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KONJUNKTURTENDENSENE I FEBRUAR

I 	 Vest-Europa 	 har samlet produksjon og etterspørsel gått sterkt ned etter at

konjunkturtilbakeslaget satte inn for om lag ett år siden. Men konjunkturnedgangen er trolig mindre

kraftig nå enn for et halvt år si den. I Vest-Tysk land avtar samlet produksjon og etterspørsel nå

bare svakt etter den kraftige nedgangen gjennom 2. og 3. kvartal i fjor, og i Frankrike fortsetter

den svake oppgangen. Men i Storbritannia og Italia er konjunktursvikten fortsatt markert.

I fem av de seks små EF-landene (Belgia, Danmark, Irland, Luxembourg og Nederland) er indu-

striproduksjonen etter oppgaver fram til november i fjor å dømme, i til dels kraftig nedgang. Også

i Sverige viser industriproduksjonen svikt, og myndighetene har flere ganger i den senere tid justert

ned sine prognoser for veksten i bruttonasjonalproduktet fra 1980 til 1981. - Prisstigningen er

fortsatt kraftig i de fleste land. I november var det veide gjennomsnittet av konsumprisindeksene

for EF-landene 13,4 prosent høyere enn i samme måned året før. - Tallet på arbeidsløse tiltar kraf-

tig i en rekke land, blant annet i Storbritannia, Vest-Tyskland, Danmark, Belgia, Nederland og Irland.

I januar var 8,5 millioner arbeidsløse i EF-området, eller 1,8 millioner flere enn ett år tidligere.

Arbeidsløshetsprosenten for EF-området sett under ett var 7,5 i januar.

I 	 Sambandsstatene 	 øker samlet produksjon og etterspørsel svært langsomt

sammenliknet med hva som er normalt tidlig i en konjunkturoppgang. Den private innenlandsetterspør-

selen blir bremset av høy og vedvarende prisstigning og høyt rentenivå. Utenlandsetterspørselen av-

tar svakt. - President Reagan la nylig fram forslag til endringer i de offentlige budsjetter for

finansåret 1981/82 (fra 1. oktober 1981 til 30. september 1982). Etter forslaget skal veksten i

skatter og avgifter dempes, og statens utgifter reduseres med om lag 35 milliarder dollar i forhold

til det opprinnelige budsjettforslaget lagt fram av Carter-administrasjonen.

I 	 Japan 	 er samlet produksjon og etterspørsel fortsatt i oppgang, men veksten er svak.

Okt eksport og høyere investeringer utenom boliger gir de kraftigste vekstimpulsene. Konsumet tiltar

bare svakt og boliginvesteringene viser svikt. - Prisstigningen er avtakende. Men arbeidsløsheten

øker noe.

INDUSTRIPRODUKSJONEN I VEST-EUROPA
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I 	 Storbri tanni a 	 fortsetter konjunkturnedgangen, og det er fare for at konjunk-

turtilbakeslaget blir det kraftigste siden 19 30-årene. Det føres fortsatt en stram økonomisk politikk,

og både den offentlige og private etterspørselen avtar - særlig den private investeringsetterspørsel

utenom boliger. Utenlandsettersporselen endrer seg lite, men volumet av importen går forholdsvis kraf-

tig ned som følge av svikten i innenlandsetterspørselen. Prisstigningen er fortsatt høy, men klart

avtakende. Tallet på arbeidsløse øker kraftig.

Konkurranseevnen overfor utlandet er blitt sterkt forverret i løpet av de siste to årene både

som følge av sterk lønnsøkning og høyere pundkurs. Fra 3. kvartal 1978 til 3. kvartal 1980 økte de

relative lønnskostnaderl) pr. produsert enhet med nesten 45 prosent og de relative priser for eksport

av industriprodukter med om lag 20 prosent. Etter tidligere erfaringer slår endringer i konkurranse-

evnen ut i endringer i markedsandelene med et visst etterslep. En har derfor grunn til å tro at

britisk industri vil tape markedsandeler både hjemme og ute i tiden framover.

Industriproduksjonen passerte en konjunkturtopp rundt halvårsskiftet 1979. Den avtok for-

holdsvis moderat i resten av Aret, men viste kraftig svikt gjennom 1980. Fra november 1979 til novem-

ber 19 80 falt den sesongkorrigerte indeksen for industriproduksjonen med hele 15 prosent. Produksjonen

både til konsum, investeringer og vareinnsats var i nedgang gjennom fjoråret.

Arbeidsløsheten tok til å øke kraftig i 2. kvartal i fjor. Gjennom resten av året steg tallet

på arbeidsløse med om lag 3/4 millioner til 2,2 millioner i desember etter ukorrigerte oppgaver.

Arbeidsløshetsprosenten var da 8,8 (sesongkorrigert) mot 6,4 i juni og 5,4 i desember året før.

Vol umet av nye ordrer fra innenlandske kunder ti 1 verkstedindustrien har vært i nedgang si den

årsskiftet 1979/80. I sin desemberrapport regnet OECD med en nedgang i volumet av private investerin-

ger utenom boliger og volumet av offentlige investeringer på henholdsvis 9 prosent og 10i prosent (se-

songkorrigere årlige rater) fra annet halvår 1980 til første halvår 1981.

Boligetterspørselen var i kraftig nedgang gjennom 1980. I september-november i fjor represen-

terte nye kontrakter til boligbyggefirmaene et byggevolum hele 36 prosent lavere enn i samme periode

ett år tidligere. OECD venter at etterspørselen etter nye boliger vil ta seg forholdsvis kraftig opp

igjen i løpet av første halvår 1981. I sin desemberrapport regnet OECD med en vekst i volumet av de

private boliginvesteringer på 6 3/4 prosent (sesongkorrigert årlig rate) fra annet halvår 1980 til

første halvår 1981. Ut fra utviklingen i ordretilgangen ti 1 boll gbyggefi rmaene, og tatt i betraktning

de svake konjunkturutsiktene og den høye arbeidsløsheten, virker prognosene fra OECD optimistiske.

Volumet av det private konsumet gikk ned fra første til annet halvår 1980. Etter sesongkorri-

gerte oppgaver over detaljomsetningsvolumet fram til desember i fjor å dømme endrer konsumetterspør-

selen seg nå lite.

Prisstigningen er fortsatt høy. Men stigningstakten i konsumprisene var klart lavere i annet

halvår i 1980 enn i forste. I desember var konsumprisindeksen 15,1 prosent høyere enn i samme måned

året for. - Lønnen til industriarbeiderne steg også markert svakere i siste halvår i fjor enn i den

foregående tolvmånedersperioden. I desember var ukelønnen for industriarbeidere 13,4 prosent høyere

enn ett år tidligere.

Volumet av vareeksporten passerte en konjunkturtopp i 1. kvartal i fjor og var resten av året

i moderat nedgang. Volumet av vareimporten var i til dels kraftig nedgang gjennom hele 1980. Fra

desember 1979 til desember 1980 gikk importvolumet ned med hele 12,6 prosent. - Driftsregnskapet

overfor utlandet viser foreløpig et overskott på 4,7 milliarder dollar i 1980, mot et underskott på

3,9 milliarder dollar året for. Etter OECD's desemberprognoser blir overskottet på driftsregnskapet

anslagsvis 4,4 milliarder dollar i 1981.

I 	 Vest-Tyskl and 	 er samlet produksjon trolig i svak nedgang etter det kraftige

fallet gjennom 2. og 3. kvartal i fjor. Den offentlige konsumetterspørselen gir visse vekstimpulser,

men investeringsetterspørselen viser svikt. Det private konsumet endrer seg lite, og varehandelen

med utlandet gir ingen vekstimpulser. Prisstigningen er moderat. Men tallet på arbeidsløse er fort-

satt høyt og var i oppgang gjennom hele 1980.

1) Forholdet mellom lønnskostnader i Storbritannia og i de viktigste konkurrentlandene regnet i felles
valuta.
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Etter beregninger offentliggjort tidlig i januar venter de fem største forskningsinstituttene

en nedgang i volumet av bruttonasjonalproduktet på 1 prosent fra 1980 til 1981. OECD regnet i sin

desemberrapport med en nedgang pa 1/4 prosent, mens myndighetene i Vest-Tyskland ventet en økning på

prosent etter budsjettforslaget for 19 81 offentliggjort i slutten av januar.

Industriproduksjonen passerte en konjunkturtopp i februar i fjor og var det følgende halve

året i kraftig nedgang. Fra 2. til 3. kvartal falt den sesongkorrigerte industriproduksjonsindeksen

med hele 3,7 prosent. Men mot slutten av året ble konjunkturtilbakeslaget i industriproduksjonen

mindre kraftig. Fra 3. til 4. kvartal gikk den sesongkorrigerte industriproduksjonsindeksen ned med

1,3 prosent. Delindeksene for produksjon etter anvendelse for 3. og 4. kvartal viser at det stort

sett var produksjonsutviklingen for halvfabrikat og råvarer som bidro ti 1 avdempingen i nedgangstakten

for samlet industriproduksjon. Delindeksene for produksjon av konsumvarer og investeringsvarer viste

fortsatt forholdsvis kraftig nedgang.

Tallet på arbeidsløse passerte et bunnpunkt rundt årsskiftet 1979/80 og har si den vært i

kraftig oppgang. I januar var det etter sesongkorrigerte oppgaver vel 1 million arbeidsløse, om lag

200 000 flere enn da bunnpunktet ble passert. Arbeidsløshetsprosenten var, etter ukorrigerte oppgaver,

5,6 i januar mot 4,5 i samme måned i fjor.

Investeringsetterspørselen er både for bygg og anlegg og maskiner og utstyr nå i nedgang,

etter Ifo-instituttets ordreindikatorer å dome. I sin desemberrapport regner OECD-sekretariatet med

en nedgang i volumet av de samlede bruttoinvesteringer i fast realkapital på 3 1/4 prosent (sesong-

korrigert årlig rate) fra annet halvår 19 80 til første halvår 1981.

Volumet av det private konsumet gikk noe ned fra første til annet halvår i fjor. Etter detalj-

omsetningsvolumet å dømme endrer den private konsumetterspørselen seg nå lite.

Prisstigningen er fortsatt moderat. I desember var engrosprisene og konsumprisene henholdsvis

5,5 prosent og,6,7 prosent høyere enn i samme maned ett år tidligere. - Timefortjenesten i industrien

var i september-november 7,5 prosent høyere enn i samme periode året før.

Bade volumet av vareeksporten og vareimporten passerte en konjunkturtopp rundt årsskiftet

1979/80 og gikk noe ned i 19 80 - særlig gjennom siste halvår. I september-november var eksporten og

importen henholdsvis 3,3 prosent og 2,6 prosent lavere enn et halvt år tidligere. - Underskottet på

driftsregnskapet overfor utlandet er anslått ti 1 17,2 milliarder dollar i 1980 og 10,5 milli arder

dollar i 1981 etter OECD's desemberrapport.

I 	 F rank rik e 	 oker samlet produksjon og etterspørsel svært svakt. Vekstimpulsene

kommer i første rekke fra offentlig etterspørsel, men også volumet av det private konsumet øker noe.

Private investeringer viser derimot svikt. Prisstigningen er fortsatt høy og endrer seg lite. Ar-

bei dsløsheten tiltar.

Volumet av bruttonasjonalproduktet økte med 1 3/4 prosent fra 1979 til 1980 etter OECD's

anslag. OECD-sekretariatet regner i sin desemberrapport med en vekst i samlet produksjon på 1 prosent

fra 19 80 til 1981.

Industriproduksjonen passerte en konjunkturtopp sensommeren 19 79 og har siden avtatt. Fra

juni-august til september-oktober i fjor gikk den sesongkorrigerte industriproduksjonsindeksen ned

med 3,5 prosent. Nedgangen i fjor høst var i forste rekke et resultat av svikt i produksjonen av

konsumvarer. I første halvdel av fjoråret var det først og fremst produksjonen av innsatsvarer som

bidro ti 1 nedgangen. Investeringsvareproduksjonen gikk bare svakt ned gjennom 1980.

Arbeidsløsheten har økt gjennom alle de siste fire årene om en ser bort fra sesongsvingninger

og tilfeldige utslag. Tallet på arbeidsløse steg med vel en halv million fra årsskiftet 1976/77 til

årsskiftet 1980/81. Da utgjorde tallet på registrerte arbeidsløse 1,6 millioner, eller 7,3 prosent

av arbeidsstyrken, mot 6,5 prosent ett år tidligere og om lag 4,5 prosent ved årsskiftet 1976/77.

Volumet av bruttoinvesteringene i fast realkapital økte bare svakt gjennom siste halvdel av

fjoraret. Boliginvesteringene - både offentlige og private - viste svikt, og private investeringer

utenom boliger økte bare svakt. Men offentlige investeringer utenom boliger gikk forholdsvis kraftig

opp. OECD regner i sine seneste offisielle prognoser med en volumnedgang i faste bruttoinvesteringer

på prosent (sesongkorrigert årlig rate) fra annet halvår 1980 til forste halvår 1981.
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Lagerinvesteringene bidro til å dempe veksten i samlet produksjon gjennom 1980 og vi 1 ha samme

vi rkning på bruttonasjonalproduktet også i første hal vår 19 81 etter de ferskeste offisielle prognosene

fra OECD.

Konsumetterspørselen tiltar svakere enn i fjor. Fra annet halvår i fjor til første halvår i

år venter OECD en økning i volumet av det private konsumet på 1 1/4 prosent (sesongkorrigert årlig

rate). Også offentlig konsum vi 1 øke noe svakere enn gjennom 19 80 som folge av den stramme finans-

poli tikken.

Prisstigningen er fortsatt sterk og endrer seg lite. I desember var konsumprisindeksen

13,6 prosent høyere enn i samme måned året før.

Volumet av vareeksporten endret seg. gjennomgående lite i forste halvår i fjor, mens veksten

i volumet av vareimporten vedvarte. Rundt halvårsskiftet passerte importvolumet trolig en konjunk-

turtopp og viste tegn til å avta utover hosten, blant annet som følge av svakere import for lager.

Eksportvolumet endret seg fortsatt lite i annet halvår i fjor. I sine seneste offisielle prognoser

regner OECD med at vareeksporten vi 1 ta seg noe opp gjennom første halvår i år, mens vareimporten

fortsatt vil avta som følge av svak innenlandsetterspørsel. OECD venter at driftsregnskapet overfor

utlandet vi 1 vise stadig mindre månedlige underskott gjennom 1981. For året under ett ventes under-

skottet å svare ti 1 6,2 milliarder amerikanske dollar.

I 	 I tal i a 	 er samlet produksjon og etterspørsel fortsatt i nedgang. Prisstigningen

endrer seg lite og er svært sterk. Tallet på arbeidsløse er høyt.

Etter de ferskeste offisielle beregninger fra OECD økte bruttonasjonalproduktet med 6,4 pro-

sent (sesongkorrigert årlig rate) fra annet halvår 19 79 ti 1 første halvår 1980 og gikk ned med

3i prosent (sesongkorrigert årlig rate) fra første ti 1 annet halvår 1980. Også for inneværende halv-

år vi 1 samlet produksjon bli lavere enn i foregående halvår etter OECD's prognoser.

Industriproduksjonen passerte en konjunkturtopp utpå senvinteren eller våren i fjor og gikk

sterkt ned utover sommeren. Tendensen var noe uklar mot slutten av 1980, men trolig er den fortsatt

i nedgang.

Etter en utvalgsundersakelse i begynnelsen av september var det 1,7 millioner arbeidsløse.

Dette svarer til en arbeidsloshetsprosent på 7,6, mot 8,3 ett år tidligere.

Volumet av samlet innenlandsk etterspørsel gikk ned med hele 3 3/4 prosent (sesongkorrigert

årlig rate) fra første til annet halvår 19 80 etter OECD's beregninger, offentliggjort i desember.

Fra annet halvår 19 80 til forste halvår 1981 venter OECD-sekretariatet en nedgang i innenlandsetter-

sporselen på l prosent (sesongkorrigert årlig rate). Både det private konsumet og de samlede

bruttoinvesteringer ventes å gå ned, mens offentlig konsumetterspørsel vil øke etter beregningene.

Prisstigningstakten er fortsatt svært høy. I november i fjor var konsumprisindeksen hele

22 prosent høyere enn i samme måned året for. - Månedsfortjenesten i industri var i august-oktober

18 prosent høyere enn ett år tidligere.

Volumet av vareeksporten passerte en konjunkturtopp rundt årsskiftet 1979/80 og var i nedgang

gjennom 19 80 fram til oktober (senere tall foreligger ennå ikke). Volumet av vareimporten endret seg

gjennomgående lite i fjor, og underskottet på varebalansen økte gjennom de tre første kvartalene av

1980. Bytteforholdet for varer forverret seg gjennom forste halvår, men viste tegn til å bedre seg

noe igjen utover hosten. For hele 19 80 venter OECD et underskott på varebalansen på 12,2 milliarder

dollar. OECD regner med at eksporten i 1981 vi 1 ta seg opp tidligere og noe sterkere enn importen.

Etter OECD's seneste prognoser ventes et underskott på samlet driftsregnskap overfor utlandet på

2,3 milliarder dollar i 1981, mot 5,3 milliarder i 1980.

I 	 S ve ri ge 	 øker samlet produksjon og etterspørsel svært svakt. Den offentlige etter-

sporsel gi r vekstimpulser, men både det private konsumet og de private investeringene endrer seg trolig

lite. Arbeidsløsheten tiltar svakt. Men prisstigningen er avtakende. - En ny lønnsavtale som er

sluttet mellom partene pd arbeidsmarkedet omfatter blant annet bestemmelser om indeksregulering av

lønningene dersom prisstigningen blir høyere enn 8,9 prosent og 6,5 prosent gjennom henholdsvis 19 81
og 1982.
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Etter det foreløpige nasjonalbudsjettet for 1981, lagt fram i januar, regner Ekonomideparte-

mentet med svært svak vekst i samlet produksjon gjennom 1981. Samlet innenlandsk etterspørsel ventes

å gå ned fra 19 80 til 1981, mens Ekonomidepartementet regner med at utenrikshandelen netto vi 1 bidra

til vekst i bruttonasjonalproduktet.

Volumet av bruttonasjonalproduktet økte med 2,2 prosent fra 1979 til 1980 etter det foreløpige

nasjonalbudsjettet for 1981, men Ekonomidepartementet ventet i januar at samlet produksjon bare vil øke

med 0,7 prosent fra 1980 til 1981. Departementet har senere justert prognosen ned og venter nå at

volumet av bruttonasjonalproduktet vil øke med 0,4 prosent fra 1980 til 1981.

Industriproduksjonen passerte en konjunkturtopp rundt årsskiftet 1979/80 og har siden økt

svakere enn trendenl ), når en ser bort fra sesongsvingninger og tilfeldige utslag. Utover høsten i

fjor viste den sesongkorri gerte produksjonsindeksen tegn ti 1 di rekte nedgang. I september-november

var industriproduksjonen vel 3 prosent (sesongkorrigert) lavere enn i foregående tremånedersperiode.

- Ved konjunkturtoppen for vel ett år si den lå produksjonen om lag på same nivå som da forrige

konjunkturtopp ble passert i 1974. Men etter en konjunkturbarometerundersokelse rapporterte bare

50 prosent av foretakene full kapasitetsutnytting ved den siste konjunkturtoppen, mot 70-75 prosent

ved forrige topp i 1974. Forskjellen skyldes trolig i vesentlig grad "flaskehalser" av ulike slag.

Tallet på arbeidsløse var i svært moderat nedgang gjennom 1979 og første halvår 1980. De

seneste sesongkorrigerte oppgavene fram til desember viser at arbeidsløsheten økte noe gjennom

siste halvår i fjor. Etter ukorrigerte oppgaver var tallet på arbeidsløse 86 000 i desember, svarende

til 2,0 prosent av arbeidstakerne.

Volumet av bruttoinvesteringene i fast realkapital økte svakere enn bruttonasjonalproduktet

fra 1979 til 1980 - bare med 1,5 prosent. Boliginvesteringene viste svikt (-8,0 prosent), mens pri-

vate investeringer ellers (medregnet investeringer i statsforetak) økte forholdsvis sterkt (+3,6 pro-

sent). Særlig gjaldt dette industriinvesteringene (+16,4 prosent). Statlige og kommunale invester-

inger økte med henholdsvis 8,0 og 2,5 prosent fra 1979 ti 1 1980. I det foreløpige nasjonalbudsjettet

for 1981 regner Ekonomidepartementet med en nedgang i volumet av bruttoinvesteringene i fast real-

kapital på 0,4 prosent fra 1980 til 1981. Det ventes svakere vekst i industriinvesteringene og stat-

lige investeringer og fortsatt nedgang i boliginvesteringene.

Volumet av det private konsumet endrer seg trolig lite. I det foreløpige nasjonalbudsjettet

regner Ekonomidepartementet med en nedgang i det private konsumet på 0,3 prosent fra 1980 til 1981,

mot en økning på 0,3 prosent fra 1979 til 1980.

Prisstigningen er fortsatt høy. Fra desember 19 79 ti 1 desember 1980 økte konsumprisene med

14,0 prosent. - Den nye toårige lønnsavtalen mellom partene på arbeidsmarkedet gjelder fra og med

1. januar 1981 og gir en avtalebestemt lønnsøkning på 3,6 prosent gjennom 1981 (fra desember 1980 til

desember 1981) og 3,5 prosent gjennom 1982. Avtalen omfatter også bestemmelser om indeksregulering

av lønningene. Dersom konsumprisene stiger med mer enn 8,9 prosent gjennom 1981 og 6,5 prosent gjen-

nom 19 82 vil det bli gitt en kompensasjon for 65 prosent av ytterligere prisstigning.

Volumet av vareeksporten og vareimporten økte kraftig i 1979 og inn i 1980. Men gjennom 1980

har veksttakten avtatt sterkt både for eksporten og importen. Volumet av vareeskporten og vareimpor-

ten endrer seg nå trolig lite, eller er svakt avtakende. Underskottet på varebalansen er anslått til

11,5 milliarder kroner i 1980 og 10,5 milliarder kroner i 1981, mens samlet driftsbalanse etter anslag

og prognoser i det foreløpige nasjonalbudsjettet vil vise et underskott på 20,5 milliarder svenske

kroner i 1980 og 22,8 milliarder svenske kroner i 1981.

I 	 S amb an dssta tene 	 fortsetter konjunkturoppsvinget. Men høy og unedret pris-

stigning sammen med det høye rentenivået bidrar til å dempe den private konsumetterspørselen og inves-

teringsetterspørselen, og det er nå fare for at samlet produksjon igjen vil vise markert svakere vekst.

Blant annet har presidentens økonomiske rådgivere nylig utgitt prognoser som viser en svakere økonomisk

utvikling i 19 81 enn tidligere prognoser, og DRI (Data Resources Inc.) regner i sin prognose i februar

ti 1 og med med di rekte nedgang i samlet produksjon gjennom de to første kvartalene av 1981. Arbeids-

løsheten er fortsatt høy og endrer seg lite.

1) Estimert langtidsvekst.
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Den sesongkorrigerte kurven for samlet produksjon gjennom 1980 viser kraftig fall gjennom

forste halvår og ny oppgang gjennom annet halvår. I 4. kvartal i fjor var volumet av bruttonasjonal-

produktet på samme nivå som ett år tidligere og 1 1/4 prosent høyere enn i foregående kvartal.

Industriproduksjonen viste om lag samme forløp som samlet produksjon gjennom 1980; men den

sesongkorrigerte industriproduksjonsindeksen steg med hele 15 prosent (sesongkorrigert årlig rate)

gjennom siste halvår i fjor. Ved utgangen av året var den likevel 2 prosent lavere enn ett år tid-

ligere og 3 prosent lavere enn da siste konjunkturtopp ble passert i forste kvartal 1979.

tied produksjonssvikten i første halvår i fjor steg tallet på arbeidsløse kraftig til 8 milli-

oner i juli. Senere har arbeidsløsheten endret seg lite. I januar i år var tallet på arbeidsløse

7,8 millioner etter sesongkorrigerte oppgaver. Arbeidsløshetsprosenten var da 7,5, mot 6,0 ett år

tidligere. Sysselsettingen tok seg opp igjen i annet halvår i fjor etter nedgang i 2. kvartal.

Volumet av de private bruttoinvesteringene i fast realkapital passerte en konjunkturtopp

rundt halvårsskiftet 1979 og var i nedgang gjennom de neste tolv månedene. Utover i siste halvår

i fjor viste boliginvesteringene tegn til å ta seg noe opp etter kraftig 411 gjennom første halvår.

Men andre private investeringer gikk ned også gjennom de to siste kvartalene i fjor. Den private

investeringsetterspørselen endrer seg nå trolig lite. Verdien av nye ordrer til investeringsvare-

industrien - skjønnsmessig korrigert for prisstigningen - er fortsatt i nedgang, mens volumet av

igangsatte boliger økte gjennom siste halvår i fjor - riktignok fra et svært lavt nivå i juni.

For de offentlige utgiftene (målt i faste priser) regnet OECD i sin desemberrapport med en

nedgang på 2 prosent (sesongkorrigert årlig rate) fra annet halvår 19 80 til første halvår 1981.

Den private konsumetterspørselen gikk noe opp gjennom siste halvår i fjor. Etter de ferskeste

sesongkorrigerte nasjonalregnskapstall økte volumet av det  private konsumet med 1,4 prosent fra 3.

til 4. kvartal. Konsumetterspørselen hemmes fortsatt av høyt rentenivå og svak utvikling i de privat-

disponible realinntektene. Det private konsumet øker nå bare svakt, og det lå ved inngangen til 1981

ikke høyere enn umiddelbart for den kraftige nedgangen gjennom første halvår i fjor. Detaljomsetnings-

volumet (sesongkorrigert) var i 4. kvartal i fjor hele 3,8 prosent lavere enn gjennomsnittet for 1979.

Prisstigningen er fortsatt Ivy og konsumprisindeksen endret seg lite gjennom annet halvår i

fjor. I desember var konsumprisene 12,4 prosent høyere enn i samme måned ett år tidligere. - Time-

fortjenesten i industri var i desember 10,4 prosent høyere enn på samme tid året før.

Volumet av vareeksporten passerte en konjunkturtopp i 1. kvartal i fjor og var i moderat ned-

gang i resten av 1980. Fra 3. til 4. kvartal gikk eksportvolumet ned med 1,0 prosent etter sesong-

korrigerte oppgaver. Også volumet av vareimporten passerte en konjunkturtopp i 1. kvartal og gikk

siden kraftig ned fram til sommeren, samtidig som produksjonen viste svikt. Men utover hosten var

nedgangstakten klart mer avdempet. Mot slutten av fjoråret endret importvolumet seg lite etter at

innenlandsetterspørselen tok seg opp igjen i fjor høst. - Etter de ferskeste offisielle anslag viste

varebalansen et underskott på 26,7 milli arder dollar i 1980, mot 29,5 i 1979.

I 	 Japan 	 øker samlet produksjon svært svakt etter japansk målestokk, og arbeidslos-

heten er i oppgang. Fortsatt gir både investeringsetterspørselen og utenlandsettersporselen de ster-

keste vekstimpulsene. Konsumetterspørselen - særlig den offentlige - tiltar bare svakt. - Prisstig-

ningen er avtakende.

Etter OECD's ferskeste offisielle anslag økte volumet av bruttonasjonalproduktet bare med

2 3/4 prosent (sesongkorrigert årlig rate) fra forste til annet halvår i fjor. OECD-sekretariatet

venter en noe kraftigere vekst i samlet produksjon fra annet halvår 19 80 til første halvår 1981.

Industriproduksjonen er i nedgang. Både produksjonen av halvfabrikat og produksjonen av ikke-

varige konsumgoder viser svikt. Investeringsvareproduksjonen tiltar bare svakt, men produksjonen av

varige konsumgoder er fortsatt i kraftig oppgang.

Tallet på arbeidsløse økte noe gjennom siste halvår i fjor, men er fortsatt lavt. Etter

sesongkorrigerte oppgaver var det 1,3 millioner arbeidsløse i november 1980. Arbeidsløshetsprosenten

var da 2,1, mot 2,0 i samme måned ett år tidligere.

Volumet av de offentlige bruttoinvesteringer gikk kraftig ned fra annet halvår 1979 til første

halvår 19 80 som følge av tilstramming i den økonomiske politikken. Men den "pakken" som ble lagt fram



av myndighetene i september i fjor omfattet blant annet opptrapping av de offentlige investeringene.

OECD regnet i sin desemberrapport med at offentlige investeringer vil øke med 6 1/4 prosent (sesong-

korrigert årlig rate) fra annet halvår 19 80 til forste halvår 1981. Private boliginvesteringer gikk

ned gjennom 1980 og viser trolig fortsatt svikt. Men den private investeringsetterspørselen utenom

boliger har holdt seg godt oppe trass i konjunkturavdempingen. Den sesongkorrigerte verdien av nye

ordrer fra innenlandske kunder til maskinindustrien var i perioden august-oktober hele 19,6 prosent

høyere enn et hal vt år tidl igere. OECD venter at vol umet av de samlede bruttoinvesteringer i fast real-

kapital vil øke med 4 prosent (sesongkorriger årlig rate) fra annet halvår 1980 til første halvår 1981.

Konsumettersporselen er trolig bare i svak oppgang. OECD regnet i sin desemberrapport med

en volumøkning i det private konsumet på 3 3/4 prosent (sesongkorrigert årlig rate) fra annet halvår

i fjor til forste halvår i år.

Prisstigningen er fortsatt høy etter japansk målestokk, men lav i forhold til prisstigningen

i en rekke av de andre store OECD-landene. I november var konsumprisene og produsentprisene hen-

holdsvis 8,4 prosent og 11,6 prosent høyere enn ett år tidligere. Kursstigningen på yen siden års-

skiftet 1979/80 har bidratt til å dempe prisstigningsimpulsene utenfra gjennom 1980, og stignings-

takten i innenlandsprisene er nå avtakende.

Volumet av vareeksporten økte gjennom 1980, mens volumet av vareimporten gikk ned. Mot

slutten av fjoråret fram til november viste sesongkorrigerte tall for varebalansen overfor utlandet

bare små underskott. De månedlige underskottene på driftsregnskapet overfor utlandet ble stadig

mindre gjennom hele 1980. OECD regner i sine seneste offisielle prognoser med at driftsunderskottet

vil gå ned fra 13,3 milliarder i 19 80 til om lag det halve i 1981.
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TABELLVEDLEGG FOR UTLANDET

Tabell 1. S t o rbri tann i a , konjunkturindikatorer

Industriprod.
Sesongkorr.

1975=100

volumSesongkorr. 	 Sesongkorr.1975=100

1) Detaljoms.-Ordretilg. 

1976=100

Arbeidsløshet Konsumpriser
Sesongkorr. Ukorrigert

1000 personer 15/1-74=100

Februar  	 105,2 	 95 	 106,0 	 1 366 	 208,9
1979

Mars  	 107,4 	 93 	 107,1 	 1 360 	 210,6
April  	 106,2 	 100 	 112,2 	 1 325 	 214,2
Mai  	 106,6 	 105 	 109,4 	 1 306 	 215,9
Juni  	 108,1 • 	 106 	 116,6 	 1 282 	 219,6
Juli  	 106,7 	 107 	 105,2 	 1 276 	 229,1
August  	 102,1 	 98 	 107,6 	 1 262 	 230,9
September  	 100,4 	 96 	 106,9 	 1 262 	 233,2
Oktober  	 102,9 	 97 	 108,2 	 1 279 	 235,6
November  	 105,2 	 108 	 110,2 	 1 284 	 237,7
Desember  	 104,4 	 93 	 108,8 	 1 298 	 239,4

1980
Januar  	 102,3 	 93 	 110,2 	 1 337 	 245,3
Februar  	 100,0 	 99 	 111,0 	 1 383 	 248,8
Mars  	 97,9 	 100 	 109,7 	 1 414 	 252,2
April  	 97,7 	 90 	 109,6 	 1 458 	 260,8
Mai  	 96,5 	 92 	 108,4 	 1 484 	 263,2
Juni  	 96,2 	 93 	 109,5 	 1 535 	 265,7
Juli  	 95,0 	 87 	 108,5 	 I 606 	 267,9
August  	 92,7 	 88 	 109,6 	 1 695 	 268,5
September  	 91,2 	 69 	 108,5 	 1 784 	 270,2
Oktober  	 90,3 	 75 	 109,7 	 1 893 	 271,9
November  	 89,7 	 109,2 	 2 028 	 274,1
Desember  	 108,4 	 2 133 	 275,6

1 981
Janaur  

	
2 235

1) Volumet av tilgangen på nye ordrer til verkstedindustrien fra innenlandske kunder.

Tabell 2. Vest-Tyskland, konjunkturindikatorer

Industri prod.
Sesongkorr.

1970=100

Ordretilg.1) Detaljoms.- Arbeidsløshet Konsumpriservolum
Sesongkorr. 	 UkorrigertSesongkorr. 	 Sesongkorr.1976=100 	 1000 personer 	 1976=1001970=100

1979
Februar  	 118 	 117,3 	 126 	 939 	 108,8
Mars  	 121 	 115,2 	 128 	 900 	 109,3
April  	 121 	 117,3 	 129 	 886 	 109,9
Mai  	 123 	 120,8 	 130	 865 	 110,2
Juni  	 124 	 115,1 	 130 	 865 	 110,8
Juli 	 126 	 116,2 	 126 	 861 	 111,5
August  	 125	 113,2 	 129	 856 	 111,6
September  	 124	 112,5 	 127 	 841 	 111,9
Oktober  	 125 	 117,0	 128 	 827 	 112,2
November  	 125 	 110,6 	 128 	 822 	 112,6
Desember  	 125 	 110,7	 126 	 810 	 113,1

1980
Januar  	 126 	 116,5 	 136 	 824 	 113,7
Februar  	 128 	 117,5 	 130 	 822 	 114,9
Mars  	 127 	 119,8 	 129	 825 	 115,6
April  	 126 	 112,9 	 126 	 838 	 116,3
Mai  	 124 	 110,7 	 124 	 857 	 116,8
Juni  	 122 	 114,1 	 124 	 885 	 117,4
Juli  	 123 	 111,5 	 129 	 912 	 117,6
August  	 121 	 109,5 	 127	 924 	 117,7
September  	 120	 104,5 	 128 	 938 	 117,7
Oktober  	 122 	 110,4 	 129 	 964 	 117,9
November  	 122 	 103,7f 	 129f 	 997 	 118,6
Desember  	 120f 	 104,5f 	 123f 	 1 046 	 119,3

1 981
Januar  	 1 039 	 120,3

1) Volumet av tilgangen på nye ordrer til investeringsvareindustrien fra innenlandske kunder.
f: Foreløpige tall.
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Tabell 3. Frankrike, konjunkturindikatorer

Industriprod. 	 Arbeidsløshet 	 Konsumpriser
Sesongkorr. 	 Sesongkorr. 	 Ukorrigert

1970=100 	 1000 personer 	 1970=100

1979
Januar  	 129 	 1 256 	 209,7
Februar  	 130 	 1 285 	 211,1
Mars  	 132 	 1 313 	 213,0
April  	 131 	 1 339 	 215,1
Mai  	 134 	 1 376 	 217,4
Juni  	 134 	 1 393 	 219,2
Juli  	 139 	 1 404 	 222,1
August  	 139 	 1 406 	 224,4
September  	 136 	 1 355 	 226,3
Oktober  	 135 	 1 340 	 229,0
November  	 134 	 1 345 	 230,5
Desember  	 136 	 1 370 	 323,3

1980
Januar  	 135 	 1 378 	 236,8
Februar  	 136 	 1 391 	 239,3
Mars  	 136 	 1 415 	 242,1
April  	 136 	 1 439 	 244,9
Mai  	 131 	 1 473 	 247,1
Juni  	 131 	 1 460 	 248,7
Juli  	 135 	 1 470 	 252,4
August  	 135 	 1 457 	 254,9
September  	 128 	 1 446 	 257,1
Oktober  	 131 	 1 442 	 259,9
November  	 128 	 1 476 	 261,7
Desember  	 1 515 	 264,0

Tabell 4. I talia, konjunkturindikatorer

Industri prod.
Sesongkorr.

1975=100

Detaljoms.-
volum

Ukorrigert
1975=100

Arbeidsløshet
Ukorrigert

1000 personer

Konsumpriser
Ukorrigert

1975=100

1979
Januar  	 120,3 	 105,1
Februar  	 126,1 	 103,1
Mars  	 122,9 	 125,9
April  	 123,5 	 117,9
Mai  	 119,7 	 121,9
Juni  	 114,3 	 122,5
Juli  	 118,5 	 112,4
August  	 118,3 	 104,3
September  	 125,6 	 126,4
Oktober  	 131,4 	 130,2
November  	 131,8 	 119,8
Desember  	 129,8 	 180,1

1980
Januar  	 132,8 	 111,3
Februar  	 138,5 	 111,3
Mars  	 137,3 	 122,8
April  	 138,5 	 120,4
Mai  	 127,6 	 125,5
Juni  	 131,6 	 122,2
Juli  	 129,5 	 122,0
August  	 111,8 	 107,9
September  	 126,2
Oktober  	 128,1
November  	 133,1
Desember 	

1 632
	

167,4
169,9
172,0

1 580 174,8
177,1
178,8

1 880 180,5
182,2
186,7

1 701 191,1
193,5
196,7

1 703 203,2
206,7
208,6

1 554 211,9
213,8
215,8

1 722 219,4
221,7
226,4
230,3
235,1
238,2



10

Tabell 5. Sverige, konjunkturindikatorer

Industriprod. Ordreti
i g. ) Detaljoms.- Arbeidsløshet Konsumpriser

Sesongkorr. 	 Ukorrigert 	
volum 	 Ukorrigert 	 Ukorrigert

korr.
1968=100 	 1970=100 	

Seson -a 	 1000 personer 	 1949=100
1.kv.1973=100

1979
Februar  	 127 	 205 	 127,0 	 94 	 487
Mars  	 127 	 252 	 88 	 489
April  	 128 	 238 	 86 	 492
Mai  	 130 	 228 	 127,1 	 72 	 495
Juni  	 132 	 313 	 97 	 497
Juli  	 132 	 146 	 86 	 501
August  	 132 	 265 	 125,8 	 102 	 508
September  	 134 	 267 	 89 	 510
Oktober  	 131 	 314 	 78 	 515
November  	 133 	 284 	 130,4 	 76 	 522
Desember  	 138 	 289 	 74 	 527

1980
Januar  	 135 	 274 	 94 	 544
Februar  	 134 	 268 	 129,3 	 82 	 552
Mars  	 136 	 280 	 76 	 555
April  	 136 	 250559
Mai  	 107 	 213 	 124,9 	 ;6 	 561
Juni  	 133 	 262 	 85 	 562
Juli  	 139 	 118 	 80 	 567
August  	 135 	 258 	 126,5 	 88 	 570
September  	 131 	 272 	 92 	 586
Oktober  	 131 	 292 	 92 	 595
November  	 131 	 256 	 96 	 598
Desember  	 128 	 86 	 601

1 981
Januar  	 108

1) Verdi av tilgang på nye ordrer til verkstedindustrien ekskl. skipsverft fra innenlandske kunder.

Tabell 6. Sambandsstatene, konjunkturindikatorer

Industriprod. Ordreti1g. 1) 	
volum2

Detaljol.- Arbeidsløshet Konsumpriser
Sesonakorr. 	 Sesongkorr. 	 Sesongkorr. 	 Ukorrigert

1967=100 	 Mrd.dollar 	 Sesongkorr. 1000 personer 	 1967=100Mrd.dollar

197 9
Februar  	 153,6 	 22,87 	 34,4 	 5 993
Mars  	 154,9 	 23,98 	 34,4 	 5 956
April  	 151,9 	 20,60 	 33,9 	 5 918
Mai  	 154,1 	 21,13 	 33,8 	 5 776
Juni  	 154,2 	 21,70 	 33,3 	 5 718
Juli  	 154,4 	 21,23 	 33,4 	 5 738
August  	 152,9 	 21,08 	 33,9 	 6 057
September  	 153,9 	 21,58 	 34,3 	 5 971
Oktober  	 153,7 	 21,07 	 33,5 	 6 132
November  	 153,3	 21,75 	 33,6 	 6 104
Desember  	 153,2 	 22,29 	 33,6 	 6 272

1980
Januar  	 153,4 	 23,86 	 34,1 	 6 500
Februar  	 153,0 	 21,48 	 33,0 	 6 454
Mars  	 152,1 	 22,59 	 31,9 	 6 543
April  	 147,9 	 22,16 	 30,9 	 7 202
Mai  	 143,4 	 19,59 	 30,5 	 7 944
Juni  	 140,3 	 19,95 	 30,7 	 7 811
Juli  	 139,1 	 21,61 	 31,6 	 8 021
August  	 140,6 	 19,37 	 31,6 	 7 942
September  	 143,4 	 21,27 	 31,8 	 7 800
Oktober  	 146,4 	 20,80 	 31,7 	 7 961
November  	 148,9 	 32,0 	 7 946
Desember  	 150,3 	 31,9 	 7 785

1 981
Januar 	

1) Verdi av tilgang på nye ordrer til investeringsvareindustrien.
2) 1967-priser.

207,1
209,1
211,5
214,1
216,6
218,9
221,1
223,4
225,4
227,5
229,9

233,2
236,4
239,8
242,5
244,9
247,6
247,3
249,4
251,7
253,9
256,2
258,4

7 847
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Tabell 7. Japan, konjunkturindikatorer

Industriprod. 	 Ordretilg.1) 	 Arbeidsløshet 	 Konsumpriser
Sesongkorr. 	 Sesongkorr. 	 Sesongkorr. 	 Ukorrigert

1975=100 	 Mrd.yen 	 1000 personer 	 1975=100

1979
Januar  	 127,2 	 598 	 1 180
Februar  	 128,9 	 613 	 1 060
Mars  	 128,6 	 754 	 1 160
April  	 129,6 	 714 	 1 220
Mai  	 132,0 	 671 	 1 130
Juni  	 132,2 	 627 	 1 130
Juli  	 133,8 	 620 	 1 250
August  	 134,2 	 605 	 1 220
September  	 133,4 	 712 	 1 140
Oktober  	 136,1 	 724 	 1 200
November  	 138,0 	 745 	 1 210
Desember  	 138,2 	 644 	 1 120

1 980
Januar  	 139,7 	 724 	 1 050
Februar  	 147,2 	 672 	 980
Mars  	 142,2 	 604 	 1 070
April  	 144,5 	 760 	 1 160
Mai  	 143,0 	 941 	 1 110
Juni  	 141,6 	 705 	 1 060
Juli  	 142,2 	 777 	 1 210
August  	 135,5 	 684 	 1 190
September  	 141,0 	 690 	 1 150
Oktober  	 142,3 	 1 061 	 1 220
November  	 140,2f 	 1 310
Desember  	 142,4f

124,3
124,0
125,0
126,6
127,8
127,9
129,0
127,8
129,3
130,9
130,5
131,2

132,3
133,5
134,6
136,8
137,9
138,4
138,7
138,5
140,5
140,7
141,0
140,1f

1) Verdien av tilgangen på nye ordrer til maskinindustrien fra innenlandske kunder.
f: Foreløpige tall.

Tabell 8. Bruttonasjonalprodukt 	 i 	 utvalgte 	 land

Prosentvis volumendring fra foregående år

1975 	 1976 	 1977 	 1978 	 1979 1980 	 1981
anslag prognose

Danmark  	 -1/2 	 8 	 1 3/4 	 1 1/4 	 3 1/2 	 -1/2 	 1 1/2
Frankrike  	 1/4 	 5 1/4 	 2 3/4 	 3 1/2 	 3 1/4 	 1 3/4 	 1
Italia  	 -3 1/2 	 6 	 2 	 2 1/2 	 5 	 3 3/4 	 -1
Japan  	 1 1/2 	 6 1/2 	 5 1/2 	 6 	 6 	 5 	 3 3/4
Norge  	 5 1/2 	 6 3/4 	 3 1/2 	 3 1/4 	 3 1/4 	 3 	 3/4
Sambandsstatene  	 -1 	 5 1/2 	 5 	 4 1/2 	 2 1/4 	 -3/4 	 3/4 1)Storbritannia  	 -3/4 	 4 1/4 	 1 	 3 1/2 	 1 1/2 	 -2 1/4 	 -1 1/2
Sverige  	 3/4 	 1 1/4 	 -2 3/4 	 2 3/4 	 3 3/4 	 2 1/4 	 0,41)
Vest-Tyskland  	 -1 3/4 	 5 1/4 	 3 	 3 1/4 	 4 1/2 	 1 3/4 	 -1,02)

Ki 1 d e. 	 OECD.

1) Seineste anslag fra myndighetene i landet.
2) Seineste anslag fra de fem største forskningsinstituttene.
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Med sin sterke økonomiske tilknytning til Vest-Europa har heller ikke 	 N o r g e 	 unngått

en viss konjunktursvikt, men den er fortsatt moderat. De aller fleste viktige etterspørselskomponen-

ter er nå i nedgang eller bare svak vekst. For den tradisjonelle vareeksporten, som regnet i volum

passerte konjunkturtoppen allerede i 2. kvartal 1979, peker trolig den underliggende tendensen frem-

deles nedover. Også den konjunkturbestemte innenlandske investeringsetterspørselen, som gikk betyde-

lig opp gjennom 1979, var etter den siste ordrestatistikken å dømme i moderat nedgang gjennom 19 80

regnet i volum, men tendensen er noe uklar. Statistisk Sentralbyrås siste investeringsundersøkelse

for industrien tyder på at den sterke oppgangen i industriinvesteringene - som ble innledet våren 19 79 -

nå er i ferd med å ebbe ut; trolig vil konjunkturtoppen for industriinvesteringene bli passert i for-

holdsvis nær framtid. Konsumetterspørselen gi r fortsatt bare svake vekstimpulser. - Total produksjonen

- herunder olje- og gassutvinning - er inne i en periode med bare svak, og trolig avtagende, vekst.

Industriproduksjonen passerte en konjunkturtopp i løpet av siste sommer, og utover høsten og vinteren

har den vært i nedgang. Byråets siste konjunkturbarometer peker også mot konjunkturnedgang i industrien

fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år. På arbeidsmarkedet viser konjunktursvikten seg blant annet

i en klar økning i tallet på registrerte arbeidsløse (sesongkorrigert) siden i fjor sommer. Avdempingen

av uten- og innenlandsetterspørselen har også hatt klare konsekvenser for den tradisjonelle vareimporten,

som regnet i volum bare endrer seg lite. De viktigste prisindeksene gjorde et hopp opp ved siste års-

skifte som følge av omfattende avgi ftsforhøyelser.

Utviklingen av 	 i ndus tri pr o d uks jon en 	 i siste halvår i fjor tyder på at en

konjunkturtopp ble passert i løpet av sommeren (se figur 1.1 i diagramvedlegget). Industriproduksjonen

hadde da va,yt i oppgang siden våren 1978. Etter sesongkorrigerte oppgaver lå produksjonsindeksen for

industrien i tremånedersperioden omkring siste konjunkturtopp (mai-juli) bare 7 prosent høyere enn i

april-juni 1978 (siste konjunkturbunn) og på om lag samme nivå som ved foregående konjunkturtopp ved

årsskiftet 1976/77. Nedgangen gjennom siste halvår i fjor var bemerkelsesverdig sterk, men skyldtes

trolig i noen grad tilfeldige forhold. I 4. kvartal lå den sesongkorrigerte indeksen for industri-

produksjonen bortimot 5 prosent lavere enn i mai-juli.

Konjunktursvingningene i samlet industriproduksjon gjenspeiler i første rekke de forholdsvis

markerte konjunkturbølgene i eksportvareproduksjonen - som i sin tur, via volumet av den tradisjonelle

vareeksporten - i stor grad reflekterer konjunkturvariasjonene i vest-europeisk industriproduksjon.

Som det framgår av kurven på side 1 passerte denne en konjunkturtopp i 1. kvartal 1980, etter betyde-

lig stigning gjennom 1978 og 1979. Også norsk eksportvareproduksjon økte betydelig (se figur 1.2),

men bare fram til sommeren 1979, og i det følgende år endret den seg lite. Gjennom annet halvår 19 80

gikk den sterkt ned. Det ser således ut til at norsk eksportvareproduksjon også denne gang har rea-

gert noe tidligere på nye tendenser i den internasjonale konjunkturutviklingen enn industriproduksjonen

i Vest-Europa, men omslaget i samlet norsk industriproduksjon kom som vanlig noe senere enn for vest-

europeisk industriproduksjon. Som en kunne vente var konjunkturutslagene sterkere for eksportvare-

produksjonen enn for samlet industriproduksjon; virkningene av de sterke svingningene i eksportvare-

produksjonen på samlet industriproduksjon ble også denne gang dempet ved at verken investeringsvare-

produksjonen eller konsumvareproduksjonen viste så klare konjunktursvingninger som eksportvareproduk-

sjonen; for konsumvareproduksjonen er det som vanlig vanskelig å skjelne noen konjunktursvingninger

i det hele tatt. Den sesongkorrigerte indeksen for eksportvareproduksjonen lå i tremånedersperioden

februar-april 19 80 1 ) hele 14 prosent høyere enn ved forrige bunnpunkt (4. kvartal 1977) og 4-5 prosent

høyere enn foregående konjunkturtopp omkring årsskiftet 1976/77. Sett på bakgrunn av den betydelige

nedgangen i eksportvolumet (utenom olje m.v. ) holdt eksportvareproduksjonen seg godt oppe gjennom

første halvår 1980, i første rekke fordi mange bedrifter tok til å produsere for lager. Eksportvare-

lagrene passerte en konjunkturbunn omkring årsskiftet 1979/80 og har senere økt betydelig. - Blant

1) Tremånedersperioden juni-august 19 80 viste som følge av en tilfeldig topp i juli høyere tall enn
februar-april, men siden indeksen - bortsett fra tilfeldige svingninger - holdt seg på et topp-
platå fra sommeren 19 79 til sommeren 1980, kan det være naturlig å tidfeste konjunkturtoppen til
midten av denne perioden, altså vinteren 1980.
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de viktigste tradisjonelle eksportvarene var produksjonsnedgangen gjennom 1980 særlig sterk for

metaller. Nedgangen for treforedlingsprodukter var svakere. Kjemiske produkter viste bare svak

produksjonsnedgang.

Investeringsvareproduksjonen var i oppgang gjennom første halvår i fjor, men gikk noe ned

utover høsten. Også i 1980 var de tilfeldige variasjonene betydelige, og den underliggende tendensen

for investeringsvareproduksjonen var vinteren 1980/81 noe uklar.

Også konsumvareproduksjonen har vist forholdsvis sterke tilfeldige svingninger. Men ser en

bort fra disse og fra de vanlige sesongvariasjonene endret den seg lite gjennom 1980.

Arbei dsmarkedet har blitt noe mindre stramt utover høsten og vinteren, når

en ser bort fra vanlige sesongsvingninger. Etter nye sesongkorrigerte oppgaver passerte tallet på

registrerte arbeidsløse et bunnpunkt i løpet av vinteren eller våren i fjor (se figur 2.1), altså

omtrent samtidig med at industriproduksjonen passerte konjunkturtoppen. Det sesongkorrigerte tallet

på registrerte arbeidsløse var da en del høyere enn ved forrige bunnpunkt ved årsskiftet 1977/78.

Arbeidsløsheten endret seg lite i løpet av første halvår i fjor, men har siden i fjor sommer vært i

klar oppgang. Ved utgangen av januar i år var det registrert vel 34 000 helt arbeidsløse ved arbeids-

kontorene (ukorrigert for sesongsvingninger), dvs. om lag like mange som ved det siste toppunktet

vinteren 1978/79, og 7 000 flere enn ett år tidligere, enda myndighetenes arbeidskrafttiltak har vært

mer omfattende denne vinteren enn forrige vinter. Arbeidsløshetsprosenten var 2,0 ved utgangen av

januar, mot 1,6 ett år tidligere. Det sesongkorrigerte tallet på ledige plasser var i oppgang fram

til i fjor vår (se figur 2.1), men etter nye sesongkorrigerte oppgaver har det senere endret seg lite,

når en ser bort fra tilfeldige svingninger. Ukorrigert for sesongsvingninger (men korrigert for virk-

ninger av utvidet meldeplikt) var tallet på ledige plasser registrert ved arbeidskontorene ved utgangen

av januar 5 900, mot 6 000 på samme tidspunkt i fjor.

Etter Statistisk Sentralbyrås siste arbeidskraftundersøkelse var tallet på arbeidssøkende uten

arbeidsinntektl) i 4. kvartal 1980 (34 000) noe høyere enn i 4. kvartal 1979 (30 000). Regnet som

andel av samlet arbeidsstyrke utgjorde arbeidssøkerne 1,7 prosent i 4. kvartal 1980, mot 1,6 prosent

ett år tidligere. - Tallet på sysselsatte gikk etter arbeidskraftundersøkelsen opp med 39 000, eller

med 2,1 prosent, fra 4. kvartal 1979 til 4. kvartal 1980. Industrisysselsettingen endret seg lite,

mens sysselsettingen i tjenesteytende næringer økte noe.

Alt i alt gir 	 ordrestatistikken 	 også for 4. kvartal inntrykk av en for-

holdsvis svak konjunkturutvikling for de industriområdene den dekker. Tallene tyder på svikt i både

den konjunkturbestemte innenlandske investeringsetterspørselen og i utenlandsettersporselen.

Samlet ordretilgang til primær metallindustri og verkstedindustri sett under ett lå likevel

13 prosent høyere i 4. kvartal 1980 enn ett år tidligere, regnet i verdi. Men dette skyldtes forhold

som har lite med den aktuelle konjunktursituasjonen å gjøre, i første rekke store bestillinger i for-

bindelse med bygging av nye oljeplattformer (bl.a. Statfjord C). Samlet ordretilgang ti 1 verksted-

industrien utenom produksjon av skip og oljeplattformer gikk ned med 7 prosent i samme periode, mens

ordretilgangen til primær metallindustri gikk ned med 17 prosent.

Ordretilgang til verkstedindustrien (utenom produksjon av skip og oljeplattformer) fra innen-

landske kunder - som gjerne blir brukt som indikator for den konjunkturbestemte innenlandske invester-

ingsettersporselen - gikk ned med 4 prosent fra 4. kvartal 1979 til 4. kvartal 1980 regnet i verdi.

Volumnedgangen var betydelig større. Etter sesongkorrigerte oppgaver passerte denne delindeksen en

topp i 2. kvartal 1978 (se figur 3.2) (5 kvartaler etter tilsvarende topp for samlet industriproduksjon)

og en bunn ett år senere (4 kvartaler etter tilsvarende bunn for industriproduksjonen), men stignings-

takten avtok sterkt fra slutten av 1979. Regnet i volum var innenlandsk ordretilgang til denne delen

av verkstedindustrien trolig i moderat nedgang gjennom 1980, men tendensen vinteren 1980/81 var noe

uklar.

1) "Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt" omfatter personer som ikke utforte - eller var midlertidig fra-
værende fra - inntektsgivende arbeid i undersøkelsesuken, men som ved å kontakte den offentlige
arbeidsformidlingen, annonsere selv, svare på annonser o.l. forsøkte å skaffe seg inntektsgivende
arbeid. Tallene for denne gruppen må ikke forveksles med Arbeidsdirektoratets tall for registrerte
arbeidsløse.
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Tallene for innenlandsk ordretilgang til de enkelte gruppene innenfor verkstedindustrien viser

også nedgang fra 4. kvartal 19 79 til 4. kvartal 19 80 regnet i verdi, bortsett fra maskinindustrien,

der bestillingene på nye oljeplattformer slo svært kraftig ut; innenlandsordrene til denne gruppen

gikk sterkt opp fra 4. kvartal 1979 til 4. kvartal  1980.

Også for utenlandsetterspørselen viser den siste ordrestatistikken som nevnt en svak utvikling.

For primær metall- og verkstedindustri sett under ett gikk tilgangen på nye eksportordrer ned med hele

16 prosent regnet i verdi fra 4. kvartal 1979 til 4. kvartal 1980. For primær metallindustri alene,

som teller mest i denne sammenheng, var nedgangen 19 prosent. Sesongkorrigerte tall for denne gruppen

viser for eksportordrene at en topp ble passert i 4. kvartal 1979 (se figur 3.3), to kvartaler for

tilsvarende vendepunkt for samlet industriproduksjon. Senere har eksportordrene til printer metallindu-

stri stort sett vært i nedgang. Derimot gikk eksportordrene opp fra 4. kvartal 1979 til 4. kvartal

19 80 i flere grupper innenfor verkstedindustrien regnet i verdi, men for verkstedindustrien sett under

ett viste bestillingene fra utlandet likevel klar nedgang.

For kjemisk råvareindustri ser ordretilgangen fortsatt ut til å være i stigning (se figur 3.4).

Det samme gjelder tekstilindustrien, mens ordretilgangen til konfeksjons- og skotøyindustri viser svikt.

Verdien av de samlede ordrereserver i primær metallindustri og verkstedindustri sett under ett

(se figur 3.5) var i ganske sterk og ubrutt oppgang fra 3. kvartal 19 78 fram til 1. kvartal 19 80

(36 prosent), men fra 1. til 2. kvartal gikk de litt ned. Tallet for 3. kvartal lå, regnet i verdi

på samme nivå som kvartalet før, men regnet i volum fortsatte nedgangen. Fra 3. til 4. kvartal gikk

ordrereservene noe opp igjen, men dette skyldtes den sterke økningen i ordretilgangen for oljeplatt-

former. For verkstedindustrien utenom bygging av skip og oljeplattformer (se figur 3.6) endret ordre-

reservene seg lite fra 1. til 2. kvartal 1980, etter sterk stigning de nærmest foregående kvartaler,

og gikk noe ned i verdi bade i 3. og 4. kvartal i fjor. I primær metallindustri (se figur 3.7) ble en

atskillig mer markert topp passert i 1. kvartal i fjor; nedgangen gjennom resten av året var svært

sterk. De samlede ordrereserver i primer metallindustri lå ved utgangen av 4. kvartal hele 27 prosent

lavere enn 3 kvartaler tidligere, men 12 prosent over forrige bunnpunkt 4. kvartal 1977.

Ordretilgangen for bygge- og anleggsvirksomhet lå om lag på samme nivå i 4. kvartal 19 80 som

i 4. kvartal 1979 regnet i verdi. Ser en bort fra tilfeldige svingninger har den endret seg lite gjen-

nom de siste 11- år, men har gått noe ned i volum. Ordretilgangen til byggevirksomheten økte gjennom

19 80 og lå, regnet i verdi, 17 prosent høyere i 4. kvartal i fjor enn i 4. kvartal 1979. Ordretilgangen

til anleggsvirksomheten, der de tilfeldige svingningene er svært sterke, la derimot om lag 50 prosent

lavere i 4. kvartal i fjor enn ett år tidligere. - Ordrereservene i byggevirksomheten var i oppgang

gjennom 1980, mens ordrereservene i anleggsvirksomheten gikk noe ned.

Hovedinntrykket av Statistisk Sentralbyrås siste investeringsundersøkelse

(fra november i fjor) er at oppgangen i industriinvesteringene er i ferd med å ebbe ut. Trolig vil de

passere konjunkturtoppen i nær framtid (se figur 5.1).

Novemberundersøkelsen tyder likevel, som augustundersøkelsen, på en betydelig økning både i

volum og verdi av industriinvesteringene fra 1979 til 1980. De siste tallene peker mot en verdiøkning

fra 5,5 milliarder kroner i 1979 til mellom 7,1 og 7,5 milliarder i 1980, eller mellom 30 og 38 prosent

regnet i verdi. Men det er grunn til a merke seg at en vesentlig del av økningen gjelder investeringer

i treforedling og primær metallindustri. For resten av industrien sett under ett endret investeringene

seg trolig bare lite regnet i volum.

Etter novemberanslagene å dømme har investeringene i kraftforsyning neppe endret seg mye i

volum fra 1979 til 19 80 (fra 5,5 milliarder kroner i 19 79 til 5,7 milliarder kroner i 1980). Invester-

ingene i utvinning av råolje og naturgass gikk trolig noe ned regnet i volum; det ser nå ut til at de

i verdi bare økte fra 6,2 milliarder til 6,3 milliarder kroner fra 1979 til 1980.

1) Vendepunktene for eksportordrene til primær metallindustri har i perioden 1975-80 alltid blitt
passert tidligere enn tilsvarende vendepunkter for industriproduksjonen; bunnen i 1975 ble passert
to kvartaler tidligere, for toppen i 1976 var "forspranget" ett kvartal og for bunnen i 1977 tre
kvartaler. Heller ikke i 20-årsperioden 1955-75 hendte det at eksportordrene til printer metall-
industri passerte vendepunktene senere enn industriproduksjonen; gjennomsnittlig vendepunktsfor-
sprang for denne perioden for eksportordrer til metallindustrien var 5 kvartaler, med moderat spred-
ning omkring gjennomsnittet.
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For investeringene i 1981 tyder novemberanslagene på en noe svakere utvikling enn august-

anslagene. Oppjusteringen av industribedriftenes anslag for 19 81 fra august ti 1 november var markert

svakere enn vanlig (12 prosent fra august til november i fjor, mot 20 prosent fra august til november

i gjennomsnitt for perioden 1972-1979). Augustanslagene for 1981 pekte mot bare små volumendringer

fra året før, mens novemberansldgene synes å peke mot en viss nedgang fra 1980 til 1981, regnet i

volum. Antar vi at investeringsanslagene fra novemberundersøkelsen vil komme til å utgjøre vel 90

prosent av de realiserte investeringene (som er gjennomsnittet for perioden 1968-1979), vil invester-

ingene i industrien komme opp i om lag 7,5 milliarder kroner i 1981. Regnet i løpende priser er dette

litt mer enn anslått for 1980, men regnet i volum er det klart mindre. Men investeringsanslagene for

1981 er foreløpig svært usikre. En betydelig del av volumnedgangen vil falle på investeringer i tre-

foredling, idet investeringene i Tofteanlegget er i ferd med å bli avsluttet. På den annen side

ventes sterk oppgang i investeringene i kjemisk råvareindustri og i produksjon av ikke-jernholdige

metaller. Også investeringene i utvinning av råolje og naturgass ventes å ville stige svært sterkt.

Den innenlandske k onsumetterspo rs el en gir fortsatt bare svake vekst-

impulser, i første rekke som følge av svak utvikling i de disponible personlige realinntektene. Den

sesongkorrigerte indeksen for detaljomsetningsvolumet viste markert nedgang gjennom første halvår i

fjor (se figur 7.1), og endret seg bare lite gjennom annet halvår, når en ser bort fra svært sterke

tilfeldige svingninger fra måned til måned. I gjennomsnitt for hele året 1980 lå detaljomsetnings-

volumet 2,8 prosent lavere enn året for. Etter tidligere erfaringer vil en moderat nedgang i detalj-

omsetningsvolumet kunne indikere en svak oppgang i samlet privat konsum, blant annet fordi tjeneste-

konsumet har hatt en tendens til å stige sterkere enn varekonsumet. Etter foreløpige nasjonalregn-

skapstall økte det private konsumet med bare 1,4 prosent fra 1979 til 19 80 regnet i mengde. Det er

neppe grunn til å vente at konsumetterspørselen skal ta seg opp i de nærmeste månedene, forutsatt at

den personlige sparingen ikke går vesentlig ned.

Statistisk Sentralbyrås 	 kons umprisi ndeks 	 pr. 15. januar 1981 viste en stig-

ning på hele 2,9 prosent fra 15. desember 1980. Dette er den sterkeste månedlige stigningen siden mer-

verdiavgiften ble innført i januar 1970. Den sterke prisstigningen fra desember i fjor til januar i år

kan fur en stor del tilskrives omleggingen av skattepolitikken, som blant annet innebar en sterk økning

i offentlige avgifter. Prisoppgangen var særlig sterk for gruppen drikkevarer og tobakk, der avgifts-

forhoyelsene slo kraftig ut og forte til en økning i delindeksen for denne gruppen på hele 12,3 prosent

fra desember til januar. Sterkest virkning på totalindeksen hadde likevel en stigning på 3,7 prosent i

delindeksen for reiser og transport, som inngår i totalindeksen med betydelig større vekt enn delindeksen

for drikkevarer og tobakk. Stigningen i delindeksen for reiser og transport henger sammen med prisstig-

ning for drift og vedlikehold av egne transportmidler og høyere takster for en del offentlige transport-

midler. Matvareprisene ble påvirket blant annet av reduksjon i subsidiene og av endringer i ordningen

med refusjon av merverdiavgiften for en del matvarer. Delindeksen for matvarer økte med 2,3 prosent og

bidro også noe sterkere til stigningen i totalindeksen enn drikkevarer og tobakk.

Den kraftige økningen i konsumprisene fra desember til januar bidro betydelig til at stigningen

i konsumprisindeksen over siste 12-månedersperiode ble den sterkeste siden begynnelsen av femtiårene; fra

januar i fjor til januar i år økte den med hele 15,2 prosent. Men den uvanlig sterke prisstigningen

gjennom det siste året har også hatt andre viktige årsaker. Figur 8.1 gir en god illustrasjon av vi rk-

ningene pd konsumprisindeksen av opphevelsen av pris- og inntektsstoppen fra utgangen av 1979. Men

også prisstigningen i utlandet fortsatte å bidra betydelig til økningen i de norske konsumprisene

1980. Særlig gjaldt dette den internasjonale prisstigningen på olje.

Verdien av den tradisjonelle 	 vareeksporten 	 (vareeksporten regnet uten skip og

oljeplattformer m.v., råolje og naturgass) har etter sesongkorrigerte oppgaver endret seg forholdsvis
lite siden konjunkturtoppen ble passert i 1. kvartal i fjor, når en ser bort fra til dels svært sterke

tilfeldige svingninger (se figur 9.1). Fra august-oktober til november-januar i fjor gikk riktignok

den sesongkorrigerte eksportverdien opp med 8,3 prosent, men denne oppgangen må i første rekke ses på

bakgrunn av det tilfeldig lave augusttallet. Den underliggende tendensen peker trolig fortsatt mot
stagnasjon.
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Prisutviklingen for norsk tradisjonell vareeksport ble betydelig svakere i løpet av 1980, slik

en kunne vente pa bakgrunn av konjunkturutviklingen ute. Fra tremanedersperioden juni-august til

september-november 1980 endret prisindeksen for den tradisjonelle vareeksporten seg bare lite, og for

flere viktige eksportvarer, som malmer, papirmasse og jern og stål, gikk prisene ned.

På bakgrunn av verdi- og prisutviklingen er det klart at volumet av den tradisjonelle vare-

eksporten må ha gått en del opp fra 3. til 4. kvartal. Men denne oppgangen henger i stor grad sammen

med at volumindeksen for 3. kvartal (se figur 9.2) var svært lav som følge av tilfeldigheter. Trolig

er den underliggende tendensen for eksportvolumet fortsatt synkende.

Sammenliknet med samme periode året før økte samlet vareeksport (medregnet skip og oljeplatt-

former m.v., råolje og naturgass) i 4. kvartal i fjor med 5,2 milliarder kroner, eller med 27 prosent.

Denne sterke stigningen henger i første rekke sammen med en kraftig oppgang i eksportverdien for råolje

og naturgass (se tabellen nedenfor). Økningen i olje- og gasseksport fra 4. kvartal 1979 til 4. kvar-

tal 1980 svarte for hele 82 prosent av økningen i samlet vareeksport. Tradisjonell vareeksport økte

bare moderat regnet i verdi, og gikk trolig noe ned regnet i volum.

Verdien av vareeksporten i 4. kvartal

1979 	 1980 	Endring 
Milliarder 	 Milliarder 	 Milliarder 	 Prosentkroner 	 kroner 	 kroner

Tradisjonell vareeksport') 	

Eksport av råolje 	

Eksport av naturgass 	

Eksport av oljeplattformer m v 	

Eksport av skip 	

	11,4 	 12,1 	 + 0,7	 + 6

	

5,0 	 7,5 	 + 2,5 	 + 50

	

2,1 	 3,9 	 + 1,8 	 + 83

	

0,0 	 0,0 	 0,0 	 -

	

1,0 	 1,2 	 + 0,2 	 + 21

Vareeksport i alt    19,6 	 24,8 	 + 5,2 	 + 27

1) Vareeksport utenom eksport av skip, oljeplattformer m.v., råolje og naturgass.

Blant de tradisjonelle eksportvarene var det i 4. kvartal i fjor betydelig stigning i eksport-

verdien fra samme kvartal året før bl.a. for fisk og fiskevarer, verkstedprodukter (maskiner og tran-

sportmidler) og kjemiske produkter, mens det var nedgang bade for jern og stål og andre metaller.

Etter sesongkorrigerte oppgaver viser også verdien av 	 va rei mp o rten 	 (utenom

import av skip og oljeplattformer) fortsatt tendens til stagnasjon eller svak nedgang (figur 9.1).

Som omtalt i novemberoversikten passerte verdien av vareimporten en konjunkturtopp høsten 1977 og en

bunn sommeren 1978. Importverdien steg sterkt utover i 1979, men stigningen avtok betydelig i løpet

av vinteren 1980. En konjunkturtopp ble nådd i 2. eller 3. kvartal 1980, 1-2 kvartaler etter eksport-

verdien 1 ). Fra tremanedersperioden august-oktober til november-januar endret importverdien (utenom

skip og oljeplattformer) seg bare ubetydelig.

Den sterke oppgangen i volumet av vareimporten (utenom skip og oljeplattformer) ebbet ut

vinteren 1979/80 (figur 9.2), og importverdien endret seg lite gjennom 1980. Den svake utviklingen

av vareimporten i 1980 henger sammen med svikten i den tradisjonelle vareeksporten, som har stort

importinnhold, og den svake utviklingen av varekonsumet.

Mer detaljerte oppgaver over verdien av den tradisjonelle vareimporten i 4. kvartal i fjor

viser betydelig stigning fra samme kvartal året før for metaller og gruppen maskiner og apparater,

mens importverdien bare økte svakt for kjemiske produkter og gruppen mineralolje og mineraloljepro-

dukter. Verdien av bilimporten gikk noe ned.

1) På en trendkorrigert kurve er det mulig at vendepunktene ville ha blitt tidfestet litt annerledes,
fordi trenden har vært i klar stigning.
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Utviklingen i samlet importverdi fra 4. kvartal 1979 til 4. kvartal 1980 framgår av tabellen

nedenfor.

Verdien av vareimporten i 4. kvartal

1979 	 1980   Endring 
Milliarder 	 Milliarder 	 Milliarder Prosentkroner 	 kroner 	 kroner

Tradisjonell vareimportl)  	19,6	 21,8 	 + 2,2 	 + 11

Import av oljeplattformer m v 	 0,3 	 0,2 	 - 0,1 	 -

Import av skip  	 0,6 	 0,3 	 - 0,3 	 - 48

Vareimport i alt  	 20,5 	 22,3 	 + 1,8 	 + 9
1) Vareimport utenom import av skip og oljeplattformer m.v.

Prisindeksen for importverdien (uten skip) endret seg forholdsvis lite utover sommeren og

hosten i fjor.
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TABELLVEDLEGG FOR NORGE

Tabell 1. Industriproduksjon. Endring i sesongkorrigert indeks fra foregående tremånedersperiode.
Prosent

1980

Jan.-mars April -juni 	Jul i -sept. 	 Okt . -des .

Bergverksdrift l) , industri og kraftforsyning  	 1,5 	 -0,2 	 -1,8 	 -2,3

Bergverksdrift')  	 2,9 	 -1,2	 -1,1 	 -10,1

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

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

Produksjon etter anvendelse:

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

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

Investering  	 1,2 	 3,3 	 0,4 	 -4,0

Vareinnsats i bygg og anlegg  	 -1,9 	 5,8 	 -4,9 	 -1,8

Vareinnsats ellers  	 1,1 	 0,4 	 -1,6 	 -1,3

1) Utenom utvinning av olje og naturgass.

Tabell 2. Industriproduksjon. Endring i ukorrigert indeks fra samme periode året før. Prosent

Juli-sept. 	 Okt.-des.

Industri i alt  	 -0,9 	 -1,7

Næringsmidler, drikkevarer og tobakk  	 0,8 	 1,9

Tekstilvarer, bekledningsvarer, lær og lærvarer  	 -1,3 	 -3,8

Trevarer  	 -5,9 	 -5,0

Treforedling  	 -3,0 	 -6,0

Grafisk produksjon og forlagsvi rksomhet  	 0,8 	 0,8

Kjemiske produkter, mineralolje-, kull-, gummi- og plastprodukter  	 -2,0 	 -2,2

Mineralske produkter  	 -2,0 	 -5,2

Jern, stål og ferrolegeringer  	 -7,6 	 -15,0

Ikke -jernholdige  metal ler  	 3,7 	 -4,4

Metall varer  	 5,2 	 4,2

Maskiner  	 2,3 	 3,2

Elektriske apparater og materiell  	 2,5 	 0,9

Transportmi dler  	 0,0 	 2,0

Tekniske og vitenskapelige instrumenter, foto- og optiske artikler  	 4,9 	 2,2

Industriproduksjon ellers  	 -24,7 	 -18,0

Tabell 3. Registrert arbeidsløshet. 1 000 personer

1979/80 1980/81 
Sept. 	 Okt. 	 Nov. 	Des. 	Jan.	 Se t. 	 Okt. 	Nov.	 Des. 	 Jan. 

20,0 	 19,9 	 21,2 	 24,9 	 27,0 	 20,4 	 22,6 	 24,4 	 30,1 	 34,2I alt 	

Herav industri, kraftforsyning,
bergverksdrift (inkl. oljeutv.)
og bygge- og anleggsvirksomhet 	 5,8 	 5,9 	 6,8 	 9,6 	 10,5 	 6,5 	 5,9 	 8,6 	 13,0
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Tabell 4. Arbejdsmarkedet. Endring i sesongkorri gerte tall fra foregående tremånedersperi ode .
Prosent

1980/81

Feb .-apri 1 	 Mai-jul i 	 Aug .-okt . 	 Nov .-jan .

Arbeidsløshet  	 -0,6 	 5,8 	 10,9 	 7,5

Ledige pl asser  	 6,7 	 -9,3 	 8,4 	 -0,7

Tabell 5. Detaljomsetning

1980

Jan .-mars 	 April -juni Juli-sept. 	 Okt .-des

Omsetningsvolum i alt, sesongkorri gerte tall

Prosentvis endring fra forrige tremånedersperi ode .. 	 -2,2 	 -2,5

Omsetningsverdi  9 ukorri gerte tall

Prosentvis endring fra samme tremånedersperi ode
ett år tidligere

I alt  	 8,7 	 4,4 	 10,0 	 10,7

Av dette:

Nærings- og nytelsesmidler  	 10,6 	 6,9 	 13,3 	 16,1

Møbler og innbo  	 4,6 	 8,4 	 7,8 	 5,8

Bekledning og tekstilvarer  	 9,8 	 2,3 	 8,6 	 7,8

Motorkjøretøyer og bensin  	 9,7 	 3,1 	 9,8 	 11,8

Tabell 6. Utenri kshandel 1)

1980/81

Feb.-april Mai-juli 	 Aug.-okt. 	 Nov.-jan.

Eksportverdi 

Sesongkorri gerte tall :

Prosentvis  endring fra forrige tremåneders-
periode  	 3,7 	 -0,3 	 -6,1 	 8,3

Uk orri gerte tall :

Prosentvis  endring fra samme tremånedersperi ode
ett år tidligere  	 21,0 	 13,8 	 -0,7 	 4,0

Importverdi 

Sesongkorri gerte tal 1 :

Prosentvis endring fra forrige tremåneders-
periode  	 2,5 	 1,4 	 -0,1 	 0,5

Ukorri gerte tall:

Prosentvis  endri ng fra samme tremånedersperi ode
ett år tidligere  	 37,3 	 24,8 	 15,6 	 2,9

1) For eksporten regnet uten skip, oljeplattformer m. v. , råolje og gass,  for importen uten skip og
oljeplattformer m. v.
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DIAGRAMVEDLEGG FOR NORGE

Figur 1.1. PRODUKSJONSINDEKS
Sesongkorrigert. 1975 = 100.
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Fi9ur 1.2. PRODUKSJONSINDEKS Liiik ANVENDELSE
Bergverksdrift industri og kraftforsyning uten oljeutvinning.
Sesongkorrigert. 1975 = 100.
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Figur 1.3. PRODUKSJONSINDEKS ETTER KONKURRANSETYPE
Bergverksdrift industri og kraftforsyning uten oljeutvinning.
Sesongkorrigert. 1975 = 100.
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Figur 2.1. ARBEIDSMARKEDET
Registrerte arbeidsløse og ledige plasser.
Sesongkorrigerte tall i tusen.
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Figur 3.1. ORDRETILGANG
Metaller 09 verkstedprodukter.
Sesongkorrigert verdiindeks. 1976 = 100.
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Figur 3.2. ORDRETILGANG
Verkstedprodukter uten transportmidler og oljeplattformer m.v.
Sesongkorrigert verdiindeks. 1976 = 100.
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Figur 3.3. ORDRETILGANG
Metaller.
Sesongkorrigert verdiindeks. 1976 • 100.

Figur 3.4. ORDRETILGANG
Tekstilvarer kher og skotøy og kjemiske rAvarer.
Sesongkorrigert verdiindeks. 1976 • 100.
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Figur 3.5. ORDRERESERVE
Metaller og verkstedprodukter
Ukorrigert verdiindeks. 1976 = 100.
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Figur 3.6. ORDRERESERVE
Verkstedprodukter uten transportmidler og oljeplattformer m.v.
Ukorrigert verdiindeks. 1976 = 100.
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Figur 3.7. ORDRERESERVE
Metaller
Ukorrigert verdiindeks. 1976 = 100.

Figur 3.8. ORDRERESERVER
Tekstilvarer kl' og skotoy og kjemiske råvarer
Ukorrigert verdiindeks. 1976 = 100.
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Figur 4.1. BYGG
Boliger satt igang. Sesongkorrigert.

Figur 4.2. BYGG
Industri og bergverksbygg satt igang. Sesongkorrigert.
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Figur 4.4. BYGG
Industri og bergverksbygg under arbeid. Sesongkorrigert.
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Figur 4.3. BYGG
Boliger under arbeid. Sesongkorrigert.
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Figur 5.1. UTFORTE INVESTERINGER
Sesongkorrigerte verditall. 100 millioner kr.

Figur 6.1. LAGER
Industri og engroshandel.
Ukorrigert volumindeks. 1970 = 100.
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Figur 5.1. UTFØRTE INVESTERINGER
Sesongkorrigerte verditall. 100 millioner kr.
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Figur 7.1. DETALJOMSETNING
Sesongkorrigert volumindeks. 1975 = 100.
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-Eksporti uten skip oljeplattformer m.v. råolje og naturgass
	Import uten skip o oljeplattformer m.v.
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Figur 9.1. UTENRIKSHANDEL MED TRADISJONELLE VARER
Sesongkorrigerte verditall. Milliarder kr.

--Eksportl uten skip oljeplattformer m.v. råolje og naturgass
	Import uten skip og oljeplattformer m.v.

Figur 9.2. UTENRIKSHANDEL MED TRADISJONELLE VARER
Sesongkorrigert volumindeks. 1970 = 100.
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