktiske verdier. Det gir langt høyere
netto renteinntekter for husholdningene og høyere etter-
spørsel og produksjon enn i den historiske simuleringen.
Endringen i renteforutsetningen innebar en oppjustering av
nivået på bruttoproduktet i privat sektor fastlands-Norge
med 0,7 prosent i 1993 og 1,3 prosent i 1994. Underpredik-
sjonen i 1994 blir da redusert fra 2,0 prosent til 0,7 pro-
sent.

Modellen overpredikerer driftsbalansen med utlandet med
mellom 8 og 9 milliarder kroner i 1992 og 1993. Både
volum- og prisutviklingen i eksporten er viktige her. Im-
portprisene er eksogene (og dermed lik sine historiske
verdier), mens importvolumet treffes godt. Den viktigste
feilkilden er imidlertid at modellen undervurderer renteni-
vået på Norges nettogjeld til utlandet, og det innebærer for
lavt underskudd på rente- og stønadsbalansen siden Norge
på dette tidspunktet vu netto gjeldshaver.

I løpet av årene 1991-1994 ble overskuddet i offentlig for-
valtning sterkt redusert. Et overskudd på 13 milliarder kro-
ner i 1990 ble snudd til et underskudd på 34 milliarder i
1993. Modellen klarer å reprodusere hovedtrekkene i den-
ne sterke forverringen. Omslaget i 1994 klarer modellen
også å gjenskape. I årene 1991-1993 er imidlertid over-
skuddet 5-9 milliarder for høyt. En underpredikering av de
offentlige konsumutgiftene som følge av at modellen un-
derpredikerer lønnsnivået i offentlig sektor, er en viktig
faktor. En betydelig overprediksjon i direkte og indirekte
skatter i de tre første beregningsårene bidrar også til over-
vurderingen av overskuddet i offentlig forvaltning.

4. Statisk og dynamisk simulering
Beregningsresultatene i avsnitt 2 framkom ved dynamisk
simulering. Beregningene er således framkommet som om
vi sto ved utgangen av 1990 og foretok en samlet prognose-
beregning for årene 1991-1994. Vi vil i dette avsnittet
undersøke om statisk simulering, som nyttiggjør seg mer
informasjon, gir bedre prognoseresultater enn dynamisk
simulering. Vi gir også en kortfattet sammenligning av
MODAG med en historisk analyse av makroøkonomiske
modeller i Storbritannia. Det er argumenter for at slike mo-
dellsammenligninger bør utføres med statisk simulering, se
f. eks. Fisher og Wallis (1990).

I dette avsnittet konsentrerer vi oss om utviklingen i noen
få nøkkelvariable - BNP-veksten, konsumprisveksten og ni-
vået på arbeidsledighetsraten. Tabell 2 gir hovedresul-
tatene. I den første kolonnen angis gjennomsnittlig avvik
fra faktisk verdi over simuleringsperioden. Her vil altså
positive avvik i ett år motvirke negative avvik i et annet år.
En verdi på null her, betyr at positive og negative avvik ek-
sakt motvirker hverandre. Et positivt avvik betyr at gjen-
nomsnittlig overprediksjon har vært større enn gjennom-
snittlig underprediksjon. I den andre kolonnen angis gjen-
nomsnittet av tallverdien av avvikene mellom simulert og

Tabell 2.Prognosefeil målt i prosentpoeng i MODAG-
beregningen 1991-1994.

Gjennomsnittlig 	 Gjennomsnittlig
avvik
	

tallverdiavvik

stat. sim.

BNP-vekst 	 -0,14
Prisstigningstakt 	 0,04
Arbeidsledighetsrate 	 1,00

Tabell 3.Gjennomsnittlig tallverdiavvik mellom faktisk
og modellberegnet verdi i prosentpoeng for
britiske modeller simulert 1978-1985 og
MODAG simulert 1991-1994. Statisk simulering.

Arbeidsledighetsraten 	 BNP-vekst 	 Prisstigning

Snitt alle britiske 	 0,6
	

1,82
	

2,90
Snitt 2 beste britiske 	 0,3

	
1,21
	

0,62
MODAG
	

1,0
	

0,69
	

0,62

faktisk verdi. Dette angir således den gjennomsnittlige
størrelsen på avviket i beregningsperioden, uansett om av-
viket var positivt eller negativt.

Et negativt gjennomsnittlig avvik på BNP-veksten gjen-
speiler at BNP-veksten i gjennomsnitt er noe for lavt an-
slått i de historiske beregningene. Gjennomsnittlig under-
prediksjon er større ved dynamisk simulering enn ved sta-
tisk simulering. Gjennomsnittlig feilprediksjon (i begge
retninger) av den årlige BNP-vekstraten er 0,7-0,8 prosent-
poeng. For prisstigningstakten er resultatene annerledes.
Gjennomsnittlig prisstigningstakt over perioden 1991-1994
overpredikeres med mindre enn et halvt tiendels prosentpo-
eng. I gjennomsnitt avviker den årlige prisstigningsprogno-
sen med 0,25 prosentpoeng fra den faktiske i dynamisk si-
mulering. Men siden positive prediksjonsfeil i ett år motvir-
kes av negative prediksjonsfeil i senere år, blir gjennom-
snittlig avvik svært lite. I motsetning til for BNP-veksten
er prediksjonsfeilene for konsumprisveksten mindre ved
dynamisk simulering enn ved statisk simulering. Å inklude-
re faktiske verdier på modellberegnede variable i tidligere
år, gir altså dårligere prognoser for konsumprisveksten. Vi
har ikke noe godt svar på hvorfor vi får dårligere progno-
ser av å øke informasjonstilfanget på denne måten. For ar-
beidsledighetsraten er det minimale forskjeller mellom sta-
tisk og dynamisk simulering. Grunnen til at gjennomsnitt-
lig avvik og gjennomsnittlig tallverdiavvik er det samme
for denne variabelen, er at arbeidsledighetsraten overpredi-
keres i alle beregningsårene.

Makroøkonometriske modeller er i utstrakt bruk i flere
land, og tidvis publiseres det resultater for historiske mo-
dellberegninger med slike modeller. I tabell 3 er MODAG-
beregningen sammenlignet med resultater for lignende be-
regninger med 6 britiske makroøkonometriske modeller, jf.
Fisher og Wallis (1990). Simuleringsperiodene for de bri-

dyn. sim

-0,32
0,02
1,00

	0,69
	

0,78

	

0,62
	

0,25

	

1,00
	

10,0

stat. sim 	 dyn. sim
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tiske modellene er ikke de samme som for MODAG, og
hvor store deler av de respektive lands økonomier som er
innarbeidet i form av atferdsrelasjoner, kan også være for-
skjellig mellom de ulike modellene. Det er imidlertid ikke
åpenbart i hvor stor grad dette eventuelt vanskeliggjør
sammenligningen. Alle resultatene er framkommet ved
statisk simulering.

MODAG har lave prognosefeil for BNP-veksten og pris-
stigningstakten. For disse variablene er prognosefeilen like
god eller bedre enn i de britiske modellene med minst prog-
nosefeil. Men som vi allerede har sett - MODAGs evne til
å gjenskape utviklingen i arbeidsledigheten må sies å were
dårlig, og også klart dårligere enn i de britiske modellene.

5. Avslutning
I artikkelen har vi vist at MODAG gjenskaper hovedlinje-
ne i konjunkturbevegelsene i Norge i perioden 1991-1994.
Men treffsikkerheten er langt fra perfekt - særlig når det
gjelder arbeidsledigheten må den sies å være meget dårlig i
denne testperioden. For nominelle størrelser som lønnsnivå
og konsumpriser, synes treffsikkerheten klart bedre enn for
volumstørrelser som privat konsum og bruttonasjonalpro-
dukt.

Om avvikene for makrostørrelser utenom arbeidsledig-
heten skal kalles store eller små, vil vel avhenge av øynene
som ser. For oss som arbeider med slike modeller og bedre
enn andre kjenner deres styrker og svakheter, synes resul-
tatene positive. Med det nevnte forbehold kommer også
MODAG fordelaktig ut i sammenligningen med britiske
modeller.
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Reformer i barnehagesektoren

Virkninger av politiske reformer på antall
tilsynsplasser og sysselsettingen i barne-
hager
Audun Lan gorgen

Økt barnehagedekning har blitt prioritert høyt på 1980-tallet og begynnelsen av 1990-tallet. Den igangsatte
reformen med sikte på å innføre obligatorisk skoletilbud til seksåringer fra 1997, vil bidra til at det samlete antall
plasser i barnehager og seksårstilbud i skolen vil fortsette å øke. Hvor stor økningen blir avhenger av hva som skjer
med de plassene som frigjøres i barnehager etter hvert som seksåringene tas inn i skolen. Selv om seksåringene
overføres til skolen, kan det bli nødvendig å eike sysselsettingen i barnehager for å nå et mål om full behovsdekning
innen år 2000.

1. Innledning
Antall barn i barnehager økte fra om lag 78000 i 1980 til
nær 140000 i 1990. I 1993 var det om lag 190000 barn
med plass i barnehage eller skoletilbud for seksåringer.
Sysselsettingen målt i årsverk i barnehager (eksklusive
seksårstilbud) ble bortimot doblet fra 1986 til 1993.

Utbyggingen av barnehagesektoren ser ut til å fortsette
framover mot år 2000. Stortinget vedtok i forbindelse med
behandlingen av Stortingsmelding 40 (1992-93) at det inn-
føres obligatorisk skolestart fra det kalenderår barn fyller 6
år, med virkning fra skoleåret 1997/1998. Reformen inne-
bærer at det blir slutt på alle former for privat tilsyn for
seksåringer utenfor barnehager og seksårstilbud. Barne-
hageplasser som disponeres av seksåringer blir fristilt, slik
at de enten kan nedlegges eller overføres til barn under 6
år.

Myndighetenes mål om barnehagedekning er blant annet
uttiykt i Langtidsprogrammet 1994-1997: "Det er Regjer-
ingens syn at alle familier som ønsker det skal få et barne-
hagetilbud i løpet av 1990-årene." Med innføringen av 12
måneders svangerskapspermisjon i 1993, og obligatorisk
seksårstilbud fra 1997, vil denne målsettingen først og
fremst få betydning for barn i alderen 1-5 år. Det er imid-
lertid uklart hvor mange barnehageplasser dette vil kreve,
fordi etterspørselen kan endre seg over tid, avhengig av
blant annet kvinners valg med hensyn til utdanning og
yrkesdeltaking. Dessuten kan myndighetene påvirke etter-
spørselen ved endringer i satser for egenbetaling.

Denne artikkelen beskriver utviklingen i barnehager og
seksårstilbud på begynnelsen av 1990-tallet. Deretter dis-
kuteres noen alternative utviklingsbaner fram mot år 2000.
Alternativene er illustrert ved modellframskrivninger av
plassene og sysselsettingen i barnehager og seksårstilbud. 1

2. Produksjon av tilsyn i barnehager
og seksårstilbud

Barnehager og tilbud til seksåringer i skolen er for barn i
alderen 0-6 år. Figur 1 viser dekningsgrader i perioden
1990 - 1993 for ettårige aldersgrupper. Dekningsgraden er
andelen av barna i et årskull som har barnehageplass eller
skoletilbud. Tallene bygger på barnehagestatistikk og be-
folkningsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Dekningsgra-
dene har vært økende over tid og med økende alder. I 1993
var dekningsgraden for nullåringer under 2 prosent. 18 pro-
sent av ettåringene hadde barnehageplass. 87 prosent av
seksåringene hadde plass i barnehage eller skoletilbud. Av
seksåringene hadde 57 prosent plass i barnehage. Dek-
ningsgraden for seksåringer i skoletilbud var 8 prosent i
1991, 21 prosent i 1992 og 30 prosent i 1993.

Det er store variasjoner i hvor lenge barna oppholder seg i
barnehager per uke. Figur 2 viser aldersbetingete oppholds-
tidsrater i perioden 1990 - 1993 ifølge den offisielle barne-
hagestatistikken. En oppholdstidsrate er forholdet mellom
gjennomsnittlig oppholdstid og full oppholdstid i en
gruppe av bun med barnehageplass eller skoletilbud. Full
oppholdstid er definert som 41 timer per uke. Oppholds-
tidsratene faller med økende alder. Det er relativt få av de
minste barna som har barnehageplass, men de har til gjen-
gjeld høyere gjennomsnittlig oppholdstid enn de større
barna. For seksåringer i skoletilbud økte den gjennomsnitt-
lige oppholdstiden fra 56 prosent av fulltid i 1991 til 76
prosent i 1993. Denne økningen kan ha sammenheng med
kapasitetsskranker i startfasen av skoletilbudet.

Vi har ingen eksakt metode for å måle produksjonen i
barnehager og seksårstilbud, men det er ikke tilstrekkelig å
bare fokusere på antall plasser. Hvis vi bruker antall
plasser som produktmål, vil barn med ulik oppholdstid
veie likt, og økninger i oppholdstiden vil ikke bli registrert
som økt produksjon. Likeledes vil de minste barna veie likt
med de større barna. Men ifølge bemanningsnormene i

1 Modellapparatet har blitt benyttet av Finans- og tolldepartementet (1995) i beregningen av kostnader ved skolestart for seksåringer.
Lignende beregninger er også presentert i Langørgen (1994a og 1994b).
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Figur 1. Dekningsgrader etter alder i barnehager og tilbud til seksåringer i skolen, 1990-1993
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Figur 2. Oppholdstidsrater etter alder i barnehager og tilbud til seksåringer i skolen, 1990-1993
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barnehageloven har barn under 3 år krav på flere ansatte
per barn enn de større barna. For førskolelærere kreves det
om lag dobbelt bemanning for barn under 3 år i forhold til
bam i alderen 3-6 år. Når vi antar at forholdet mellom
assistenter og annet personale i de to gruppene er det sam-
me som forholdet mellom pedagogisk personale, vil barna
under 3 år kreve om lag dobbelt så høy bemanning som de
eldre barna.

Vi har valgt å regne om antall plasser til fulltidsekvival-
enter, og korrigere for høyere bemanningsnormer for barn
under 3 år. Dette gir et produktmål som vi vil kalle for til-
synsekvivalenter. Antall fulltidsekvivalenter framkommer
ved å multiplisere antall plasser med den relevante opp-
holdstidsraten. En tilsynsekvivalent er lik en fulltidsekviva-
lent for barn fra 3 år og oppover. For barn under 3 år forut-
setter vi at en fulltidsekvivalent er lik to tilsynsekvival-
enter. Antall tilsynsekvivalenter i barnehager og seksårstil-
bud økte med 46 prosent fra 1990 til 1993, mens antall
plasser økte med 36 prosent.

Det er rimelig å anta at det er en nær sammenheng mellom
sysselsettingen og antall tilsynsekvivalenter i barnehager
og seksårstilbud. Denne sammenhengen kan måles ved
standarden, definert som antall normalårsverk per tilsyns-
ekvivalent. Standarden i barnehager er for 1993 anslått til
0,21 årsverk per ekvivalent. Årsverkene omfatter all syssel-
setting av førskolelærere og annet personale i barnehager.

3. Alternative utviklingsbaner

Statistisk sentralbyrå har i sine befolkningsframskrivinger
gitt anslag på utviklingen i befolkningen etter alder (Se
Ukens statistikk nr. 51/52 1993). Forutsatt at befolkningen
utvikler seg i henhold til hovedalternativet med middels
befolkningsvekst, kan vi for en gitt utvikling i deknings-
gradene beregne antall plasser.

Reformen rettet mot seksåringer vil etter planen føre til at
dekningsgraden for seksåringer i barnehager og skoletil-
bud øker fra 87 prosent i 1993 til nær 100 prosent i 1997.
Plassene som frigjøres i barnehager som følge av reformen
kan enten nedlegges eller overføres til bun under 6 år.

Regjeringens målsetting for dekningsgrader for 1-5 åringer
er betinget med hensyn på etterspørselen etter plasser. En
mulig fortolkning og konkretisering av målet om full be-
hovsdekning i barnehager innen år 2000 kan en derfor få
ved å foreta målinger av etterspørselen. Blix (1993) har
beregnet etterspørselen etter barnehageplasser for ettårige
aldersgrupper i 1991. Her er etterspørselen definert som
summen av de som har plass i barnehage, de som har søkt
om plass, men ikke har fått det, og de som sier de ønsker
plass, men ikke har søkt fordi de synes prisen er for høy
eller åpningstiden ikke passer. Etterspørselen etter barne-
hageplasser er beregnet til 37 prosent for ettåringer, 55 pro-
sent for toåringer, 61 prosent for treåringer, 70 prosent for
fireåringer og 75 prosent for femåringen

Med innføringen av 12 måneders svangerskapspermisjon
er det rimelig å forutsette at dekningsgraden for nullåringer
vil holde seg på det samme lave nivået som i 1993. Det
kan imidlertid tenkes at forlenget svangerskapspermisjon
vil påvirke etterspørselen etter barnehageplasser for 1-6
åringer negativt, men dette er det ikke tatt hensyn til i be-
regningene. Det samme gjelder for virkningen av endring-
er i kvinnelig yrkesdeltaking og endringer i egenbetalingen
i de ulike tilsynsordningene for bun.

På bakgrunn av disse føringene på dekningsgradene vil
følgende utviklingsbaner være av interesse:

• Konstantaltemativet: Alle dekningsgrader holdes kon-
stant på 1993-nivå.

• Reformalternativ /: Dekningsgrader for nullåringer og
opp til femåringer holdes konstant på 1993-nivå. Dek-
ningsgraden for seksåringer i barnehager og skoletilbud
Oker gradvis fra 87 prosent i 1993 til 100 prosent i 1997,
og holdes deretter konstant.

• Reformalternativ 2: Som reformalternativ 1, bortsett fra
at den frigjorte kapasiteten i barnehager som følge av at
seksåringer blir overført til skoletilbud, brukes til å øke
dekningsgradene for bun under seks år.

• Reformalternativ 3: Som reformalternativ 1, bortsett fra
at dekningsgradene for ettåringer og opp til femåringer
øker gradvis til år 2000, opp til nivåer som ville ha gitt
full barnehagedekning i 1991. Dekningsgrader som gir
full behovsdekning bygger på undersøkelsen foretatt av
Blix (1993).

Framskrivinger av antall plasser i de fire alternativene blir
presentert i avsnitt 4.

For å beregne sysselsettingen i de fire banene trenger vi
også opplysninger om hva som vil skje med oppholdstids-
rater og standarder i ulike tilsynsordninger. Endringer i
blant annet arbeidstid og deltidsbrøker for foreldre kan på-
virke etterspørselen etter oppholdstid, men i praksis er det
vanskelig å forutsi retningen og styrken av slike effekter.
For barn under 6 år forutsetter vi at oppholdstidsratene
holder seg konstant på 1993-nivå.

Skoletilbudet til seksåringer er sammensatt av et peda-
gogisk tilbud på inntil 20 timer per uke, og en fritidsord-
ning for barn som har behov for tilsyn ut over det peda-
gogiske tilbudet. Når seksårstilbudet blir gjort obligatorisk,
kan det tenkes at familier med lite behov for barnepass vil
bidra til å trekke den gjennomsnittlige oppholdstiden ned.

Så lenge det ikke skjer endringer i bemanningsnormene,
kan det være en god tilnærming å anta at standarden i
barnehager er konstant over tid. Data fra en undersøkelse
foretatt av Kostnadsberegningsutvalget (se NOU 13:1995)
tyder på at standarden i seksårstilbudet er lavere enn i
barnehager. Fra og med 1997 vil seksårstilbudet komme
inn under skoleverket i stedet for regulering i henhold til
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Figur 3. Framskriving av antall plasser i barnehager og seksårstilbud
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barnehageloven. Bemanningsnormene for barnehager vil
ikke lenger gjelde, og gruppene blir større enn det som er
vanlig i barnehager.

På grunn av mangelfulle data og usikkerhet om hvordan re-
formen vil påvirke oppholdstidsraten og standarden i skole-
tilbudet, har vi avstått fra å framskrive sysselsettingen i
skoletilbudet. Beregninger av sysselsettingen i barnehager
fram mot år 2000 blir presentert i avsnitt 5. I overgangs-
fasen fram til 1997 forutsettes det at gjenværende seksår-
inger i barnehager har samme gjennomsnittlige oppholds-
tid som i 1993.

4. Framskriving av plasser i barnehager
og seksårstilbud

Figur 3 viser den historiske utviklingen i antall plasser i
barnehager og seksårstilbud fra 1991 til 1993, og den be-
regnete utviklingen fra 1993 til år 2000 i konstantalternati-
vet og de tre reformalternativene. Variasjonene i konstant-
alternativet skyldes endringer i antall barn under 7 år og
fordelingen av barn etter alder. Reformalternativ 1 gir om
lag 8300 flere plasser enn konstantalternativet i perioden
1997 - 2000, fordi skoletilbudet blir obligatorisk for alle
seksåringer. Seksåringene opptok knapt 31300 plasser i
barnehager i 1993, slik at dette blir forskjellen mellom re-
formalternativ 1 og reformalternativ 2 fra 1997 og utover.
I år 2000 skiller alternativ 2 seg fra full barnehagedekning
(alternativ 3) med bare 7600 plasser. Overføring av de
31300 frigjorte plassene til barn under 6 år vil hjelpe et
godt stykke på vei mot full behovsdekning på 1991-nivå.

5. Framskriving av sysselsettingen i
barnehager

Figur 4 Viser den historiske utviklingen i antall årsverk i
barnehager fra 1991 til 1993, og den beregnete utviklingen
fra 1993 til år 2000 i konstantalternativet og de tre reform-
alternativene. Variasjonene i konstantalternativet skyldes
endringer i antall barn under 7 år og fordelingen av barn
etter alder. I Reformalternativ 1 blir det sysselsatt om lag
5500 færre årsverk enn i konstantalternativet i perioden
1997 - 2000. Dette skyldes nedlegging av plassene som var
opptatt av seksåringer i 1993. I reformalternativ 3 er det en
svak vekst i sysselsettingen fra 1993 til 1997. At syssel-
settingen i det hele tatt øker fra 1993 til 1997, skyldes ikke
Økning i antall plasser, men snarere at gjennomsnittsald-
eren i barnehager blir lavere. De yngre barna er mer res-
surskrevende på grunn av lengre oppholdstider og høyere
bemanningsnormer. Fra 1997 til år 2000 øker sysselsettin-
gen med 5000 årsverk i reformalternativ 3. Dette kommer
dels av at antall plasser øker i perioden, og dels av at gjen-
nomsnittsalderen fortsetter å falle.

På grunn av ulike oppholdstider og bemanningsnormer for
barn med ulik alder, vil sysselsettingen i reformalternativ 2
avhenge av hvordan de frigjorte plassene fordeles på
aldersgrupper. En mulighet er å foreta fordelingen slik at
det relative forholdet mellom dekningsgradene oppretthol-
des. Dette gir høyere vekt jo høyere dekningsgraden er i ut-
gangspunktet. Det vil si at vekten som gis til et alderstrinn
i fordelingen av frigjorte plasser øker med økende alder.
Nedgangen i gjennomsnittsalderen i barnehager blir derfor
relativt beskjeden, og sysselsettingen blir om lag 1300 års-
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Figur 4. Framskriving av antall årsverk i barnehager
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verk høyere enn i konstantalternativet. En innvending mot
denne metoden er at fireåringer og femåringer får så hOy
vekt i fordelingen at dekningsgradene blir høyere enn den
anslåtte etterspørselen i 1991. Vi har derfor valgt å justere
vektene noe ned for barn over 3 år, og tilsvarende opp for
barn under 3 år. Dermed er det bare ettåringer som får lav-
ere enn full behovsdekning fra og med 1997.

Med disse forutsetningene øker sysselsettingen med om
lag 4800 årsverk fra 1993 til 1997. Årsaken til dette er
fallende gjennomsnittsalder, siden antall barnehageplasser
i reformalternativ 2 er tilnærmet konstant. I år 2000 mang-
ler det om lag 2900 årsverk på full behovsdekning på 1991-
nivå i reformalternativ 2.

6. Avslutning
Overføring av barnehageplasser som disponeres av seks-
åringer til barn under 6 år vil føre til at en kommer et godt
stykke på vei mot full behovsdekning i barnehager. End-
ringer i etterspørselen over tid gjør at det er usikkert i hvil-
ken grad det trengs en ytterligere utbygging av plasser før
år 2000. Et annet usikkerhetsmoment vil være utviklingen
i fertiliteten og størrelsen på barnekullene.

En mulig effekt som er verd å merke seg er at tilbudet kan
påvirke etterspørselen. Høy rasjoneringsgrad kan fore til at
enkelte ser det som uaktuelt å etterspørre barnehageplass.
Dessuten kan utbygging av barnehager påvirke folks hold-
ninger til ulike typer barnetilsyn. Etter hvert som stadig
flere barn får plass i barnehage kan det bli vanskelig å fin-

ne lekekamerater for barn med andre typer tilsyn. Foreldre
som i utgangspunktet er skeptiske til barnehage kan bli på-
virket av naboer og venner med bun i barnehage. Dette vil
trekke i retning av økt etterspørsel over tid. Det vil derfor
ikke være overraskende om det blir nødvendig å øke
sysselsettingen i barnehager for å nå et mål om full behovs-
dekning innen år 2000. Et alternativt virkemiddel til ut-
bygging eller nedlegging av plasser er å regulere etterspør-
selen ved endringer i foreldrebetalingen.
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Økonomisk-politisk kalender 1995
Mars

13. T. Skretting og AS Biomar får kontrakt på fôrleveran-
ser for omlag 500 millioner kroner med oppdrettsselskap-
ene Frøya Holding AS og Mowi AS. Etter å ha forhandlet
om leveranser hver for seg valgte kjøperne å samarbeide
om kontrakten. T. Skretting får 80 prosent av leveransene
mens AS Biomar får resten.

13. Oljeproduksjonen på Statfjordfeltet passerer 3 milliar-
der fat. Feltet har dermed produsert olje for over 500 milli-
arder kroner siden 1979.

14. SAS bestiller 35 Boeing 737-maskiner, modell 600, til
en verdi av 8,5 milliarder svenske kroner. I tillegg kommer
opsjoner på ytterligere 35 flymaskiner, som kan omgjøres
til levering av større fly. De første flyene skal leveres i
slutten av 1999, og deretter fortløpende frem til 2002.

15. Norsk Hydro, som operatør for Njordfeltet, inngår en
intensjonsavtale med Aker Stord AS om en EPC-kontrakt
(engineering, procurement and construction) for en flyten-
de stålplattform. Kontrakten har en verdi på omlag 2,8 mil-
liarder kroner og innebærer at plattformen skal være klar
for uttauing fra Aker Stord innen 30. juni 1997.

15.LO bryter lønnsforhandlingene med NHO. Lønnsopp-
gjøret for 250 000 arbeidstakere i privat sektor må dermed
avgjøres i megling. Årsaken til bruddet var misnøye med
størrelsen og innretningen på arbeidsgivernes tilbud.

16.Tofte Industrier AS selger sin toppmoderne klorfabrikk
til India, hvor den blant annet skal produsere miljøgiftige
plantevernmidler. Fabrikken som lå på Hurum, måtte legge
ned i 1991 på grunn av protester fra både myndigheter og
miljøvernorganisasjoner.

17. Kværners svenske datterselskap Kværner Enviro Power
skal levere et komplett søppelgjenvinningsanlegg til
Thailand. Anlegget vil koste omlag 375 millioner kroner.

21. Det australske gruveselskapet Broken Hill tar over
deler av ilmenittverket i Tyssedal. 200 millioner kroner
skal investeres i smelteverket. I fremtiden vil verket bruke
råstoff fra Australia, og dermed slutte å kjøpe råstoff fra
Titania i Dalane.

22. Forsikringsgruppen som forsikret Sleipnerplattformen,
ledet av Vesta, stevner Norwegian Contractors (NC) og
morselskapet Aker. De krever å få tilbakebetalt 2,3 milliar-
der kroner av forsikringsutbetalingen. Dette er det største
regresskravet som er reist i Norge. Sleipnerplattformen
sank i Gansfjorden i 1991.

22. Det norsk-svenske arbeidsfellesskapet AF MNFP får en
kontrakt med NSB Gardemobanen AS verdt omlag 1,8

milliarder kroner. Selskapet skal gjøre grunnarbeidet på
strekningen Åråsen-Leisundveien.

27. På vegne av sine 22 norske kraftprodusenter har Euro-
Kraft Norge AS inngått en kraftutvekslingsavtale med
Tysklands største kraftprodusent EuroStrom. Avtalen
utløser investeringer for omlag 4 milliarder kroner i nye
kraftkabler fra Norge til Tyskland. Kontakten gjelder gjen-
sidige leveranser i 25 år med start senest 1. januar 2003.

30. Statoil oppjusterer reserveanslagene på Smørbukkfeltet
til det dobbelte, dette utgjør en økning med omlag 290
millioner fat. For eierne betyr dette 32 milliarder kroner i
økte salgsinntekter.

31. Norske Skog kjøper ut kompanjongen i sin franske
papirfabrikk, utvider sponplatefabrikken i Braskereidfoss
og kjøper opp sponplatekonkurrenten Agnes Fabrikker.
Tilsammen utgjør dette investeringer, kjøp og overtakelse
av lån for over 840 millioner kroner.

April
3. Orkla kjøper Procordia av Volvo for nesten 3,7 milliar-
der kroner. Orkla blir med dette Nordens største innen mat
og drikke, med 21 000 ansatte og en omsetning på 26 milli-
arder kroner.

3. Transocean og Wilrig fusjonerer og blir verdens tredje
største riggselskap. Det nye selskapet ventes å få en omset-
ning på 3,5 milliarder kroner i år.

3. Transocean Petroleum Technology inngår en kontrakt
med Saga Petroleum om leveranser av boretjenester og ved-
likehold av boremodulen Snorre TLP. Kontrakten har en
varighet på fire år og en verdi på 310 millioner kroner.

4. NHO og LO blir enige om lønnsoppgjøret (jfr. 15. mars).
De sentrale tilleggene kommer på toppen av en lønnsglid-
fling på rundt en prosent. På gjennomsnittslønnen vil det
avtalte tillegget på 80 øre, pluss 85 øre for dem som ikke
har lokal forhandlingsrett, utgjøre rundt 0,6 prosent på års-
basis. Tilsammen er tilleggene dermed kommet opp i over-
kant av to prosent. De som tjener under 90 prosent av gjen-
nomsnittet får 80 øre ekstra, eller tilsammen 1,60 kroner,
mens de som tjener under 80 prosent av gjennomsnittet til-
sammen får godt over tre prosent i tillegg.

5. Rikstrygdeverket skrinlegger overgangen til det nye
EDB-systemet Tress 90 etter å ha brukt mer enn 600 milli-
oner kroner. Overgangen til det nye systemet hadde opprin-
nelig en pris på 1,3 milliarder kroner. Rikstrygdeverket vil
fortsette å bruke dagens ni år gamle system.

5. Alcatel Telettra Norway får en rammekontrakt verd 500
millioner kroner med British Telecom. Selskapet skal
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levere fiberoptiske linjesystemer til det engelske høyhastig-
hetsnettet for tale og data.

5. Sveriges finansminister Göran Persson legger frem en ny
Økonomisk sparepakke for å berolige pengemarkedet.
Blant annet skal syke-, barsel- og arbeidsledighetstrygd
ned til 75 prosent av dagens nivå og matvaremomsen redu-
seres fra 21 prosent til 12 prosent.

7. Statoil investerer rundt en milliard kroner i Malaysia.
Selskapet skal styrke handelsposisjonen i Sørøst-Asia og
kjøper 15 prosent i en utvidelse av Melakaraffineriet.

20. Kværner Pulping får kontrakter verdt tilsammen 190
millioner kroner av det brasilianske konsernet Votorantim.
Kontrakten omfatter utstyr i forbindelse med Votorantims
planer om å modernisere to av sine cellulose- og papir-
fabrikker.

21. Arbeidstakerorganisasjonene i staten legger frem krav-
ene i forbindelse med statsoppgjøret. Felles for alle er krav
om økt kjøpekraft og tiltak for likelønn.

24. Norge og Europakommisjonen blir enige om nye toll-
frie kvoter på norsk fiskeeksport til EU. Avtalen tar hensyn
til de nye medlemslandene i EU, og Norges tollfrie kvote
Oker med gjennomsnittet av eksporten til disse landene i
perioden 1992 til 1994.

25. Westamarin AS får kontrakten på byggingen av Stena
Lines fire nye katamaraner. Kontrakten har en verdi på 1,4
milliarder kroner.

25. De to bondelagenes forhandlingsledere legger frem
sine krav i forbindelse med jordbruksoppgjøret. Kravet
innebærer en prisnedgang til bøndene med 195 millioner
kroner, samt nullvekst i støtten over statsbudsjettet.

25. De kommuneansattes representanter legger frem sine
lønnskrav. Kommunal sektor i LO's forhandlingssammen-
slutning (LOK) krever 5 700 mer til de som tjener under
146 700 kroner, og 4 500 kroner mer til de som tjener over
dette nivået (lønnstrinn 11). I tillegg vil LOK ha ekstra til-
legg i lønnstrinn 1 til 5. Akademikernes Fellesorganisasjon
i kommunal sektor (AFK) krever et opprykk i lønnstrinn
for alle, samt et ekstratillegg på 0,5 prosent til de med lønn
over 309 800 kroner (lønnstrinn 51). Yrkesorganisasjone-
nes Sentralforbund i kommunal sektor (YSK) krever blant
annet et flatt kronetillegg på 5 500 kroner per år til alle.

Statstjenestemannskartellet i LO og Norsk Lærerlag krever
tillegg på 5 700 kroner for de i lønnstrinn 1 til 11, og 4 500
kroner for de i lønnstrinn 12 til 75, med virkning fra 1. mai.
Organisasjonene krever i tillegg en sentral likelønnspott på
1,1 prosent av årslønnsmassen. De statsansatte i YS krever
et likt kronebeløp på 5 500 kroner per år til alle med virk-
ning fra 1. mai. Samtidig krever de et sentralt justerings-
oppgjør rettet mot midlere og lavere lønninger hvor hoved-
tyngden er kvinner.

Når det gjelder likelønnsspørsmålet vil både YS og AF ha
avsatt en pott til lokale forhandlinger.

28. Saga Petroleum noteres på New York børsen for første
gang.

Mai
6. Det norske forsvaret inngår kontrakt med Hughes om
kjøp av raketter for om lag 4,5 milliarder kroner. Avtalen
pålegger den amerikanske produsenten å tilgodese norsk
industri med delleveranser. Rakettene skal brukes på F-16
fly.

10. Conoco Norway døper Heidrunplattformen. Plattform-
en er den første betong-strekkstagsplattformen i verden, og
en av Norges største industrisatsinger med mer en 25 milli-
arder kroner investert. Oljeproduksjonen fra Heidrun
starter i august, og vil gi staten skatte- og avgiftsinntekter
på rundt 7 milliarder kroner årlig fra år 2000.

10. Revidert nasjonalbudsjett for 1995 legges frem. Finans-
minister Sigbjørn Johnsen krymper underskuddet på stats-
budsjettet til seks milliarder kroner. I 1996 vil et overskudd
på 10 milliarder kroner settes inn på Statens oljefond.

10.Norges største gasskunde, den tyske distributøren
Ruhrgas, har sendt en forespørsel til Gassforhandlingsut-
valget (GFU) om å få kjøpe ytterligere to milliarder kubikk-
meter gass årlig. I slutten av april avslo GFU en søknad fra
Saga om å kjøpe norsk gass som skulle videreselges til
Ruhrgaskonkurrenten Wingas. Forespørselen fra Ruhrgas
representerer gass for 1,3 milliarder kroner årlig, dobbelt så
mye som Saga ville selge til Wingas.

11. SAS og Lufthansa inngår en samarbeidsavtale hvor
hovedbestanddelen blir en samordning av selskapenes rute-
nett over hele verden. Samarbeidsavtalen skal tre i kraft 1.
januar 1996 forutsatt at den blir godkjent av EU-kommisjo-
nen.

12. Staten og bondeorganisasjonene blir enige om en ny
jordbruksavtale som innebærer at støtten til bøndene blir
redusert med 900 millioner kroner. Av dette er 380 milli-
oner kroner reduserte overføringer over statsbudsjettet, og
520 millioner kroner er reduserte priser til bøndene på jord-
bruksprodukter. Dette betyr at forbrukerne får billigere
kjøtt, ost og melk.

17. Etter en uke under slep er Trollplattformen fremme på
feltet der den skal bli stående de neste 70 årene. Feltet er
Europas største gassfelt til havs med om lag 1 300 milliar-
der kubikkmeter utvinnbare gassreserver. Trollplattformen
er verdens største betongplattform, og den første bunnfaste
plattformen på over 300 meters dyp. Total pris for Troll
fase 1 ventes å bli om lag 30 milliarder kroner.

22. Administrerende direktør i NSB, Kristian Rambjørg,
fratrer sin stilling med umiddelbar virkning. Styret i NSB
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mener det er nødvendig med et lederskifte for å løse de
enorme økonomiske problemene i selskapet.

24. Ullsteinkonsernet fir en skipskontrakt til 220 millioner
kroner. Kontrakten er inngått med den sør-koreanske
staten, og gjelder et seismisk forskningsfartøy. Sør-Korea
er forøvrig verdens nest største verftsnasjon.

30. Wilrig får en kontrakt med det brasilianske oljeselskap-.
et Petrobras for boring av dypvannsbrønner på den brasili-
anske kontinentalsokkelen. Kontrakten er verdt omlag 360
millioner kroner.

31. Akademikernes Fellesforbund, Norsk Politiforbund og
Norsk Lærerlag tar ut en del av sine medlemmer i streik.
Blant de streikende er leger, polititjenestemenn og førskole-
lærere.

Juni
1. Flom på Østlandet gjør store ødeleggelser på bygninger,
veier og dyrket mark. Det er usikkert om Naturskade-
poolens pott på 1,8 milliarder kroner er tilstrekkelig til å
dekke tapene.

1. Norsk Hydro og Kværner Masa-Yards undertegner en
intensjonsavtale om utbygging av en flytende lagringsenhet
på Njordfeltet. Kontrakten har en verdi på 470 millioner
kroner.

1. Norske Skog investerer 370 millioner kroner i Follum
Fabrikker i Hønefoss til utvikling av to nye papirtyper av
høy kvalitet.

3. Regjeringen beslutter å innføre tvungen lønnsnevnd for
politiet.

6. Etter at Akademikernes Fellesorganisasjon varslet opp-
trapping av streiken, ved blant annet å inkludere flyve-
ledere og værvarslingstjenesten, beslutter regjeringen å
iverksette tvungen lønnsnevnd. Norsk Lærerlag har beslut-
tet at streiken blant førskolelærere skal trappes ytterligere
opp.

12. Stortinget vedtar EUs oljedirektiv. Dette innebærer at
EØS - avtalen skal gjelde også OA den norske kontinental-
sokkelen.
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Reiserapporter

Annual Meeting of the Euro-
pean Public Choice Society

19-22. april 1995,
Saarbrücken

Kanne Nyborg

Denne konferansen samlet omlag 140 del-
takere, i første rekke fra Europa, men noen
deltakere fra USA.og Canada var også
med. Konferansen ble holdt på Saar-
brücken Universitet, som ligger i et lite
skogområde utenfor Saarbrücken by, like
ved grensa til Frankrike.

Programmet var organisert med tre inviter-
te plenumsforedrag, og ellers 1-2 timers
Økter med 5 parallelle sesjoner i hver. Av
de inviterte foredragene var særlig Serge
Kolms interessant for meg. Temaet hans
var hvordan public choice- og social
choice-tradisjonene kan ha noe å tilføre
hverandre, blant annet når det gjelder hold-
ninger til altruisme versus egeninteresse.
Felles for svært mange av presentasjonene
var at de tok utgangspunkt i modeller fra
politisk økonomi, der myndighetenes at-
ferd er endogen og bestemmes av myndig-
hetspersoners egeninteresse. Selv om disse
modellene kan virke noe søkte i sin eks-
treme form, var det interessant å se vel-
kjente temaer som f.eks. miljøøkonomi bli
belyst fra en (for meg) nokså uvant syns-
vinkel. Selv presenterte jeg Discussion
Paper 137, "Project Evaluations and
Decision Processes".

Det viktigste faglige utbyttet var, for det
første, å få et innblikk i hva som foregår
på dette feltet for tiden. For det andre ble
jeg kjent med en del personer som det kan
være nyttig å holde faglig kontakt med i ti-
den fremover. "Public choice"-miljøet ar-
beider med en god del temaer som ligger
nokså tett opptil mitt eget arbeidsfelt, men
tidligere har jeg ikke hatt kontakt med
dette miljøet'. Alt i alt var det både en
hyggelig og nyttig konferanse.

Studietur

30. april-6.mai 1995,
Washington D.C.

Kanne Nyborg

Reisen var i regi av Kostnadsberegningsut-
valget, et offentlig utvalg som ledes av
Arild Hervik. Utvalget har flere oppgaver,
men hovedmandatet er å utarbeide
retningslinjer for bruk av nytte-kostnads-
analyse i offentlig sektor i Norge. Formål-
et med reisen var å besøke fagmiljøer som
arbeider aktivt med dette temaet. På pro-
grammet sto følgende: Møte med Joseph
Stiglitz i Council of Economic Advisers
(et rådgivningsorgan for president
Clinton), møte med Ray Kopp, Paul
Portney m.fl. i den private forskningsinsti-
tusjonen Resources for the Future, tre
møter i Verdensbanken, møter i Depart-
ment of Energy og Department of Trans-
port, samt et møte med Art Fraas m.fl. i Of-
fice of Management and Budget. Flere av
møtene var interessante, og spesielt var
møtet med Stiglitz svært nyttig.

Mote om samarbeidsprosjekt
innen regionalforskning i
forbindelse med EUs 4.

rammeprogram

9. mai 1995,
Goteborg

Nils Martin Stølen

Formålet med møtet var å diskutere inn-
hold, arbeidsfordeling og budsjett for et
mulig samarbeidsprosjekt innen regional-
forskning i forbindelse med Eus 4. ramme-
program. Prosjektet er avgrenset til å ana-
lysere regionale konsekvenser for inntekt
og arbeidsmarked av ulike innstramminger
i offentlige budsjetter. Foruten deltakelse
fra Norge, Danmark, Sverige og Finland
hadde en før motet lykkes i å etablere sam-
arbeidspartnere i Nederland, Tyskland og
Storbritannia.

Det er tidligere besluttet å utarbeide en
prosjektsøknad som sendes EU innen
fristen 8. juni. I prosjektet tar en sikte på å
fremskaffe et overblikk over litteraturen på

feltet og hvordan regionale analyser blir
gjennomført i ulike land. Ulike metode-
valg vil bli drøftet. Fra denne drøftingen er
det så et siktemål å utvikle/forbedre regio-
nale modeller, og forsøke A sammenligne
de regionale konsekvensene av ulike bud-
sjettinnstramminger.

SSB er tildelt spesielt ansvar med å koordi-
nere modellberegningene, men vil også
være delaktig i drøftingen av både teori og
datagrunnlag. Det søkes om støtte til i alt
4,5 årsverk for vår del av prosjektet fordelt
over årene 1996-98.

AIECE-møte

10-12 mai 1995,
Haag

Knut A. Magnussen

Vårmøtet i AIECE (Organisasjonen av
europeiske konjunkturinstitutter) ble
denne gang arrangert av Central Plan
Bureau i Haag og samlet om lag 60 deltag-
ere fra 18 europeiske land. I tillegg til rep-
resentanter for de 32 medlemsinstituttene
var som vanlig IMF, OECD, FN, EFTA
og EU representert på motet. Rapporter
om råvareprisene, verdenshandelen og kon-
junktur-utviklingen på kort og mellomlang
sikt ble gjennomgått og drøftet. I tillegg
ble det lagt frem analyser av lønns-
dannelse/arbeidsmarked i USA, Tyskland
og Finland, samt en studie av investerings-
muligheter i Polen. Alle rapportene er til-
gjengelige fra undertegnede.

Inntrykket fra møtet er at konjunkturopp-
gangen er godt befestet i Vest-Europa, pris-
veksten er fortsatt svært moderat, men ar-
beidsledigheten holder seg på et høyt nivå.
De fleste instituttene hadde oppjustert sine
anslag for BNP-veksten i 1995 fra høst-
mOtet i fjor og venter en oppgang på i over-
kant av 3 prosent både i år og neste år.
Sterkest vekst er anslått i Finland og Irland
(6 prosent i år og 5 prosent neste år), men
også Den tsjekkiske Republikk, Polen og
Slovenia venter en BNP-vekst på rundt 5
prosent i 1996. Mye av diskusjonen foku-
serte på valutakursforhold, spesielt hvor-
dan den siste tidens svingninger vil slå ut i
realøkonomiske forhold. De tyske institut-
tene ga uttrykk for at appresieringen av
marken ville dempe veksttakten noe, mens
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representanter for land der valutakursen
har falt ikke hadde oppjustert sine progno-
ser som følge av depresieringen. Det var
relativt bred enighet om at dollaren nå er
undervurdert. Råvareprisene, som steg
markert gjennom fjoråret, ser nå ut til å
flate ut og vil ifølge prognosene ikke ut-
gjøre noen viktig prisdrivende faktor i de
neste to firene. Råvareprisene utenom ener-
givarer anslås A øke med 17 prosent i år og
2 prosent neste fir, mens råoljeprisen for-
ventes A bli liggende rundt 17 dollar pr. fat
ut prognoseperioden.

Nordisk seminar for prosjek-
tet "Sammenlikning av regio-

nale flytteprosesser i
Norden"

22-23. mai 1995
Grisslehamn, Sverige

Lasse Sigbjørn Stambol

Seminaret samlet deltakere fra forsknings-
miljøer i Sverige, Finland og Norge samt
fra Finansministeriet i KObenhavn, og ble i
sin helhet finansiert av NordREFO
(Nordiska Institutet for Regionalpolitisk
Forskning).

Et av formålene med seminaret var å gjen-
nomgå status, innhold og videre arbeids-
plan for forprosjektdelen, som er planlagt
avsluttet til høsten 1995 med utgivelse av
en felles rapport. Rapporten vil bl.a. gi en
oversikt over forskning på feltet flytting
og arbeidsmarked i de nordiske land. Det
ble vedtatt at rapporten trykkes i Koben-
havn i en av publikasjonsseriene til
Nordisk Ministerråd.

Hoveddelen av seminaret ble viet debatt
omkring mulige felles problemstillinger,
som vil være aktuelle å forske videre på i
et felles nordisk forskningsprosjekt på
dette feltet. Som tema for hovedprojektet
ble det vedtatt å benytte betegnelsen
"Regional tilpasning - "optimal" mobili-
tet", der de regionale flyttingene ses som
en av flere tilpasningsmuligheter på de re-
gionale arbeidsmarkedene. Som underhy-
poteser og viktige forklaringsfaktorer, vil
det bli lagt vekt på den offentlige sektors
betydning for.flytteprosessene, på struktu-
relle forskjeller på og mellom de regionale
arbeidsmarkedene samt på-hvilke konse-
kvenser dette fir for både fra- og til-
flyttingsregionene.

Prosjektperioden vil omfatte årene 1996-
1998, med antatt ressursbruk på i alt 8 Ars-
verk fordelt på 2 årsverk fra hvert av de
fire landene. SSB, som er tillagt sekretari-
atfunksjonen for forprosjektet, er også til-
tenkt denne funksjonen i et eventuelt
hovedprosjekt. Hovedprosjektet søkes
finansiert gjennom både nordiske og nasjo-
nale finansieringskilder.
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Forskningspublikasjoner

Nye utgivelser

Notater

Adne Cappelen, Terje Skjerpen og Jørgen
Aasness:
Konsumetterspørsel, tjenesteproduk-
sjon og sysselsetting. En mikro til
makro analyse
Notater 95/17, 1995. Sidetall 46.

Virkninger på sysselsettingen av endringer
i husholdningenes etterspørsel etter utvalg-
te tjenester, bl.a. leid hjelp til hjemmet,
analyseres ved hjelp av den makroøkono-
miske modellen MODAG. Analysen er ut-
fOrt ved hjelp av to versjoner av MODAG,
standardversjonen og en ny versjon med
bl.a. mer detaljert konsumgruppering.
Beregningene viser at å stimulere privat
tjenesteyting kan ha om lag de samme sys-
selsettingsvirkninene som en tilsvarende
Økning i offentlig tjenesteyting - når
økningen i tiltakene måles i form av svek-
ket offentlig budsjettbalanse. Sysselset-
tingseffektiviteten av de ulike tiltak av-
henger imidlertid av pris- og inntektselasti-
sitetene i konsumetterspørselen. Stimule-
ring av privat tjenesteyting vil gi størst sys-
selsettingseffekt dersom etterspørselen er
tilstrekkelig prisfølsom.

Konsumetterspørselen analyseres mer i
detalj med fokus på goder (varer eller
tjenester) som har (i) høy sysselsettings-
intensitet (kryssløpskorrigert, importkorri-
gert) og spesielt bruken av ufaglært ar-
beidskraft, (ii) nære substitutter - høy pris-
elastisitet, (iii) har tilknyttet faktiske eller
potensielle offentlige virkemidler som kan
påvirke etterspørselen etter godet. Spesielt
studeres husholdningenes atferd mht. å
kjøpe tjenester slik som vaskehjelp, barne-
pass og vedlikeholdsarbeid. Dette gir
muligheter for en makroøkonomisk ana-
lyse av nye virkemidler i sysselsettings-.
politikken basert å vridning av hushold-
ningenes konsummOnster. Forskjellige
økonometriske analyser presenteres og det
gis retningslinjer for en ny konsummodell
i MODAG, etter hovedrevisjonen av nasjo-
nalregnskapet, med en mer detaljert kon-
sumgruppering og mer vekt på tjenester.
Modellen vil også bli bedre egnet til å stu-
dere miljøanalyser, idet vi ved mer detal-
jert konsumgruppering får skilt mellom
goder med ulike intensiteter mht. forurens-
ning og ressursbruk, og med virkemidler
for å vri konsummønstret i mer miljøvenn-

lig retning. For eksempel ved økt konsum
av teletjenester og redusert konsum av fly-
reiser. Dessuten gir både de mikroøkono-
metriske analysene og en tilknyttet mirko-
simuleringsmodell muligheter for for-
delingsanalyser. Analyseapparatet gir der-
med muligheter for å finne fram til tiltaks-
pakker som både gir gunstig syssel-
settingseffekt, gunstig miljøeffekt og gun-
stig fordelingseffekt, dersom slike tiltak-
spakker eksisterer.

Vi kombinerer økonometriske analyser av
nasjonalregnskap og av forbruksundersø-
kelser. Konsummønsteret er nært knyttet
til husholdningenes tidsbruk. I nåværende
konsummodell er husholdningenes tids-
bruk bare med implisitt, men i en senere
fase ønsker vi å ha med en eksplisitt simul-
tan modellering av forbruksmOnster og
tidsbruk. Da vil vi kombinere våre for-
bruksdata med data for tidsnyttingsunder-
søkelsen.

Reprints

John K Dagsvik:
How Large is the Class of Generalized
Extreme Value Random Utility Models?
Reprints no. 74, 1995. Sidetall 9.

Reprint from Journal of Mathematical
Psychology, Vol. 39, 1995, No. 1. 90-98

Documents

Chunping Zhao, Olav Bjerkholt, Tore
Halvorsen and Yu Zhu:
The Flow of Funds Accounts in China
Documents 95/3, 1995. Sidetall 14.
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Tidligere utgivelser

Sosiale og
økonomiske studier

Rolf Aaberge og Tom Wennemo:
Inntektsulikhet og inntektsmobilitet i
Norge 1986-1990 (Income inequality and
income mobility in Norway 1986-1990).
SOS nr. 82, 1993.

Ingvild Svendsen:
Empirical Tests of the Formation of Expec-
tations. A Survey of Methods and Results.
SOS 83, 1993.

Bjorn E. Naug:
En økonometrisk analyse av utviklingen i
importandelene for industrivarer 1968-
1990. SOS 84, 1994.

Einar Bowitz og Adne Cappelen:
Prisdannelse og faktoretterspørsel i norske
næringer. SOS 85, 1994.

Klaus Mohn:
Modelling Regional Producer Behaviour
A Survey. SOS 86, 1994.

Knut A. Magnussen:
Old-Age Pensions, Retirement Behaviour
and Personal Saving. A Discussion of the
Literature. SOS 87, 1994.

Klaus Mohn, Lasse Stambøl og Knut Ø.
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Regional analyse av arbeidsmarked og de-

' mografi. Drivkrefter og utviklingstrekk be-
lyst ved modellsystemet REGARD. SOS
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Nils Martin Stolen:
Wage Formation and the Macroeconomic
Functioning of the Norwegian Labour Mar-
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Rapporter

Kjersti-Gro Lindquist:
Empirical Modelling of Export of Manu-
factures: Norway 1962-1987. Rapporter
93/18, 1993.

Knut Roed:
Den selvforsterkende arbeidsledigheten.
Om hystereseeffekter i arbeidsmarkedet.
Rapporter 93/19, 1993.

Dag Kolsrud:
Stochastic Simulation of KVARTS91.
Rapporter 93/20, 1993.
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from 1950 to 1991. Rapporter 93/21,
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Klaus Mohn:
Industrisysselsetting og produksjonstekno-
logi i norske regioner. Rapporter 93/22,
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Torbjørn Eika:
Norsk økonomi 1988-1991: Hvorfor steg
arbeidsledigheten så mye? Rapporter
93/23, 1993.

Skatter og overføringer til private. Histo-
risk oversikt over satser mv. årene 1975-
1993. Rapporter 93/25,1993.

Thor Olav Thoresen:
Fordelingsvirkninger av overføringene til
barnefamilier. Beregninger ved skatte-
modellen LOTTE. Rapporter 93/26,1993.

Erling Holmøy, Torbjørn Hægeland,
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Effektive satser for næringsstøtte.
Rapporter 93/31,1993.
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Noen konsekvenser av petroleumsvirksom-
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Erling Holmøy, Gunnar Nordin og
Birger Strøm:
MSG-5. A Complete Description of the
System of Equations. Rapporter 94/19,
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Audun Langørgen:
Framskriving av sysselsettingen i kommu-
neforvaltningen. Rapporter 94/24, 1994.

Mette Rolland:
Militærutgifter i utviklingsland. Metode-
problemer knyttet til måling av militærut-
gifter i norske programland. Rapporter
94/26, 1994.

Petter Jakob Bjerve:
Utviklingsoppdrag i Sri Lanka. Rapporter
94/28, 1994.
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95/8, 1995.
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Discussion Papers
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KONJUNKTURINDIKATORER FOR NORGE

Tabell Bl: Olje- og gassproduksjon
Produksjon av råolje i millioner tonn og naturgass i milliarder standard
kubikkmeter. Tallene for årene viser gjennomsnittlig månedsproduksjon.

1990	 1991	 1992	 1993	 1994 	  1994    1995 	
Nov	 Des	 Jan	 Feb Mar	 Apr

Råolje  	6,8	 7,8	 8,9	 9,5	 10,8	 11,5	 12,0	 11,4	 10,2	 11,4	 11,4
Naturgass  	 2,3	 2,3	 2,4	 2,4	 2,6	 2,9	 3,0	 3,0	 2,6	 2,9	 2,5

Tabell 82: Produksjonsindeks etter næring og anvendelse
Sesongjusterte indekser. 1990=100.
Årsindeksene er et gjennomsnitt av månedsindeksene for året.

1990 1991	 1992 1993	 1994 	  1994    1995 	
Nov Des	 Jan	 Feb Mar Apr

Produksjon etter næring:
Oljeutv., bergv.dr., ind. og kraftf. . . 	 100	 102	 109	 113	 121	 125	 126	 124	 124	 125	 126
Oljeutv. og bergverksdrift 	 100	 111	 123	 131	 147	 155	 155	 153	 151	 151	 157
Industri  	 100	 99	 100	 102	 109	 111	 112	 111	 111	 111	 110
Kraftforsyning  	 101	 91	 97	 99	 93	 90	 92	 97	 96	 98	 101

Produksjon etter konkurransetype:.  	 100	 98	 97	 102	 108	 110	 111	 111	 110	 111	 109
Skjermet industri 	 100	 97	 99	 101	 108	 110	 112	 111	 110	 110	 109
Utekonk. industri og bergv. 	 100	 97	 95	 98	 105	 107	 112	 107	 108	 109	 102
Hjemmekonkurrerende i alt 	 100	 96	 100	 102	 108	 111	 113	 112	 111	 110	 110

Tabell B3: Industriproduksjonen - produksjonsindeksen
Endring i prosent fra foregående år og fra samme periode året før i et tremåneders glidende gjennomsnitt 1).

1990 1991 1992 1993	 1994 1994   1995   
Okt Nov Des	 Jan	 Feb Mar

Industri ialt  	 0,1	 -1,6	 1,5	 2,0	 6,7	 7,7	 8,0	 6,8	 6,0	 8,2	 5,2
Næringsmidler, drikkev. og tobakk  	 -1,9	 3,2	 0,7	 0,4	 8,7	 9,0	 9,2	 8,0	 7,5	 9,5	 9,7
Tekstilvarer, bekledn.v., lær mv.. .  	 1,3	 -0,5	 -3,7	 -2,7	 9,5	 10,1	 12,7	 11,1	 9,0	 14,1	 9,3
Trevarer 	 -4,8	 -7,7	 -0,9	 -1,2	 8,8	 9,4	 10,9	 8,1	 7,7	 12,8	 8,8
Treforedling 	 -1,3	 -1,1	 -2,1	 6,9	 9,2	 10,1	 11,6	 11,5	 11,0	 8,4	 7,7
Grafisk produksjon og forlagsv. . .  	 -1,0	 0,3	 -0,4	 0,6	 3,2	 2,4	 3,2	 4,0	 4,0	 4,6	 2,8
Kjemiske prod., mineraloljep. mv..  	 6,6	 -5,0	 -1,1	 4,7	 4,6	 8,3	 7,1	 2,9	 2,7	 5,8	 2,9
Mineralske produkter  	 -2,8	 12,0	 4,2	 -1,2	 14,4	 22,0	 24,5	 23,4	 23,3	 23,8	 17,4
Jern, stål og ferrolegeringer 	 -1,4	 -5,2	 3,4	 1,0	 10,5	 3,3	 1,5	 3,8	 6,3	 10,4	 7,0
Ikke-jernholdige metaller  	 1,1	 0,8	 -1,3	 1,2	 9,1	 9,8	 9,4	 10,2	 8,0	 5,8	 1,4
Metallvarer  	 -1,3	 -1,6	 2,1	 3,8	 5,7	 9,0	 10,3	 11,0	 11,0	 14,1	 7,8
Maskiner  	 0,1	 -2,8	 11,2	 4,8	 3,0	 1,7	 -1,0	 -3,9	 -7,4	 -4,1	 -6,2
Elektriske apparater og materiell. .  	 -0,3	 -5,9	 1,7	 6,3	 6,8	 8,5	 11,4	 12,4	 14,6	 18,3	 10,7
Transportmidler  	 2,4	 3,8	 1,8	 -4,3	 7,4	 10,8	 12,5	 10,9	 9,7	 12,6	 8,2
Tekn. og vitensk. instr. mv. 	 6,9	 4,9	 1,8	 5,9	 8,5	 9,4	 10,5	 10,2	 8,4	 13,0	 6,2
Industriproduksjon ellers  	 3,8	 4,5	 0,3	 10,9	 6,3	 5,4	 5,7	 2,4	 -1,1	 -0,2	 2,2

1)Tallene i kolonnene for månedene viser endring i prosent fra samme
periode året for for summen av produksjonen for den aktuelle
måneden, måneden for og måneden etter.
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Tabell B4: Ordretilgang - industri
Ordretilgang til utvalgte industrigrupper, fordelt på eksport- og hjemme-
markedet. Sesongjusterte verdiindekser. 1976=100. Tallene for årene viser
gjennomsnittet av kvartalstallene for det samme året.

1990 1991	 1992 1993 1994 - 1993 1994 	  1995 - 
4.kv	 1.kv	 2.kv	 3.kv	 4.kv	 1.kv

Produksjon av kjemiske råvarer:
Ordretilgang i alt 	 230	 245	 228	 254	 272	 220	 255	 272	 281	 278	 285
For eksport  	 261	 250	 253	 296	 318	 274	 297	 310	 329	 338	 339
Fra hjemmemarkedet  	 187	 239	 192	 170	 179	 120	 170	 203	 181	 161	 174

Produksjon av metaller:
Ordretilgang i alt 	 318	 287	 268	 279	 321	 300	 305	 308	 311	 358	 346
For eksport  	 352	 321	 297	 312	 355	 337	 335	 342	 342	 400	 383
Fra hjemmemarkedet  	 204	 172	 169	 170	 206	 175	 200	 200	 210	 213	 224

Produksjon av verkstedprodukter ekskl.
transportmidler og oljerigger mv.:
Ordretilgang i alt 	
For eksport 	
Fra hjemmemarkedet 	

225	 211	 208	 219	 250	 251	 247	 231	 270	 253	 268
339	 330	 316	 373	 431	 465	 458	 411	 442	 414	 369
179	 163	 165	 156	 178	 160	 162	 157	 210	 184	 226

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.

1990 1991	 1992 1993	 1994 - 1993 1994 	  1995 - 
4.kv	 1.kv	 2.kv	 3.kv	 4.kv	 1.kv

Produksjon av kjemiske rivarer:
Ordrereserver i alt  	 165	 176	 150	 166	 147	 157	 160	 142	 135	 151	 144
For eksport  	 175	 174	 174	 206	 179	 197	 193	 166	 166	 190	 162
Fra hjemmemarkedet  	 153	 179	 120	 96	 89	 86	 100	 98	 78	 81	 112

Produksjon av metaller:
Ordrereserver i alt  	 249	 242	 211	 215	 240	 213	 237	 244	 221	 257	 267
For eksport  	 292	 285	 251	 261	 285	 258	 287	 290	 260	 306	 320
Fra hjemmemarkedet  	 138	 128	 106	 95	 121	 97	 108	 124	 122	 129	 129

Produksjon av verkstedprodukter ekskl.
transportmidler og oljerigger mv.:
Ordrereserver i alt 	
For eksport 	
Fra hjemmemarkedet 	

246	 257	 278	 283	 324	 303	 332	 324	 331	 311	 335
466	 427	 442	 476	 664	 559	 652	 655	 692	 658	 647
153	 184	 208	 200	 179	 193	 194	 182	 176	 163	 202
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Tabell B6: Påløpte investeringskostnader for oljeutvinning
Løpende priser, mill. kroner. Tallene for årene viser gjennomsnitt av kvartalene.

1990 1991	 1992 1993	 1994 	  1993    1994 	
3.kv	 4.kv	 1.kv	 2.kv	 3.kv	 4.kv

Leting:
I alt 	 1285	 2034	 1920	 1358	 1253	 1318	 1616	 1671	 1277	 1015	 1047
Undersøkelsesboringer  	 904	 1326	 1288	 717	 432	 693	 840	 671	 482	 211	 362
Generelle undersøkelser 	 93	 256	 251	 284	 384	 312	 365	 252	 418	 524	 343
Felt eval. og - undersøk 	 129	 212	 91	 146	 164	 138	 159	 170	 184	 121	 179
Adm. og andre kostnader  	 159	 240	 290	 211	 273	 174	 252	 579	 192	 159	 163

Feltutbygging:
I alt 	 4878	 5566	 7216	 8802 7146 9192 9356 6807 8726 6616 6435
Varer 	 3141	 3023	 3668	 4608 3956 4009 5663 4071 4666 3613 3472
Tjenester  	 1390	 2251	 3021	 3442 2511 4230 2829 1965 3422 2361 2294
Produksjonsboring 	 347	 292	 532	 752	 680	 953	 863	 770	 638	 643	 670

Felt i drift:
I alt 	 994	 1274	 1269	 1576	 1688	 1458	 1900 1658	 1962	 1448	 1685
Varer 	 203	 201	 166	 150	 164	 146	 223	 171	 165	 169	 150
Tjenester  	 188	 256	 179	 137	 132	 141	 121	 143	 137	 122	 124
Produksjonsboring 	 603	 817	 925	 1290	 1393	 1172	 1555	 1345	 1660 1157	 1411

Tabell B7: Industriinvesteringer i verdi - Investeringsundersøkelsen
Antatte og utførte industriinvesteringer. Milli.. Sesongjustert.
Tallene for årene viser gjennomsnittet av kvartalstallene for det samme året.

1990 1991	 1992 1993	 1994 1994   1995 	 
1.kv	 2.kv	 3.kv	 4.kv	 1.kv	 2.kv

Utførte 	 2578 2649 2625 2432 2389 2171 2335 2465 2585 3058
Antatte 	 2961 3104 2708 2823 2748 2573 2657 2924 2838 3572 3728

Tabell B8: Boligbygging
Antall boliger i 1000. Sesongjustert. 1). Tallene for årene
viser gjennomsnittet av månedstallene for det samme året.

1990 1991	 1992 1993	 1994 	  1994   1995 	
Nov Des	 Jan	 Feb Mar Apr

Boliger satt igang  	 1,8	 1,5	 1,3	 1,3	 1,7	 2,0	 2,0	 1,9	 1,7	 1,2	 1,7
Boliger under arbeid 	 25,2	 19,0	 16,2	 13,6	 15,4	 16,5	 16,4	 16,6	 16,8	 16,6	 16,7
Boliger fullført  	 2,2	 1,7	 1,5	 1,3	 1,5	 1,7	 1,7	 1,8	 1,5	 1,5	 1,6

1) Seriene er sesongjustert uavhengig av hverandre.
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Tabell B9: Detaljomsetningsvoltun
Sesongjustert indeks. 1992=100. Tallene for årene viser gjennomsnittet av månedstallene for det samme året.

1990 1991	 1992 1993	 1994 	  1994   1995 	
Nov Des	 Jan	 Feb Mar Apr

Omsetning ialt  	 99	 97	 99	 101	 109	 110	 111	 111	 113	 113	 112

Tabell B10: Detaljomsetningsvolum mv.
Endring i prosent fra foregående år og fra samme periode året før i et tremåneders glidende gjennomsnitt. 1)

	1990 1991 1992 1993 1994 - 1994 - 	 1995 	
	Nov Des	 Jan	 Feb Mar Apr

Omsetning i alt 	 1,8	 -1,9	 3,3	 1,6	 7,5	 4,9	 4,4	 4,3	 4,9	 4,5

Detaljomsetning etter næring:
Nærings- og nytelsesmidler 	 1,3	 0,4	 4,3	 3,1	 4,5	 1,6	 2,6	 2,2	 3,1	 2,2
Bekledning og tekstilvarer  	 13,4	 5,3	 -1,1	 -4,3	 2,7	 4,0	 2,6	 1,7	 -0,0	 -4,9
Møbler og innbo  	 2,5	 0,7	 1,7	 -0,0	 8,7	 9,8	 9,9	 9,8	 10,1	 7,7
Jern, farge, glass, stent. og sport .	 4,6	 1,6	 -6,1	 7,1	 9,5	 5,3	 4,1	 2,6	 3,5	 2,5
Ur, opt., musikk, gull og sølv 	 17,4	 2,3	 3,2	 -2,0	 0,4	 1,7	 2,0	 2,1	 1,2	 -1,2
Motorkjøretøyer og bensin  	 -2,4 -10,0	 6,0	 0,5	 14,7	 9,8	 7,3	 7,1	 6,7	 8,7

Reg. nye personbiler 	 11,9 -13,4	 11,8	 3,8	 42,7	 39,6	 34,5	 22,6	 22,9	 12,9	 13,1

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 arbeidssokere uten arbeidsinntekt og tallet på sysselsatte.
1000 personer.

1990 1991	 1992 1993	 1994 - 1993 - 	  1994 	  1995 -

	

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

Arbeidssokere uten arbeidsinntekt
Kvinner  	 46	 48	 50	 50	 47	 44	 44	 49	 52	 41	 53
Menn 	 66	 68	 76	 77	 70	 65	 79	 75	 64	 61	 72
Totalt  	 112	 116	 126	 127	 116	 109	 123	 124	 117	 102	 124

Tallet på sysselsatte  	 2030 2010 2004 2004 2035 2016 1991 2022 2074 2052 2040

Tabell B12: Arbeidsmarkedet - arbeidskontorenes registreringer
Tallet på registrerte arbeidsløse og ledige plasser. Arbeidsløshetsprosenten.

1990 1991	 1992 1993	 1994 - 1994 	  1995 	
Des	 Jan	 Feb Mar Apr Mai

Sesongjusterte tall:
Registrerte arbeidsløse 1000 pers.. . 	 92	 101	 114	 118	 110	 103	 106	 107	 104	 103

Ujusterte tall:
Registrerte arbeidsløse 1000 pers.. .	 92,7 100,8 114,4 118,1	 110,3	 98,4 117,3 112,8 105,3	 99,5	 95,3
Herav: Permitterte 	 1000 pers.. .	 15,7	 9,9	 8,7	 9,2	 7,5	 7,1	 9,4	 9,4	 8,3	 7,3	 5,4
Ledige plasser	 1000 pers..  	 6,6	 6,5	 6,4	 7,4	 7,7	 5,9	 9,4	 8,9	 11,5	 8,9	 9,8
Arbeidsløshetsprosenten 1) 	 4,3	 4,7	 5,4	 5,5	 5,2	 4,6	 5,5	 5,3	 4,9	 4,6	 4,4
Arbløse/led.plasser  	 14,6	 17,0	 19,5	 17,0	 15,0	 16,6	 12,5	 12,7	 9,2	 11,2	 9,8

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.

1990 1991	 1992 1993 1994 	  1993    1994 	
3.kv	 4.kv	 1.kv	 2.kv	 3.kv	 4.kv

Industri, kvinner  	 81,8	 86,7	 89,2	 91,8	 94,5	 91,9	 93,0	 93,0	 93,9	 95,3	 95,9
Industri, menn  	 94,7	 99,5 102,7 105,4 108,5 105,8 106,4 106,6 108,8 108,9 109,6
Bygge- og anl., menn  	 101,4 107,0 110,6	 113,3	 112,7	 111,9 117,2	 111,8	 114,1	 112,1	 112,8

Tabell B14: Konsumprisindeksen
Endring i prosent fra foregående år og fra samme måned ett år tidligere.

1990 1991	 1992 1993	 1994 - 1994 	  1995 	
Des	 Jan	 Feb Mar Apr Mai

Ialt  	 4,1	 3,4	 2,3	 2,3	 1,4	 1,9	 2,6	 2,6	 2,7	 2,6	 2,7
Varer og tjenester etter konsumgruppe:
Matvarer ialt  	 3,2	 1,7	 1,4	 -1,1	 1,5	 2,3	 2,3	 2,5	 2,2	 2,1	 2,1
Drikkevarer og tobakk 	 7,0	 7,1	 9,1	 3,1	 3,9	 5,7	 6,0	 5,9	 6,0	 6,1	 6,1
Klær og skotøy 	 2,1	 1,8	 1,7	 2,7	 1,5	 0,4	 1,5	 1,6	 0,5	 0,2	 0,5
Bolig, lys og brensel 	 6,4	 4,5	 2,3	 2,8	 0,9	 1,5	 2,8	 2,8	 3,1	 2,9	 2,9
Møbler og husholdningsartikler . . 	 2,6	 2,2	 0,4	 1,9	 1,4	 2,1	 2,2	 1,9	 1,9	 2,0	 1,8
Helsepleie 	 8,5	 6,9	 6,0	 4,3	 2,3	 3,2	 3,5	 3,2	 5,6	 5,6	 5,6
Reiser og transport 	 2,9	 3,0	 2,0	 3,4	 1,5	 2,3	 3,6	 3,2	 3,3	 3,7	 4,1
Fritidssysler og utdanning 	 4,6	 4,4	 3,3	 3,4	 2,1	 1,8	 1,6	 1,7	 2,0	 1,9	 1,8
Andre varer og tjenester 	 3,3	 3,4	 2,2	 1,6	 0,2	 0,4	 1,5	 1,4	 1,5	 1,5	 1,4

Varer og tjenester etter leveringssektor:
Jordbruksvarer  	 4,8	 1,5	 1,3	 -2,0	 0,1	 -0,3	 -0,2	 0,2	 0,2	 0,4	 0,2
Andre norskproduserte konsumvarer 	 5,3	 5,3	 2,5	 2,7	 1,9	 3,0	 4,6	 4,6	 4,5	 4,8	 4,8
Importerte konsumvarer 	 1,7	 2,0	 1,8	 3,3	 2,3	 2,5	 3,2	 3,1	 2,8	 2,4	 2,5
Husleie  	 6,5	 4,9	 3,7	 2,8	 0,6	 0,7	 0,7	 0,7	 1,2	 1,2	 1,2
Andretjenester 	 3,7	 2,4	 2,3	 2,0	 1,1	 1,8	 2,4	 2,1	 2,4	 2,3	 2,3

Tabell B15: Engrospriser
Endring i prosent fra foregående år og fra samme periode ett år tidligere.

1990 1991	 1992 1993	 1994 - 1994 	  1995 	
Des	 Jan	 Feb Mar Apr Mai

Ialt  	 3,7	 2,5	 0,1	 -0,0	 1,4	 2,4	 2,7	 2,3	 2,3	 2,3	 2,0
Matvarer og levende dyr  	 4,5	 4,4	 1,1	 -2,4	 0,8	 0,5	 0,2	 -0,4	 -0,3	 -0,9	 -1,8
Drikkevarer og tobakk 	• 	4,9	 4,9	 6,5	 1,1	 4,6	 7,6	 6,6	 6,6	 6,7	 6,7	 6,8
Råvarer, ikke spis., u. brenselst. .	 -0,2	 -1,0	 -3,1	 -4,1	 3,7	 8,2	 10,0	 7,3	 7,7	 5,1	 2,0
Brenselstoffer, -olje og el.kraft. .	 10,2	 1,9	 -3,5	 -2,3	 -1,8	 0,6	 1,0	 0,5	 -0,7	 -0,3 - -0,4
Dyre- og plantefett, voks  	 1,9	 3,1	 5,4	 0,2	 5,0	 4,1	 5,1	 3,9	 2,9	 2,0	 2,7
Kjemikalier 	 -1,4	 1,8	 0,2	 2,5	 2,8	 4,1	 4,1	3,8 	 4,6	 5,1
Bearbeidde varer etter materiale . 	 1,5	 1,1	 0,1	 0,3	 2,5	 3,4	 4,6	 4,4	 4,9	 5,0	 5,0
Maskiner og transportmidler 	 2,6	 2,6	 1,4	 4,2	 2,1	 2,7	 2,8	 2,7	 3,7	 3,8	 4,3
Forskjellige ferdigvarer 	 2,6	 3,6	 2,0	 2,7	 1,6	 1,5	 0,9	 1,3	 1,5	 2,0	 2,3
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Tabell B16: Utenrikshandel - verditall
Verditall for tradisjonell vareeksport og vareimport iflg. handelsstatistikken. Milliarder kroner. Sesongjustert.
Tallene for årene viser gjennomsnittet av månedstallene for det samme året.

1990 1991	 1992 1993	 1994 - 1994 	  1995 	
Des	 Jan	 Feb Mar Apr Mai

Eksport 1) 	 9,4	 9,2	 9,0	 9,4	 10,8	 12,4	 12,4	 12,2	 12,4	 12,1	 12,1
Import 2)  	 12,7	 12,7	 12,9	 13,2	 15,5	 17,2	 16,8	 16,1	 16,5	 16,9	 18,0
Import 3)  	 12,6 • 12,6	 12,9	 13,1	 15,4	 17,4	 16,5	 15,9	 16,2	 16,6	 ••

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 i flg. handelsstatistikken. 1988=100.
Årene viser gjennomsnittet av kvartalstallene for det samme året.

1990 1991	 1992	 1993	 1994 - 1993 	  1994 	  1995 -
4.kv	 1 .kv	 2.kv	 3 .kv	 4.kv	 1.kv

Sesongjusterte tall. 	 121	 119	 126	 131	 148	 139	 140	 144	 153	 158	 162
Eksportvolum 1) 	 104	 107	 111	 111	 130	 117	 123	 127	 136	 133	 135
Importvolum 2) 	 102	 100	 93	 93	 94	 92	 92	 93	 95	 96	 102
Ujusterte tall:  	 107	 105	 103	 104	 104	 105	 104	 104	 104	 106	 106

1)Uten skip, oljeplattformer, råolje og naturgass.
2)Uten skip og oljeplattformer.
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Produksjonsindeks
Oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning.
Sesongjustert. 1990=100
130 

Produksjonsindeks
Utvinning av råolje og naturgass.
Sesongjustert. 1990=100
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Ordretilgang
Verkstedprodukter uten transportmidler og oljeplattformer
Sesongjustert verdiindeks. 1976=100
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Ordretilgang
Tekstilvarer, klær og skotøy og kjemiske råvarer.
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Bygg satt i gang
Antall boliger i tusen. Sesongjustert
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Bygg under arbeid
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Andre bygg, bruksareal
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1) Utenom jordbr., skogbr. og fiske. Over 30 kvm bruksareal

Bygge- og anleggsvirksomhet
Ordretilgang. Verdiindeks . Sesongjustert.
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1) Utenom jordbruk, skogbruk og fiske. Over 30 kvm.
bruksareal.
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Bygg satt i gang
Bruksareal i tusen kvm. Sesongjustert.
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Arbeidsledige, 1000 personer
Sesongjusterte månedstall
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Arbeidsstyrke, sysselsetting og utførte uke-
verk i alt iflg. Arbeidskraftundersokelsen
1990 = 100. Sesongjusterte og glattede månedstall
103	

Antatte og utførte investeringer i industri
Sesongjusterte verditall. Milliarder kroner pr. kvartal.
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Registrerte nye personbiler
1000 stk. Sesongjustert.
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Innenlandske priser
Prosent endring fra ett år tidligere
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Utenrikshandel med tradisjonelle varer
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Iflg. engrosprisindeks--- Iflg. konsumprisindeks

Prisstigning for konsumvarer 1)
Prosent endring fra ett år tidligere.
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1) Konsumprisindeksen for varer omsatt gjennom detalj-
handelen og engrosprisindeksen for varer til konsum.
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Tabell Cl: Bruttonasjonalprodukt
Prosentvis volumendring fra foregående år

	1994 	 1995	 1996
1989	 1990	 1991	 1992	 1993	 anslag	 prognose	 prognose

Danmark 	 0,8	 2,0	 1,0	 1,2	 1,4	 4,7	 3,3	 2,9
Frankrike 	4,1	 2,5	 0,8	 1,2	 -1,0	 2,2	 3,1	 3,2
Italia 	 2,9	 2,1	 1,2	 0,7	 -0,7	 2,2	 2,7	 2,9
Japan 	 4,7	 4,8	 4,3	 1,1	 0,1	 1,0	 2,5	 3,4
USA 	2,5	 0,8	 -0,7	 2,3	 3,1	 3,9	 3,1	 2,0
Storbritannia 	2,1	 0,5	 -2,2	 -0,5	 2,0	 3,5	 3,4	 3,0
Sverige 	 2,3	 1,4	 -1,1	 -1,9	 -2,1	 2,3	 2,3	 2,5
Tyskland»  	 3,3	 4,8	 3,7	 2,2	 -1,1	 2,8	 2,8	 3,5
Norge 	 0,6	 1,7	 1,6	 3,4	 2,4	 5,1	 2,9	 2,3

Kilde: Regnskapstall for Norge: Statistisk sentralbyrå. Forovrig OECD.
Samlet Tyskland fra 1992.

Tabell C2: Privat konsum
Prosentvis volumendring fra foregående år

	1994 	 1995	 1996
1989	 1990	 1991	 1992	 1993	 anslag	 prognose	 prognose

Danmark 	 -0,4	 0,6	 1,4	 0,7	 2,8	 7,0	 4,3	 3,0
Frankrike 	 3,3	 2,9	 1,4	 1,3	 0,7	 1,5	2,4	 3,1
Italia 	 3,5	 2,5	 2,7	 1,4	 -2,1	 1,6	 1,5	 2,6
Japan 	 4,3	 3,9	 2,2	 1,7	 1,1	 2,6	 4,1	 4,4
USA 	 1,9	 1,2	 -0,4	 2,8	3,3	 3,4	 2,8	 2,0
Storbritannia 	 3,3	 0,7	 -2,2	 0	2,6	 2,5	 2,7	 2,8
Sverige 	 1,4	 -0,1	 1,1	 -1,9	 -3,8	 0	 -1,0	 0,6
Tyskland° 	3,0	 5,3	 3,6	 3,0	 0,5	 1,2	 1,2	 3,0
Norge 	 -2,8	 2,8	 0,0	 1,8	2,3	 4,4	 3,0	 2,5

Kilde: Regnskapstall for Norge: Statistisk sentralbyrå. Forøvrig OECD.
Samlet Tyskland fra 1992.

Tabell C3: Offentlig konsum
Prosentvis volumendring fra foregående år

	1994 	 1995	 1996
1989	 1990	 1991	 1992	 1993	 anslag	 prognose	 prognose

Danmark 	 -0,3	 -0,4	 0	 0,7	 3,9	 1,2	 0,7	 0,4
Frankrike 	 0,3	 2,0	 2,6	 3,0	 0,5	 1,5	0,6	 0,5
Italia 	 0,8	 1,2	 1,6	 1,0	 0,8	 0	 0,5	 0,5
Japan 	 2,0	 1,9	 1,6	 2,2	 3,2	 2,4	 2,1	 2,0
USA 	 2,0	 2,8	 1,5	 -0,7	 -0,8	 -0,5	0,9	 0,4
Storbritannia 	 0,9	 3,2	 2,5	 0	 0,6	 1,4	1,7	 1,9
Sverige 	 1,9	 2,6	 3,2	 -0,6	 -0,7	 -0,2	 0,3	 0,2
Tysklandp 	 -1,7	 2,4	 0,5	 4,5	 -1,2	 0,3	 0,4	 0,8
Norge 	 2,6	 2,1	 2,6	 4,4	 1,8	 2,7	 0,5	 1,0

Kilde: Regnskapstall for Norge: Statistisk sentralbyrå. Forøvrig OECD.
Samlet Tyskland fra 1992.
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Tabell C4: Bruttoinvesteringer i fast realkapital
Prosentvis volumendring fra foregående år

	1994 	 1995	 1996
1989	 1990	 1991	 1992	 1993	 anslag	 prognose	 prognose

Danmark 	 -0,6	 -0 9	 -5,4	 -8,2	 -1,9	 5,2	 6,4	 6,0
Frankrike 	 7,0	 2,9	 -0,7	 -2,5	 -5,1	 0,9	 4,4	 5,5
Italia 	 4,3	 3,8	 0,6	 -2,0	 -11,1	 0,9	 4,7	 5,0
Japan 	 9,3	 8,8	 3,7	 -0,8	 -1,3	 -0,5	 1,6	 3,6
USA° 	 0,1	 -2,8	 -7,7	 5,5	 11,3	 11,5	 6 , 4	 2,6
Storbritannia 	 7,2	-3,1	 -9,8	 -1,2	 0,3	 4,5	 5,2	 5,4
Sverige 	 11,6	 0,7	 -8,4	 -11,0	 -16 3	 3,6	 9,3	 6,9
Tyskland2) 	6,5	 8,7	 6,5	 4,2	 -4 ,4	 5,4	 6,8	 7,3
Norge3) 	-3,9	 -26,8	 1,7	 4,5	 15,2	 -12,4	 7,3	 3,0

Kilde: Regnskapstall for Norge: Statistisk sentralbyrå. Forøvrig OECD.
Private bruttoinvesteringer. 2 Samlet Tyskland fra 1992. 3) 1994-19956inneho1der oljeplattformer under arbeid.

Tabell C5: Eksport av varer og tjenester
Prosentvis volumendring fra foregående år

	1994 	 1995	 1996
1989	 1990	 1991	 1992	 1993	 anslag	 prognose	 prognose

Danmark 	 5,0	 8,5	 7,7	 3 , 7	 -1,4	 5,8	 5,6	 5,4
Frankrike 	 10,2	 5,3	 3,8	 5,0	 -0,7	 5,1	 6,3	 6,5
Italia 	 8,8	 7,0	 0,5	 5,0	 10,0	 9,6	 7,8	 6,7
Japan 	 9,0	 7,3	 5,2	 5,2	 1,0	 4,3	 3,4	 4,7
USA 	 11,9	 8,1	 6,4	6,7	 4,1	 7,8	 10,8	 10,1
Storbritannia 	 3,8	 4,9	 -0,9	3,1	 3,0	 8,2	 8,2	 7,4
Sverige 	 3,0	 1,9	 -2,4	 2,2	 7,2	 12,8	 8,5	 7,0
Tyskland° 	 11,9	 11,7	 12,7	 0,7	 -6,4	 7,9	 8,4	 6,9
Norge 	 10,7	 8,1	 6,1	6,2	 1,6	 7,6	 3,9	 4,7

Kilde: Regnskapstall for Norge: Statistisk sentralbyrå. Forøvrig OECD.
Samlet Tyskland fra 1992.

Tabell C6: Import av varer og tjenester
Prosentvis volumendring fra foregående år

	1994 	 1995	 1996
1989	 1990	 1991	 1992	 1993	 anslag	 prognose	 prognose

Danmark 	 4,4	 2,4	 4,9	 -0,5	 -4,2	 12,5	 7,2	 5,6
Frankrike 	 8,2	 6,3	 2,8	 1,1	 -3,7	 6,3	 6,4	 6,5
Italia 	 7,6	 8,0	 3,4	 4,6	 -7,3	 7,7	 5,4	 6,2
Japan 	 17,6	 8,6	 -4,1	 -0,4	 3,1	 9,1	 7,9	 8,3
USA 	 3,8	 3,0	 -0,5	 8,7	 10,7	 12,5	 7,8	 5,9
Storbritannia 	 7,4	 1,0	 -5,4	 6,2	 2,9	 5,9	 7,4	 7,7
Sverige 	 7,1	 0,7	 -5,0	 1,3	 -0,4	 10,0	 6,7	 6,0
Tyskland)1 	8,8	 12,4	 12,1	 3,8	 -6,3	 7,1	 6,4	 7,3
Norge 	 0,9	 2,2	 1,7	 2,8	 3,2	 7,2	 5,5	 4,3

Kilde: Regnskapstall for Norge: Statistisk sentralbyrå. Forøvrig OECD.
Samlet Tyskland fra 1992.
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Tabell C7: Privat konsumdeflator
Prosentvis endring fra foregående år

	1994 	 1995	 1996
1989	 1990	 1991	 1992	 1993	 anslag	 prognose	 prognose

Danmark 	 5,0	 2,6	 2,2	 2,1	 1,7	 2,0	 2,5	 3,0
Frankrike 	 3,5	 2,9	 3,2	 2,4	 2,1	 1,8	1,6	 1,7
Italia 	 6,3	 6,2	 6,8	 5,3	 4,7	 3,9	 3,3	 3,1
Japan 	 1,8	 2,6	 2,5	 2,1	 1,0	 0,8	 0,5	 0,6
USA 	 4,9	 5,2	 4,3	 3,2	 2,5	 2,2	3,1	 3,6
Storbritannia 	 5,9	 5,3	 7,4	 4,7	 3,5	 2,6	2,7	 2,9
Sverige 	 6,9	 9,6	 10,1	 2,6	 6,1	 3,1	 3,4	 3,0
Tyskland°  	 3,1	 2,7	 3,6	 4,6	 3,9	 2,6	 2,1	 2,2
Norge 	 4,3	 4,8	 4,1	 2,6	 1,9	 1,4	 2,0	 2,2

Kilde:Regnskapstall for Norge: Statistisk sentralbyrå. Forøvrig OECD.
Samlet Tyskland fra 1992.

Tabell C8: Arbeidsledighet
I prosent av den totale arbeidsstyrken l

	1994 	 1995	 1996
1989	 1990	 1991	 1992	 1993	 anslag	 prognose	 prognose

Danmark 	 9,3	 9,5	 10,5	 11,2	 12,2	 12,0	 10,8	 10,1
Frankrike 	 9,4	8,9	 9,5	 10,4	 11,7	 12,6	 12,3	 11,7
Italia 	 10,9	 11,1	 11,0	 11,6	 10,4	 11,3	 11,2	 11,0
Japan 	 2,3	 2,1	 2,1	 2,2	 2,5	 2,9	 3,0	 2,9
USA2 	5,2	 5,5	 6,7	 7,4	 6,8	 6,1	 5,6	 5,6
Storbritannia 	 7,1	5,9	 8,3	 9,9	 10,2	 9,4	 8,7	 7,9
Sverige 	 1,4	 2,0	 2,9	 5,3	 8,2	 7,9	 7,7	 7,5
Tyskland2) 3)  	5,5	 4,9	 4,3	 7,7	 8,8	 9,6	 9,1	 8,6
Norge 	 4,9	5,2	 5,5	 5,9	 6,0	 5,4	 5,2	 4,8

Kilde:Historiske tall for Norge: AKU-tall fra Statistisk sentralbyri. Forøvrig OECD.
Alle land unntatt Danmark Niger ILO-definisjon av ledighet. Unntatt militære styrker. 3 Samlet Tyskland fra 1992.
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Tabell Dl: Sverige

1994/95
1992	 1993	 1994

Nov.	 Des.	 Jan.	 Feb.	 Mars April

Sesongjusterte tall:
Total industriproduksjon	 1990=100	 93,4	 94,4	 104,3	 111,2	 112,8	 109,9	 111,9	 ••
Arbeidsløshetsprosent	 5,3	 8,2	 8,0	 7,2	 7,4	 8,2	 7,6	 7,6	 7,2

Ujusterte tall:
Ordretilgang I 	1990.100	 94,7	 102,0	 121,5	 135,0 147,0	 128,0	 133,0
Konsumprisindeks 	 1990=100	 111,8	 117,0	 119,6	 120,7	 120,5	 120,9	 121,4	 121,9 122,7

Verdi av tilgang på nye ordrer til industrien.

Tabell D2: Danmark

1994/95
1992	 1993	 1994

Okt.	 Nov.	 Des.	 Jan.	 Feb. Mars

Sesongjusterte tall:
Detaljomsetningsvolum	 1990=100	 101	 102	 108	 110	 110	 108	 111	 111	 ••

Arbeidsløshetsprosent	 11,2	 12,3	 12,1	 11,4	 11,1	 10,9	 10,7	 10,6	 10,4

Ujusterte tall:
Ordretilgang l 	1990=100	 107	 102	 122	 119	 133	 136	 137	 121	 ••
Konsumprisindeks	 1990=100	 104,5	 105,9	 108,0	 108,7 108,9 108,9 109,0 109,4 109,8

Verdi av tilgang på nye ordrer til industrien.

Tabell D3: Storbritannia

1994/95
1992	 1993	 1994

Nov.	 Des.	 Jan.	 Feb.	 Mars April

Sesongjusterte tall:
Total industriproduksjon	 1990=100	 95,6	 98,1	 103,2	 104,2	 104,7	 104,6	 104,9	 ••

Ordretilgang 1 	1990=100	 88	 89	 103	 97	 119	 82	 115	 ••

Detaljomsetningsvolum	 1990=100	 99,6	 103,0	 106,6	 107,1	 107,6	 106,3	 107,7	 107,6	 ••

ArbeidslOshetsprosent	 9,8	 10,3	 9,3	 8,8	 8,5	 8,4	 8,4	 8,3	 8,2

Ujusterte tall:
Konsumprisindeks	 1990=100	 110,0	 111,9	 114,6	 115,5	 116,0	 115,9	 116,6	 117,1

Volumet av tilgangen på nye ordrer til verstedindustrien fra innenlandske kunder.

Tabell D4: Tyskland (vest)

1994/95
1992	 1993	 1994

Nov.	 Des.	 Jan.	 Feb.	 Mars April

Sesongjusterte tall:
Total industriproduksjon	 1991=100	 101,0	 93,6	 96,7	 98,4	 100,7	 ••
Detaljomsetningsvolum	 1990=100	 103,4	 99,4	 97,5	 95,0	 97,0	 ••
Arbeidsloshetsprosent	 6,7	 8,3	 9,2	 9,1	 9,1	 9,2	 9,1	 9,2	 9,2

Ujusterte tall:
Konsumprisindeks	 1990=100	 107,6	 112,0	 115,4	 116,1	 116,3	 116,8	 117,3	 117,4 117,7
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Tabell D5: Frankrike

1994/95
1992	 1993	 1994

Nov.	 Des.	 Jan.	 Feb. Mars April

Sesongjusterte tall:
Total industriproduksjon	 1990=100	 100,3	 97,5	 101,3	 102,6 103,5 103,7	 ••
Arbeidsloshetsprosent	 10,4	 11,7	 12,5	 12,4	 12,4	 12,3	 12,3	 12,2	 12,2

Ujusterte tall:
Konsumprisindeks	 1990=100	 105,7	 107,9	 109,7	 110,3	 110,2	 110,5	 110,9	 111,2

Tabell D6: USA

1994/95
1992	 1993	 1994

Nov.	 Des.	 Jan.	 Feb. Mars April

Sesongjusterte tall:
Total industriproduksjon	 1990=100	 101,6	 105,7	 111,4	 113,5	 114,8	 115,3	 115,3	 115,0	 ••
Ordretilgang	 Mrd. dollar 122,5	 133,1	 151,7	 159,3	 162,3	 164,5	 163,3	 164,1	 ••
Detaljomsetningsvolum2 	Mrd. dollar 138,7	 146,0	 155,3	 159,6 159,7 159,9 158,1	 158,3
ArbeidslOshetsprosent 3) 	7,3	 6,7	 6,1	 5,6	 5,4	 5,6	 5,4	 5,4	 5,7

Ujusterte tall:
Konsumprisindeks	 1990=100	 107,1	 110,1	 112,9	 114,1	 114,1	 114,5	 114,9	 115,2	 ••

Verdi av tilgang på nye ordrer på varige varer.
2 I 1987-priser.
3Tallene for 1994 er ikke sammenlignbare med tidligere år.

Tabell D7: Japan

1994/95
1992	 1993	 1994

Okt.	 Nov.	 Des.	 Jan.	 Feb. Mars

Sesongjusterte tall:
Industriproduksjon 1 	1990=100	 95,5	 91,2	 91,9	 92,3	 95,0	 94,7	 93,1	 95,5	 97,5
Ordretilgang2 	Mrd. yen	 1546	 1441	 1436	 1412	 1445	 1548	 1463	 1518	 ••
Arbeidsloshetsprosent	 2,2	 2,5	 2,9	 3,0	 2,9	 2,8	 2,9	 2,9	 3,0

Ujusterte tall:
Konsumprisindeks	 1990=100	 105,0	 106,4	 107,1	 107,8	 107,5	 107,2	 107,2	 106,8	 106,7

Industriproduksjon og gruvedrift.
2 Verdien av tilgangen på nye ordrer til maskinindustrien fra innenlandske kunder.
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