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Konjunkturtendensene publiseres av Statistisk Sentralbyrå
hver måned. Detaljerte analyser av konjunkturutviklingen vil bli
gitt en gang i kvartalet. De enge utgavene av Konjunktur-
tendensene vil vanligvis bare inneholde tabeller og figurer over
økonomisk korttidsstatistikk for Norge og for utlandet.

Arbeidet med Konjunkturtendensene utføres ved økonomisk
Analysegruppe i Statistisk Sentralbyrås Forskningsavdeling.
Forespørsler om konjunkturutviklingen i Norge kan rettes til Per
Richard Johansen eller Morten Reymert og om utviklingen i
utlandet til Kjell Wettergreen.

Arbeidet med denne rapporten ble avsluttet mandag 26.
september.
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KONJUNK TUR TENDENSENE I NO

SAMMENFATNING OG PERSPEKTIVER

Samlet produksjon og etterspørsel
for norsk økonomi er etter alt A dome
i svak oppgang. Vekstimpulsene kommer
ni fra oljevirksomheten, lageropp-
svinget i utlandet og økende offentlige
aktivitet som følge av en mer ekspansiv
finanspolitikk. Men kontrasten til ut-
viklingen på andre områder i norsk
økonomi er stor og til dels økende. Det
private konsumet er i stagnasjon eller
bare svak vekst, aktiviteten i bygge-
og* anleggsnæringen synes også A 	 vise
svikt, og industriinvesteringene 	 er
sterkt fallende. Arbeidsledigheten har
økt: og en større andel av de ledige
bestir nå av nykommere på arbeids-
markedet, først og fremst ungdom.

Eksportoppgangen 	 har 	 nå pågått
siden slutten av foråret. Men fort-
satt er det stort sett bare leveransene
av særlige konjunkturfølsomme råvarer
og halvfabrikata som har økt som følge
av lageroppsvinget i utlandet. Ferdig-
vareeksporten viser derimot svikt. De
fleste internasjonale organisasjoner
venter en svak oppgang i Vest-Europa
gjennom det neste ett til halvannet Ar.
Slår disse prognosene til kan en vente
at en bredere del av den norske vareek-
sporten etterhvert vil ta seg opp
igjen. Men utsiktene internasjonalt er
fortsatt svært usikre, og det kan ikke
utelukkes at konjunkturutviklingen blir
enda svakere enn det mange prognoser
tilsier. I så fall vil.oppgangen i den
samlede norske eksporten kunne flate ut
allerede i host eller til vinteren; det
er liten grunn til A vente at lager-
etterspørselen i utlandet vil gi vekst-
impulser i vesentlig lengre periode enn
ett ir.

Den private konsumetterspørselen er
nå i stagnasjon eller i hoyden i svak
vekst. 	 Detaljomsetningen viser svikt,
og kjøpet av nye biler har falt. 	 Det
er også mye som tyder på at veksttakten
i tjenestekonsumet er svekket. 	 Avtak-
ende 	 lonnsstigningstakt og svikt i
sysselsettingen i tillegg til en alle-
rede lav sparerate vil bidra til svak
konsumetterspørsel også i resten av
1983. Men tilbakebetalingene av for-
skuddsskatt er spesielt høye i ir, og
dette trekker i motsatt retning.

Investeringsutviklingen har i de
siste årene variert uvanlig sterkt nær-
ingene imellom. Industriinvesteringene
har falt gjennom de siste to år ag
blitt nar halvert i samme periode
regnet i faste priser. Den siste
investeringsundersokelsen tyder ikke på
noen bedring i industriens inve-
steringsetterspørsel i lOpet av sommer-
månedene, heller det motsatte. Fallet i
industriinvesteringene vil etter under-
søkelsens oppgaver fortsette i 1984,
men noe mer dempet enn i de to fore-
gående årene. Også boliginve-
steringene har falt noe det siste året.
Tallet på igangsatte boliger vil kunne
bli 1 - 2 000 lavere i ir enn i fjor,
dersom det ikke finner sted et sterkt
oppsving mot slutten av året. Invester-
ingene i oljenæringene er derimot i
betydelig vekst. I ir vil investerings-
verdien i disse næringene kunne bli tre
ganger så høye som investeringene i
industrien. En ytterligere økning i
oljeinvesteringene vil finne sted til
neste år. Utbyggingsprosjekter som har
blitt vedtatt nylig, vil kunne fore til
forholdsvis høy investeringsaktivitet i
oljenæringene også etter 1984.

Samlet industriproduksjon har stort
sett holdt seg uendret siden slutten av
fjoråret, men i det siste kanskje med
en svak tendens til oppgang. Industri-
sysselsettingen har gått betydelig ned,
og produktiviteten i industrien har Oct
sterkere enn på lenge. Produksjonsut-
viklingen har variert sterkt mellom de
ulike industrinæringer. Som folge av
den økte internasjonale etterspOrselen
etter råvarer og halvfabrikata har
produksjonen i treforedlings-, metall-
og kjemisk råvareindustri økt sterkt.
De fleste av disse næringene har også
kunnet registrere betydelige økte
priser på sine produkter og dermed
bedrede fortjenestemarginer etter uvan-
lig dårlig inntjening ifjor. tiroduk-
sjonen i verkstedindustrien sett under
ett har vært synkende gjennom de siste
årene og viser foreløpig ingen tegn til
utflating. økende aktivitet knyttet
til utbyggingen i Nordsjøen, først og
fremst byggingen av Statfjord C- og
Gullfaks A-plattformene, har blitt mer
enn motvirket av en sterk nedgang i
etterspørselen etter norskbygde skip og
i de innenlandske industriinvester-
ingene.

Samlet sysselsetting har gått ned
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hittil i år i folge arbeidskraftunder-
søkelsene. Nedgangen har vært særlig
sterk i de vareproduserende næringer,
men sysselsettingen har også falt i
varehandelen. Arbeidsledighetsproblemet
har forsterket seg ytterligere i løpet
av de siste månedene. Som folge av den
svake sysselsettingsutviklingen og Øk-
ningen i arbeidsstyrken har tallet på
registrerte ledige gått opp, når en ser
bort fra normale sesongvariasjoner. Men
også sammensetningen av ledigheten har
endret seg. Andelen blant de ledige med
en nær tilknytning til arbeidsmarkedet
har gått ned ved at tallet på permit-
terte har sunket. Tallet på arbeids-
ledig ungdom har derimot okt, trass i
flere elevplasser i de videregående
skoler og andre tiltak rettet mot
ungdomsledigheten.

Pris- og lønnsveksten er avtakende.
Lavere vekst i offentlig regulerte
priser, blant annet i jordbruksprisene
sist sommer, har virket dempende på den
samlede prisveksten. Men stignings-
takten i mer markedsbestemte priser er
også svekket både som folge av lavere
økning i lønninger og trolig også i
driftsresultatene på produksjons- og
omsetningsleddene. Konsumprisstigningen
fra 1982 til 1983 vil kunne bli 8-8 1/2
prosent mot en økning på 11,3 prosent
fra 1981 til 1982. Men de siste
oppgavene tyder på at stigningstakten
for engrosprisene har tiltatt noe,
blant annet fordi økte internasjonale
råvarepriser begynner å slå igjennom i
engrosomsetningen. Den reduserte lønns-
veksten skyldes for det meste de for-
holdsvis lave tarifftilleggene fra i
vår. Lønnsglidningen viser foreløpig fi
tegn til en så sterk demping som det
ble antatt under det sentrale opp-
gjøret.

Utenriksøkonomien vil vise svært
høye overskudd i år. Uten vesentlige
endringer i oljeproduksjonen i resten
av året vil overskuddet på driftsregn-
skapet kunne bli av størrelsen 13-15
milliarder kroner.

INDUSTRIPRODUKSJONEN: PRODUKTIVITETS-
VEKST TROSS STAGNERENDE PRODUKSJON

Etter at samlet industriproduksjon
tok seg opp rundt, årskiftet, har
utviklingen gjennom 1983 vært preget av

stagnasjon. 	 Den underliggende ten-
densen kan synes å ha tatt seg svakt
opp i de siste månedene, men dette er
det enda for tidlig å avgjøre med
sikkerhet. Samlet industriproduksjon
var i første halvår nær 3 prosent
lavere enn i tilsvarende periode i
1982, men uforandret i forhold til
andre halvår 1982, når en ser bort fra
sesongvariasjoner. Samtidig gikk også
industrisysselsettingen ned, slik at
timeverksproduktiviteten i første halv-
år 1983 trolig økte med 2-3 prosent,
regnet fra samme periode året for. Fra
1981 til 1982, da det var en nedgang i
industriproduksjonen på 2,5, økte
timeverksproduktiviteten med 1/2 pro-
sent,

Figur 1.	 PRODUKSJONSINEEKS.
Sesongkorrigert. 1975 = i00.
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	Figur 2. 	 PRODUKSJONSINDEKS ETTER ANVENDELSE.
Bergverksdrift industri og kraftforsyning uten
oljeutvinning. Sesongkorrigert. 1975=100.
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Stagnasjonen i samlet industri-
produksjon dekker over store ulikhete -

i utviklingen i produksjonen etter an-
vendelse. Mens eksportproduksjonen har
vært i sterk vekst gjennom 1983, så
fortsetter fallet i investeringsvare-
produksjonen. Konsumvareproduksjonen
har holdt seg om lag uendret. Dette
mønsteret gjenspeiler i stor grad
utviklingen i de ulike komponenter i
samlet etterspørsel i norsk økonomi for
tiden.

Produksjonen i utekonkurrerende
industri (inklusive bergverksdrift, men
utenom oljeutvinning) har fortsatt å
'Ike sterkt etter at et konjunkturmessig
bunnpunkt ble passert i 4. kvartal i
1982. I årets sju første måneder var
produksjonen den samme som i til-
svarende periode i 1982. Produksjons-
nedgangen i hjemmekonkurrerende indu-
stri, hvor også verkstedindustrien inn-
går, fortsetter, noe som blant annet
henger sammen med den svake inve-
steringsutviklingen. I perioden
januar-juli 1983 var produksjonen 4,5
prosent lavere enn i tilsvarende
periode året for. I skjermet industri
synes produksjonsutviklingen nå å være
preget av stagnasjon.

De aller fleste eksportindustriene
er berørt av oppgang i utlandet. Etter
den kraftige nedgangen i siste halvår i
fjor var produksjonsindeksen for tre-
foredlingsindustrien i 2. kvartal i år
oppe på nesten samme nivå som i 2.
kvartal i 1982. Ifølge Statistisk
Sentralbyrås konjunkturbarometerunder-
sokelse er treforedlingsbedriftene noe
mindre optimistiske 'hva angår ut-
viklingen i 3. kvartal 1983 enn hva de
var for utviklingen i 2. kvartal. Det
ser ut til at produksjonen i tre-
foredling i 1983 bare vil ligge noe
over produksjonen i 1982. Kapasitetsut-
nyttingen er fortsatt lav, men fore-
takene nyter nå godt av en viss pris-
oppgang på sine produkter.

Produksjonen av kjemiske råvarer
har okt sterkt i forste halvår iår og
ligger nå 10 prosent over nivået i
forste halvår 1982. Over halvparten av
foretakene i konjunkturbarometeret
rapporterte en kapasitetsutnyttelses-
grad på over 95 prosent i forste halvår
i år. Tallene for ordretilgang og
ordrereserver 	 har 	 bare 	 viste små
endringer hittil iår.

Også produksjonen av metaller har
okt sterkt, og niviet forste halvår
1983 var om lag som ett år tidligere.
Oppgangen synes nå å omfatte
produksjonen av jern, stål og ferro-
legeringer i storre grad enn for, noe
som også gjenspeiles i mer optimistiske
vurderinger av konjunktursituasjonen
for disse næringene ifølge den siste
konjunkturbarometerundersokelsen. Den
økning i prisene på flere metaller som
en har kunnet registrere på spot-
markedene, har helt siden vårmånedene
iår gitt seg utslag i økte produsent-
priser på metaller. I juniaugust
indeksen vel 15 prosent over fjorårets
nivå. Ordretilgangen er fortsatt økende
i verdi og-veksten er så stor at det er
grunn til å tro at tilgangen også oker
i volum. Også ordrereservene har okt
noe i verdi, men er fortsatt relativt
små i volum.

Innen verkstedsindustrien er ut-
viklingen noe forskjellig i de ulike
bransjene. Nedgangen i produksjonen av
transportmidler har fortsatt. I forste
halvår i år 11 produksjonsindeksen for
denne bransjen mer enn 10 prosent under
nivået for samme periode året for.
Dette trakk alene indeksen for samlet
industriproduksjon .ned med nesten 1
prosent. Ordrereservene er ni svært
små, og ordretilgangen i forste halvår
i år tyder på at nedgangen i ordre-
reservene vil fortsette. Også produk-
sjonen av metallvarer er i nedgang,
mens produksjonen av maskiner og
elektriske apparater og materi411 viser
små endringer uten noen klar tendens.

Den svake utviklingen i verksted-
industrien 	 (utenom 	 produksjon 	 av
transportmidler og oljerigger) må
delvis ses på bakgrunn av den svake
innenlandske investeringsutviklingen.
Etter hvert som oppgangen i eksport-
industrien forsterkes vil dette normalt
slå ut i okt investeringsettersporsel
og ordretilgang til verkstedindustrien.
Tallene for ordretilgang til verksted-
industrien (utenom transportmidler og
oljerigger) tyder imidlertid på at
dette ennå ikke har skjedd. Bortsett
fra i produksjon av transportmidler
synes imidlertid foretakene i verksted-
industrien nå å ha en noe mer opti-
mistisk vurdering av utsiktene, ifølge
konjunkturbarometerundersokelsen.
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Utviklingen i bygge- og anleggs
investeringene synes å forklare at
produksjonen av både trevarer og av
mineralske produkter har vært i nedgang
gjennom 1982 og 1983. Rundt årsskiftet
var produksjonen i disse bransjene noe
storre enn sesongnormalt, dette skyldes
trolig virkningen av den milde vinteren
på aktiviteten i bygge- og anleggs-
sektoren. Nedgangen reflekteres også i
tallene for industriproduksjon av varer
til vareinnsats i bygg og anlegg.

Produksjonen av næringsmidler, som
har vært i oppgang siden 2. kvartal i
fjor, falt noe fra 1. til 2. kvartal i
år, korrigert for sesongutslag. Prod-
uksjonen lå i forste halvår i år vel 2
prosent over nivået i samme periode
året for.

Den langvarige og sterke nedgangen
de to siste årene i produksjon av
tekstilvarer har nå trolig ha stoppet
opp. Også ordretilgangen og ordre-
reservene for disse bedriftene synes A
ha stabilisert seg. For produksjon av
klær (unntatt skotøy) har nedgangen
derimot fortsatt gjennom 1983, samtidig
som også ordrereservene har fortsatt i
falle.

Figur 3. 	PRODUKSJONSINDEKS ETTER KONKURRANSETYPE
Bergverksdrift industri og kraftforsyning uten
oljeutvinning. Sesongkorrigert. 1975=100
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Figur_4. 	 PRODUKSJONSINDEKS ETTER KONKURRANSTYPE
Bergverksdrift industri og kraftforsyning uten
oljeutvinning. Sesongkorrigert. 1975=100. 
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Figur 5. 	 ORDRETILGANG
Metaller.
Sesongkorrigert verdiindeks. 1976 = 100.
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Figur 7. 	 ORDRETILGANG
lerkstedprT ,:lukter ,.ter transportmidler og oljeplattformer m.v.
Sesongkorrigert verdiindeks. 1976 = 100.
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Figur 6. 	 ORDRERESERVE
Metaller
Ukorrigert verdiindeks. 	 1976 . 100.
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Figur B. 	ORDRERESERVE
..erkstedprodukter uten transportmidler og oljeplattformer m.v.
Ukorrigert verdiindeks. 1976=100.
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Fur 9.	 ORDRETILGANG
Tekstilvarer klær og skotøy og kjemiske råvarer.
Sesongkorrigert verdiindeks. 1976 . 100.

Figur 10. ORDRERESERVER
Tekstilvarer klar og skotoy og kjemiske råvarer
Ukorrigert verdiindeks. 1976=100.
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OLJE OG GASSUTVINNING: ØKTE PRISER
OG FORTSATT PRODUKSJONSVEKST

Den samlede olje- og gassproduk-
sjonen har vart Økende gjennom
siste året. I de 8 forste månedene iår
utgjorde produksjonen 35,5 millioner
tonn oljeekvivalenter (t.o.e.), og det
var 8,5 prosent høyere enn ett år
tidligere.

Produksjonen av olje har økt med 27
prosent i perioden januar-august
sammenliknet med samme periode i fjor.
Det er først og fremst Okt produksjon
av olje på Statfjordfeltet som ni
trekker den samlede oljeproduksjon opp-
over. Statfjord A-plattformen var i
sommer den produksjonsenhet i verden
s om. produserte mest olje, med opp mot
300.000 fat pr. døgn. Statfjord
B-plattformen kom allerede etter 8
måneder opp i full produksjonskapasi-
tet, noe som tidligere ikke var ventet
for til neste år. Den norske andelen
av produksjonen på Statfjordfeltet var
i de 8 første månedene iår 10,2 mill.
t.o.e. mot 6,1 mill. t.o.e. i samme
periode i fjor.

Olje- og gassproduksjonen fra Eko-
fisk-feltet fortsetter å falle. I de 8
forste månedene iår var reduksjonen 9,4
prosent sammenliknet med samme periode
i fjor. Som folge av produksjonsned-
gangen på Ekofisk-feltet var den
samlede norske gassproduksjonen 5,5
prösent lavere i januar-august iår enn
ett år tidligere.

I juli ble det for første gang
solgt gass fra feltene Murchison og
Valhall, men disse to nye feltene rep-
resenterer bare en liten økning i den
totale gassproduksjonen. I forbindelse
med produksjonsstart for gass fra
Murchison har Norge og Storbritannia
opptatt forhandlinger om eierandelene
for Murchison-feltet. Den norske an-
delen er nå på 16,25 prosent. En økning
til 20 prosent er foreslått.

I desember er det planlagt produk-
sjonsstart på gassfeltet Nord-Ost
Frigg. På grunn av en streik under mon-
teringsarbeidet i sommer er det
usikkert om denne tidsplanen kan
holdes.

Milt i dollar har kontraktsprisene
på Nordsjøolje vart uendret siden mars
iår. Men på grunn av valutakurs-

endringer har prisene regnet i norske
kroner steget og var i september om lag
5 prosent høyere enn et halvt år
tidligere. Prisene på spot-markedet har
i det siste ligget noe høyere enn
kontraktsprisene. Statoil har nylig
varslet prisøkninger fra 1. oktober i
år.

Figur 11. PRODLKSJON AV RAOLJE OG NATURGASS
Råolje (mill.tonn) og naturgass (milliarder S m3 (kubikkmeter)).
Lkorrigerte tall.
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BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET: LAVERE
AKTIVITETSNIVA

Etter en registret igangsetting av
nye boliger på 36.000-37.000 de siste
to årene, eller nær 3.060 boliger pr.
mined i gjennomsnitt, synes igang-
settingen hittil i år å ha stabilisert
seg på et noe lavere nivå, vel 2.900
boliger pr. måned. Dette tilsvarer en
årlig igangsetting på ,omlag 35.000
boliger. I både 1981 og 1982 avvek
imidlertid utviklingen fra det
sesongnormale monsteret, idet det var
en svak nedgang i de sesongkorrigerte
tallene gjennom perioden januar-juli og
en forsiktig vekst i perioden
august-desember. Om en legger et slik
monster til grunn for resten av 1983,
tilsier dette et igangsettingstall på
nærmere 36.000 boliger.
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Figur 12. 	 BYGG
Boliger satt igang. Sesongkorrigert.

Figur 13. BYGG.
Bygg under arbeid i industri. 1000 kvadratmeter.
Sesongkorrigert.
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Muligheten 	 for 	 en 	 gunstigere
utvikling gjennom siste halvdel av 1983
i 	 forhold 	 til 	 det 	 sesongnormale
monsteret, mi blant annet sees i
sammenheng med den kraftige økningen i
tallet på innvilgede lånetilsagn fra
Husbanken for 2. kvartal iår. Trolig
var det ved inngangen til andre halvår
i år en større andel prosjekter enn
vanlig med allerede tildelte lånetil-
sagn i Husbanken som sto klare til A
bli igangsatt. I motsatt retning
trekker den senere tids økte vanskelig-
heter med å omsette visse typer nye
boliger, dette kan tilsi at profesjo-
nelle byggherrer nå vil være noe mer
varsomme 	 med 	å	sette	 igang
boligprosjekter.

De lave igangsettingstallene for
1983 har trolig ennå ikke berOrt bygge-
bransjen i noen betydelig grad. Både
for juli og for hele perioden
januar-juli 1983 11 tallet på boliger
under arbeid bare 1,5 prosent lavere
enn for tilsvarende periode i 1982.
Tallet på boliger under arbeid var
gjennom hele første halvår fortsatt
sterkt påvirket av de høye igang-
settingstallene fra slutten av 1982, og
holdt seg derfor bedre oppe enn
igangsettingstallene.

Det kraftige fallet i industriinve-
steringene gjennom 1982 og 1983 har
særlig slått ut i lavere investeringer
i bygninger og anlegg. Milt i areal ble
det i januar-juli 1983 igangsatt nar 30
prosent farre industribygg enn i samme
periode året for.1) Også for
gruppene hotell- og restaurantvirk-
somhet, undervisning og forskning og
særlig helse- og veterinærvesen har det
vart en sterk reduksjon i igang-
settingen, i gjennomsnitt nar 30
prosent i de registrerte tallene. For
gruppene varehandel, bank og for-
sikring, offentlig administrasjon og
annen virksomhet (utenom jordbruk,
skogbruk og fiske) var det imidlertid
en sterk økning i igangsettingstallene,
rim!' 25 prosent i gjénnomsnitt.

Alt i alt har nedgangen i
igangsettingstallene for driftsbygg
(utenom jordbruk, skogbruk og fiske)
vært så kraftig og langvarig at mengden
av bygg under arbeid har vart merkbart
påvirket, selv om en korrigerer for
endret arealmål; gjennom forste halvår
i år li arealtallene i gjennomsnitt 9
prosent under tallene for året for.

1) Etter omleggingen 	 av Byggeareal-
statistikken fra siste årsskifte, miles
nå 	 byggearealet 	 for 	 driftsbygg i
bruksareal (innsiden av omgivende
vegger) mot tidligere brutto gulvflate
(yttersiden av omgivende vegger). For
industribygg er denne omleggingen neppe
av noen stor betydning for niviet på de
registrerte arealtallene, men den kan
bety endel for andre typer bygg.
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Ordretilgangen for anleggs-
virksomhet i private bedrifter har vært
i nedgang gjennom forste halvår 1983.
Verdien av ordretilgangen lå i denne
perioden nær 7 prosent lavere enn i
tilsvarene periode ett år tidligere.
Fra 1980 til 1982 økte ordretilgangen
med nar 70 prosent, målt i verdi. Også
beholdningen av ordreserver synes nå å
vare nedadgående, målt i verdi; og
sysselsettingen knyttet til anlegg i
ordrestatistikkens bedrifter lå i
første halvår 1983 nær 20 prosent
lavere enn i tilsvarende periode i
1982.

ARBEIDSMARKEDET: OKT LEDIGHET OG
NEDGANG I SYSSELSETTINGEN

Etter en midlertidig avdemping i
vårmånedene iår har arbeidsledigheten -
milt ved det sesongkorrigerte tallet på
registrerte ledige - tiltatt gjennom
sommermånedene. Ved utgangen av august
var det registrert 68.700 arbeids-
ledige, nær 24.000 flere enn ett år
tidligere. Veksten i ledigheten var
etter sesongkorrigerte oppgaver noe
lavere gjennom de 8 forste månedene iår
enn gjennom de siste månedene av fjor-
året. Det sesongkorrigerte arbeids-
ledighetstallet økte med 5.700 personer
fra januar-februar til juli-august iår.

I 2. kvartal i ir var tallet på
arbeidssøkere uten arbeidsinntekt
72.000 eller 3,5 prosent av arbeids-
styrken, i folge Statistisk Sentral-
byrås arbeidskraftundersokelse. Tallet
på arbeidssøkere uten arbeidsinntekt er
i sommermånedene vanligvis 10-20.000
høyere enn tallet på registrert ledige
ved arbeidskontorene. Arbeidsledighets-
prosenten for kvinner var i 2. kvartal
4,2 prosent mot 2,9 prosent for menn.

Både arbeidskraftundersokelsene og
arbeidskontorenes oppgaver viser at det
har skjedd en endring i sammensetningen
av ledigheten siden vinteren iår. Blant
annet som folge av færre permitteringer
i næringer som industri og bergverk har
mennenes andel av de ledige gått ned,
mens andelen av kvinner har okt. Særlig
sterk var denne endringen gjennom
sommeren i ir. Således falt om lag to
tredeler av økningen i den registrerte
ledigheten fra mai til august - på
kvinner.

Regjeringen har i 1983 satt igang
flere tiltak for å redusere ledigheten
blant ungdom. Blant annet er tallet på
elevplasser i den videregående skole
okt med 10- 11.000. Til sammenlikning
vil tallet på personer i aldersgruppen
16-19 år stige med bare 3.500 personer
fra 1982 til 1983. Likevel har den
registrerte ledigheten i denne alders-
gruppen gått opp, både gjennom sommer-
månedene iår og regnet i forhold til
ifjor sommer. Inkluderer en alders-
gruppen 20-24 år og korrigerer skjønns-
messig for lav meldetilboyelighet er
arbeidsloshetsprosenten for ungdom nå
av størrelsesorden 11-14 prosent.

Figur 14. ARBEIDSLEDIGE
Registrerte arbeidsledige ved arbeidskontorene og arbeidssokere

uten arbeidsinntekt. Sesongkorrigerte tall i tusen.

-----Arbeidslise registrert av Arbeidsdirektoratet
Arbeidssikere uten arbeidsinntekt (AKU) ,
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Arbeidsledige i aldersgruppen 16-24 år
utgjør om lag halvparten av den totale
ledigheten.

Tallet på sysselsatte er ni etter
alt i domme i stagnasjon eller svak
nedgang. 1903 kan dermed bli det
første året på flere tiår med et fall i
samlet sysselsetting. Oppgavene over
sysselsatte ialt fra arbeidskraftunder-
sokelsene er preget av store sesongut-
slag og mer tilfeldige svingninger, men
viser likevel en markert utflating
gjennom 1982 og gjennomgående lave tall
for 1983. Fra første halvår 1982 til
første halvår 1983 viste undersøkelsene
e n . nedgang i sysselsettingen på 8.000
personer. Tallene for utførte timeverk
gikk ned noe sterkere enn dette, trolig
i første rekke som fudge av fortsatt
økt deltidsarbeid blant kvinner.

Nedgangen i sysselsettingen fra
første halvår i fjor til forste halvår
iår var særlig sterk for primærnæringer
og industri, men sysselsettingen har
også gått tilbake i varehandel. For
enkelte tjenesteytende næringer viste
sysselsettingstallene økning.

Figur 15. TOTAL SYSSELSETTING I FOLGE ARBEID9RAF11ÌDERSOKELSEN.
1000 000 personer.

2.0
----Sysselsetting i alt
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INDUSTRIINVESTERINGENE: NEDGANGEN
FORTSETTER ANTAKELIG INN I 1984

Statistisk 	 Sentralbyrås 	 inve-
steringsundersokelse fra august viser
at nedgangen i industriinvesteringene
fortsatte i 2. kvartal. Sesongkorrigert
var verdien av investeringene 5,5 pro-
sent lavere enn i kvartalet for. I 2.
kvartal i år ble det utfort inve-
steringer til en verdi av 1,5 milli-

arder kroner, mens tilsvarende tall for
2. kvartal i 1982 var 1,9 milliarder
kroner, en nedgang pi 22,5 prosent.

Nedgangen fra i fjor er fortsatt
særlig sterk i metall- og trefor-
edlings- og grafisk industri med en
reduksjon i verdi på henholdsvis 58,7
og 27,3 prosent. Også investeringene i
verkstedindustrien viste en betydelig
svikt, et fall på 17 prosent fra 2.
kvartal i fjor til 2. kvartal i år. I
folge Konjunkturbarometeret er kapasi-
tetsutnyttingen i disse næringene for-
holdsvis lav og for treforedlings- og
verkstedindustrien avtok den noe også
fra 1. til 2. kvartal i år. Verdien av

investeringene i nærings- og nytelses-
middelindustrien . økte med 7,5 prosent.
Engrosprisindeksen for leveranser til
investeringsformål økte i samme periode
med 5,6 prosent, slik at det trolig var
en liten volumvekst for denne bransjen.

De totale investeringene far 1983
er av bedriftene anslått til å bli 6,4
milliarder kroner, om lag samme nivå
som året for. De faktisk utforte inve-
steringene i 2. kvartal var omtrent 12
prosent lavere enn anslaget fra foregi-
ende kvartal. Dette kan tyde på at
investeringsplanene er forskjøvet noe i
tid. De antatte • investeringene for
året sett under ett er tross dette
uendret fra forrige kvartal.

Anslagene for 1983 fra produsenter
av elektriske apparater og materiell og
kjemiske råvarer er nedjustert hen-
holdsvis 11 og 10 prosent fra forrige
undersøkelse. For produkijon av
elektriske apparater og materiell kan
denne nedjusteringen ha sammenheng med
at kapasitetsutnyttingen er lav og at
den gikk ytterligere ned fra 1. til 2.
kvartal ifølge Statistisk Sentralbyrås
konjunkturbarometerundersøkelse.
Nærings- og nytelsesmiddelindustriens
anslag er oppjustert med 5 prosent. For
denne næringen kan det forventes en
økning i verdien av investeringene i
1983 med om lag 20 prosent. Anslag for
investeringene i 1984 er imidlertid be-
tydelig lavere og kan tyde på at denne
forholdsvis sterke økningen er forbigå-
ende. Deler av denne næringen hadde i
1982 god lønnsomhet.

Oppgaver over antatte investeringer
i 1984, gitt i august i år, ligger på
et svart lavt nivå. De anslagene som
blir gitt året for investeringsåret er
både usikre og vanligvis langt lavere
enn de investeringene som faktisk blir

I 	 I 	 I
1980
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utført. Anslagene er imidlertid denne
gang blitt oppjustert uvanlig lite fra
mai til augustundersøkelsen. Selv om
dette kan skyldes at bedriftene har
utsatt investeringsprosjekter i påvente
av sikrere tegn til bedre avsetnings-
muligheter, tyder anslagene på at ned-
gangen i investeringene også vil fort-
sette noe utover i 1984. Etter disse
oppgavene å domme har ikke nedjuster-
ingen av renter på næringslivslån fra
1. juli foreløpig hatt noen særlig
virkning på bedriftenes investerings-
planer.

Verdien av investeringene i kraft-
forsyning økte med 13,3 prosent fra 2.
kvartal i fjor til 2. kvartal i år.
For 1983 er investeringene antatt å bli
8 milliarder kroner, en forventet øk-
ning på over 16 prosent i forhold til
1982. Investeringene i kraftforsyning
er antatt A ville nå omtrent samme
verdi i 1984.

Figur 16. UTFØRTE INVESTERINGER
Sesongkorrigerte verditall. 1 00 millioner kr.

24
-----Industri

22

20

18

16

14

12

INVESTERINGENE I OLJEVIRKSOMHETEN:
FORTSATT ØKENDE AKTIVITET

De samlede investeringene i ut-
vinning og rørtransport vil øke be-
tydelig fra 1982 til 1983. 	 Etter
Statistisk Sentralbyrås siste 	 inve-
steringsundersøkelse er investeringene
i oljeutvinning for 1983 anslått til
12,3 milliarder kroner, om lag uendret
i verdi fra 1982. Men som folge av
byggingen av den nye gassledningen for
Statfjord-gassen vil investeringene i
rørtransport coke kraftig i samme tids-

rom.
For 1984 er investeringsunder-

sokelsens anslag for investeringer i
oljeutvinning 21,8 milliarder kroner.
Den sterke økningen fra 1983 til 1984 i
oljeutvinning skyldes -Forst og fremst
at Statfjord C-plattformen skal slepes
ut neste sommer.

I forrige investeringsundersøkelse
ble investeringene i oljeutvinning i
1984 anslått til nærmere 20 milliarder
kroner. Oppjusteringen av anslaget
skyldes først og fremst vedtaket om
gjennomføring av vanninjeksjonspro-
sjektet på Ekofisk-feltet. De ut-
byggingsoppgavene som er vedtatt de
siste månedene vil også påvirke inve-
steringene i oljeutvinning etter 1984.
Foruten vanninjeksjonsprosjektet
gjelder dette bl.a. utbyggingen av
Ula-feltet.

Tall for utforte investeringer gir
uttrykk for hvor mye ny realkapital som
er tilfort næringene. Dette kan avvike
betydelig fra den løpende produksjon av
investeringsvarer. Det skyldes at
produksjonen gjennomgående er •svart
tidkrevende; byggetiden for Statfjord C
plattformen vil være 3 ir. De ferdige
delene regnes i mellomtiden som lager
av varer under arbeid.

Virkningen på aktivitetsnivået i
norsk industri er derfor mer stabilt

enn den betydelige investeringsokningen
i 1983 og 1984 gir inntrykk av, men
etter alt å dome er den produksjonen i
norsk industri som er knyttet til olje-
investeringene økende. Byggingen av
Gullfaks A-plattformen - som vil pågå
frem til sommeren 1986 - er fortsatt et
av de største oppdragene for norsk
industri. I løpet av sist sommer ble
de siste større kontraktene for denne
plattformen inngitt. Størstedelen av
oppdragene har tilfalt norske
verkstedbedrifter, men siden en stor
del av innsatsvarene vil bli innført
fra utlandet er det ennå ikke klart
hvor sterk den totale etterspørsels-
virkningen vil bli for norsk industri.

I siste halvår i 1983 er det ikke
ventet kontraktsinngåelser av noe
særlig omfang for investeringer i olje-
utvinning og rørtransport. Tidlig neste
år vil kontraktene i forbindelse med
utbyggingen av Ula-feltet bli inngått.
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PRIVAT KONSUM

Det samlede private konsumet har
etter alt å dome utviklet seg svart
svakt gjennom 1983.

I 1982 var det et kraftig fall i
detaljomsetningsvolumet mot slutten av
året. Dette skyldes dels tilfeldige
forhold, men kan også ha sammenheng med
virkningene av økende arbeidsløshet og
svakere inntektsutvikling gjennom 1982
enn det konsumentenes spare- og for-
bruksplaner tidligere i året var basert
på.
. Etter at den sesongkorrigerte

volumindeksen for detaljomsetning i de
fire forste månedene av 1983 stabili-
serte seg på samme nivå som
gjennomsnittet for 1982, har indeksen
vist ny nedgang i de seneste månedene.
For perioden mai-juli var nedgangen fra
foregående tremånedersperiode 2,4
prosent. Nedgangen var særlig sterk
for forretninger som omsetter ur- og
optikkvarer, musikkinstrumenter, gull-
og solvvarer (-6,4 prosent), men også
for bekledning og tekstilvarer, jern-
og fargevarer, glass, stentoy og
sportsutstyr og motorkjøretøyer og
bensin var nedgangen sterkere enn
gjennomsnittet. Også tallet på regi-
strerte nye personbiler utover sommeren
i år peker ni mot en nedgang i vare-
konsumet; sammenlignet med samme peri-
ode i fjor var nedgangen i registrer-
ingene i mai-juli på nazi 10 prosent.

Verdien av nordmenns konsum i
utlandet, som omfatter grensehandel og
feriereiser, okte i firste halvår i år
med 7 prosent i forhold til samme
periode ifjor. Til sammenligning økte
verdien i første halvår i fjor med vel
19 prosent i forhold til samme periode
i 1981. Selv med en betydelig lavere
prisvekst gjennom det siste året enn i
foregående periode, kan disse oppgavene
tyde på en utflating i nordmenns konsum
i utlandet. Med tanke på at den sterke
veksten i grensehandelen i annet halvår
1982 må stå for en betydelig del av
økningen fra forste halvår ifjor til
iår, kan volumveksten i forste halvår i
år høyst ha vært beskjeden.

Utviklingen i de private bankenes
utlån til lønnsmottakere tyder på be-
tydelige endringer i husholdningenes
finansielle situasjon. Spare- og for-
retningsbankenes utlån til lønns-
mottakere var ved utgangen av juni i år

25 prosent høyere enn pi samme tid i
fjor. Dette kan ha flere årsaker
blant annet oppjusteringen av bong-
takstene i fjor host. For mange hus-
holdninger kan utgifter til renter og
avdrag på lin ha okt så mye at etter-
sporselsen etter varer og tjenester
utenom bolig mi være betydelig redu-
sert.

Figur 17. DETALJU1SETNING
Sesongkorrigert volumindeks. 1979-100.
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Bevegelsene i det private konsumet
hittil iår har trolig vart i samsvar
med monsteret for inntektsutviklingen
for konsumentene. I 1983 vil skatte-
lettelser bidra mer til den nominelle
inntektsveksten enn vanlig, mens
tarifftilleggene for lønnstakerne vil
gi et mindre bidrag. Dette gir en annen
utvikling i inntekten over året enn det
som er sesongnormalt, med en sterk inn-
tektsvekst i årets forste måneder og en
relativt svak inntektsutvikling i
sommerhalvåret. Nedgangen i det be-
regnede sesongkorrigerte detaljomset-
ningsvolumet fra februar-april til mai-
juli kan derfor til en viss grad skyl-
des at sesongmonsteret for konsumet er
endret.

Inntektsutviklingen i resten av
1983.  vil blant annet avhenge av ut-
viklingen i lønnsglidningen. Med en
mer moderat glidning og svak syssel-
settingsutvikling, kan husholdningenes
inntektsutvikling bli beskjeden, selv
om en tar hensyn til at også pris-
veksten er avtakende. Men tilbakebe-
talingene av forskuddsskatt er spesielt
høye i år.

Skal detaljomsetningsindeksen for
1983 i gjennomsnitt komme opp på samme
nivå som for 1982, må den sesong-
korrigerte indeksen for resten av året
ligge 2,4 prosent over gjennomsnittet
for de syv forste månedene. I så fall
vil først og fremst utviklingen i
tjenestekonsumet avgjøre hvor mye det
samlede private konsumet vil øke fra
1982 til 1983.

LØNNSUTVIKLINGEN: DEMPET LØNNSVEKST,
MEN FORTSATT STERK GLIDNING.

Fra 1. kvartal 1982 til 1. kvartal
1983 økte den gjennomsnittlige timefor-
tjeneste innenfor LO/N.A.F.-området med
11,6 prosent for mannlige industri-
arbeidere og 13,6 prosent for kvinne-
lige. Lønnsglidningen - beregnet som
forskjellen mellom faktisk lønns-
utvikling og tariffbestemte tillegg -
utgjorde 6,0 prosent for menn og 6,6
prosent for kvinner.

Den foreløpige lønnsindeksen for 2.
kvartal i år viser en betydelig av-
demping av lønnsstigningstakten for
industriarbeiderne. Etter disse opp-
gavene var gjennomsnittlig timefor-
tjenste i industri for menn og for

kvinner henholdsvis 9,2 prosent og 11,2
prosent høyere enn ett år tidligere.

Men de foreløpige lønnsindeksene
for 2. kvartal viser ingen markert av-
demping i lønnsglidningen. Korrigeres
oppgavene skjonnsmessig for etterbeta-
linger i forbindelse med tariffopp-
gjørene, kan lønnsglidningen bide for
menn og for kvinner anslås til vel 6
prosent, regnet i forhold til annet
kvartal 1982, dvs. om lag det samme som
for forste kvartal. Til sammenlikning
var lønnsglidningen regnet fra ett år
tidligere nær 6 1/2 prosent i de to
siste kvartalene i 1982.

Høy arbeidsledighet, avtakende
prisstigning og skattelettelser bidro
til at de generelle lønnstilleggene i
de sentrale tarifforhandlingene i år
ble vesentlig mindre enn i tidligere
år. Når ikke også lønnsglidningen fore-
løpig har blitt merkbart redusert, kan
dette skyldes at slike faktorer til-
legges relativt mindre vekt i mange
lokale lønnsforhandlinger. Lønnsglid-
ningen vil ofte i storre grad være be-
stemt av mer bedriftsinterne forhold.
Her har trolig den sterke produk-
tivitetsveksten for deler av industrien
hatt betydning. For industrien sett
under ett må det ha vart en produktivi-
tetsvekst - regnet som endring i
produksjon pr. utførte timeverk - på
2-3 prosent fra første halvår i fjor
til første halvår i år. Regnet i for-
hold til andre halvår 1982 var produk-
tivitetsveksten i første halvår i år
trolig enda større.

Produktivitetsveksten kan ha gitt
et realøkonomisk grunnlag for økte
lønnstillegg i enkelte bedrifter, men
kan også ha bidratt til A trekke lønns-
glidningen opp mer direkte, gjennom
virkningene av akkordavtaler. Lønns-
økninger som skyldes virkningene av
slike avtaler vil automatisk inngå i
det beregnede tallet for lonnsglid-
ningen.

Produktivitetsveksten kan også ha
bidratt til en høy beregnet lonnsglid-
ning på en mer indirekte måte, fordi
den i stor grad har kommet i stand ved
nedskjæringer av arbeidsstokken i
bedriftene. Det er ikke utenkelig at
slike nedskjæringer først og fremst
rammer ufaglært personell og bare i
mindre grad fagarbeidere, fordi det vil
være viktig for bedriftene å holde på
den faglærte arbeidskraften. En slik
tendens vil slå ut som okt registrert
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gjennomsnittslønn for industriarbeidere
og følgilig bidra til høy beregnet
lonnsglidning.

I den samlede rammen for inntekts-
oppgjøret i 1983 - 7 1/2 prosent lonns-
vekst fra 1982 til 1983 - ble det lagt
til grunn en lønnsglidning på 5 prosent
fra i fjor til iår. Uten noen glid-
ning gjennom annet halvår i år vil
lønnsglidningen utgjøre vel 4 1/2 pro-
sent, slik at takten i lønnsglidningen
mi avta kraftig fra første til annet
halvår iår om den skal komme ned på 5
prosent. Erfaringsmessig finner den
største lønnsglidningen sted i andre og
fjerde kvartal, og det er derfor for
tidlig A avgjøre om glidningen vil
komme til A bli sterkere i 1983 enn
lagt til grunn ved oppgjøret sist vår.

INNENLANDSKE PRISER: 	 FORTSATT AV- 	 Figur 20. PRISSTIGNING.
Prosent endring fra ett Ar tidligere.TAKENDE STIGNINGSTAKT I KONSUMPRISENE

Prisstigningen på varer og tjen-
ester levert til konsum fortsetter
avta. 	 Fra 1981 til 1982 var veksten i
konsumprisene 	 11,3 	 prosent, 	 mens
veksten fra 1982 til 1983 vil kunne bli
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de fleste konsumpriser har i det siste
vært enda lavere, også når en ser bort

	fra normale sesongvariasjoner. Den lave 	 6

veksttakten i 1983 skyldes først og
fremst lavere vekst i offentlige regu-
lerte priser og lavere økning i mer
markedsbestemte priser på innenlandsk
produserte varer. Den lave stignings-
takten på de marked.sbestemte prisene
vil trolig holde seg inn i 1984.

Regnet 	 fra samme mined ett år
tidligere har veksten i konsumpris-
indeksen falt betydelig gjennom de
første månedene iår, fra 10,1 prosent i
januar til 7,6 prosent i august.

	

Fra august ifjor til august iår var 	 18

prisveksten særlig sterk for drikke-

	

varer og tobakk (9,6 prosent), bolig 	 16

lys og brensel (9,4 prosent) og reiser
	og transport (9,4 prosent). Prisveksten 	 14

var forholdsvis lav for matvarer (6,3

	

prosent), fritidssysler og utdanning
	 12

(5,8 prosent) og klær og skotøy 	 (5,2 	 lo
prosent). Delindeksen for helsepleie

	

steg med bare 1,7 prosent fra august 	 e
ifjor til august iår. Uendrede tann-
legetakster og egenandeler ved lege-
besøk trakk veksten i denne delindeksen
betydelig nedover, men i september vil
enkelte av disse prisene stige igjen.

18 -
----Konsumprisindeks
	 Engrosprisindeks

14        

II 

1982  1981  

1
- Konsumprisindeks
	  Engrosprisindeks

„,, ......

J1111111111

1979
	

1980
	

1981
	

1982

Figur 21. ENGROS- OG KONSUMPRISVEKST.
Konsumprisindeksen i alt ekskl. tjenester og engros-
prisindeksen for varer levert til konsum.
Prosent endring fra ett Ar tidligere.
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Konsumprisindeksen gruppert etter
leveringssektor kan belyse nærmere
faktorene bak den synkende pris-
stigningen på de mer markedsbestemte
prisene. Prisene på importerte konsum-
varer har steget lavere enn konsumpris-
indeksen i alt de tre siste Arene og
har således bidratt til trekke den
samlede prisveksten nedover siden 1980.
Men stigningstakten på disse varene
sett under ett har ikke vart lavere i
1983 enn tidligere. Det er derfor i
det alt vesentlige innenlandske forhold
som har dempet prisveksten det siste
året. Blant annet har delindeksen på
norskproduserte konsumvarer utenom
jordbruksvarer vist fallende stignings-
takt i samme periode.

Fallet i veksttakten på de mer
markedsbestemte prisene på norskprodu-
serte konsumvarer kan i stor grad til-
bakeføres til dempet lønnsvekst. Men
det er også mye som tyder på at veksten
i driftsresultatene på omsetnings-
leddene er svekket. Prisveksten, regnet
som stigning fra ett år tidligere, på
sisteomsetning av konsumvarer har helt
siden sommeren 1981 vært til dels be-
tydelig høyere enn engrosprisene på
tilsvarende varer. Men det siste året
har differansen mellom disse vekst-
ratene falt, og fra august ifjor til
august iår var forskjellen bare 1/2
prosentpoeng.

Den dempede prisveksten på norsk-
produserte konsumvarer kan til dels
skyides konkurransepress fra utlandet.
Fallet i prisveksten har vært sterk for
norskproduserte varer som er særlig ut-
satt for utenlandsk konkurranse, sam-
tidig som stigningstakten i prisene på
importerte varer med stor norsk
konkurranse har vært lavere enn for
importerte varer sett under ett.

Dersom konsumprisstigningen fra
august til desember iår blir den samme
som ifjor vil konsumprisindeksen for
1983 i gjennomsnitt bli 8,5 prosent
høyere enn i 1982. Med uendrede kon-
sumpriser fra august til desember vil
tallet bli 7,9 prosent. Legger en til
grunn en noe svakere prisvekst gjennom
de siste månedene i ir enn i til-
svarende periode i fjor vil økningen i
konsumprisindeksen fra 1982 til 1983
bli på 8-8 1/2 prosent. Veksten
gjennom 1983, regnet fra desember 1982
til desember 1983, vii. da kunne bli et
par prosentpoeng lavere.

Engrosprisene var i første halvir

iår om lag 6 prosent høyere enn ett år
tidligere. De aller siste oppgavene
tyder imidlertid på at stigningstakten
kan ha tiltatt noe, også utover det
sesongnormale. Det ser ut til at det
først og fremst er de økte råvare-

prisene som har trukket veksttakten i
totalindeksen oppover.

UTENRIKSOKONOMIEN: 	 STERK EKSPORT-
VEKST FOR RAVARER OG HALVFABRIKATA
OG STORT OVERSKUDD PA DRIFTSREGN-
SKAPET

Utenlandsetterspørselen for tradi-
sjonelle norske eksportprodukter sett
under ett har tatt seg betydelig opp
siden ifjor host. Men eksportøkningen
har hittil stort sett falt på særlig
konjunkturfolsomme råvarer og 	 halv-
fabrikata. 	Eksporten av ferdigvarer
viser fremdeles svikt. 	 Importen av
tradisjonelle varer har tatt seg noe
opp etter et sterkt fall sist vinter.
Driftsregnskapet 	 for hele 1983 vil
kunne vise rekordoverskudd, 	 kanskje
13-15 milliarder kroner, blant annet på
grunn av den høye eksportverdien for
råolje.

Figur 22. UTENRIKSHANDEL MED TRADISJONELLE VARER
Sesongkorrigerte verditall. Milliarder kr.
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Figur 23. UTENRIKSHANDEL MED TRADISJONELLE VARER
Sesongkorrigert volumindeks. 1970 = 100.
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—Import uten skip og oljeplattformer m.v.
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Figur 24. 	 UTENRIKSHANDEL MED TRADISJONELLE VARER.
Prisindekser (enhetspriser). 	 1970=100

var eksportvolumet 44 prosent høyere
enn ved det laveste nivået i fjor. En
del av økningen i aluminiumseksporten
hittil i år har vart salg fra lager,
men eksportvolumet er ikke høyere enn
at det kan opprettholdes ved i ta
storre deler av kapasiteten i bruk.
Prisen på råaluminium har okt sterkt på
spotmarkedet siden årsskiftet, og denne
prisoppgangen gir seg utslag i de
norske eksportkontraktene som ni
inngis. En kan derfor vente fortsatt
stigning i prisen på norsk aluminiums-
eksport gjennom resten av året, selv om
prisstigningen på spotmarkedet skulle
stanse opp. For perioden januar-juli
var gjennomsnittlig eksportpris bare om
lag 8.400 kr pr. tonn, mens spotprisen
i august var om lag 11.000 kr.

Figur 25. EKSPORT AV ALUMINIUM OG KJEMIKALIER.
Sesongkorrigerte volumindekser. 1970=100.
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Volumet av den tradisjonelle vare-
eksporten (alle varer utenom råolje,
naturgass, skip og oljeplattformer
m.v.) passerte et toppunkt i siste del
av 1981 og avtok gjennom fjoråret. Den
sesongkorrigerte volumindeksen økte
imidlertid sterkt fra 4. kvartal i fjor
til 1. kvartal i år, men var om lag
uendret fra 1. til 2. kvartal. Den li
da 7 prosent høyere enn året for og var
noe storre enn ved toppunktet i 1981.
Sesongkorrigerte verditall for den
tradisjonelle vareeksporten i sommer-
månedene iår viste svak nedgang i for-
hold til det høye nivået i vårmånedene,
men var godt over niviet ved
årsskiftet.

Eksportveksten siden ifjor host
har vart særlig markert for metaller,
kjemikalier, fisk og fiskevarer.
Eksporten av aluminium passerte et
bunnpunkt i 3. kvartal i fjor, men har
siden okt kraftig. I 2. kvartal i år

1, 	1	 I 	 1
1979

Eksporten av ferrosilisium har tatt seg
opp siden siste årskifte, og bide
priser og kvantum er hOyere enn i
første del av fjoråret. Den sterke
økningen i eksporten av aluminium - og
ferrosilisium har ikke sitt motstykke i
en tilsvarende økning i verdensfor-
bruket av disse metallene, den kan
først og fremst forklares ved at. uten-
landske bedrifter har okt sine
investeringer i lager av innsatsvarer i
påvente av en internasjonal oppgang.
Eksportprisene har også okt for
ferromangan og nikkel, men produsent-
prisene for nikkel var i. sommer
fortsatt klart lavere enn i forste
halvår i fjor. Eksportvolumet for disse
to varene har hittil i år vart lavere
enn for ett år siden.

Eksporten av kjemikalier har okt
siden sommeren i fjor. I forste halvår
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i ir var eksportvolumet 18 prosent
høyere enn i samme periode året for, og
prisene i 2. kvartal var om lag 6
prosent høyere enn ett år tidligere.
Eksporten av kunstgjødsel har økt
særlig sterkt i volum. De siste
eksportverdioppgavene kan tyde på en
utflating for kjemikalier.

Eksportverdien av fisk og fiske-
varer var hele 30 prosent høyere i
perioden januar-juli i år enn i samme
periode i fjor. Økningen skyldes
prisvekst for de fleste varegrupper, og
en sterk økning i eksportvolumet for
fiskefilet, spesielt til USA.

Eksportvolumet for treforedlings-
produkter falt betydelig gjennom 1982.
Nedgangen skyldtes svikt i eksporten av
tremasse og cellulose; eksporten av
papir og papp endret seg derimot lite.
Men etter årsskiftet har eksporten av
tremasse og cellulose tatt seg noe opp
igjen i volum, og prisene steg svakt
fra 1. til 2. kvartal.

Eksportvolumet for maskiner og
transportmidler (unntatt skip og
oljerigger) og andre ferdigvarer var
noe lavere i perioden januar-juli enn i
samme periode i 1982 og viser ingen
tegn til oppgang.

Volumindeksen for den tradisjonelle
vareimporten (alle varer utenom skip og
oljeplattformer m.v.) falt kraftig fra
3. kvartal i fjor til 1. kvartal i år
når en justerer for sesongsvingninger,
trolig i stor grad på grunn av nedgang
i 'importvarelagrene i samme tidsrom.
Fra første til annet kvartal i år økte
indeksen noe, men var fortsatt klart
lavere enn ett år tidligere. Sesong-
korrigerte verditall for juli og august
tyder på forholdsvis små endringer i
volumet av den tradisjonelle vareim-
porten gjennom sommermånedene i år.

Verdien av den tradisjonelle
vareimporten var i perioden januar-
august i år om lag den samme som i
tilsvarende periode i 1982. Innførselen
til konsum hadde økt med noe under 10
prosent, men importen til investering
regnet uten skip og oljeplattformer
m.v. var gått tilbake med om lag samme
prosentsats. Innførselen til vareinn-
sats viste svak nedgang i verdi blant
annet som folge av redusert oljeimport.

Prisindeksen for den tradisjonelle
vareimporten har endret seg lite siden
4. kvartal i 1982, etter sterk vekst i
sommerhalvåret ifjor. 	 Prisstigningen
har gjennomgående vart svak de siste

årene, og indeksen var i 2. kvartal
bare vel 8 prosent høyere enn hele tre
år tidligere.

Importveksten i USA og i de
vest-europeiske landene har vart svart
ulik det siste året. Tabellen nedenfor
viser endringene i verdien av den
norske eksporten til EF og USA for
enkelte viktige varegrupper og for
total vareeksport fra de 7 første
månedene i fjor til samme periode i ir.
Eksporten til USA har vokst soning
sterkt, men det ser ut til at
stigningen bare i liten grad har falt
på spesielt konjunkturfølsomme varer.
Det meste av økningen skriver seg fra
okt eksport av fisk, råolje, maskiner
og transportmidler. Men oppgangen i USA
har påvirket utenlandsetterspørselen
etter norske varer indirekte og er i
stor grad årsaken til den sterke etter-
spørselsøkningen etter metaller og
kjemikalier på kontinentet.

Eksportverdi for varer i perioden
januar- juli. 	 Prosentvis vekst fra
1982 til 1983. 

EF 	 USA 

	15,1	 34,7

	

44,1 	 120,6

	

-6,8 	 50,9

	

17,4 	 646,9

	

39,7 	 3,6

	

1,4 	 200,0

	

17,2 	 -11,7

	

-5,0 	 31,6

I alt 	
Fisk og fiskevarer
Treforedlingspro-
dukter 	

Råolje og naturgass
Kjemikalier 	
Jern og stål 	
Aluminium 	
Maskiner og transport-
midler 	

Foreløpige tall for utenriksregn-
skapet for første halvår i ir viser et
overskudd på driftsregnskapet på nesten
7 milliarder kroner, mer enn en
fordobling fra første halvår i fjor.
Aret 1983 kan komme til å gi et
overskudd på driftsregnskapet av
størrelsen 13-15 milliarder kroner, som
i si fall vil vare høyere enn
rekordoverskuddet i 1981. Det er da
antatt at eksportverdien for råolje og
naturgass vil å bli nar uendret fra
første til annet halvår i år,dessuten
er verdien ikke nedjustert slik det
gjøres i nasjonalbudsjettene. Til
grunn for anslaget ligger også at
eksportverdien av tradisjonelle varer
vil vokse moderat i annet halvår i år,



19

mens 	 importverdien av tradisjonelle
varer vil ta seg noe sterkere opp.

Nr overskuddet på driftsregnskapet
har okt så sterkt fra forste halvår
1982 til forste halvår i år, skriver
det seg fra en betydelig vekst
eksportverdien av råolje og redusert
underskudd i handelen med tradisjonelle
varer.	 Dette reduserte underskuddet
skyldes en økning på om lag 10 prosent
i verdien av eksporten, mens import-
verdien bare økte meget svakt.
motsatt 	 retning 	 virket økningen i
importen av skip, oljeplattformer og
direkte import til Nordsjøen, og en
forverring både i tjenestebalansen og i
rente- og stønadsbalansen.
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KONJUNKTURTENDENSENE
	

UTLANDET:

SAMMENDRAG

Det ser n5 ut til at konjunkturene
er på vei oppover i de vestlige indu-
strilandene, men for landene sett under
ett er veksttakten lavere enn under
tidligere oppganger. Samlet industri-
produksjon passerte en konjunkturbunn
omkring 5rsskiftet, og i de fleste
storre OECD-landene økte totalproduk-
sjonen i årets forste kvartal. Men
bortsett fra i USA er det liten fart i
oppgangen, og kontrasten mellom utvik-
lingen i USA og Vest-Europa har blitt
sterkere etter hvert. Mens total-
produksjonen i USA steg med en årlig
rate på hele 9 prosent i 2. kvartal,
var økningen i de fleste større vest-
-europeiske land svært moderat.

Både ulik pengepolitikk og finans-
politikk har bidratt til den store for-
skjellen i veksttakten mellom USA og
Vest-Europa. Dessuten viser tidligere
erfaringer at det ofte tar en viss tid
for et konjunkturomslag i USA slår
igjennom i Vest-Europa. OECD vurderte i
sin julirapport virkningene av USAs
finanspolitikk i 1982 som ekspansiv,
mens finanspolitikken i de seks andre
store OECD-landene ble vurdert som kon-
traktiv. Det samme gjelder for 1983,
bortsett fra for Frankrike og Storbri-
tannia, der finanspolitikken vurderes
som konjunkturpolitisk nøytral.

Lagerbevegelser har gitt særlig
sterke vekstimpulser i første del av
1983, spesielt i Vest-Europa. Den pri-
vate konsumetterspørselen har også vært
i vekst, men i flere land først og
fremst på bekostning av sparingen.
Investeringsettersporselen har fore-
løpig ikke tatt seg opp igjen. Tid-
ligere har det også tatt en viss tid
for et omslag oppover har gitt seg
uttrykk i okt investeringsvilje, men
denne gangen er investeringsetter-
spørselen i særlig stor grad hemmet av
lav kapasitetsutnyttelse i tillegg til
høyt rentenivå. Det kan derfor ikke
utelukkes at et oppsving i inve-
steringene vil utebli i Vest-Europa, og
i så fall vil oppgangen neppe kunne bli
langvarig. OECD ventet i juli en økning
på bare 112 prosent fra 1983 til 1984 i
de samlede investeringene i fast real-
kapital og lager i organisasjonens sju
største medlemsland.

I sin siste halvårsrapport regnet
OECD med en vekst i bruttonasjonal-
produktet pi vel 3 prosent i USA og
Japan i 1983 (fra året for) og hen-
holdsvis 4 1/2 og 3 1/2 prosent i
1984. For Vest-Europa under ett regnet
OECD bare med svært svak oppgang;
produksjonsøkningen ble anslått til 1/2
prosent i 1983 og 1 1/2 prosent 1984.-

For Frankrike og Italia ventes til og
med en svak nedgang i ir, og i Vest-
Tyskland vil produksjonsveksten etter
disse prognosene bli meget svak, bare
1/2 prosent. For de fleste mindre land
i Vest-Europa regnet OECD med stort
sett noe sterkere vekst enn for de
større landene, bide i 1983 og 1984.

Det ser i øyeblikket ut til at ut-
siktene for de vest-europeiske
industrilandene bedømmes noe ulikt i
USA og i Vest-Europa. Mens europeiske
vurderinger stort sett er forbeholdne,
vurderer flere amerikanske forsknings-
institutter utsiktene for Vest-uropa
noe mer optimistisk. Noen av dem har
gitt uttrykk for at det uventede
kraftige oppsvinget i USA, sammen med
høy dollarkurs, kan komme til å dra
igang en bred og mer markert inter-
nasjonal konjunkturoppgang neste år.

Arbeidsløsheten holder seg høy og
er i mange vest-europeiske land fort-
satt i oppgang. Også i USA er den
fortsatt høy, men har gått noe ned hit-
til i år. For OECD-området sett under
ett lå arbeidsløsheten i hele forste
halvår omkring 9 prosent.

Konsumprisene steg bare svakt i de
sju største OECD-landene fra 4. kvartal
i fjor til 1. kvartal i år - særlig som
folge av synkende oljepriser og rente-
satser. I 2. kvartal var prisstigningen
sterkere (5-6 prosent årlig rate). En
rekke råvarepriser er nå økende, men
foreløpig ikke råoljeprisene. OECD
venter en moderat økning i stignings-
takten for prisene på varer og tjene-
ster levert til privat konsum utover i
1983 og 1984. I flere store land følger
myndighetene tendensene i prisstig-
ningen særlig nøye, og det er fare for
at den økonomiske politikken kan bli
strammet ytterligere til selv ved bare
en moderat tiltakende prisvekst.
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Figur 26.
Industriproduksjon uten bergverksdrift og kraftforsyning i utvalgte land.
Sesongkorrigert. 1975=100.
Beregnet på grunnlag av OECD Main Economic Indicators.

Figur 27. 	 1)
Industriproduksjonen i Vest-Europa.
Sesongkorrigert. 1975=100
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1)Tallet for 2.kvartal 1983 bygger bare pA oppgaver for de fire stirste landene.



BRUTTONASJONALPRODUKTET I UTVALGTE
LAND
Prosentvis volumendring fra fore-
giende år

1982 	 1983 	 1984

OECD   -0,2 	 2
Danmark 	 3,1 	 1
Frankrike . 	 1,7 	 - 1/2
Italia   -0,3 	 - 1/2
Japan 	 3,0 	 3 1/4
Norge 	  -0,6 	 1/4
Storbritannia 	 1,2 	 1 3/4
Sverige 	  -0,1	 1 3/4
Vest-Tyskland 	 -1,1	 1/2
USA  	 -1,7
	

3

3 1/4
1/2
1/2

2
3 1/2
1
2 1/4
2 1/2
1 3/4
4 1/2

Kilde: OECD, Economic Outlook
juli 1983.

KONSUMPRISSTIGNINGEN I UTVALGT LAND
Prosentvis endring fra foregående år

1982 	 1983 	 1984

OECD 	
Danmark 	
Frankrike . • •
Italia 	
Japan 	
Norge 	

	Storbritannia 	
Sverige 	

	Vest-Tyskland 	
USA 	

	7,8	 5 3/4 	 6

	

10,1 	 6 1/2 	 5

	

11,8 	 9 	 7 1/2

	

16,6 	 15 1/2 	 12 1/4

	

2,7 	 2 	 2 1/2

	

11,3 	 8 1/2 	 7

	

8,6 	 6 	 6

	

8,6 	 10 1/2 	 5

	

5,3 	 3 	 3

	

6,1 	 4 1/4 	 5 1/4

Kilde: OECD, Economic Outlook
juli 1983.
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sterkeste prisoppgangen hittil i år.
Etter en lang periode med ustabilt

oljemarked, har de internasjonale olje-
prisene holdt seg svært stabile i vår-
og sommermånedene i Ar. OPEC's refe-
ransepris på 29 dollar pr. fat for
arabisk lett olje har blitt opprett-
holdt siden OPECmøtet i mars. Olje-
produksjonen har økt i løpet av
sommeren, både i OPEC-landene og i
andre oljeeksporterende land. I følge
"Petroleum Intelligence Weekly" var
oljeproduksjonen i OPEC-landene i
august kommet opp i 18, 5 millioner fat
pr. dag mot 15,9 millioner fat pr. dag
i første halvår. Trass i at dette er
godt over det fastsatte produksjons-
taket på 17,5 millioner fat pr. dag,
har OPEC klart A opprettholde refe-
ranseprisen på 29 dollar pr. fat. Dette
skyldes en svak økning i verdens totale
oljeetterspørsel i løpet av sommeren-,
først og fremst fordi oljeselskapene nå
øker sine oljelagre. Etter nedtrap-
pingen gjennom det siste halvannet Ar.
Dessuten er verdens totale oljeforbruk
også i svak oppgang.

En viktig årsak til den stabile
oljeprisen det siste halvåret er at
store oljeprodusenter utenfor OPEC,
blant annet Mexico og Storbritannia,
ikke har forsøkt å øke sine markedsan-
deler ved A underby OPEC's referanse-
pris.

De fleste prognoser varsler en
økning i oljeetterspørselen i forste
halvdel av 1984. Ifølge OPEC's råd-
givende komite vil etterspørselen etter
olje rettet mot OPEC minst bli 20
millioner fat pr. dag i 1984. Dette
kan gi rom for en moderat økning i
referanseprisen.

RAVAREPRISENE

Prisene på råvarer utenom olje er
fremdeles i klar stigning. Oppgangen er
ventet å fortsette utover i slutten av
1983 og i 1984. Matvarene har hittil
steget sterkest i pris; HWWA-Institut
fur Wirtschaftforschung's råvareindeks
for matvarer lå ved utgangen av august
hele 24 prosent høyere enn ett år tid-
ligere. Også for metaller var opp-
gangen sterk (13 prosent). Blant metal-
lene er det aluminium som har hatt den

STORBRITANNIA

Storbritannia passerte en lite mar-
kert bunn allerede sommeren 1981, over
ett år tidligere enn de fleste andre
vestlige land. Den kraftige nedgangen
i industriproduksjonen stoppet opp
allerede tidlig i 1981, men først fra
slutten av 1982 tok en ny oppgang til.
Bruttonasjonalproduktet har derimot
stort sett vært i moderat stigning
siden sommeren 1981. Men konjunktur-
oppgangen i Storbritannia har hittil
vært svakere enn vanlig for tidligere
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konjunkturoppganger i etterkrigstiden.
I 1. kvartal i år lå bruttonasjonal-
produktet	 bare 2 1/2 prosent over
bunniviet to år tidligere mens i de
tre foregAende konjunkturoppgangene var
produksjonsokning de knapt forste to år
av oppgangene 5 prosent, 9 1/2 prosent
og 6 1/2 prosent. Etter NIESR's
(National Institute of Economic and
Social Research) siste anslag - som
nylig er offentliggjort - fortsatte
bruttonasjonalproduktet å stige 2.
kvartal, til tross for stagnasjon i
industriproduksjonen.

De viktigste drivkreftene bak opp-
gangen var - som i tilsvarende fase av
tidligere konjunkturoppganger - det
private konsumet og lagerendringer. En
delay lageroppbyggingen ble gjenspeilt
i økt vareimport, samtidig som ekspor-
ten etter foreløpige oppgaver er an-
slått å ha gått noe ned. I betraktning
av konjunkturoppgangen i USA og Vest-
Europa og den bedring av konkurranse-
evnen som følger av kursutviklingen er
det grunn til å anta at eksportned-
gangen er forbigAende. Samlede inve-
steringer i fast realkapital, som økte
noe i 1. kvartal etter markert stigning
i offentlige investeringer og i bolig-
bygging, gikk trolig noe ned igjen i 2.
kvartal.

Selv om veksten i britisk økonomi
gjennomgAende har tiltatt gjennom det
siste året, er det fortsatt en under-
liggende tendens til økende arbeidslos-
het, men den er ikke så markert som
tidligere. Den sesongkorrigerte
arbeidsloshetsprosenten endret seg lite
gjennom de 7 forste minedene i 1983, og
lå i juli på 12,4 mot 11,8 ett år tid-
ligere.

De britiske myndigheter gjorde i
juli kjent at de ville skjære néd
offentlige utgifter med et beløp på
over 500 mill. pund. Men finanspoli-
tikken er neppe blitt tilsvarende
strammet til; de offentlige utgiftene
har i en tid ligget betydelig høyere
enn planlagt, og den antydede nedskjær-
ingen mi delvis sees på denne bak-
grunn. Nedskjæringene vil i første
rekke ramme den militære sektor og
helsevesenet.

For 1983 under ett venter NIESR . alt
i alt moderat vekst, en gradvis økning
i prisstigningstakten og et lite over-
skudd på betalingsbalansen med ut-
landet. NIESR 's prognoser for 1983 er
mer optimistiske enn OECD's siste prog-

noser fra juli (se tabellvedlegget).
For 1983 under ett venter NIESR en
økning i bruttonasjonalproduktet på 2,3
'prosent fra året for, mot OECD's prog-
nose på 1 3/4 prosent. NIESR's prog-
noser ligger høyere enn OECD's
prognoser for alle anvendelseskompö-
nentene av bruttonasjonalproduktet,
særlig for det private konsumet.

Når det gjelder konjunkturprofilen
gjennom 1983 venter NIESR at vekst-
takten i bruttonasjonalproduktet skal
(like sterkt fra 2. til 3. kvartal, men
deretter avta noe. Veksten i konsum-
etterspørselen, den sterkeste driv-
kraften bak oppgangen, vil ventelig
svekkes noe i limpet av 1983.
Vekstimpulsene tom kom fra avskaffelsen
av avbetalingsreguleringene i juli har
trolig allerede ebbet ut, og med en
uendret stigning i nominelle lønninger,
med sterkere vekst i konsumprisene og
fortsatt nedgang i sysselsettingen, er
det neppe grunn til A regne med nevne-
verdig stigning i det private konsumet
gjennom året.

Både NIESR og OECD venter at også
lagerendringene ville bidra sterkt til
produksjonsveksten i 1983 - som vanlig
i denne fasen av en konjunkturoppgang.
Investeringene i fast realkapital er
derimot normalt en "sen" konjunktur-
indikator - dvs. den passerer i regelen
de konjunkturelle vendepunktene senere
enn samlet produksjon, og NIESR venter
ingen vesentlige endringer i inve-
steringene qiennom 1983.

For 1984 venter NIESR atskillig
svakere produksjonsvekst (1,7 prosent
fra året for) enn i 1983, mens OECD
venter okt veksttakst (2 1/4 prosent).
I betraktning av at konjunkturoppgangen
i Storbritannia allerede vil ha vart i
2 år i' 4. kvartal 1983 synes NIESR's
prognoser ikke særlig bemerkelses-
verdige. Men NIESR venter ett viktig
avvik fra konjunkturmonsteret; etter
instituttets prognoser vil inve-
steringsveksten bli enda svakere.i 1984
enn i 1983. Bakgrunnen for dette er
nedgang i investeringene i Nordsjøen og
en svak utvikling i bolig-
investeringene, som har hatt - en
trolig forbigående - ekspansjon som
følge av nedgang i korttidsrenten i
fjor. Som normalt for konjunkturfasen
ventes bidraget til produksjonsveksten
fra lagerutviklingen A minske betydelig
i 1984, men det vil fortsatt være posi-
tivt. Etter NIESR's prognoser vil ek-
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sporten vare den sterkeste drivkraften
bak den forholdsvis svake veksten i
1984.

VEST-TYSKLAND

Vest-Tyskland passerte en konjunk-
turbunn mot slutten av fjoråret. Indi-
katoren for næringslivets konjunktur-
vurdering ("Business Sentiment") var i
nedgang gjennom forste halvår i fjor,
men tok til å stige igjen fra høsten
1982. Industriproduksjonen viste deri-
mot stigende tendens først fra siste
årsskifte. Fra 4. kvartal i fjor til 2.
kvartal i år økte industriproduksjonen
med om lag 6-7 prosent regnet som årlig
rate, etter en nedgang på hele 10 pro-
sent årlig rate gjennom de to fore-
gående kvartalene. Juliindeksen lå på
samme relativt høye nivå som juni-
indeksen. Arbeidsløsheten har stort
sett vist økning hittil i år, men
arbeidsloshetsprosenten gikk litt ned i
løpet av sommeren. I august var den
likevel så høy som 9,3. Tallet på
sysselsatte fortsatte å gå ned, men
ikke så kraftig som tidligere. Produk-
sjonsveksten gjennom første halvår har
stort sett slått ut i okt produk-
tivitet.

Etter sesongkorrigerte oppgaver var
bruttonasjonalproduktet i nedgang både
i . 3. og 4. kvartal i fjor, men økte i
1. og 2. kvartal i år med henholdsvis
om lag 2 prosent og 4 prosent sesong-
korrigert årlig rate.

Det var den innenlandske etterspor-
selen som bidro sterkest til konjunk-
turoppgangen; både i 1. og 2. kvartal
økte den delen av bruttonasjonalproduk-
tet som går til innenlandske an-
vendelser med 4 prosent årlig rate.
Konsumettersporselen og lagerutvik-
lingen ga de sterkeste vekstimpulsene.
Konsumettersporselen var i god vekst
allerede i 1. kvartal og ekspanderte
uvanlig sterkt i 2. kvartal. Dette
hadde sammenheng med forserte innkjøp
av varige forbruksvarer, særlig biler,
for forhøyelsen av merverdiavgiften fra
1. juli i år.

Investeringene i fast realkapital
endret seg forholdsvis lite i 2. kvar-
tal, etter en uvanlig kraftig stigning
(rundt 15 prosent årlig rate) i fore-
giende kvartal. Som nevnt i juniover-

sikten hadde oppgangen i 1. kvartal i
stor grad sammenheng med stimulerings-
tiltak med relativt kortvarige virk-
ninger.

Derimot bidro lagerutviklingen
betydelig til veksten både i 1. og 2.
kvartal. Det var særlig lagrene av ri-
stoffer og halvfabrikat som ble bygd
opp, etter alt å dømme i påvente av
produksjonsstigning for ferdigvarer og
økende råvarepriser. Utviklingen av
norsk vareeksport må blant annet sees
på denne bakgrunn.

Takten i prisstigningen er fortsatt
moderat; i august lå konsumprisindeksen
bare 3 prosent høyere enn ett år tid-
ligere. Forhøyelsen av merverdiavgiften
fra 1. juli ser foreløpig ikke ut til i
vesentlig grad å ha blitt skjøvet over
på forbrukerne.

Utenrikshandelen ga ingen vekst-
impulser i 1. halvår i år. Vare- og
tjenesteeksporten sett under ett stag-
nerte i 2. kvartal, men vareeksporten
alene tok etter sesongkorrigerte opp-
gayer til å øke noe for forste gang på
mer enn et år. Det var særlig ekspor-
ten til USA, og - noe overraskende -
også til utviklingslandene, som steg.
Nedgangen i kursen på tyske mark (5.5
prosent fra mars til juni overfor
dollar og 1 prosent overfor Vest-
-Tysklands viktigste handelspartnere i
gjennomsnitt) har okt vest-tyske varers
internasjonale konkurranseevne.

Importen har økt sterkere enn
ventet. Særlig sterkt steg importen av
råvarer og halvfabrikat, blant annet
som følge av spekulative lageroppkjøp.

Vest-Tysklands betalingsbalanse
viste et betydelig underskudd i juli,
men for de første 7 månedene av 1983
under ett viste den et overskudd på 3,1
milliarder mark, mot et underskudd på
0,6 milliarder mark i samme tidsrom i
fjor.

Etter ordreutviklingen å dome vil
veksten i de nærmeste månedene bli noe
svakere enn i 2. kvartal; innenlands-
og utenlandsordrene lå henholdsvis 8 og
11 prosent (årlige rater) lavere i 2.
enn i 1. kvartal.

DIW (Deutsches Institut fur Wirt-
schaftsforschung) venter en vekst i
bruttonasjonalproduktet på bare 2
prosent (årlig rate) 	 fra 	 2. 	 til 3.
kvartal, mot som tidligere nevnt, 4
prosent i 2. kvartal og 2 prosent i
kvartal.

Også for hele andre halvår under



25

ett venter DIW fortsatt vekst. For 1983
under ett venter DIW i august en økning
i bruttonasjonalproduktet pi 0,5 pro-
sent fra 1982. Dette er samme prognose
som de 5 vest-tyske forskningsinsti-
tuttene offentliggjorde i mai og OECD i
juli. I lys av en forholdsvis gunstig
investeringsutvikling i 1. halvår har
DIW oppjustert prognosen for vekst i
investeringene i fast realkapital til 3
prosent (2 prosent etter DIW's mai-
prognose og 1 3/4 prosent etter OECD's
juliprognose). Lagerutviklingen ventes
derimot nå å bli noe svakere enn etter
prognosene i mai og juli.

Veksttakten i 1984 ventes å bli noe
sterkere (2 prosent) enn i 1983, men
også dette er en uvanlig svak vekst til
i være i en konjunkturoppgang. DIW
retter i sin august-rapport sterk kri-
tikk mot myndighetenes økonomiske poli-
tikk - "myndighetene anser fortsatt
reduksjon i de offentlige budsjett-
underskottene som viktigere enn reduk-
sjon av arbeidsløsheten". Instituttet
anbefaler en finanspolitikk som tar
sikte på høyere vekstrater enn de som
den gjeldende budsjettplan innebærer og
mener at "dette vil være nødvendig for
å overvinne den lange stagnasjonsperi-
oden".

FRANKRIKE

Frankrike er den økonomiske
utviklingen fortsatt preget av regjer-
ingens tilstrammingspolitikk, som ble
innledet i fjor vår. Det ble gjort
nærmere rede for denne politikken i
juni-oversikten. Tilstrammingstiltakene
har rammet det private forbruket
sterkt; forbrukernes kjøpekraft ble
redusert med 1,2 prosent fra 4. kvartal
i fjor til 1 , kvartal i år, og det pri-
vate konsumet gikk ned med 2 prosent
(årlig rate) i samme tidsrom. Også
boligbyggingen gikk betydelig ned.
Offentlig konsum og offentlige inve-
steringer økte derimot, men stigningen
hadde sammenheng med effektueringen av
utbetalinger som myndighetene hadde
bundet seg til etter 1982-budsjettet.
Volumet av vareeksporten gikk ned med
hele 10 prosent (årlig rate) fra 4.
kvartal i fjor til 1. kvartal i år, men
tilfeldige svingninger har trolig spilt
sterkt inn; eksporten tok seg betydelig
opp igjen i 2. kvartal.

Industriproduksjonen har gjennom-
gående gått litt opp siden slutten av
fjoråret, men tendensen er svært uklar.
.Arbeidsloshetsprosenten har holdt seg
om lag uendret på nesten 9 hittil i år
(til og med juli). Etter foreløpige
opplysninger gitt i pressen eike
bruttonasjonalproduktet med bortimot 1
prosent (årlig rate) fra 1. kvartal til
2. kvartal, etter å ha holdt seg uend-
ret fra 4. kvartal i fjor til 1. kvar-
tal i år.

Bremsetiltakene tok i første rekke
sikte på å ramme det private forbruket,
som etter OECD's anslag gikk ned med
1/4 prosent (sesongkorrigert årlig
rate) fra 2. halvår i fjor til 1. halv-
år i år og_med i . prosent i 2. halvår.
Gjennom 1984 ventes bare meget svak
vekst i forbruket. Men også inve-
steringene i fast realkapital er i ned-
gang og ventes etter OECD's prognoser å
fortsatt å gå ned (med 2 1/2 prosent
fra 1982 til 1983 og med 1 1/2 prosent
i 1984). Utenriksokonomien er derimot
antatt å gi vekstimpulser både i 1983
og 1984; etter OECD's prognoser vil
volumet av vare- og tjenesteeksporten
øke med henholdsvis 2 1/4 prosent og 4
prosent i de to irene, mens de tilsvar-
ende ratene for importvolumet ventes å
bli henholdsvis -1/2 prosent og 2 spro-
sent.

Denne utviklingen i samlet etter-
spørsel vil innebære bare små endringer
i bruttonasjonalproduktet i begge
årene, henholdsvis -1/2 prosent og 1/2
prosent regnet fra året for. De
franske myndigheter har nylig offent-
liggjort noe mindre pessimistiske
prognoser for utviklingen i brutto-
nasjonalproduktet; en økning på 0,1
prosent i 1983 og 1 prosent i 1984.

Bremsepolitikken - som nylig er ut-
videt med nye tiltak, blant annet
skatteforhøyelser, økte trygdeinnbeta-
linger og forhøyelse av arveavgiften -
er planlagt å fortsette også gjennom
1984. Det kan se ut til at den hittil
har virket som ønsket på handelsbalan-
sen; underskuddet ble redusert fra 30
milliarder frcs. i 1. kvartal til 3
milliarder frcs. i 2. kvartal. Det
store underskuddet i 1. kvartal var
imidlertid i stor grad et resultat av
spekulasjon mot francen for devalue-
ringen i mars. Det er således ennå ikke
klart om myndighetene vil nå det målet
de har satt seg for utviklingen av
utenriksunderskuddet i år: En reduk-
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s•on med 50 prosent i forhold til 1982
(på 93 milliarder frcs.).

Den kraftige oppgangen i dollar-
kursen kan sette regjeringens målset-
ting for prisstigningstakten - 6 pro-
sent i 1984 - i fare. Konsumprisin-
deksen lå i juli 9,4 prosent høyere enn
ett år tidligere.

Bremsepolitikken har rammet syssel-
settingen hardt. Det er nå 2,0 milli-
oner arbeidsløse i Frankrike, og tallet
ventes å stige til 2,2 millioner ved
utgangen av året. Arbeidsløshetspro-
senten var i juli 8,9.

De siste tallene fra rundspørringer
om næringslivets konjunkturvurderinger
understotter OECD's prognoser om
produksjonsnedgang gjennom 1983. Over-
vekten av foretak som venter nedgang
steg sterkt fra 1. til 2. kvartal, og
den økte også noe i løpet av sommeren
(fra mai til juni).

ITALIA

Heller ikke i Italia er det noen
klare tegn til konjunkturomslag opp-
over. Industriproduksjonene gikk ned
med hele 18 prosent (årlig rate) fra 1.
til 2. kvartal etter sesongkorrigerte
oppgaver, men endret seg lite fra april
til juni. Arbeidsløsheten er fortsatt i
stigning, og arbeid sløshetsprosenten
var i mai - den siste måneden en har
tail for - helt oppe i 10,5. Nærings-
livets konjunkturvurdering er fortsatt
svart pessimistiske og har endret seg
lite i løpet av første halvår. Pris-
stigningen er fremdeles meget sterk,
men har avtatt noe i løpet av de tre
siste kvartalene. SA sent som i august
lå konsumprisindeksen likevel hele 13,7
prosent høyere enn ett år tidligere.
Den innenlandske etterspørselen har
hittil i år vært sterkt bremset av en
stram pengepolitikk, og det er i første
rekke eksporten som gir vekstimpulser.
Men også offentlig forbruk og lagerut-
vikling har - etter OECD's julianslag -
gitt visse vekstimpulser i forste halv-
år.

For hele 1983 under ett ventet OECD
i juli en nedgang i bruttonasjonal-
produktet fra året for på en halv pro-
sent. Både det private forbruket og
investeringene i fast realkapital vil
etter prognosene trekke produksjonen
ned; disse to komponentene ventes A gå

ned med henholdsvis en kvart prosent og
3 1/4 prosent fra året for. For 1984
venter OECD vekst, men svart moderat -
men en stigningsrate på 2 prosent i
bruttonasjonalproduktet fra Aret for.
Et svakt omslag er da ventet både for
det private konsumet (+1 3/4 prosent)
og investeringene i fast realkapital
(+1 prosent), og også lagerutviklingen
er antatt å ville gi vekstimpulser.
Impulsene fra utenriksøkonomien vil
derimot etter prognosene bli negative;
både eksporten og importen er ventet å
øke sterkere enn året for, men med
betydelig sterkere vekst i importen (3
1/4 prosent) enn eksporten ( 2 1/2 pro-
sent).

SVERIGE

Som nevnt i junioversikten ventet
de svenske myndighetene i vår en
eksportledet konjunkturoppgang gjennom
1983 etter stagnasjonen i 1982. Utvik-
lingen i de fleste konjunkturindi-
katorene utover våren og sommeren synes
å støtte disse prognosene. Det synes
imidlertid som om oppgangen forelOpig
er begrenset til industrien som er mer
konjunkturfolsom enn de fleste andre
næringer. Sammenliknet med oppgangen i
USA er aktivitetsøkningen i Sverige
forholdsvis moderat og har ennå ikke
påvirket arbeidsmarkedsutviklingen.
Likevel er konjunkturoppgangen i
Sverige sterkere enn i de fleste andre
vest-europeiske land. Av etterspør-
selskomponentene for bruttonasjonal-
produktet er det likevel trolig bare
eksporten som gir vekstimpulser;
hjemmemarkedsettersporselen ser ennå ut
til A være i stagnasjon.

Industriproduksjonen passerte et
vendepunkt i fjor sommer og har siden
vist stort sett jevn økning. Etter en
nedgang på 2 prosent fra 2. til 3.
kvartal 1982 steg industriproduksjonen
i årets siste kvartal med 4 prosent
årlig rate og i hvert av de to forste
kvartalene i 1983 med 8 prosent.
Kurven for kapasitetsutnyttingen i
industrien vendte oppover igjen i 4.
kvartal i fjor og har siden vært i
moderat stigning. Konjunkturoppgangen i
industrien er i forste rekke konsen-
trert om primærindustriene, mens f.eks.
verkstedindustrien sett under ett ennå
ikke har vist klar oppgang.
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Industriens samlede tilgang p nye
ordrer lå i 2. kvartal på samme nivå
som i 1. kvartal sett under ett. Eks-
portordrene gikk imidlertid klart opp.
En viss tilbakegang for innenlandske
ordre må i noen grad ses på bakgrunn av
store enkeltordrer til verkstedindu-
strien i mars. En konjunkturbarometer-
undersøkelse fra juni tyder på at en
betydelig del av industriforetakene
venter kraftig produksjonsøkning bide i
3. og 4. kvartal i år. I så fall vil
kapasitetsutnyttingen stige ytter-
ligere, siden det ikke er ventet noen
0king i produksjonskapasiteten.
. Siden forverringen i fjor host har

situasjonen på arbeidsmarkedet endret
seg lite. Arbeidsløsheten fortsatte
ligge p5 et relativt høyt nivå
sommermAnedene. 	 I forste halvår under
ett var det i gjennomsnitt om lag 20
000 flere arbeidsløse enn i samme peri-
oden 1982. Ser en bort fra virkningen
av de omfattende arbeidsmarkedstil-
takene har sysselsettingen i hele
forste halvår ligget betydelig under
sysselsettingen i samme periode i fjor.
Dette gjelder også industrisysselset-
tingen.

Mye tyder på at arbeidsmarkeds-
situasjonen vil forverres på nytt
utover høsten. Antall ledige plasser
ligger fortsatt svart lavt, og i juli
var tallet på nymeldte ledige plasser
10 prosent lavere enn i samme mined i
fjor. Aldersklassen 16-19 år, som i
stor grad rykker inn på arbeidsmarkedet
i host, er betydelig større enn for ett
år siden (14 000 flere i juli i år enn
i juli i fjor). Saintidig fortsetter
antall kvinner som søker seg ut på
arbeidsmarkedet å øke.

Til tross for bedringen i indu-
striens kapasitetsutnytting gikk indu-
striinvesteringene etter det svenske
statistiske sentralbyråets maiunder-
søkelse ned med 17 prosent, regnet i
volum, fra 1981 til 1982. Nedgangen om-
fattet samtlige industrigrener, bort-
sett fra kjemisk industri. Etter fore-
takenes planer for 1983 A dome ser
det ut til at industriens investerings-
volum vil gå ned med 5 prosent fra 1982
til 1983. Foreløpige vurderinger tyder
ikke på noe klart omslag oppover i 1984
heller.

Statistiska Centralbyrin's konjunk-
turbarometer for varehandelen i juni
tyder på at detaljomsetningen gikk ned
i 2. kvartal. Nedgangen falt i sin

helhet på handelen med varige forbruks-
varer, herunder biler. Det ble i juli
nyregistrert 11 100 personbiler, eller
16 prosent farre enn i juli 1982.

Prisstigningstakten er fortsatt i
oppgang i Sverige. Siden februar i år
har stigningstakten over året for
konsumprisene økt fra 8 prosent til 9,1
prosent (i juli). Prisutviklingen i
Sverige mg vurderes på bakgrunn av
valutakursutviklingen, som har vært
preget av devalueringen av den svenske
kronen i oktober i fjor. Også for-
høyelsen av merverdiavgiften fra 1.
januar har bidratt til A drive konsum-
prisene i været.

Utenrikshandelen med varer fort-
setter å -utvikle seg positivt.
sommermånedene viste den såkalte
"snabb-statistikken" et rekordoverskudd
på handelsbalansen for juni (3,1 milli-
arder kroner) og også et visst ove-
rskudd i juli (0,8 milliarder kroner).
Eksportverdien gikk opp med 24 prosent
fra januar-juli ifjor til samme periode
i år, mens importen gikk hed med 19
prosent. Verditallene peker mot en
volumoppgang på om lag 10 prosent for
eksporten og 3 prosent for importen.

Den gunstige utviklingen i uten-
riksøkonomien må i første rekke sees på
bakgrunn av devalueringene i 1981 og
1982 som har gjort svenske varer mer
konkurransedyktige på verdensmarkedet.
Samtidig har den internasjonale etter-
sporselen på viktige svenske eksport-
produkter har begynt å stige. Opp-
gangen i dollarkursen har fèrsterket
eksportverdiøkningen for blant annet
tremasse og viktige metaller. Blant
metallene det særlig eksporten av
kopper og aluminium, sølv og platina
som har vist klar økning i volum. Til
sammen økte eksportverdien for disse
varene med hele 50 prosent. Jernmalm-
eksporten har derimot fortsatt å synke
hittil i år, mens eksporten av tremasse
har snudd oppover. Innenfor
verkstedindustrien har det vært kraftig
oppgang i eksportverdien for person-
biler, datamaskiner, varige hushold-
ningsvarer og skip.

Som nevnt i junioversikten ventet
Ekonomidepartementet i april en økning
i bruttonasjonalproduktet 0-1,8 pro-
sent fra 1982 til 1983. OECD regnet i
sin juliprognose med om lag like sterk
produksjonsøkning, men med sterkere
nedgang i det private konsumet og i
investeringene i fast kapital (hen-
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holdsvis 2 prosent og 1 prosent, mot
Ekonomidepartementets aprilprognoser på
henholdsvis 1,5 og 0,6 prosent). På den
annen side ventet OECD sterkere vekst-
impulser fra utenriksøkonomien enn
Ekonomidepartementet. Eksportvolumet
ble ventet å øke med om lag 6 1/2 pro-
sent av begge, men OECD hadde en lavere
importprognose (+3/4 prosent) enn
Ekonomidepartementet (+1,8 prosent).
OECD ventet en sterkere konsumpris-
Okning enn Ekonomidepartementet (hele
10 1/2 prosent fra 1982 til 1983).

For 1984 foreligger det bare prog-
noser fra OECD, som venter en noe
sterkere, men fortsatt moderat, vekst i
bruttonasjonalproduktet (2,5 prosent)
enn året for. Det er særlig et omslag
i utviklingen av det private forbruket
som ventes å gi økte vekstimpulser, men
også et forholdsvis svakt omslag
oppover i investeringene i fast kapital
vil etter prognosene bidra til en
sterkere produksjonsvekst i 1984. Fra
utenriksøkonomien vil derimot vekst-
impulsene avta, til tross for en ventet
økning i stigningstakten for eksporten
(fra 6 1/2 prosent til 7 1/4 prosent),
takten i importveksten ventes A øke
enda sterkere (fra 3/4 prosent til 3
1/2 prosent).

USA

Konjunkturoppgangen i USA virker nå
adskillig mer solid fundert enn da
junioversikten ble skrevet. Brutto-
nasjonalproduktet steg med hele 9,2
prosent (sesongkorrigert årlig rate)
fra 1. til 2. kvartal, etter en vekst
på 2,6 prosent kvartalet for. De ster-
keste drivkreftene kom i årets første
måneder fra boligbygging, private kj0p
av varige forbruksvarer og lageretter-
spørsel, mens både investeringene i
maskiner og utstyr og eksporten stag-
nerte. I 2. kvartal har også inve-
steringene utenom boligbygging - kan-
skje uventet - tatt seg noe opp; de
økte med 6 prosent (sesongkorrigert,
årlig rate) fra 1. til 2. kvartal,
etter en nedgang på 1,5 prosent kvar-
talet for. Boliginvesteringene fort-
satte samtidig å øke meget sterkt, men
veksttakten har i de aller siste
månedene vist tegn til å synke. 	 Det

private forbruket steg enda sterkere i
2. enn i 1. kvartal; spareraten var i
2. kvartal ned på et eksepsjonelt lavt
nivå, noe som kanskje kan tas som en
indikasjon på at publikum har tillit
til at konjunkturoppgangen vil fort-
sette. På den annen side gikk eksporten
ned i 2. kvartal, mens importen viste
uvanlig sterk stigning.

Tallene for enkelte viktige kon-
junkturindikatorer de aller siste
månedene kan peke mot noe svakere frem-
tidig produksjonsvekst. Blant annet
gikk tilgangen på nye ordrer til indu-
strien noe ned i sommermånedene. Dette
var den viktigste enkeltårsaken til at
indeksen for ledende indikatorer - som
i gjennomsnitt (men med betydelig
spredning) varsler konjunkturomslag tre
kvartaler på forhånd - bare økte med
0,3 prosent i juli, mot en stigning på
1,9 prosent i juni og 1,0 prosent
mai. Men erfaringer viser at en enkelt
måneds endring i veksttakten for de
ledende indikatorene ikke behøver
varsle noen endring i den fremtidige
økonomiske utviklingen. Indeksen for de
såkalte sammenfallende indikatorer, som
tar sikte på å gi et bilde av de
aktuelle konjunkturtendensene - økte
med 1,1 prosent både i juni og juli,
etter en oppgang på 1,8 prosent i mai.

På bakgrunn av den økonomiske
utviklingen hittil i år kan OECD's
prognoser for produksjonsutviklingen
fra 1982 til 1983 - en økning på 3 pro-
sent i bruttonasjonalproduktet regnet i
volum - kanskje synes å vare litt på
den forsiktige siden. Drivkreftene bak
produksjonsveksten ser nå ut til i
større grad A ville komme fra innen-
landsetterspørselen, samtidig som uten-
riksøkonomien vil bidra til A bremse
produksjonsveksten mer enn OECD forut-
satte i juli.

De fleste amerikanske forsknings-
instituttene venter at veksttakten vil
holde seg høy også i 3. kvartal i år -
om enn ikke fullt så hity . som i 2. kvar-
tal. Deretter ventes veksttakten å gå
ned til 4-5 prosent årlig rate, og kan-
skje bli enda lavere i limpet av 1984.
Dette blir av de fleste ansett som en
gunstig utvikling, fordi en noe svakere
veksttakt enn den nåværende vil redu-
sere faren for at myndighetene strammer
til pengepolitikken slik at det
markerte investeringsoppsvinget som
pleier å komme i konjunkturoppgangens
senere faser, kan komme til A bli
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sterkt svekket eller endog utebli.
OECD venter en stigning pi 4 1/2

prosent i bruttonasjonalproduktet fra
1983 til 1984, med både privat konsum
og investeringer som viktige driv-
krefter. Utenriksøkonomien vil etter
OECD's prognoser bremse produksjonsVek-
sten enda sterkere enn i 1983, selv om
det regnes med et omslag oppover i
eksportutviklingen; volumet av importen
av varer og tjenester ventes å øke med
hele 10 prosent.

Den kraftige økningen i den innen-
landske etterspørselen hittil i år må
ses på bakgrunn av en forholdsvis ek-
spansiv finanspolitikk, som har gitt et
betydelig underskudd i regjeringens
budsjett (om lag 200 milliarder
dollar). Pengepolitikken har hittil i
år ikke vært så stram at den har
hindret oppgangen. Trass i at penge-
mengden har økt betydelig utover
måltallene, ser det nå ut til å være en
alminnelig oppfatning at pengepoli-
tikken likevel ikke foreløpig vil
strammes ytterligere til. De seneste
månedenes tegn til noe svakere etter-
sporselsvekst enn tidligere i år synes
å ha redusert myndighetenes motiver for
en slik tilstramming, og det er nå bred
enighet om at oppgangen vil komme til å
fortsette gjennom 1984. For 1985 synes
derimot utsiktene mer usikre; høyere
kapasitetsutnytting og sysselsetting
kan da ha drevet prisstigningstakten
betydelig i været, og fort til en kraf-
tig tilstramming av den økonomiske
politikken. I tillegg vil fortsatt høye
budsjettunderskudd etter mange ameri-
kanske økonomers oppfåtning fore til
nye renteforhøyelser, som vil kunne ha
negative virkninger på investeringene.

Det amerikanske forskningsinsti-
tuttet DRI, som trolig er blant de mest
optimistiske, ventet i september en
vekst i bruttonasjonalproduktet på 5
prosent fra 1983 til 1984 (mot OECD's
prognose på 3 prosent). Konsumet ventes
fortsatt A bidra mest til veksten, men
også investeringene i fast kapital
utenom boligbygging ventes A øke
betydelig - med 7 prosent fra året for
(OECD: +1/2 prosent). Utenriksokonomien
ventes fortsatt å bremse veksten,
trolig blant annet fordi en venter at
dollarkursen med fortsatt høyt rente-
nivi, vil holde seg høy. For 1985
venter DRI en vekst i bruttonasjonal-
produktet på vel 3 prosent.

OECD antar at prisstigningstakten

gradvis vil øke gjennom 1983 og 1984 og
komme opp i en årlig rate på 5 3/4 pro-
sent i 2. halvår 1984. Arbeidsloshets-
Prosenten er ventet å holde seg høy,
men ikke fullt så høy som for 1983
under ett (10 1/4 prosent).

JAPAN

Japan er økonomien i moderat
oppgang. Etter en vekst på bare 1,8
prosent fra 3. til 4. kvartal i fjor
fortsatte den innenlandske etter-
sporselen å stige forholdsvis svakt
også i de første månedene av 1983,
men eksporten tok til å ta seg opp
igjen. Industriproduksjonen endret
seg lite gjennom 1982, men har vist
betydelig stigning hittil i år fram
til juli, og trolig har veksten i
bruttonasjonalproduktet vært noe
sterkere i 2. kvartal enn i 1. kvar-
tal. OECD ventet i sin juli-prog-
nose en økning i bruttonasjonal-
produktet på 3 1 1 4 prosent fra 1982
til 1983, etter en vekst på 3 pro-
sent året for. Det er mulig at
OECD's prognoser, som var basert på
utviklingstendensene bare i årets
første kvartal, ligger noe på den
pessimistiske siden. Den siste
tidens utvikling i USA, som har vært
betydelig gunstigere enn ventet,
støtter en slik antagelse; USA betyr
svært mye for japansk eksport som
fortsatt synes å være svært kon-
kurransedyktig. For 1984 Venter
OECD bare en ubetydelig sterkere
vekst i bruttonasjonalproduktet (3
1/2 prosent) enn i 1983.

Den klart viktigste drivkraften bak
den moderate oppgangen i Japan er det
private konsumet, som av OECD er ventet
å øke med 3 1/4 prosent i 1983 og 3 1/2
prosent i 1984, etter en vekst på 4,2
prosent i 1982. Også i Japan ventes
lagerutviklingen å gi betydelige etter-
spørselsstimulanser. OECD regner .med at
investeringene i fast realkapital uten-
om boliger vil ta seg opp fra og med
innet halvår i år, men som folge av
nedgang tidligere i år vil de for 1983
under ett etter OECD-prognosene ligge
på om lag samme nivå som året for. Fra
1983 til 1984 venter OECD en stigning i
slike investeringer på 3 3/4 prosent.
En rundspørring som den japanske
nasjonalbank nylig har foretatt, synes
å understøtte OECD's antagelser om et
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investeringsoppsving i annet halvår
ir, blant annet stimulert av utsiktene
til en betydelig økning i foretaksfor-
tjenestene.

Arbeidsløsheten i Japan er fortsatt
svært lav; arbeidsloshetsprosenten har
gjennom 1982 og fram til juli i år
svingt omkring 2,5.

Prisutviklingen i Japan er enda mer
eksepsjonell sett under internasjonal
synsvinkel; konsumprisstigningen har
hittil i ir holdt seg praktisk talt
uendret fram til og med juli og lå da
bare 2,2 prosent høyere enn ett år
tidligere.

Til tross for moderate stimu-
leringstiltak i fjor host og i vår har
finanspolitikken stort sett vært for

holdsvis restriktiv. Pengepolitikken
har - etter OECD's vurderinger - til-
latt en vekst i kredittilbudet som
svarer omtrent til ettersporselsutvik-
lingen, men denne har på sin side vært
bremset av Noy og økende realrente.
Mange japanske økonomer mener at nye
stimuleringstiltak vil være nødvendige
dersom ikke konjunkturoppgangen i tiden
fremover bare skal bli eksportledet -
blant annet anbefales økte boliglån,
økte utgifter til offentlige arbeider,
skattelettelser og rentereduksjoner. Om
disse anbefalingene i vesentlig grad
vil vise seg å slå igjennom, kan vek-
sten komme til å bli betydelig sterkere
- særlig i 1984 - enn etter OECD's
juliprognoser.
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TABELLVEDLEGG FOR NORGE

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

1982/83

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

Bergverksdrift", industri og kraftforsyning  	 -1,8 	 0,9 	 1,1 	 0,5

Bergverksdrift"  	 -6,0 	 -13,6	 19,3 	 1,3

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

Kraftforsyning  	 -1,4 	 5,3 	 10,6 	 -1,2

Produksjon2) etter anvendelse:

Eksport  	 -5,3 	 0,3 	 1,1 	 4,4

Konsum  	 0,1 	 1,5 	 0,6 	 -1,0

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

Vareinnsats i bygg og anlegg  	 -2,0 	 2,2 	 -1,3 	 -2,2

Vareinnsats ellers  	 -1,2 	 1,6 	 0,4 	 0,7

1) Utenom utvinning av olje og naturgass.
2) Bergverksdrift (utenom utvinning av råolje og naturgass), industri og kraftforsyning i alt.

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

Feb.-april 	 Mai-juli

Industri i alt  	 -4,0 	 -2,1

NEringsmidler, drikkevarer og tobakk  	 -2,3 	 1,3

Tekstilvarer, bekledningsvarer, lær og lærvarer  	 -13,4 	 -14,4

Trevarer  	 -1,4 	 -4,0

Treforedling  	 -8,8 	 4,1

Grafisk produksjon og forlagsvirksomhet  	 0,2 	 0,4

Kiemiske produkter, mineralolje-, kull-, gummi- og plastprodukter  	 1,4 	 4,4

Mineralske produkter  	 -8,0 	 -2,1

Jern, stål og ferrolegeringer  	 -8,0 	 2,3

Ikke-jernholdige metaller  	 -2,3 	 4,2

Metallvarer  	 -6,5 	 -5,7
Maskiner  	 1,3 	 -2,1

Elektriske apparater og materiell  	 0,6	 -1,4

Transportmidler  	 -13,2 	 -14,4

Tekniske og vitenskapelige instrumenter, foto- og optiske artikler  	 -3,3 	 -7,4

Industriproduksjon ellers  	 -4,9 	 -12,1

Tabell 3. Registrert arbeidsløshet. 1 000 personer

1982 	 1983

April 	 Mai 	 Juni 	 Juli 	 Aug. 	 April 	 Mai 	 Juni 	 Juli 	 Aug.

I alt 	  37,8 	 31,2 	 31,5 	 34,0 	 45,1 	 61,4 	 56,0 	 57,5 	 60,7 	 68,7

Herav industri, bygge- og
anleggsvirksomhet  	 16,5 	 12,5 	 12,0 	 12,6 	 14,7 	 27,0 	 24,1 	 22,8 	 23,8
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Tabell 4. Arbeidsmarked. Endring i sesongkorrigerte tall fra foregående tremånedersperiode. Prosent

1982/83

Sept.-nov. 	 Des.-feb. 	 Mars-mai 	 Juni-aug.

Arbeidsløshet  
	

19,7 	 25,4 	 2,9
	

5,7

Tabell 5. Detaljomsetning

1982/83 

-okt. 	 Nov.- an. 	Feb.-a ril 	 Mai- uli

Omsetningsvolum i alt, sesongkorrigerte tall

Prosentvis endring fra forrige tremånedersperiode
	

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

Omsetningsverdi, ukorrigerte tall

Prosentvis endring fra samme tremånedersperiode ett
år tidligere

I alt  	 10,0 	 5,6 	 5,7 	 5,2

Av dette:

Nærings- og nytelsesmidler  	 8,4 	 3,7 	 3,3 	 5,7

MObler og innbo  	 8,5 	 5,5 	 8,3 	 7,0

Bekledning og tekstilvarer  	 4,2 	 1,9 	 4,9 	 3,0

Motorkjøretøyer og bensin  	 14,8 	 9,5 	 8,1 	 4,8

Tabell 6. Utenrikshandel 1)

1982/83

Sept.-nov. 	 Des.-feb. 	 Mars-mai 	 Juni-aug.

Eksportverdi 

Sesongkorrigerte tall:

Prosentvis endring fra forrige tremånedersperiode
	

7,9 	 1,0
	

9,4 	 -6,7

Ukorrigerte tall:

Prosentvis endring fra samme tremånedersperiode
ett år tidligere  	 -2,1 	 6,9 	 14,3 	 11,3

Importverdi 

Sesongkorrgerte tall:

Prosentvis endring fra forrige tremånedersperiode
	

7,8 	 -11,4
	

4,1 	 0,2

Ukorrigerte tall:

Prosentvis endring fra samme tremånedersperiode
ett år tidligere  	 5,1 	 -2,5 	 4,8 	 -0,5

1) For eksporten regnet uten skip, oljeplattformer mv., råolje og gass, for importen uten skip og
oljeplattformer mv.



1 981
September 	
Oktober 	
November 	
Desember 	

1982
Januar 	
Februar 	
Mars 	
April 	
Mai 	
Juni 	
Juli 	
August 	
September 	
Oktober 	
November 	
Desember 	

1 983
Januar 	
Februar 	
Mars 	
April 	
Mai 	
Juni 	
Juli 	
August 	

109 	 106,2 	 123 	 1 408
107 	 98,7 	 125 	 1 467
107 	 100,9 	 125 	 1 523
106 	 105,4 	 124 	 1 583

106 	 103,4 	 122 	 1 635
104 	 95,1 	 124 	 1 663
107 	 99,7 	 123 	 1 707
106 	 94,2 	 120 	 1 742
105 	 96,7 	 118 	 1 789
105 	 100,9 	 115 	 1 831
102 	 101,1 	 114 	 1 852
104 	 97,6 	 120 	 1 902
101 	 92,1 	 116 	 1 997
99 	 94,9 	 118 	 2 034

102 	 103,8 	 119 	 2 072
101 	 121,4 	 117 	 2 089

103
100
102
103
105
107
106

115,4
97,7

101,7
98,9

100,0
98,8

119
120
126
115
122

2 130
2 212
2 253
2 287
2 310
2 336
2 341

125,4
125,8
126,4
126,8

127,9
128,2
128,4
129,0
129,8
131,1
131,4
131,2
131,6
132,0
132,3
132,6

132,9
133,0
132,9
133,2
133,7
134,2
134,7
135,1
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TABELLVEDLEGG FOR UTLANDET

Tabell 1. Storbritannia, konjunkturindikatorer

Industriprod. Ordretilg. 1) Detaljoms.- Arbeidsløshet KonsumpriservolumSesongkorr. 	 Sesongkorr. 	 Sesongkorr. 	 Ukorrigert
Sesongkorr. 1000 personer 15/1-74=1001975=100 	 1975=100 	 1978=100

1981
September  	 90,2 	 88 	 105,9 	 2 555
Oktober  	 90,7 	 88 	 106,2 	 2 583
November  	 89,7 	 82 	 105,6 	 2 616
Desember  	 88,5 	 87 	 104,5 	 2 629

1 982
Januar 	
Februar 	
Mars 	
April 	
Mai 	
Juni 	
Juli 	
August 	
September 	
Oktober 	
November 	
Desember 	

1 983
Januar 	

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

Tabell 2. Vest-Tyskland, konjunkturindikatorer

Industriprod. 0rdretilg. 1) Detaljoms.- Arbeidsløshet KonsumpriservolumSesongkorr. 	 Sesongkorr. 	 Sesongkorr. 	 Ukorrigert
1976=100 	 1976=100 	 Sesongkorr.

1970=100 	 1000 person er	 1976=100

301,0
303,7
306,9
308,8

Februar
Mars 	
April 	
Mai 	
Juni 	
Juli" 	
August

	88,4	 87 	 106,9 	 2 671 	 310,6

	

89,7 	 87 	 106,1 	 2 680 	 310,7

	

89,8 	 83 	 106,6 	 2 688 	 313,4

	

89,1 	 91 	 106,3 	 2 715 	 319,7

	

89,5 	 90 	 106,9 	 2 740 	 322,0

	

88,0 	 72 	 107,2 	 2 773 	 322,9

	

88,2 	 82 	 108,0 	 2 814 	 323,0

	

88,2 	 87 	 109,4 	 2 832 	 323,1

	

88,4 	 89 	 109,3 	 2 866 	 322,9

	

87,7 	 98 	 109,3 	 2 885 	 324,5

	

86,8 	 82 	 110,0 	 2-906 	 326,1
	87,7	 90 	 112,2 	 2 949 	 325,5

	

90,0 	 81 	 110,1 	 2 983
	

325,9

	

89,3 	 78 	 111,1 	 3 001
	

327,3

	

89,0 	 77 	 111,9 	 3 026
	

327,9

	

89,1 	 81 	 112,9 	 3 021
	

332,5

	

89,9 	 87 	 113,7 	 2 970
	

333,9

	

88,9 	 87 	 114,0 	 2 968
	

334,7

	

113,9 	 2 957
	

336,5

	

113,0 	 2 942

1) Volumet av tilgangen på nye ordrer til verkstedindustrien fra innenlandske kunder.
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Tabell 3. Frankrike, konjunkturindikatorer

Indu striprod.
Sesongkorr.

1970=100

ArbeidslOshet	 Konsumpriser
Sesongkorr.	 Ukorrigert

1000 personer	 1980=1001)

1981
August  	 129	 1 837	 289,6
September  	 131	 1 852	 292,9
Oktober  	 131	 1 877	 296,5
November  	 131	 1 896	 299,2
Desember  	 131	 1 917	 301,0

1982
Januar  	 129	 1 928	 304, 1
Februar  	 128	 1 946	 307,2
Mars  	 128	 1 962	 310,8
April  	 129	 1 982	 314,5
Mai  	 129	 2 000	 317 0
Juni  	 129	 2 027	 127,0
Juli  	 126	 2 039	 127,4
August  	 126	 2 046	 127,8
September  	 126	 2 045	 128,3
Oktober  	 128	 2 046	 129,0
November  	 129	 2 039	 130,2
Desember  	 126	 2 028	 131,3

1983
Januar  	 128	 2 019	 132,6
Februar  	 128	 2 020	 133,5
Mars  	 .128	 2 014	 134,8
April  	 128	 2 004	 136,5
Mai  	 131	 2 029	 137,4
Juni  	 128	 2 038	 138,2
Juli  	 2 033	 139,4

1) Før juni 1982, 1970 = 100.

Tabell 4. Italia, konjunkturindikatorer

Industriprod.	 Arbeidsløshet	 Konsumpriser
Sesongkorr.	 Sesongkorr.	 Ukorrigert

1975=100	 1000 personer	 1975=100

1 981
September  	 129,3	 267,9
Oktober  	 126,2	 2 096	 273,2
November  	 134,6	 277,8
Desember  	 126,9	 280,7

1982
Januar  	 128,4	 2 089	 284,4
Februar  	 134,8	 288,2
Mars  	 131,7	 290,8
April  	 130,9	 1 954	 293,5
Mai  	 128,8	 296,8
Juni  	 121,9	 299,6
Juli  	 126,4	 2 119	 304,0
August  	 115,0	 309,5
September  	 121,7	 313,9
Oktober  	 118,6	 2 110	 320,1
November  	 123,2	 324,3
Desember  	 119,3	 326,5

1983
Januar  	 120,0	 2 218	 331,1
Februar  	 122,2	 335,5
Mars  	 120,4'

	
338,6

April  	 114,0	 2263	 342,1
Mai  	 117,0	 345,4
Juni  	 114,0	 347,4
Juli  	 350,7
August  	 352,1
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Tabell 5. Sverige, konjunkturindikatorer

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

1968=100 	 1970=100 	 1000 personer 	 1980=100

1981
September  	 124 	 266 	 127 	 114,5
Oktober  	 126 	 .309 	 133 	 115,0
November  	 126	 269 	 128 	 115,4
Desember  	 125 	 320 	 125 	 114,9

1 9 8 2'

Januar  	 125 	 284 	 153 	 117,4
Februar  	 126 	 271 	 135 	 119,0
Mars  	 124 	 309 	 124 	 119,3
April  	 125 	 283 	 112 	 120,1
Mai  	 129	 263 	 116	 120,7
Juni  	 126	 724 	 131 	 121,1
Juli  	 124 	 229 	 133 	 121,9
August  	 121 	 286 	 166 	 122,2
September  	 123 	 362 	 176 	 122,9
Oktober  	 126	 343 	 127 	 124,6
November  	 124 	 324 	 134 	 125,6
Desember  	 127 	 398 	 140 	 125,9

1983
Januar 	 . 	 128 	 331 	 147 	 129,1
Februar  	 127 	 339 	 155 	 128,8
Mars  	 126 	 388 	 149 	 129,3
April  	 129 	 300 	 122 	 130,3
Mai  	 130 	 292 	 135 	 131,1
Juni 	 129 	 327 	 158 	 131,8
Juli  	 154 	 132,9
August  	 179

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

Tabell 6. U S A , konjunkturindikatorer

1\ Detaljoms.-Industriprod. Ordretilg.1 ) 	 volum )
2, 	 Arbeidsløshet Konsumpriser

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

1981
August  	 153,2 	 24,87 	 45,3 	 7 978 	 276,5
September  	 151,1 	 24,31 	 44,9 	 8•236 	 279,3
Oktober  	 148,0 	 22,53 	 44,1 	 8 669 	 279,9
November  	 145,0 	 24,37 	 44,2 	 9 100 	 280,7
Desember  	 142,0 	 22,13 	 44,0 	 9 571 	 281,5

1982
Januar  	 138,5 	 21,72 	 43,0 	 9 346 	 282,5
Februar  	 140,9 	 21,56 	 44,5 	 9 669 	 283,4
Mars  	 140,1 	 21,71 	 44,4 	 9 881 	 283,1
April  	 138,7 	 22,81 	 44,7 	 10 256 	 284,3
Mai  	 137,9 	 20,31 	 45,8 	 10 384 	 287,1
Juni  	 137,7 	 19,93 	 44,2 	 10 466 	 290,6
Juli  	 138,1 	 19,93 	 44,5 	 10 828 	 292,2
August  	 138,0 	 18,74 	 44,3 	 10 931 	 292,8
September  	 137,1 	 20,22 	 44,6 	 11 315 	 293,3
Oktober  	 135,0 	 20,13 	 44,9 	 11 576 	 294,1
November  	 134,0 	 19,98 	 45,8 	 11 906 	 293,6
Desember  	 134,5 	 19,68 	 45,8 	 12 036 	 292,4

19 83
Januar  	 136,7 	 20,51 	 45,7 	 11 446 	 293,1
Februar  	 138,2	 19,18 	 45,2 	 11 490 	 293,2
Mars  	 140,4 	 20,03 	 46,1 	 11 381 	 293,4
April  	 143,1 	 22,59 	 47,0 	 11 328 	 295,5
Mai  	 145,0	 22,30 	 48,2 	 11 192 	 297,1
Juni  	 146,6 	 23,27 	 11 146 	 298,1
Juli  	 149,5 	 299,3

1) Verdi av tilgang på nye ordrer til investeringsvareindustrien.
2) 1972-priser.
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Tabell 7. Japan, konjunkturindikatorer

Industriprod, 	 Ordretilg. 1) 	 ArbeidslOshet 	 Konsumpriser
Sesongkorr. 	 Sesongkorr. 	 Sesongkorr. 	 Ukorrigert

1975=100 	 Mrd.yen 	 1000 personer 	 1975=100

1 981
August  	 145,6 	 736 	 1 160 	 143,2
September  	 148,6 	 740	 1 280 	 145,6
Oktober  	 150,2 	 772	 1 270 	 146,1
November  	 150,3 	 698 	 1 250 	 145,7
Desember  	 149,5 	 762 	 1 240 	 146,1

1982
Januar  	 148,7 	 762 	 1 270 	 146,1
Februar  	 147,6 	 887 	 1 230 	 145,7
Mars  	 149,5 	 676 	 1 300 	 146,0
April  	 146 8 	 636 	 1 330 	 147,1
Mai  	 138,0 	 746 	 1 340 	 147,6
Juni  	 139,9 	 714 	 1 400 	 147,6
Juli  	 139,1 	 701 	 1 350 	 146,5
August  	 139,7 	 744 	 1 350 	 147,6
September  	 140,2 	 719 	 1 410 	 150,2
Oktober  	 136,4 	 649 	 1 430 	 150,6
November  	 139,5 	 703 	 1 390 	 149,0
Desember  	 138,2 	 752 	 1 420 	 148,7

1983
Januar  	 138,8 	 713 	 1 600 	 149,0
Februar  	 138,1 	 728 	 1 600 	 148,5
Mars  	 141,2 	 847 	 1 530 	 149,4
April  	 140,7 	 656 	 1 580 	 150,0
Mai  	 141,1 	 673 	 151,6
Juni  	 143,1 	 150,5
Juli  	 143,3 	 149,8

1) Verdien av tilgangen på nye ordrer til maskinindustrien fra innenlandske kunder.
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