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KONJUNKTURTENOENSENE FOR JULI 1984

Konjunkturtendensene publiseres av Statistisk Sentralbyri hver mined.
Detaljerte analyser av konjunkturutviklingen slik som i denne utgaven, vil bli
gitt en gang i kvartalet. De øvrige utgavene av Konjunkturtendensene vil
vanligvis bare inneholde tabeller og figurer med økonomisk korttidsstatistikk
for Norge og utlandet.

Arbeidet med Konjunkturtendensene utføres ved Økonomisk Analysegruppe i
Statistisk Sentralbyrås Forskningsavdeling. Forespørsler om konjunkturut-
viklingen i Norge kan rettes til Per Richard Johansen eller Lars Wahl og om
utviklingen i utlandet til Kjell Wettergreen.

Arbeidet med denne rapporten ble avsluttet onsdag 4. juli.
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KONJUNKTURTENDENSENE I NORGE

SAMMENFATNING OG PERSPEKTIVER

Konjunkturoppgangen si langt

Konjunkturoppgangen i norsk øko-
nomi har nå pågått i over ett år. For-
uten en kraftig økt investerings-
aktivitet i Nordsjøen har oppgangen
vært drevet fram av et oppsving i den
konjunkturfølsomme delen av norsk
vareeksport (metaller og en del andre
råvarer og halvfabrikata). Som det
fremgår av figur 1 p5 neste side har
oppgangen i eksporten av råvarer og
halvfabrikata vært like sterk denne
gang som ved tidligere oppganger de
siste ti årene, til tross for at kon-
junkturoppgangen internasjonalt til-
dels har vært svakere. Det gjelder
særlig for enkelte bransjer der norske
bedrifter er svært konkurransedyktige.

Det er nå tegn til at eksportopp-
gangen for rivarer og halvfabrikata er
i ferd med å nå toppen, forovrig i
trid med utviklingen i tidligere opp-
ganger. Dette har sammenheng med at de
utenlandske mottaker-bedriftene etter-
hvert har fylt opp sine lagre av inn-
satsvarer, slik at det i tiden som
kommer først og fremst vil være snakk
om etterfylling av lagrene - inntil
mottakerne pi et senere tidspunkt for-
utser en ny konjunkturnedgang og der-
for på ny velger å bygge lagrene ned.

For at oppgangen i den tradisjo-
nelle vareeksporten skal kunne fort-
sette ma den f5 mer bredde, ved at
ferdigvarer ogs5 kommer med. Av figur
2 ser vi at det skjedde blant annet
under den sterke oppgangen 1978/79, og
det allerede på et tidligere stadium i
forlopet. De siste eksporttallene kan
tyde p5 at et oppsving i ferdigvare-
eksporten n5 kan være i gang. Men så
svak som konjunkturoppgangen i Vest-
Europa er, virker noen vesentlig
okning i ferdigvareeksporten lite
sannsynlig.

De konjunkturfolsomme eksport-
, varene produseres i stor grad innen

utekonkurrerende 	 industri. Figur 3

viser de tilsvarende bølgene i denne
industrigruppens produksjon.

Også produksjonsoppgangen for ute-
konkurrerende industri har hittil hatt
samme styrke som oppgangen i 1978/79.
Om eksporten holder seg oppe en tid
til, kan den inneværende oppgangen
tenkes å fortsette; de norske be-
driftene vil kunne fylle opp sine egne
lagre av ferdigvarer, som nå er svært
små. Mangel på ledig kapasitet vil
imidlertid begrense mulighetene for
ytterligere produksjonsvekst i noen av
bransjene.

Beregninger 	 av 	 konjunkturelle
vendepunkter for norsk økonomi har
vist at industriinvesteringene
gjennomsnittlig passerer bunnpunktet 3
kvartaler etter omslaget i samlet
industriproduksjon. Det som fir in-
vesteringene til å snu antas først og
fremst å være bedret driftsresultat og
okt kapasitetsutnytting i bedriftene.
Dette skjedde også ved den inneværende
oppgangen; da industriinvesteringene
passerte bunnen i 2. kvartal i fjor
var det nettopp med et etterslep på om
lag 3 kvartaler, sett i forhold til
industriproduksjonen i alt.

Til 	 tross for at oppgangen i
eksporten av råvarer og halvfabrikata
og i produksjonen i utekonkurrerende
industri har vært av samme styrke som
oppgangen i 1978/79, har samlet indu-
striproduksjon denne gang vist tegn
til svikt på et tidlig stadium, se
figur 4. Selv om dette til dels har
sammenheng med utviklingen i ferdig-
vareeksporten, henger det i særlig
grad sammen med utviklingen i innen-
landsk etterspørsel.

Nye trekk ved denne konjunkturopp-
gangen

Det som først og fremst skiller
den konjunkturoppgangen vi nå er inne
i fra de foregående er at vi denne
gang har gått gjennom store deler av
konjunkturoppgangen med en etter



FIGUR 4. INDUSTRIPRODLKSJON I ALT.FIGLR 3. PRODUG.TCtl. UTEKONKLRRERENDE INDUSTRI.
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FIGLR 1. 0•32CRTVOLLti, RAVARER OG HALVFABRIKATA EKSKL.
BRDMIS170FFIR. (SIC 0,1,2,4,5 OG 6).

FIGUR 2. EKSPORTVOLUM. TRADISJONELLE ARER (EKSKL. SKIP,
PLATTFORMER, RAOLJE OG NATURGASS).

De fire diagrammene ovenfor
viser fire "konjunkturbolger" for
norsk tradisjonell vareeksport og
industriproduksjon for Irene etter
1974. Hver tallserie er glattet ved
hjelp av 3-kvartalers glidende
gjennomsnitt. Bunnpunktene i de
glattede seriene er deretter regnet
som startpunkt for hver sin belge.
For hver belge er utviklingen regnet
i forhold til nivået på serien i
startpunktet.

De viste . startpunktene er ikke
nodvendigvis identiske med de egent-
lige konjunkturelle vendepunkter.
For å bestemme slike mi en nytte mer
kompliserte beregninger. der en
korrigerer for den underliggende
trendutviklingen i hver serie (kan
bare bestemmes i ettertid).
Formålet med diagrammene er
utelukkende å gi et visuelt bilde av
styrken i hver av oppgangene.
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norske forhold betydelig og til dels
tiltakende arbeidsledighet og med en
relativt svak konsumvekst. Samtidig
har økte kapitalkostnader og andre
endringer fort til at boligbyggingen
har vist .kraftig svikt sett i forhold
til det stabile niviet som hadde eksi-
stert siden slutten av 1960-tallet.
Tradisjonelt har konsumet i Norge -
sett i forhold til de store . vest-
europeiske økonomiene - bare vist
beskjedne svingninger over konjunktur-
sykelen. I tidligere Ar har den trend-
messige veksten i konsumet vart
sterkere, og det har derfor ikke vart
vanlig at den samlede etterspOrselen
fra husholdningene har utviklet seg så
svakt gjennom en konjunkturoppgang.

Virkningene av dette har vært for-
sterket ved at også veksten i offent-
lig konsum har vært trappet ned,
samtidig som de offentlige • inves-
teringene har vært redusert gjennom en
rekke år på rad.

Disse faktorene - som alle er
knyttet til den innenlandske etter-
spørselsutviklingen - kan ha gitt si-
pass stor "slakk" i økonomien at in-
vesteringene ikke er blitt til-
strekkelig stimulert. Slik sett kan
situasjonen i Norge være den samme som
i andre vest-europeiske land: konsum-
etterspørselen har ikke gitt sterke
nok vekstimpulser til å trekke inves-
teringsetterspørselen skikkelig med i
oppgangen.

Om norsk økonomi i tiden fremover
skal utvikle seg etter det konjunktur-
normale mønsteret, må industriin-
vesteringene nå ta seg betydelig opp.
Slike tegn til investeringsoppgang
finner en i de eksportorienterte
sektorene og særlig i bedriftenes an-
slag for investeringene i 1985, men
det er påfallende at oppgangen i indu-
striinvesteringene som helhet hittil
har vært relativt svak og at den fort-
satt mangler bredde.

Anslagene fra de siste
investeringsundersokelsene for verdien
av investeringene fremover kan tyde
på at industribedriftene fortsatt av-
venter konjunkturutviklingen, og
muligens også situasjonen på line-
markedet, for de setter i gang nye in-
vesteringsprosjekter. Ifølge maiunder-
søkelsen vil veksten i industri-
investeringene florist ta seg betydelig
opp til neste Ar. Utviklingen i
driftsresultatene kan neppe forklare

dette 	 etterslepet; fortjenestene i
industrien tok etter alt å dømme til i
bedre seg allerede i første halvår
1983. Men det er sannsynlig at mange
bedrifter hittil har valgt å kanali-
sere sine driftsoverskudd til finans-
investeringer fremfor investeringer i
realkapital.

Stagnasjon i samlet produksjon gjennom
vinterhalvåret

Fra 1982 til 1983 økte brutto-
nasjonalproduktet regnet uten søfart
og oljeboring med 1,6 prosent.
Inklusive sjofart og oljevirksomhet
var veksten 3,2 prosent. Foreløpige
og usikre beregninger peker i retning
av at veksten gjennom 1983 - korrigert
for normale sesongvariasjoner - til
dels var betydelig sterkere. Men
veksttakten avtok mot slutten av året,
og det var trolig ikke vekst i samlet
produksjon fra 4. kvartal i fjor til
1. kvartal i år. Utviklingen i
enkelte indikatorserier kan tyde på at
veksten kan ha tatt seg svakt opp
igjen i 2. kvartal. Oppgaver over
sysselsetting og arbeidsledighet peker
i samme retning.

Det var først óg fremst eksporten
som bidro til vekst i norsk økonomi
gjennom vinterhalvåret; fra 1982 til
1983 økte volumet av den samlede vare-
og tjenesteeksporten med 7 prosent, og
de beregningene som er nevnt ovenfor
tyder på at veksttakten gjennom
vinterhalvåret var betydelig høyere
enn dette. Foruten vekst i den tradi-
sjonelle vareeksporten var det en
betydelig vekst i eksporten av olje og
gass det siste året.

Samtidig tok det tid for den
tradisjonelle vareimporten tok seg opp
igjen etter den sterke nedgangen ved
årsskiftet 1982/83, blant annet fordi
importvarelagrene ble bygget ned
gjennom deler av fjoråret og fordi
importkrevende investeringer utviklet
seg svakt. I tillegg var det en
(sesongkorrigert) nedgang i volumet av
nordmenns konsum i utlandet mot
slutten av året. Volumet av samlet
vare- og tjenesteimport var alt i alt
i nedgang gjennom hele fjoråret, og
eksportoverskuddet steg kraftig.

Importen er nå på vei oppover;
allerede i 1. kvartal i år 15 import-
volumet trolig på samme nivå som i 1.
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kvartal i fjor. Men samtidig vil det
fortsatt være vekst i verdien av norsk
eksport pga. økende eksportpriser og
fortsatt økende oljeeksport, slik at
eksportoverskuddet vil i verdi holde
seg oppe ogsi i 1984.

Det private konsumet har bare gitt
beskjedne vekstimpulser. Fra 1982 til
1983 økte samlet privat konsum med 1,0
prosent. Den svake veksten fortsatte
inn i 1984; beregningene nevnt oven-
for tyder på at konsumet i 1. kvartal
i år ikke lå vesentlig over gjennom-
snittet for foråret. Tjenestekonsumet
synes fortsatt å ha utviklet seg noe
sterkere enn varekonsumet, til tross
for nedgangen i reisetrafikken til
utlandet gjennom vinterhalvåret. De
siste oppgavene kan imidlertid peke i
retning av at varekonsumet har tatt
seg noe opp gjennom de siste månedene.

Selv om investeringsettersporselen
fra virksomheten i Nordsjøen har holdt
seg høy gjennom flere kvartaler, har
det vært en nedgang i de registrerte
investeringene, idet mye av etter-
spørselen i forste omgang har slått ut
i en okt beholdning av varer under
arbeid. Derimot var det i vinter-
halvåret en kraftig økning i inve-
steringene i søfart; trolig var det
kontraheringsoppgangen i 1983 som be-
gynte i gi seg utslag. Investeringene
i de øvrige næringene (ekskl. olje og
søfart) sett under ett - som gikk ned
med 5,3 prosent fra 1982 til 1983 -
viste trolig ny svikt i 1. kvartal i
år. Det var antakelig virkningene av
lavere boligbygging som begynte i
gjøre seg gjeldende. Industriin-
vesteringene derimot, som bidro sterkt
til fallet fra 1982 til 1983, ga
positive - om enn svake - bidrag.
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INDUSTRI: BARE SVAK PRODUKSJONSVEKST

Produksjonsindeksen for industri
ble nylig lagt om til nytt basisir 1).
Bildet er nå at samlet industri-
produksjon passerte et vendepunkt så
tidlig som hosten eller vinteren
1982/83. Veksten fra siste halvdel av
fjoråret har fortsatt i 1984, men i et
svakere tempo.

Fjorårets sterke vekst i eksport-
produksjonen har nå flatet ut, blant
annet fordi flere viktige eksportnær-
inger opererer nær grensen for full
kapasitetsutnyttelse. Investerings-
vareproduksjonen har trolig vært svakt
økende, men har foreløpig ikke kunnet
overta eksportindustriens tidligere
rolle som "trekkraft" for industripro-
duksjonen totalt. Den svake tendensen
til økt konsumvareproduksjon som kunne
spores rundt årsskiftet, har ikke
fortsatt hittil i år, og produksjon av
vareinnsats til bygg og anlegg er
trolig stadig avtakende. Dersom ikke
investeringsvareproduksjonen tar seg
opp, vil det neppe bli særlig vekst i
samlet industriproduksjon gjennom
inneværende år.

Fjorårets sterke vekst i produk-
sjonen av treforedlingsprodukter er nå
bremset noe opp. Samtidig har
lagernedbyggingen - som tok til mot
slutten av 1982 stoppet opp. Lager-
beholdningen lå i 1. kvartal ca. 20
prosent under toppnivået i 1982. Ut
fra Byråets Konjunkturbarometer i
april og produksjonsutviklingen i
næringen etter det, skulle det fremde-
les være ledig kapasitet blant trefor-
edlingsbedriftene. Prisene på trefor-
edlingsprodukter viser fortsatt beve-
gelse oppover. Blant annet har cellu-
loseprisen steget med vel 20 prosent
siden årsskiftet.

For kjemiske råvarer viser produk-
sjonen fremdeles økning. Etter den
sterke produksjonsveksten gjennom det
siste året er kapasitetsutnyttelsen i
kjemisk industri nå svært høy og
mulighetene for ytterligere produk-
sjonsvekst tilsvarende begrenset. Des-
suten falt både ordretilgang og ordre-
reserver temmelig sterkt i verdi i 1.
kvartal i år. Sammenholdt med pris-
utviklingen for kjemiske råvarer, av-
speiler dette trolig også en tilsvar-
ende volumnedgang, Også lagerindeksen
peker i retning av at en foreløpig
produksjonstopp 	 er nådd for denne

PRODUKSJONSINDEKS.
Sesongkorrigert. /980=100.
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bransjen; den viste en temmelig sterk
Okning i 1. kvartal i ir, etter å ha
falt gjennom nærmere to Ir.

Veksttakten for produksjonen av
metaller har vart avtakende siden
slutten av fjoråret, og i folge de
siste produksjonsoppgavene ser det nå
ut til at veksten kan ha stoppet helt
opp. Produksjon av jern og stål har
vist den svakeste utviklingen, noe som
blant annet har sammenheng med ut-
viklingen i bygge- og anleggsvirk-
somheten. Fjorårets sterke produk-
sjonsvekst for ferrolegeringer ser ni
ut til å stoppe opp. Produksjonsnivået
lå i mai 60 prosent over nivået ved
inngangen til 1983. Produksjonen av
ikke-jernholdige metaller har vist
fortsatt Okning; produksjonen lå i mai
vel • *prosent over nivået ved års-
skiftet. Dette innebarer en relativt
høy kapasitetsutnyttelse. Lagerbehold-
ningene av metaller er ,svart små, og
ordrereservene steg fra 4. til 1.
kvartal med 12 prosent regnet i verdi
samtidig som produsentprisene steg med
4 prosent. Ordretilgangen var i samme
periode omtrent uendret i verdi, slik
at tilgangen på nye ordre kan ha av-
tatt noe i volum.

Produksjonen av verkstedprodukter
utenom transportmidler oker fortsatt,
men svakt. Det er stadig produksjon av
maskiner, særlig oljerigger, som trek-
ker produksjonen i verkstedsindustrien
oppover, mens produksjon av metall-
varer, elektriske apparater og materi-
ell ikke viser noen klar tendens.
Ordretilgang og ordrereserve har vært
omtrent uendret i volum gjennom 1.
kvartal i ir.

Nedgangen i produksjon av tran-
sportmidler, som i hovedsak har vart
forårsaket av nedgangen i skipsbygg-
ingen, ser ni ut til å ha stoppet opp.
Grunnlagsmaterialet for produksjonsin-
deksen viser imidlertid at skipsbygg-
ing fortsatt viser en fallende tendens
mens produksjon av andre transportmid-
ler, særlig fritidsbåter, jernbane- og
sporvognsmateriell og fly, viser
okning.

Etter et kraftig fall i produksjo-
nen siden sommeren 1980, viste indek-
sen for tekstilvareproduksjonen ut-
flating og tildels oppgang i 1983. Men
tendensen er trolig fortsatt negativ.
eide ordretilgang og ordrereserve har
de siste kvartalene vist en svak ned-
gang i verdi og trolig i volum. Pris-

PRODUKSJONSINDE(S LI ILK ANVENDELSE,
Bergverksdrift industri og kraftforsyning uten
oljeutvinning. Sesongkorrigert. 1980=100.

PRODUKSJONSINDEKS ETTER ANVENDELSE.
Bergverksdrift industri og kraftforsyning uten
oljeutvinning. Sesongkorrigert. 1980=100..

1) Det høye niviet på denne serien . er sterkt
påvirket av beregningsmåten•og skyldes store
investeringer av industriproduserte varer i 1981
p.g.a. uttauing av .oljeplattformer (Statfjord B).
Av samne grunn vil den sterke .veksten i produk-
sjonen av oljeplattformer siden. Sommeren 1983 bli
tillagt for stor vekt og dermed gi for sterk vekst
i indeksen for investeringsvareproduksjon ialt.
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LAGER.
Industri og engroshandel.
Sesongkorrigert volumindeks. 1982=100.

ene på tekstilvarer har endret seg
lite. Lagervolumet ligger på samme
laye nivå som ved utgangen av 1983.

Produksjonen av klær, unntatt sko-
toy, nådde et bunnpunkt i fjor host,
og har siden vært i oppgang. I mai li
den sesongkorrigerte indeksen vel 17
prosent over bunnivået i fjor.

Produksjonen av trevarer stabili-
serte seg gjennom fjoråret, etter å ha
vart i nedgang siden sommeren 1980.
Utviklingen hittil i år har ikke
endret dette bildet. Regnet utenom
møbler og innredninger av tre, viser
imidlertid produksjonen en svakt fall-
ende tendens, noe som bl.a. skyldes
konkurranse fra svensk trevareindustri
kombinert med lavere boligbygging.
Også møbler og innredninger moter
sterk konkurranse fra Sverige, men
produksjonen holder seg her godt oppe
fordi den innenlandske ettersporselen
utvikler seg gunstigere.

Produksjonsindeksen for nærings-
middelindustrien har lenge vist store
svingninger uten noen synlig tendens.
Utviklingen hittil i år kan imidlertid
tyde på en viss produksjonsvekst for
denne næringen; indeksen for de 5
forste månedene i år lå vel 8 prosent
over gjennomsnittet for fjoråret.

Produksjonen av mineralske produk-
ter har vart i nedgang siden begynn-
elsen av 1980. Nedgangen har fortsatt
hittil i år. Det er sement, kalk,
betong og betongvarer som viser størst
nedgang, noe som kan forklares ved

svikten i boligbyggingen.
Etter den kraftige veksten for

kraftforsyning i 1983, har produk-
sjonen falt sterkt hittil iir. Ifølge
sesongkorrigerte tall la produksjonen
i mai vel 8 prosent under produksjons .-
nivået ved utgangen ay fjoråret.

1) Basisåret er endret fra 1975 til
1980. Omleggingen innebarer at
enkeltnæringenes vekter i total-
indeksen endres i henhold til
endringene i næringenes andeler av
totalproduksjonen i basisåret. En
konsekvens av omleggingen er at
forløpet for totalindeksen endres
noe. 	 Av spesiell interesse i
denne sammenheng er at 	 samlet
industriproduksjon nå synes å ha
passert siste bunnpunkt noe tid-
ligere enn for antatt. En av
årsakene til denne forskyvningen
er at produksjon av transport-
midler, som viste nedgang helt
fram til siste årsskifte, nær har
fått halvert sin vekt i den nye
indeksen i forhold til den gamle.

OLJE- GASSUTVINNING: FORTSATT PRODUK-
SJONSVEKST

I de fem forste månedene i år var
den samlede olje- og gassproduksjonen
26,5 millioner tonn oljeekvivalenter
(toe), en okning på 15 prosent fra
samme periode året for.

Oljeproduksjonen på Statfjord-fel-
tet i de fire forste månedene i år var
13 prosent høyere enn i samme tidsrom
i fjor. Hedge Statoil har den

PRODUKSJON AV RAOLJE OG NATURGASS.
Riolje (mill.tonn) og naturgass (milliarder 9 'm3 (kubikkmeter)).
Ukorrigerte tall.
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BYGG.
RYGG. 	 Bygg under arbeid i industri.
Boliger satt igang. Sesongkorrlgert. 	 1000 kvadratmeter. Sesongkorrigert.

gunstige produksjonsutviklingen fort
til en oppjustering av produksjonsan-
slaget for 1984 med nærmere en million
tonn; tilsvarende 1,3 milliarder
kroner regnet i dagens priser.

I midten av oktober er det plan-
lagt produksjonsstart for gassfeltet
Odin.

BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET: SVAKERE
AKTIVITETSNIVA

Tallet på igangsatte boliger
fortsetter å falle. I perioden
januar-mai lå igangsettingen nar 25
prosent under nivået i samme periode
året for; sesongkorrigert ble det i
gjennomsnitt igangsatt 2.160 boliger
pr. mined. Dette svarer til en igang-
setting på rundt 26.000 boliger på
årsbasis, mot 31.500 igangsatte
boliger i 1983 og 37.500 igangsatte
boliger i gjennomsnitt for årene
1978-82.

Nedgangen i igangsettingen av nye
boliger tok til i-2. halvår i fjor.
Den mi sees i sammenheng med flere
forhold, blant annet den generelt lave
inntektsveksten for husholdningene og
den sterke stigningen i rentenivået de
siste årene. En kan heller ikke se
bort fra at boligdekningen nå begynner
i bli så høy at det også på noe lengre
sikt vil kunne fore til lavere bolig-
bygging. Igangsettingstallet for nye
boliger har de siste årene tilsvart
ca. 2,4 prosent regnet som andel av
den samlede boligmassen. Om en reduk-
sjon i den samlede boligettersporselen
på i prosent i sin helhet skulle slå

ut i markedet for nye boliger, ville
det således fore til en reduksjon på
ca. 15.000 igangsatte boliger. En
liten endring i boligettersporselen
kan altså få store virkninger for
igangsettingen av nye boliger.

Når nedgangen i boligbyggingen kom
så brått og ble så kraftig, mi en også
trekke inn virkningen av at lånekoen i
Husbanken ble avviklet og at nye
takstregler for omsetning av brukte
boliger kan ha fort til en mer effek-
tiv utnyttelse av den eksisterende
boligmassen. Den fortsatte usikker-
heten om rentepolitikken - og på noe
lengre sikt også skattepolitikken -
har trolig også spilt inn.

Fallet i igangsettingstallene har
imidlertid vært så kraftig at en bor
kunne vente at igangsettingen vil ta
seg noe opp igjen når forholdene på
markedet har stabilisert seg og
situasjonen er blitt mer oversiktlig
for aktorene. Men igangsettings-
tallene hittil i år har vært si lave
at det vil bli svart vanskelig å ni
anslaget fra det siste reviderte
nasjonalbudsjettet på 29-33.000 igang-
satte boliger for 1984.

Det tar i gjennomsnitt 10-11
måneder fra et boligbygg settes i gang
til det fullføres. Det innebarer at de
lave igangsettingstallene ennå ikke
har gitt fullt utslag i aktivitets-
nivået i sektoren. Med uendret igang-
setting fra 1983 til 1984 kan inve-
steringsnedgangen i 1984 bli like
sterk som i 1983. Med lavere igangset-
ting kan investeringsnedgangen bli
enda sterkere.

Aktivitetsnivået i sektoren har
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trolig også til en viss grad holdt seg
oppe ved at produksjonsfaktorer er
blitt overført til andre typer bygge-
virksomhet. Oppgangen i igangset-
tingstallene for visse typer drifts-
bygg har her vart viktig. Denne opp-
gangen har imidlertid på langt nar
vart sterk nok til A motvirke svikten
i boligbyggingen og den økte ressurs-
innsatsen har trolig vart sterkere enn
hva veksten i igangsettingen skulle
tilsi. Den kan derfor ha bidratt til
en reduksjon av byggetidene og dermed
av omfanget av driftsbygg under
arbeid. Om ressursinnsatsen ni er
større enn hva igangsettingen av nye
driftsbygg tilsier, vil aktivitets-
nivået også for denne type byggevirk-
somhet bli trappet ned i tiden som
kommer.

Mens anleggsinvesteringene i 1983
økte med 2,7 prosent fra året for,
synes aktivitetsnivået ni å vare for
nedadgående. Tilgangen på nye anleggs-
ordre milt i verdi har vart fallende
gjennom mer enn to ir og ordre-
reservene har skrumpet inn. Det er
særlig nedgangen for kraftanlegg som
har bidratt til denne utviklingen, men
i 1. kvartal i ir viste også ordre-
tilgangen for andre typer anlegg kraf-
tig svikt.

ARBEIDSMARKEDET: 	 BEDRING I LØPET AV
VÅRMÅNEDENE, MEN FORTSATT HØY LEDIGHET

Det 	 sesongkorrigerte tallet på
arbeidsledige viste på ny oppgang i
juni etter A ha vart i klar nedgang i
vårmånedene. Ved utgangen av juni var
det ved arbeidskontorene registrert
61.600 helt ledige. Sesongkorrigert
var det en nedgang på 3.800 sammen-
lignet med februar, men likevel var
tallet på arbeidsledige ved utgangen
av juni 4.200 høyere enn for ett år
siden.

Økningen i juni har trolig sammen-
heng med at arbeidsmarkedstiltakene
blir midlertidig trappet ned i sommer-
månedene samtidig som store ungdoms-
kull, bide fra ungdomsskolen og den
videregående skolen, kan vare i ferd
med å melde seg pi arbeidsmarkedet.
Disse faktorene kan bidra til 	 at
arbeidsledigheten 	 viser ytterligere
Okning de nærmeste månedene. 	 Ledig-
heten kan derimot gå noe ned til
høsten igjen når arbeidsmarkedstil-

ARBEIDSLEDIGE.
Registrerte arbeidsløse ved arbeidskontorene og arbeidssokere
uten arbeidsinntekt. Sesongkorrigerte tall i tusen.

takene kommer igang for fullt samtidig
som det også i år vil bli en opp-
trapping av tallet på elevplasser i
den videregående skolen. Foreløpig er
det imidlertid lite som tOer på at
ledigheten til hosten vil bli vesent-
lig lavere enn i fjor.

Nedgangen i den sesongkorrigerte
ledigheten i løpet av vårmånedene kan
i stor grad tilskrives bedrede forhold
for industrien. Dette avspeiler seg
også i en sterk nedgang i tallet på
permitterte. Til tross for dette var
tallet på ledige industriarbeidere ved
utgangen av mai fortsatt høyt og
utgjorde om lag 30 prosent av alle de
registrerte ledige. Sammenlignet med
mai i fjor har ledigheten blant indu-
striarbeidere heller ikke gitt ned med

Registrerte ledige etter yrke (1000)

Mai 	 Absolutt
1984 endring fra

mai 1983

Primærnæringer 	 . 	 1,2 	 0,0

	

Industriarbeidere . 18,0 	 -1,3
Bygg- og anlegg 	 5,6 	 0,7
Adm., kontor,

	

handel, service . 	 19,0 	 2,6
Transport m.m .	 	 6,0 	 0,2
Andre  	 9,5 	 0,9

I alt
	

59,2 	 3,2

Kilde: Arbeidsdirektoratet
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TOTAL SYSSELSETTING IFOLGE ARBEIDSKRAFTUNDERSOKELSEN.
1000 000 personer.

mer enn 1.300. Når den samlede ledig-
heten likevel var høyere i mai i år,
har dette sammenheng med okt ledighet
innenfor yrkesgruppene bygg og anlegg,
handel og kontor og blant personer med
liten yrkeserfaring.

Arbeidsmarkedstiltakene har vært
holdt på et hOyt nivå i løpet av det
siste året. Utenom attforingstiltak-
ene var det ved utgangen av mai
sysselsatt 25.300 personer i arbeids-
markedsetatens regi, en okning på
6.700 sammenliknet med mai i fjor. Det
er i forste rekke opprettingen av
ekstraordinære arbeidsplasser i of-
fentlig virksomhet som har bidratt til

økningen 	 i arbeidsmarkedstiltakene;
ved utgangen av mai var mer enn 15.000
personer sysselsatt i slikt arbeid.

Et samlet mål for situasjonen på
arbeidsmarkedet vil en kunne få ved å
summere tallet på registrert ledige,
ikke-registrerte .arbeidssøkere, per-
soner omfattet av arbeidsmarkedstil-
tak, ekstraordinære elevplasser og
personer berørt av innskrenket ar-
beidstid. Ved utgangen av mai kan
dette tallet anslås til rundt 115.000
personer, eller nær 5 1/2 prosent av
arbeidsstyrken. Dette er om lag det
samme som i fjor, men tallene viser
tildels store endringer på enkelte av
postene.

Tallet på ikke-registrerte ar-
beidssøkere har etter alt A dome gått
sterkt tilbake i løpet av det siste
året. Dette motsvares blant annet av
en sterk okning i tallet på skole-
elever som vanligvis har hatt en lav
meldetilbøyelighet. I tillegg har
trolig en del av de ikke-registrerte
arbeidssøkerne kommet med på tiltakene
i arbeidsmarkedsetatens regi. Det kan
heller ikke ses bort i fra at en del
av dem er å finne blant de registrerte
ledige og dermed har bidratt til å
holde dette tallet oppe. Av de fire
første linjene i tabellen gir det fram
at uten opptrappingen av arbeids-
markedstiltakene og tallet på skole-
elever ville arbeidsledigheten ha vist

Situasjonen på arbeidsmarkedet ved utgangen av mai 1983 og 1984 (1000 personer)

Mai
	

Mai 	 Endring
1983
	

1984

Registrerte ledige  
	

56 	 59 	 3
Ikke-registrerte arbeidssøkere  

	
16 	 5 1) 	 -11 	 1)

Sysselsatt ved arbeidsmarkedstiltak
ekskl. attføringstiltak  	 18 	 25 	 7

Skoleelever omfattet av ekstraordinære
elevplasser i videregående skoler 2)  	 5 	 17 	 12

Personer berørt av innskrenket arbeidstid  	 17 	 9 	 -8

I alt  	 112 	 115 	 3
Regnet som prosent av arbeidsstyrken  	 5 1/2 	 5 1/2

1) Anslag.
2) Opprettelsen av disse plassene var opprinnelig ment som arbeidsmarkedstiltak

ved at det ble gitt ekstraordinære tilskudd utover det de gjeldende til-
skuddsordninger tilsa. 	 Plassene er nå blitt gjort mer permanente ved at de
generelle tilskuddsprosentene er okt. Forutsetningen for at fylkeskommunene
skal beholde de nye og høyere tilskuddsprosenter er at elevtallet i det
enkelte fylket holdes oppe.
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en klar okning. Pi den annen side har
tallet på personer berørt av inn-
skrenket arbeidstid gått sterkt til-
bake sammenlignet med i fjor. Ettersom
flesteparten av disse arbeider i indu-
strien, har dette nar sammenheng med
de bedrede forholdene for denne nær-
ingen.

Selv om anslaget er usikkert, har
tallet på sysselsatte etter alt å dOm-
me økt med mer enn 20.000 personer i
løpet av det siste året. Av dette
står opptrappingen av arbeidsmarkeds-
tiltakene for om lag 7.000 personer.
Arbeidskraftundersøkelsene tyder på at
resten av sysselsettingsveksten har
kommet innenfor det offentlige og i
privat tjenesteyting.

Bide arbeidskraftundersokelsen og
arbeidstakerregisteret viser ni at den
sterke nedgangen i industrisysselset-
tingen er i ferd med i stoppe opp. På
grunn av bedret produktivitet er det
imidlertid lite som tyder på at indu-
strisysselsettingen vil vokse selv med
vekst i industriproduksjonen. Arbeids-
takerregisteret indikerer også at
sysselsettingsnedgangen i bygge- og
anleggsvirksomhet i 1. kvartal i år
var sterkere enn det som er vanlig for
årstiden.

INDUSTRIINVESTERINGER: AVVENTENDE
HOLDNING

Statistisk Sentralbyrås invester-
ingstelling fra mai i ir viser at opp-
gangen i industriinvesteringene fort-
setter. Oppgangen er imidlertid svak.
Etter sesongkorrigering viste verdien
av utforte industriinvesteringer i 1.
kvartal en økning på bare 2,7 prosent
fra 4. kvartal i fjor. Regnet fra 1.
kvartal i fjor var økningen i verdi
3,1 prosent.

Investeringstellingens anslag for
verdien av investeringene fremover kan
tyde på at bedriftene avventer kon-
junkturutviklingen og muligens også
situasjonen på lånemarkedet for de
setter i gang nye investeringspro-
sjekter. Sesongkorrigerte invester-
ingsanslag for 2. kvartal viser en
nedgang på 2,8 prosent fra tilsvarende
oppgaver gitt for 1. kvartal.

Verdien av industriens invester-
inger i 1984 ble i mai-undersOkelsen
anslått 10 prosent høyere enn anslaget
for 1983 gitt på samme tidspunkt i

ANTATTE OG UTFØRTE INVESTERINGER I INDUSTRIEN.
Sesongkorrigerte verditall. Milliarder kroner pr. kvartal.

2,6

2,4

2,2

2,0

1,8

1,6

1,4

*t• 	 lIl
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1) Anslag gitt i samme kvartal.

fjor. Med en prisøkning på leveranser
til investeringsformål på 4-5 prosent,
tilsvarer dette en volumøkning på bare
vel 6 prosent fra 1983 til 1984, noe
som kan underbygge antakelsen om en
avventende holdning i bedriftene.

De forste anslagene for invester-
ingene i 1985 som nå foreligger, kan
tyde på at bedriftene i første omgang
har utsatt opptrappingen av invester-
ingene, og at en stor del av den ven-
tede veksten først vil komme neste år.
Den antatte verdien av investeringene
for 1985 er 35 prosent høyere enn til-
svarende tall for 1984 innhentet på
samme tidspunkt i fjor. Det mi imid-
lertid understrekes at disse tidlige
anslagene er spesielt usikre. Nivi-
tallene er vanligvis altfor lave, og
forholdet mellom de antatte og utførte
investeringene kan variere betydelig
fra år til ir. Anslagene kan imidler-
tid gi en antydning om i hvilken
retning utviklingen vil gi.

For industrien sett under ett er
anslaget for investeringene i 1984
uendret fra forrige investeringsund-
ersokelse. For enkeltnæringene er
endringene størst for produsenter av
kjemiske råvarer, med en oppjustering
på 30 prosent, og produsenter av
ikke-jernholdige metaller, med en ned-
justering på 18 prosent. Verdien av
antatte investeringer i 1985 i den
siste næringen er imidlertid opp-
justert svart mye i forhold til til-
svarende tall for i ir. Disse end-
ringene kan skyldes at investeringene
i næringen stort sett er knyttet til

I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I
1931
	

1932
	

1933
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store prosjekter, og at utbyggingen er
blitt forskjøvet slik at en større del
enn tidligere planlagt vil bli utfort
i 1985.

Mesteparten av investerings0k-
ningen finner fortsatt sted i tre-
foredlings- og metallindustrien. Etter
de siste oppgavene ventes det nå en
Okning fra 1983 til 1984 på hen-
holdsvis 60 prosent og 42 prosent i
disse bransjene. Investeringsoppgangen
i nærings- og nytelsesmiddelindustrien
kan derimot synes 5 ha stoppet opp;
mens utforte investeringer i 1.
kvartal var 8 prosent høyere enn i 1.
kvartal i fjor, er antatte invester-
inger i 2. kvartal 14 prosent lavere
enn antatte investeringer i samme
kvartal i 1983. For 1984 sett under
ett er investeringsanslaget nå 1 pro-
sent lavere enn tilsvarende anslag for
1983.

Anslagene for investeringer i
kraftforsyning i 1984 har tilsyne-
latende blitt betydelig nedjustert fra
investeringsundersøkelsen i februar.
Denne nedjusteringen skyldes imidler-
tid i sin helhet at renter i bygge-
tiden var inkludert i investerings-
tallene il og med undersøkelsen i 1.
kvartal i 5r, mens de ni utelates.
Disse rentene er i 1984 og 1985 ventet
5 bli om lag 860 millioner kroner pr.
Ar. Korrigert for denne omleggingen er
de antatte investeringer i 1984 om lag
uendret i forhold til undersøkelsen i
februar. Verdien av antatte invester-
inger for 1985 var i investerings-
tellingen i mai 12 prosent lavere enn
tallet for 1984.

INVESTERINGENE I OLJEVIRKSOMHETEN:
FORTSATT HØY AKTIVITET

Produksjonsaktiviteten i norsk
industri i tilknytning til utbyggingen
i Nordsjøen har etter alt å dome vært
økende gjennom det siste i ret.

Etter Statistisk Sentralbyrås
siste investeringsundersøkelse vil
bruttoinvesteringene i oljeutvinning i
1984 nå opp i 28,7 milliarder kroner.
Imidlertid er dette investeringstallet
-Forst og fremst påvirket av uttauingen
av Statfjord C-plattformen som fant
sted i begynnelsen av juni. Verdien av
denne plattformen vil nesten i sin
helhet bli regnet som bruttoinveste-
ring i 1984. For utslepingen på fel-

tet ble de ferdige delene regnet som
lager av varer under arbeid etter
hvert som de ble produsert.

Beregninger utført av Olje- og
energidepartementet viser at den nor-
ske andelen av inngåtte kontrakter om
vare- og tenesteleveranser til olje-
selskapene var 69 prosent i 1983.
Dette er den høyeste norske andelen
som hittil er registrert. I 1982 var
den norske andelen 54 prosent.

Som følge av utbyggingen av Ula-
feltet og byggingen av vanninjek-
sjonsplattformen på Ekofisk-feltet er
det grunn til A regne med at den høye
investeringsetterspørselen vil holde
seg oppe gjennom resten av 1984. Gull-
faks A-plattformen er fortsatt under
arbeid og vil gi byggeoppgaver fram
til sommeren 1986. Alle kontraktene
på selve plattformen er inngått, det
gjenstår å tildele kontraktene for de
to lastebøyene som skal plasseres ute
på feltet. Den ene av disse kon-
traktene vil bli tildelt i løpet av
sommeren.
Etter en periode med noe lavere

aktivitet i første halvår 1985 vil
utbyggingen av Gullfaks B og Oseberg
gi positive vekstimpulser til norsk
industri mot slutten av 1985 og utover
i 1986. De viktigste kontraktene i
forbindelse med disse prosjektene vil
bli tildelt i løpet av 1985. For å
kunne opprettholde den positive virk-
ningen av investeringsetterspørselen
fra Nordsjøen på aktivitetsnivået i
norsk økonomi i de nærmeste årene
etter 1986 er det etter alt å dømme
nødvendig at Sleipner-feltet bygges ut
og at fase to av Gullfaksutbyggingen
gjennomføres slik som planlagt.

PRIVAT KONSUM: TEGN TIL OKT VEKST

Utviklingen i detaljomsetnings-
indeksen i de siste månedene tyder pi
at volumnedgangen i privat varekonsum
har stoppet opp; den sesongkorrigerte
indeksen var i perioden mars-mai i
gjennomsnitt 0,9 prosent høyere enn
i foregående treminedersperiode. Hvis
den sesongkorrigerte indeksen beholder
samme gjennomsnittlige nivå ut året
som i de fem forste månedene, vil
varekonsumet øke med 0,7 prosent i
volum fra 1983 til 1984.

Tallet på nye registrerte person-
biler var i perioden januar-mai i



14

DETALJOMSETNING.
Sesongkorrigert volumindeks. 1979=100. 

REGISTRERTE NYE PERSONBILER.
1000 stk. Sesongkorrigert.      
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gjennomsnitt 8,6 prosent lavere enn i
samme periode i fjor. I mai var deri-
mot antall nyregistreringer 7,9 pro-
sent høyere enn i mai mined i fjor,
noe som bidro betydelig til oppgangen
i detalomsetingsindeksen.

Etter en sterk vekst gjennom flere
å r . var det en klar stagnasjon
reisetrafikken 	 til 	 utlandet 	 mot
slutten av fjoråret. Det har neppe
vært noen ytterligere nedgang fra 4.
til 1. kvartal i år; det foreløpige
utenriksregnskapet for 1. kvartal
viser en nedgang på 3,2 prosent fra
det relativt høye nivået i 1. kvartal
i 1983.

Den fortsatt usikre veksten i
varekonsumet og stagnasjonen i uten-
landskonsumet innebærer at det innen-
landske tjenestekonsumet må øke be-
tydelig også i ár for at anslaget fra
Revidert nasjonalbudsjett om en volum-
vekst på 1,8 prosent fra 1983 til 1984
skal bli nådd. Hvis ikke varekonsum-
et øker ytterligere utover i året, må
veksten i det innenlandske tjeneste-
konsumet bli nærmere 4 prosent.

Utviklingen i det private konsumet
gjennom resten av 1984 vil avhenge av
pris- og lønnsutviklingen og av end-
ringer i sysselsettingen. Hvis ikke
lønnsglidningstakten avtar betydelig
ut året, og pris- og sysselsettingsut-
viklingen ikke endres vesentlig, vil
økningen i husholdningenes realdispo-
nible inntekter kunne bli nærmere 2
prosent fra 1983 til 1984. Også en
endring i spareraten vil kunne påvirke
konsumutviklingen. Lønnstakernes netto
fordringer i spare- og forretnings-
bankene var ved utgangen av mars i ir
3 prosent lavere enn på samme tid i

fjor. Dette kan delvis skyldes en
overflytting av lån fra det uregulerte
til det regulerte markedet. Hvis
derimot spareraten faller, vil det gi
ytterligere rom for en konsumvekst.

LØNNINGER

Lønnsveksten er blitt dempet be-
tydelig som følge av lave tariff-
tillegg de to siste årene. Takten i
lønnsglidningen endret seg derimot
lite gjennom 1983, trass i den sterke
forverringen av forholdene på arbeids-
markedet de siste årene. Som antydet
i tidligere utgaver av Konjunkturten-
densene kan dette skyldes at de lokale
tilleggene først og fremst bestemmes
av bedriftsinterne forhold. Blant
annet har produktivitetsveksten i 1983
vært sterkere enn tidligere og kan ha
gitt grunnlag for betydelige lokale
tillegg flere steder. I mange be-
drifter vil produktivitetsforbedringer
også ha direkte virkning på lønn pr.
arbeidstime via akkordavtaler.

Gjennomsnittlig timefortjeneste
for industriarbeidere innenfor LO/-
N.A.F.-omridet økte fra 1982 til 1983
med 8,5 prosent for menn og 9,5 pro-
sent for kvinner. Til sammenligning
steg konsumprisindeksen med 8,4 pro-
sent. Lønnsglidningen fra 1982 til
1983 var vel 6 prosent. Den fore-
lopige lønnsindeksen for arbeidere i
industrien i 1. kvartal i år viste en
vekst på 7,2 prosent for menn og 6,9
prosent for kvinner.

Lønnsnivået i LO/N.A.F.-området
ved utgangen av 1983 2,8 prosent over
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gjennomsnittet for året, og med
uendret lønn gjennom 1984 vil gjen-
nomsnittslønnen for 1984 bli til-
svarende høyere enn i 1983. Tariff-
oppgjøret for jern- og metallindu-
strien - som har vært retningsgivende
for utfallet av en rekke andre oppgjør
- ga en økonomisk ramme på 5,9 pro-
sent gjennomsnittlig lønnsvekst fra
1983 til 1984. De generelle til-
leggene ble 70 øre pr. time fra 1.
april. Forslaget for jern- og metall-
industrien forutsetter at lønnsglid-
ningen gjennom 1984 vil bidra med 2,2
prosent til den gjennomsnittlige
lonnsveksten fra 1983 til 1984. Det
betyr at lønnsglidningen fra 4. kvar-
tal i fjor til 4. kvartal i år bare mi
bli om lag 4 prosent, altså klart
lavere enn gjennom de siste irene.

Erfaringsmessig påløper det meste
av lønnsglidningen i et ir i 2. og 4.
kvartal. For i kunne vurdere ut-
viklingen i lønnsglidningstakten i
1984 nærmere, gir derfor de foreløpige
lønnsoppgavene for 1. kvartal bare få
holdepunkter. Men de tallene som
foreligger viser ingen markert avdem-
ping i lonnsglidningen.

Oppgjørsrammen på 5,9 prosent i
jern- og metall-området har vært vei-
ledende for utfallet i en rekke
tariffområder. Innenfor stat- og kom-
munesektoren kom det imidlertid til
arbeidskonflikt som ble avsluttet med
lov om tvungen voldgift etter seks
dayers streik. Når dette skrives er
det enn 4 ikke falt voldgiftsdom.

INNENLANDSKE PRISER: STABIL PRISSTIG-
NINGSTAKT

Stigningstakten i konsumprisene
har falt betydelig de siste Irene.
Mellom 1981 og 1982 var veksten 11,3
prosent og fra 1982 til 1983 8,4 pro-
sent. De siste mineders utvikling
tyder imidlertid på at prisstignings-
takten ikke lenger er fallende. Regnet
fra samme mined ett år tidligere steg
konsumprisindeksen 6,6 prosent bide i
mars, april og mai i år. Dersom stig-
ningstakten gjennom de resterende
måneder av 1984 blir som gjennom 1983
vil også økningen fra 1982 til 1984 i
gjennomsnitt bli 6,6 prosent - 1,8
prosentpoeng lavere enn mellom de to
foregående år. Dette er imidlertid
fortsatt en klart høyere prisstigning
enn hos våre handelspartnere.

Sterkest vekst i mai mined regnet
fra samme mined ett år tidligere viste
delindeksene for bolig, lys og brensel
(7,9 prosent), matvarer (6,9 prosent)
og reiser og transport (6,8 prosent).
Prisokningen var lavest for møbler og
husholdningsartikler (5,0 prosent)
samt for helsepleie og klær og skotøy
(5,4 prosent).

En gruppering av konsumprisin-
deksen etter leveringssektor viser at
det gjennom vårmånedene har vart en
stor grad av stabilitet også i disse
delindeksene. Unntakene er delin-
deksene for jordbruksvarer, der stig-
ningstakten har tiltatt noe, samt
tjenester og importerte konsumvarer
uten norsk konkurranse, der stig-
ningstakten har avtatt. Dessuten har
delindeksen for andre norsk-produserte
konsumvarer påvirket av verdens-
markedet p.g.a. stort importinnhold
eller råstoffpris bestemt på verdens-
markedet ikke vist en tilsvarende
sterk sesongnedgang som i de to fore-
gående årene. • Dette kan tyde på en
underliggende tiltakende prisstig-
ningstakt. Hovedårsaken til denne ut-
viklingen kan være økte priser på im-
porterte råvarer. Engrosprisindeksens
delindeks for ikke-spiselige råvarer
unntatt brenselsstoffer viste en
marker t økning i stigningstakten fra
midten av 1983; delindeksen var i mai
i år 11,8 prosent høyere enn ett ir
tidligere. Denne prisveksten kan ni
være i ferd med å sli igjennom i de
norske produsenters salgspriser.

Bidragene fra offentlig regulerte
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1) Helningen pi kurven avspeiler den prosentvise endringen i
prisene.

STIGNING I KONSUMPRISENE.
Prosent endring fra ett Sr tidligere.

PRISSTIGNING FOR KONSUMVARER 1).
Prosent endring fra ett hr tidligere.

1
Iflg. konsumprisindeksen
Iflg. engrosprisindeksen

6
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1983 	 1984

i) Konsumprisindeksen for varer omsatt gjennom detaljhandelen
og engrosprisindeksen for varer levert til konsum.

priser og avgifter til prisveksten fra
1983 til 1984 vil bli noe lavere . enn
fra 1982 til 1983 og det meste av bi-
draget er allerede realisert. Etter
alt å dome vil den internasjonale
konjunkturoppgangen ikke vare særlig
prisdrivende slik at det unntatt for
råvarer er liten grunn til i vente
sterkere importprisvekst - i alle fall
i ir. Den innenlandske prisutvik-
lingen gjennom resten av 1984 vil der-
for være særlig knyttet til lønns-
utviklingen og driftsmarginene i nær-
ingslivet.

Rammen for årets inntektsoppgjør
ble om lag 6 prosent gjennomsnittlig
lønnsvekst fra 1983 til 1984, men er
som i fjor basert pi en forutsetning
om markert dempet takt i lønns-
glidningen. Dersom dette ikke skjer
vil lønnsveksten i privat sektor bli
om lag 7 prosent. Det er derfor lite
trolig at lønnsutviklingen vil bidra
til en vesentlig demping av den ni-
værende prisstigningstakten selv med
en viss produktivitetsvekst.

Det er knyttet særlig stor
usikkerhet til utviklingen i drifts-
marginene på omsetningsleddene. De
siste engrosprisoppgavene kan tyde pi
at driftsmarginene har stabilisert seg
idet veksten i engrosprisen på varer
levert til konsum har vært av samme
størrelse som prisveksten for konsum-
varer.

1. juli la Norges Bank om metoden
for beregning av den norske
valutakurvindeksen. Mens kurvindeksen
tidligere ble beregnet som et
aritmetisk gjennomsnitt av de valuta-
kursene som inngår i valutakurven, vil
den ni bli beregnet som et geometrisk
gjennomsnitt. Overgang til geometrisk
gjennomsnitt innebærer at stor oppgang
i kursen på enkeltvalutaer (i forhold
til nivået i august 1978) tillegges
mindre vekt enn for. Hvis Norges Bank
fortsetter à styre mot den samme verdi
på kurvindeksen som for, vil om-
leggingen med de forhold som nå
gjelder mellom de utenlandske valuta-
ene, innebære en de facto nedskrivning
av norske kroner på om lag 2 prosent.
I inneværende ir vil dette neppe øke
prisstigningstakten med mer enn noen
få tiendedels prosent.

Alt i alt er det således liten
grunn til å vente særlig endring i
prisstigningstakten gjennom de rest-
erende måneder av 1984. Den gjennom-
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snittlig konsumprisvekst fra 1983 til
1984 vil i så fall bli vel 6,5 pro-
sent.

Samtidig fortsetter prisstigningen
å avta hos våre handelspartnere, fra
5,3 prosent for fjoråret til anslått
4 3/4 prosent i år, regnet fra fore-
gående ir. Om nedgangen i prisstig-
ningstakten i Norge allerede nå
stopper opp - og det pi et betydelig
høyere nivi enn hos handelspartnerne -
er det bemerkelsesverdig; prisstig-
ningstakten i Norge har gjennom flere
ti-år i hovedsak fulgt prisutviklingen
blant våre handelspartnere, men med et
etterslep på om lag ett år. De senere
årene ser det imidlertid ut til at
etterslepet har økt.

UTENRIKSØKONOMI: STERK IMPORTVEKST -
FLATER EKSPORTEN UT?

Volumet av den tradisjonelle vare-
eksporten (alle varer utenom råolje,
naturgass, skip og oljeplattformer)
har endret seg lite siden siste irs-
skifte, 	 etter den sterke økningen
gjennom fjoråret. 	 Fra et bunnpunkt
sist i 1982 økte den sesongkorrigerte

volumindeksen med 14,1 prosent fram
til siste kvartal i fjor, og eksport-
volumet var i 1983 9,7 prosent høyere
enn året for. Fra 4. kvartal i fjor
til 1. kvartal i år var imidlertid den
sesongkorrigerte volumindeksen uen-
dret, og sesongkorrigerte verditall
for april og mai tyder også på en ut-
flatning i eksportvolumet.

Veksten i eksportvolumet gjennom
1983 skyldtes betydelig vekst i
eksporten av flere viktige rivarer og
halvfabrikata, mens eksporten av
ferdigvarer ble redusert i volum. Pro-
duksjonskapasiteten er nå rim!' fullt
utnyttet i en del av de industriene
som sterkest bidro til eksportveksten
i 1983, og eksportvarelagrene er blitt
kraftig redusert. Fortsatt vekst i ek-
sportvolumet av tradisjonelle varer
vil derfor avhenge av at eksportopp-
gangen fir en bredere basis. Eksport-
prisene tok seg også sterkt opp gjen-
nom fjoråret, og prisindeksen for den
tradisjonelle vareeksporten var i 1.
kvartal i år 9,7 prosent høyere enn
ett år for, mens gjennomsnittlig
Okning fra 1982 til 1983 var 3,6
prosent.

Av de viktigste eksportvarene økte
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eksportvolumet særlig sterkt i 1983
for aluminium, ferrosilisium,.fisk-a og
fiskevarer, kjemikalier, malmer og me-
tallavfall og elektrisk strøm. Det
var også betydelig vekst i eksport-
volumene for flere av de noe mindre
eksportvarene som sink, huder og skinn
og tommer. For flere av gruppene var
det også betydelig prisvekst.

Eksporten av aluminium •kte kraf-
tig i siste del av 1982, og var om lag
uendret gjennom fjoråret. Siden irs-
skiftet har imidlertid aluminiumseks-
porten vist ny volumvekst, og var i 1.
kvartal 13,6 prosent høyere enn i
samme kvartal året for. Tallet for 1.
kvartal tilsvarer en aluminiumseksport
pi om lag 830.000 tonn på årsbasis, og
mi for en del vare tatt fra lager.
Volumindeksen' for lager av uedle me-
taller unntatt jern og stål avtok da
også med nesten 10 prosent fra 4.
kvartal 1983 til 1. kvartal i ir, og
lå i 1. kvartal under det halve av ni-
vået i 1982. Samtidig med at eksport-
volumet av aluminium •kte med 20 pro-
sent fra 1982 til 1983 økte * eksport-
prisen med 18 prosent. Prisveksten
fortsatte inn i 1984, og eksportprisen
var i 1. kvartal om lag 11.500 kroner
pr. tonn, det vil si 44 prosent over
niviet i 1. kvartal 1983.
Internasjonalt har det i den senere
tid vart et prisfall for en rekke
metaller, blant dem aluminium, og
spotprisen var i midten av mai kommet
ned på et nivå som omtrent tilsvarte
den norske eksportprisen i 1. kvartal.

Eksporten av ferrosilisium tok seg
opp i 1983, og eksportvolumet ekte med
21 prosent fra året for. De fOrste 4
månedene i ir var eksportvolumet svart
høyt, og som for aluminium ble trolig
en del av eksporten hentet fra lager.
Gjennom 1983 var det samtidig en klar
prisvekst; eksportprisen i fjor var*
om lag 7 prosent høyere enn i 1982.
Prisveksten har fortsatt inn i 1984,
og eksportprisen var i 1. kvartal 10,4
prosent høyere enn gjennomsnittet for
1983. Eksporten av ferromangan utvik-
let seg svakere enn for ferrosilisium
i 1983, med en volumvekst på bare 1
prosent og en prisvekst på 6 prosent
sammenliknet med 1982.

I 1983 tok eksporten seg opp også
for flere av de andre metallene. Eks-
portverdien økte med om lag 50 prosent
for magnesium og 30 prosent for sink
sammenliknet med 1982. For kopper og
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nikkel var eksportvolumene om lag
uendret fra 1982 til 1983. For sink
og nikkel var det en sterk prisoppgang
mot slutten av foråret. Mens eksport-
prisen for sink økte med om lag 9
prosent fra 1982 til 1983, var prisen
i 1. kvartal i år hele 35 prosent over
gjennomsnittet for i ret for. Eksport-
prisen for nikkel avtok med om lag 12
prosent fra 1982 til 1983, men hadde i
1. kvartal i år steget med 18 prosent
i forhold til foråret. I den senere
tid har det vært tendens til prisfall
internasjonalt på blant annet kopper
og sink, og dette skaper en viss usik-
kerhet om eksportutviklingen fremover.

Eksporten av kjemikalier tok seg
sterkt opp gjennom 1982, og økte bare
svakt gjennom fjoråret. Selv om den
sesongkorrigerte volumindeksen avtok
med 2,5 prosent fra 4. kvartal i fjor
til 1. kvartal i år, er det trolig
produksjonskapasiteten som nå begren-
ser eksporten av kjemikalier. Eksport-
volumet var i 1. kvartal 23 prosent
høyere enn i 1. kvartal 1982. Eksport-
prisen for kjemikalier oker derimot
fortsatt. Etter en prisvekst på 6,5
prosent fra 1982 til 1983, økte pris-
indeksen med 6 prosent fra 4. kvartal
i fjor til 1. kvartal i år. Den
sterkeste prisveksten i siste kvartal
kom for kunstgjødsel og uorganiske
kjemikalier. Eksportprisene synes
foreløpig å ha flatet ut for to av de
gruppene som hadde den sterkeste
veksten i fjor, organiske kjemikalier
og plast.

Eksporten av fisk og fiskevarer
økte med 18 prosent i volum og noe
under 4 prosent i pris fra 1982 til
1983. Av en økning i eksportverdien
på noe over 20 prosent skyldtes om lag
tre firedeler den sterke veksten i
eksporten av reker og oppdrettet laks.
De 4 første månedene i ir var eksport-
verdien 4,1 prosent høyere enn i samme
periode i 1983, og veksten i eksport- •
volumet var noe sterkere enn dette. I
tillegg til at det ble eksportert fisk
og fiskevarer til en verdi av 5,9 mil-
liarder kroner i fjor, ble det også
eksportert fiskemjøl for 900 millioner
kroner. For fiskemjøl var det en
reduksjon i eksportverdien på 18 pro-
sent for de 4 forste månedene i ár
sammenliknet med samme periode i fjor,
trass i en prisvekst på 22 prosent.

Eksporten 	 av 	 treforedlingspro-
dukter har tatt seg sterkt opp siden

et bunnpunkt sist i 1982. Etter en
svak nedgang fra 3. til 4. kvartal i
fjor viste den sesongkorrigerte volum-
indeksen ny vekst fra 4. kvartal til
1. kvartal i år, og var i 1. kvartal
37 prosent over det laveste nivået i
1982. Fra 1982 til 1983 økte eksporten
av treforedlingsprodukter med om lag 9
prosent i volum. Sterkest økning var
det for tremasse og cellulose som økte
med 11,6 prosent, mens papir og papp
økte med 7,7 prosent. For tremasse og
cellulose sank eksportprisen med om
lag 2,5 prosent fra 1982 til 1983, men
det var klar prisoppgang mot slutten
av året. Fra 4. kvartal i 1983 til 1.
kvartal i ir økte prisindeksen med 3
prosent, og nesten 13 prosent for sul-
fatcellulose. For papir og papp har
prisene endret seg lite siden begyn-
nelsen av 1983.

Eksportvolumet av maskiner og
transportmidler (regnet Uten skip og
oljerigger) viste en avtakende tendens
i fjor, og reduksjonen i eksport-
volumet anslås til om lag 6 prosent
fra 1982 til 1983. Eksportverdien for
de 4 første månedene i ir viser en
økning på 13 prosent i forhold til
samme periode i 1983. Med en økning i
prisindeksen på 10 prosent fra 1.
kvartal i fjor til 1. kvartal i år,
tyder dette på en svak volumvekst.
Eksporten av denne varegruppen viser
imidlertid store tilfeldige sving-
ninger, og det er foreløpig for tidlig

si om dette betyr at nedgangen i
eksportvolumet har stanset opp.

Eksportvolumet av andre ferdig-
varer avtok svakt fra 1982 til 1983.
Verditall for januar til april i år
viser en økning pi 5,8 prosent i for-
hold til samme periode i fjor, og
dette tyder på om lag uendret eksport-
volum.

Volumet av den tradisjonelle vare-
importen (alle varer utenom skip og
oljeplattformer) passerte et toppunkt
i første halvår 1982 og avtok fram
til 1. kvartal 1983, når en justerer
for sesongsvingninger. Gjennom fjor-
året tok importvolumet seg opp igjen,
men ble likevel om lag 4 prosent
lavere i fjor enn året for. Den
sesongkorrigerte volumindeksen økte
med ytterligere 2,3 prosent fra 4.
kvartal i fjor til 1. kvartal i år.
Volumindeksen var da 6,5 prosent høy-
ere enn ved bunnpunktet i 1. kvartal
1983, og om lag like Noy som for ned-
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gangen satte inn. Gjennomsnittet av de
sesongkorrigerte verditallene for
april og mai var om lag 7 prosent høy-
ere enn månedsgjennomsnittet for 1.
kvartal i ir, og dette tyder på at
importvolumet fortsatt er stigende.

Importnedgangen i 1982 satte inn
først for råvarer, der den sesong-
korrigerte volumindeksen avtok med
over 20 prosent fra 1. til 4. kvartal
i 1982. Importvolumet for maskiner og
transportmidler (regnet uten skip og
oljeplattformer) avtok gjennom 2.
halvar 1982 og fram til 1. kvartal i
fjor, mens importvolumet av bearbeidde
varer gruppert etter materiale (SITC-
gruppen 6 som omfatter blant annet
papir, metaller og varer av metall)
avtok gjennom det meste av 1983, blant
annet som følge av at importen av ror
til Statpipe og deler til Nordsjøen
ble redusert. Importen av disse vare-
gruppene har nå tatt seg opp igjen, og
importvolumene for rivarer og maskiner
og transportmidler var i 1. kvartal i
Whoyere enn før nedgangen satte inn.
For maskiner og transportmidler var
den sesongkorrigerte volumindeksen i
1. kvartal 6 prosent høyere enn ved
toppunktet i 1982, og om lag 25 pro-
sent over nivået i 1980.

Nedgangen i importvolumet fra 1982
til 1983 skyldtes for en del at -lag-
rene av importvarer ble redusert

mellom 2. kvartal 1982 og 3. kvartal
1983. Etter å ha tatt seg noe opp*fra
3. til 4. kvartal i fjor var volum-
indeksen om lag uendret siste kvartal.
Indeksen var imidlertid fortsatt lav i
1. kvartal, og en gjenoppbygging av
importvarelagrene kan gi bidrag til
vekst i importvolumet i tiden frem-
over.

En del av nedgangen i importvolu-
met i fjor skyldtes at importen av ri-
olje ble redusert med 40 prosent,
blant annet som følge av at mer olje
ble fort direkte fra Nordsjøen til
Norge. Dette forte alene til en re-
duksjon i importvolumet av tradisjo-
nelle varer på noe over 1,5 prosent.
Nedgangen i importen av råolje synes å
ha stanset opp foreløpig; i de forste
4 månedene i år var importvolumet 28
prosent høyere enn i samme periode i
1983.

Prisindeksen for den tradisjonelle
vareimporten viste ny vekst i 1. kvar-
tal, og økte med 5 prosent fra siste
kvartal i fjor. Gjennom 1983 hadde
prisindeksen bare vist små endringer,
men økte likevel med 4,5 prosent fra
1982 til 1983.

Mens innførselen til vareinnsats
avtok med 4 prosent i verdi fra 1982
til 1983, viser tall for de 3 første
månedene i år en okning pi 15 prosent
sammenliknet med tilsvarende periode i

Utenriksregnskap. 	 Milliarder kroner. Foreløpige tall.

1983 1.kvartal
1983

1.kvartal
1984

Endring fra
1. kvartal
1983 til
1. kvartal
1984

Vareeksport i alt  
	

133,1
	

31,5
	

38,9
	

7,3
Råolje og naturgass  
	

63,8
	

15,7
	

19,8
	 4,1

Skip, oljeplattformer og direkte
eksport ved oljevirksomhet  
	

8,4
	

1,5
	

2,0
	

0,5
Andre varer  
	

60,9
	

14,4
	

17,1
	

2,8
Vareimport i alt  
	

101,9
	

26,6
	

28,9
	

2,3
Skip, oljeplattformer og direkte

import ved oljevirksomhet
	

10,1
	

4,2
	

3,5 	 -0,7
Andre varer  
	

91,8
	

22,4
	

25,5
	

3,0

Netto eksport av varer  	 31,2
	

5,0
	

9,9
	

5,0
Netto eksport av tjenester  	 1,4
	

1,5
	

2,1
	

0,5
Eksportoverskudd  	 32,6
	

6,5
	

12,0
	

5,5
Rente- og stønadsoverskudd  	 -16,3 	 -4,8 	 -4,2

	
0,6

Overskudd pi driftsregnskapet .. • • 	 16,3
	

1,7
	

7,8
	

6,1
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fjor. Over samme periode økte innfør-
selen til konsum med 9 prosent i verdi
og investeringsinnførselen utenom skip
og oljeplattformer gikk opp med 16
prosent.

Foreløpige tall for utenriksregn-
skapet for 1. kvartal 1984 viser et
overskudd pl driftsregnskapet på 7,8
milliarder kroner, mot 1,7 milliarder
kroner i 1. kvartal 1983. Økningen
skyldes i hovedsak at eksportover-
skuddet gikk opp med vel 5 milliarder
kroner, vesentlig som folge av at eks-
portverdien av råolje og naturgass

økte med henholdsvis 3 milliarder og
1,1 milliarder kroner. Den direkte
vareimpprten til Nordsjøen ble redu-
sert med 1,1 milliarder kroner fra 1.
kvartal i fjor til 1. kvartal i år.
Nettoeksporten av tjenester gikk opp
med 0,5 milliarder kroner; denne
økningen skyldes en vekst pi 0,8
milliarder kroner i eksporten av tjen-
ester utenom reisetrafikk, skipsfart
og oljevirksomhet. Underskuddet på
rente og stønadsbalansen ble redusert
med 0,6 milliarder kroner.



LEDENDE INDIKATORER OG INDUSTRIPRODUKSJON I
VEST—EUROPA

. . ..... • Ledende indikatorer for industriproduksjonen

Total industriproduksjon (1980 = 100)

116

114

112

110

108

106

104

102

100

98

96

94

92

2 2

KONJUNKTURTENDENSENE I UTLANDET

SAMMENDRAG

Konjunkturoppgangen i USA og Japan
har forsterket seg ytterligere, mens
den uvanlig svake oppgangen i Vest-
Europa - muligens forbigiende - kan ha
blitt noe avdempet utover vinteren og
våren. Produksjonen i viktige indu-
striland som Storbritannia og Vest-
Tyskland viste da stagnasjons-
tendenser. I begge disse landene
synes det imidlertid som om produk-
sjonstallene i noen grad kan ha vært
påvirket av omfattende arbeidskon-
flikter. For Vest-Tysklands ved-
kommende mg en slik eventuell på-
virkning henge sammen med at streike-
frykt kan ha dempet konjunkturopti-
mismen; den omfattende metallar-
beiderstreiken - som forovrig nylig
ble avsluttet - brot ut først midt i
mai, og produksjonstall for denne
mineden foreligger ennå ikke.

På ettersporselssiden avspeiles
stagnasjonstendensene i Vest-Europa i
svak forbruksutvikling. Konsumetter-
spørselen kan altså ha stagnert for
investeringsoppsvinget har kommet
skikkelig i gang. Det er imidlertid i
flere land tegn til stigende inve-
steringsettersporsel, og dersom inve-
steringsoppsvinget blir tilstrekkelig
sterkt, vil tendensene til produk-
sjonssvikt kunne vise seg bare å bli
forbigående. Men det kan heller ikke
uten videre utelukkes at de forholds-
vis svake produksjonstallene for
vinter- og vårmånedene varsler at den
nåværende konjunkturoppgangen begynner
nærme seg et toppunkt. I si fall kan

myndighetene i de største landene ha
overvurdert drivkreftene bak oppgangen
og strammet til den økonomiske poli-
tikken for mye. Generelt sett er den
økonomiske politikken i Vest-Europa
temmelig stram til tross for at
veksten i produksjon og etterspørsel
fortsatt er mye svakere enn normalt
for en konjunkturoppgang. Hvis det
skulle vise seg at konjunkturoppgangen
allerede er nær ved å avsluttes, vil
oppgangens varighet bli uvanlig kort.
Men det har forekommet enda kortere
konjunkturoppganger tidligere i etter-
krigstiden.

Utsiktene for Vest-Europa i tiden
fremover vil også avhenge av hvor
sterke vekststimulanser som vil komme
fra USA's økonomi. Det er grunn til å
vente sterk nedgang i vekstratene i
USA i resten av 1984 og i 1985. Dette
har bl.a. sammenheng med at utgangs-
nivået i 1. kvartal i ir var uvanlig
høyt, men også med tilstrammingen av
pengepolitikken og i enkelte bransjer
kapasitetsknapphet. Men trolig vil
veksten likevel bli så kraftig gjennom
hele 1984 at Vest-Europa fortsatt vil
kunne få betydelige vekststimulanser
fra USA, forutsatt at den ventede ned-
gangen i dollarkursen ikke blir for
sterk.

For Vest-Europa synes det alt i
alt å vare grunn til å holde fast ved
den vekstprognosen som ble gitt i
aprilutgaven av KT, det vil si en pro-
duksjonsvekst av storrelsesorden 2
prosent fra 1983 til 1984, men med en
betydelig usikkerhetsmargin. For USA
ble det i aprilutgaven antydet en

90 	1	 its t 
79 1980 	 1981 	 1982 	 1983 84

Kilde: OECD Economic Outlook, juli 1984.
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Industriproduksjon uten bergverksdrift og kraftforsyning i utvalgte land.
Sesongkorrigert. 1975=100.
Beregnet på grunnlag av OECD Main Economic Indicators.
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vekst på mellom 5 og 6 prosent. Med
den uventet sterke produksjonsøkingen
i 1. kvartal i år er det ni mest
trolig at veksten for året under ett
vil ligge rundt 6 prosent.

Arbeidsløsheten er fortsatt svært
høy bide i USA og i de aller fleste
vest-europeiske land, mens pris-
stigningen gjennomgående er for-
holdsvis moderat. I USA er det imid-
lertid nå klare tegn til oppgang i
prisstigningstakten.

RAVAREPRISENE

Siden OPEC's mote i mars i fjor,
der referanseprisen for arabisk lett
råolje ble satt ned til 29 dollar pr.
fat, har de internasjonale riolje-
prisene holdt seg svært stabile. Men i
den siste måneden har det vært obser-

INDEKSER FOR ALLMINILMSFRISER. 1979=100

vert en stigende tendens på spot- 	 1982
	

1983

markedets oljepriser. 	 Kilde: World Metal Statistics, mai 1984.
Prisene på råvarer utenom olje

sett under ett har bare steget moderat
siden bunnpunktet i 2. halvår 1982 (se
aprilutgaven av KT); prisvirkningene
av den konjunkturbestemte økingen i
etterspørselen etter råvarer ble

1)
INDEKSER FOR RÅVAREPRISER PA VERDENSMARKEDET. 	 1975=100.

Kilde: HWWA—Institut fur Wirtschaftsforschung.
1)PA dollarbasis
2) Offisielle eksportpriser.
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dempet av stor tilgang på ledig pro-
duksjonskapasitet. Dessuten førte
høye renter og høy dollarkurs til at
produsentene var noe forsiktige med å
bygge opp råvarelagrene igjen.

Som nevnt i aprilutgaven ble
matvareprisene presset oppover gjennom
storparten av 1983 av tiltak som tok
sikte på å begrense produksjonen.
Matvareprisene flatet imidlertid ut i
årets siste kvartal, og gjennom de fem
første månedene av 1984 var matvare-
prisene bare i moderat stigning. I mai
li HWWA's 1) indeks for matvarepriser
17 prosent høyere enn ett år tid-
ligere.

For industriråvarer utenom råolje
og kull tok den konjunkturbestemte
prisstigningen slutt sommeren 1983,
etterat det var blitt overveiende
sannsynlig at konjunkturoppgangen
ville bli uvanlig svak i de fleste
vestlige industriland. I mai i år lå
HWWA's prisindeks for slike råvarer
7 1 5 prosent lavere enn ett år tid-
ligere.

Metallprisene har gjennomgående
vart i moderat nedgang siden i fjor
vår; HWWA's prisindeks for ikke-jern-
holdige metaller lå i mai 8 prosent
lavere enn ett år tidligere.

Blant metallene er det aluminium
som har hatt den klart gunstigste
prisutviklingen. I løpet av de første
åtte månedene av 1983 steg spotprisen
på aluminium ved London Metal Ex-
change med hele 75 prosent (regnet i
britiske pund). Deretter flatet pris-
kurven for aluminium ut. Den passerte
en topp i januar (3 prosent høyere enn
i august i fjor) og var deretter i
nedgang utover vinteren og våren. I
april lå spotprisen i London 12 pro-
sent lavere enn i januar, men 9 pro-
sent høyere enn på samme tid i fjor.
Nedgangen hittil i år henger trolig
sammen med at ledig produksjonskapa-
sitet er tatt i bruk.

1) HWWA-Institut fur Wirtschaftsfor-
schung, Hamburg.

STORBRITANNIA: STREIK BIDRO TIL DEMPET
VEKST UTOVER VINTEREN OG VAREN

Oppgangen i Storbritannia tok til
å skyte fart fra begynnelsen av 1983,
og bruttonasjonalproduktet steg med

2 1/2-3 prosent i løpet av året. Den
mest ekspansive fasen av den britiske
konjunkturoppgangen falt sammen med
konjunkturoppgangen i de andre vest-
lige landene, men hadde i utgangs-
punktet ingen direkte sammenheng med
denne; det var det den private konsum-
etterspørselen som ledet konjunktur-
oppgangen.

Det ser ut til at veksten i pro-
duksjon og etterspørsel ble noe demp-
et utover vinteren og våren i år. På
etterspørselssiden viste både privat
og offentlig konsum svikt. Etter
NIESR's (National Institute of Eco-
nomic and Social Research) siste an-
slag (fra mai) lå bruttonasjonalpro-
duktet på omtrent samme nivå (sesong-
korrigert) i 1. kvartal i år som i 4.
kvartal i fjor. I 4. kvartal i fjor
steg industriproduksjonen med 5,3 pro-
sent (sesongkorrigert årlig rate) og i
3. kvartal med 8,2 prosent fra kvar-
talet før. Stagnasjonen har sammenheng
med den pågående gruvearbeider-
streiken. I følge presseopplysninger
som kom inn mens dette ble skrevet, lå
industriproduksjonen i tremåneders-
perioden februar-april litt lavere enn
i foregående tremånedersperiode.

Enda bruttonasjonalproduktet økte
med 2 prosent i 1982 og noe sterkere i
fjor, viser tallet på arbeidsløse ikke
tegn til å gå ned - snarere en svak
tendens til oppgang; i mai var
arbeidsløshetsprosenten 12,7 (sesong-
korrigert), mot 12,1 ved utgangen av
1983. Også andre arbeidsmarkeds-
indikatorer - bl.a. tallet på ledige
plasser - gir inntrykk av en for-
verring av arbeidsmarkedet utover vin-
teren og våren i år. En viktig årsak
til dette kan være sterk produktivi-
tetsøkning, særlig i industrien.

Drivkreftene bak oppgangen ser nå
ut å skifte tyngdepunkt. Det private
konsumet sviktet som nevnt noe i 1.
kvartal, men svikten kan være midler-
tidig. Volumet av detaljomsetningen i
april li forholdsvis høyt, men det
gikk noe ned igjen i mai. For begge
nånedene sett under ett li detaljom-
setningsvolumet noe høyere enn i 1.
kvartal. Etter NIESR's vurderinger er
det grunn til å tro at stigningen i
det private konsumet i alle fall vil
bli svakere i år enn i fjor.

For utviklingen av investerings-
etterspørselen hittil i år foreligger
bare få tall. Volumet av ordretil-
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Storbritannia. Bruttonasjonalproduktet og dets hovedkomponenter.
Volumendriný fra iret for. Prosent

1983
	

1984 	 1985

OECD 	 NIESR
1) 	 2)

OECD 	 NIESR
1) 	 2)

OECD 	 NIESR
1) 	 2)

Privat konsum 	
Offentlige utgifter ...
Private investeringer .
- boligbygging 	
- andre 	
Eksport 	
Import 	
Bruttonasjonalprodukt

	3,9	 3,9 	 2 1/2 	 1,6 	 2 1/2 	 2,4

	

(4,8) 	 3,1 	 (2) 	 1,0 	 (3/4) 	 1,0

	

(1,1) 	 4,7 	 (5 3/4) 	 4,8 	 (5 3/4) 	24

	

21,9 	 .. 	 9 1/2 	 . • 	 6 	 • •

	

-1,3 	 • • 	 5 1/4 	 • • 	 5 3/4

	

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

	

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

	

3,1 	 2,2 	 2 1/2 	 1,9 	 2 1/4 	 2,3

1) OECD Economic Outlook, Juli 1984.
2) National Institute Economic Review, Mai 1984.

gangen til verkstedsindustrien lå for
januar og februar under ett bare 0,5
prosent høyere enn i 4. kvartal i fjor
i gjennomsnitt og 1,5 prosent høyere
enn i 3. kvartal. Etter NIESR's
oppfatning er det imidlertid ingen
grunn til å tro at ikke det normale
konjunkturmonsteret vil gjøre seg
gjeldende også denne gang, med et for-
holdsvis kraftig investeringsoppsving

,på et relativt sent stadium i opp-
gangsfasen. Det er - etter insti-
tuttets oppfatning - "nesten sikkert"
at industriinvesteringene er i bety-
delig oppgang, og også lagerinvester-
ingene kan fortsatt i noen grad gi
vekstimpulser.

Verdien av vareeksporten gikk litt
ned fra 1. til 2. kvartal i fjor og
økte moderat i det folgende kvartal.
Fra 3. kvartal i fjor til 1. kvartal i
år var det imidlertid en stigning pi
hele 14 prosent (mot 11 prosent for
importen). Men verdien av vareimporten

i april hele 22 prosent høyere enn
et år tidligere, mot en stigning pi 14
prosent for eksporten.

Etter NIESR's vurdering virker den
økonomiske politikken i Storbritannia
svakt ekspansivt og vil kanskje kunne
øke bruttonasjonalproduktet med rundt
1/4 prosentenhet i forhold til en helt
nøytral politikk. Det nye statsbud-
sjettet for finansåret 1. april 1984 -
1. april 1985, som ble lagt fram i
mars, vil neppe påvirke utviklingen av
det private konsumet vesentlig; en
reduksjon av den personlige beskat-

ningen vil stort sett bli oppveidd av
okning i offentlige avgifter. Derimot
vil endringer i bedriftsbeskatningen
forbigående kunne stimulere industri-
investeringene noe, men vil - uten nye
tiltak - virke kontraktivt fra og med
finansåret 1985/1986.

For 1984 sett under ett venter
NIESR en produksjonsvekst på 1,9 pro-
sent fra året for. Dette er en litt
svakere vekst enn etter februarprog-
nosen (2,2 prosent, se aprilutgaven
av KT). Slår NIESR's siste prognoser
til, vil veksten av totalproduksjonen
bli litt lavere i 1984 enn i 1983 (se
tabellen). Dette henger i første rekke
sammen med at det private konsumet
ventes å øke svakere i år - ikke fordi
de disponible realinntektene vil stige
svakere, men fordi sparingen antas
ville bli mer normal; forbruksøkningen
i 1983 var i stor grad sparefinan-
siert. Også for det offentlige for-
bruket, som økte mer enn planlagt i
1983, ventes en demping av den på
forhånd svært svake veksttakten. På
den annen side antas både eksporten og
investeringene å ville stige vesentlig
sterkere enn tidligere forutsatt (med
henholdsvis 6,7 prosent og 4,8
prosent) og for eksporten mye sterkere
enn i 1983. Eksportprognosen mg ses på
bakgrunn av at NIESR ni finner ut-
siktene for verdensøkonomien lysere
enn i februar. Utenriksokonomien sam-
let vil imidlertid neppe gi vekst-
stimulanser for i 1985. Det forutset-
tes dessuten et betydelig kraftigere
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oppsving i industriinvesteringene enn
etter februarprognosen.

For 1985 ventes produksjon og
etterspørsel i øke litt sterkere enn
i år. Dette innebærer en oppjustering
av februarprognosen for 1985, for
bruttonasjonalproduktets del fra 1,4
til 2,3 prosent. På etterspørselssiden
er prognosene både for privat konsum
og investeringer justert opp. Likevel
vil investeringene også etter de nye
prognosene bli en mindre viktig
drivkraft bak produksjonsveksten til
neste gr enn i ar, mens veksten i det
private konsumet ventes å forsterke
seg noe.

Prisstigningen er fortsatt mode-
rat. Fra 4. kvartal i fjor til 1.
kvartal i år steg konsumprisindeksen
med en årlig rate på bare 2,4 prosent,
og den lå i mai 5,1 prosent høyere
enn ett år tidligere. NIESR venter at
stigningstakten ved utgangen av 1984
vil ha kommet opp i rundt 6 prosent
som følge av en betydelig valuta-
kursbestemt stigning i importprisene.
For neste år ventes prisstignings-
takten A holde seg p5 6 prosent.

Overskuddet på driftsbalansen
overfor utlandet har allerede blitt
betydelig redusert i forhold til det
eksepsjonelt høye nivået i 1981 og
1982. Trolig vil det fortsette A gi

VEST-TYSKLAND: TEGN TIL NOE SVAKERE
VEKSTTAKT UTOVER VINTEREN OG VAREN

Vest-Tyskland. Brutto-
nasjonalproduktet og dets hovedkompo-
nenter. Volumøkning fra Aret for.
Prosent.

1983 	1984 
Nasj.

OECD 	 kilder
Juli 	 April
84 	 84 1)

Privat konsum 	 1,0 	 1 1/4
	

1,5
Offentlig konsum 	 -0,2 	 1/4
	

0,5
Investering i fast
realkapital 	 2,9 5 1/2
	

5,0
Eksport 	  -0,9 	 8 1/4
	

8,5
Import  	 0,8 6 3/4
	

6,5
Bruttonasjonal-
produkt  	 1,3 	 3
	

3,0

1) De fem største vesttyske forsk-
ningsinstituttene.

noe ned, og det antas at driftsregn-
skapet vil være omtrent i balanse i
1985.
I Vest-Tyskland har konjunkturopp-
gangen vært sterkere enn i de andre
store vest-europeiske landene, men
produksjonsveksten ble noe dempet i 1.
kvartal i år; etter foreløpige nasjo-
nalregnskapsoppgaver steg bruttonasjo-
nalproduktet med rundt 2 prosent
(sesongkorrigert årlig rate) fra 4.
kvartal i fjor til 1. kvartal i år,
mot en vekst på hele 6 prosent fra 3.
til 4. kvartal i fjor. Det synes som
om dempingen i veksttakten henger
sammen med svikt i boligbyggingen og
svakere utvikling av det private kon-
sumet. I april ventet både regjeringen
og de fem store vest-tyske forsknings-
instituttene for 1984 under ett en
vekst på 3 prosent fra året før.

Industriproduksjonen økte med 4,9
prosent (sesongkorrigert årlig rate)
fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i
år, kapasitetsutnyttingen var fortsatt
stigende, og tilgangen på nye ordrer
fremdeles i klar oppgang. Utviklingen
i industriproduksjonen i mars og
april, dvs. før den omfattende
streiken blant metallarbeiderne brot
ut, var imidlertid mindre gunstig enn
i årets to forste måneder. Industri-
produksjonen 15 i mars og april 2,1
prosent under gjennomsnittet for
januar og februar og (i april) 3,8
prosent høyere enn ett år tidligere.

Arbeidsløsheten er fortsatt svært
høy og har endret seg lite utover
vinteren og våren; i mai lå arbeids-
loshetsprosenten på 9,2, mot 9,0 ved
utgangen av foråret. Også for 1984
sett under ett er arbeidsløshets-
prosenten ventet å ligge rundt 9.

Indikatorene for næringslivets
konjunkturvurdering ("IFO Busines Cli-
mate Indicators") viste markert ned-
gang både i mars og april. Ordre-
beholdningene ble vurdert som for små,
og planene for industriproduksjonen
for de nærmeste seks måneder pekte mot
stagnasjon. Endringen i pessimistisk
retning i april kan tenkes å henge
sammen med frykt for omfattende
streiker - en frykt som viste seg å
være begrunnet; metallarbeiderstreiken
tok til i midten av mai. Streiken ble
avblåst i slutten av juni, etter at
partene ble enige om å forkorte
arbeidstiden til 38 1/2 timers uke,
med full lønnskompensasjon.
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Den forholdsvis moderate stig-
ningen i totalproduksjonen i for (1,3
prosent) var i forste rekke resultatet
av en beskjeden sparefinansiert okning
i det private forbruket (1,0 prosent).
Men i løpet av året tok investeringene
seg kraftig opp, stimulert ved en
rekke finanspolitiske tiltak. Det
viktigste var de midlertidige inve-
steringssubsidiene, som bare ble
utbetalt for ordrer innlopt for siste
årsskifte. Effektueringen av slike
ordrer bidro sterkt til den betydelige
økningen i investeringer i maskiner og
utstyr i 1983 (5,7 prosent i volum
regnet fra året for, mot en ventet
økning på bare 0,5 prosent). Inve-
steringene i bygg og anlegg steg med
0,9 prosent og samlete investeringer i
fast realkapital med 2,9 prosent etter
reviderte nasjonalregnskapstall. Det
var ventet at investeringene ville gå
ned etter opphevelsen av investerings-
subsidiene ved årsskiftet, men dette
skjedde ikke, og investeringene i fast
realkapital var i april antatt A ville
øke med 5 prosent i volum fra 1983 til
1984 (5 1/2 etter OECD's siste prog-
noser).

Også eksporten tok seg kraftig opp
i annet halvår i fjor og i forste
kvartal i år, da verdien av vare-
eksporten lå hele 22 prosent (sesong-
korrigert årlig rate) høyere enn i 4.
kvartal i fjor, mens verdien av vare-
importen steg med 13 prosent.

Slik konjunkturbildet nå fortoner
seg kan det se ut til at drivkreftene
bak veksten i noen grad er i ferd med
å skifte tyngdepunkt; konjunktur-
oppgangen i 1984 kan antas å ville bli
mer eksportledet enn året for, og også
investeringene i fast realkapital ven-
tes å ville bidra sterkere til opp-
gangen enn i 1983.

Det private forbruket økte noe
svakere i 1. kvartal i år enn gjennom
1983. Selv om det private konsumet
relativt sett synes å være i ferd med
å bli en mindre viktig etterspor-
selskomponent enn i oppgangens forste
fase, var det i april ventet å ville
stige noe sterkere fra 1983 til 1984 -
med 1,5 prosent - enn året for (1 1/4
prosent etter OECD's siste prognoser).

Både den moderate konjunkturopp-
gangen i de land som er Vest-Tysklands
viktigste handelspartnere og en okning
i Vest-Tysklands markedsandeler vil

kunne bidra til sterk eksportvekst i
1984. For 1985 er utsiktene .mer
usikre; det antas at vest-tyske mark
på lang sikt vil bli revaluert i
forhold til andre europeiske valutaer,
og dette innebærer isolert sett
redusert tysk konkurranseevne. Veksten
i samlet innenlandsk etterspørsel
bidro til at også vareimporten tok seg
sterkt opp i 1. kvartal; samlet import
av varer og tjenester lå trolig rundt
10 prosent høyere i volum enn i samme
periode i fjor.

For året 1984 under ett ventet de
vest-tyske forskningsinstituttene i
april en stigning i eksportvolumet på
8,5 prosent og i importvolumet på 6,5
prosent. Blant importvarene er det
særlig importen av ferdigvarer som
antas å ville øke betydelig i 1984.
Fra norsk synspunkt er det av inte-
resse at importen av industrielle rå-
varer og halvfabrikata ventes å gå noe
ned, som folge av sterkt redusert
lagerimport. Det store overskuddet på
driftsbalansen med utlandet vil etter
alt å dome stige ytterligere og var i
april antatt A ville ni opp i 20
milliarder DM i 1984, mot 10 milli-
arder i 1983.

Som folge av en fortsatt stram
finanspolitikk vil budsjettunderskud-
det trolig bli betydelig redusert,
etter prognosene fra 45 milliarder OM
i 1983 til 25 milliarder i 1984. På
denne bakgrunn mente de fem største
vest-tyske forskningsinstituttene i
april at myndighetene burde kunne sti-
mulere konjunkturoppsvinget ved let-
telser i den personlige beskatning
uten tilsvarende reduksjon på bud-
sjettets utgiftssider.

Prisstigningen er fortsatt lavere
i Vest-Tyskland enn i de fleste andre
vest-europeiske land; fra 4. kvartal i
fjor til 1. kvartal i år steg konsum-
prisindeksen 	 med 	 bare 	 2 prosent
(sesongkorrigert årlig rate) og 11 i
mai 2,8 prosent høyere enn ett ir
tidligere. 	 Fra 1982 til 1983 steg
konsumprisindeksen med bare 3 prosent,
og det var i april ventet samme stig-
ningstakt for 1984. Det ble da regnet
med at arbeidskostnadene pr. produsert
enhet bare ville stige svakt, og at
importprisene - med den ventede kurs-
utviklingen på tyske mark - nærmest
ville holde seg uendret.
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FRANKRIKE: 	 SVIKT I INNENLANDSETTER-
SPORSELEN - KONJUNKTUROPPGANGEN FREM-
DELES SVAK

Konjunkturoppgangen i Frankrike er
betydelig svakere enn i Storbritannia
og Vest-Tyskland. Bruttonasjonalpro-
duktet økte bare med 1/2 prosent fra
1982 til 1983, og både de fleste
franske forskningsinstituttene og myn-
dighetene regner med bare svak vekst
også i 1984 (henholdsvis 0,8 prosent
og 1,9 prosent). Industriproduksjonen
steg bare svakt gjennom fjoriret. Fra
3. kvartal i fjor til 1. kvartal i år
økte den med 2,7 prosent, sesongkorri-
gert og regnet som årlig rate.
april lå industriproduksjonen 0,8 pro-
sent høyere enn på samme tid i fjor.

Frankrike. Bruttonasjonalpro-
duktet og utvalgte hovedkomponenter.
Volumokning fra året for. Prosent.

1983 	 1984 	 1985

Privat konsum  
	

1/4 	 1/4
	

3/4
Investering i fast
realkapital  	 -1,7 	 1/2 2

Eksport  
	

3,9 5 	 4 1/4
Import  	 -0,5 2 1/2 3 1/2
Bruttonasjonal-

produkt  
	

0,7 	 1 1/4 	 1 3/4

K i 1 d e : 	 OECD 	 Economic Outlook,
juli 1984.

Tilstrammingen av den økonomiske
politikken sommeren 1982 og våren 1983
(omtalt i tidligere utgaver av KT)
virket sterkt bremsende på innenlands-
etterspørselen, men styrket fransk
industris internasjonale konkurranse-
evne. Det var derfor utenlandsetter-
sporselen som ble drivkraften bak den
svake produksjonsveksten; fra 1982 til
1983 antas volumet av vare- og
tjenesteeksporten å ha steget med 3,9
prosent og importen å ha gått ned med
0,5 prosent. Utviklingen av utenriks-
økonomien hittil i år - så langt
statistikken rekker - har imidlertid
ikke vært gunstig; fra 4. kvartal i
fjor til 1. kvartal i år steg verdien
av vareeksporten med bare 0,8 prosent
(sesongkorrigert årlig rate), mens
importen økte med hele 26 prosent. Men
trolig har denne uvanlige sterke
importstigningen - der et meget høyt

importtall 	 for 	 januar 	 har	 vart
utslagsgivende - i noen grad til-
feldige årsaker. I mai i år lå ver-
dien av vareeksporten og vareimporten
henholdsvis 26 prosent og 13 prosent
høyere enn i samme måned i fjor.

Det private konsumet i 1983 lå
etter OECD's julianslag bare 	 1 pro-
sent høyere enn i 1982. 	 For 1984
venter franske forskningsinstitutter
enda lavere vekst (0,5 prosent i gjen-
nomsnitt). Også den franske regjering
venter svært svak økning i det private
konsumet i ir (0,4 prosent).

Svak reallønnsutvikling har imid-
lertid også bidratt til stigning i
bedriftsfortjenestene og dermed iso-
lert sett bedret "investerings-
klimaet". 	 Etter det franske statis-
tiske sentralbyråets rundspørring i
mars å dømme tar industrien sikte på å
øke sine investeringer 	 med 	 10-11
prosent i år. Dette er ikke over-
raskende, enda kapasitetsutnyttingen
er forholdsvis lav; etter flere års
nedgang i investeringene har fransk
industri et ganske stort behov for
fornyelse og modernisering av sitt
produksjonsutstyr. 	 Men samtidig som
de private investeringer viser tegn
til 	 å ta seg opp, reduserer re-
gjeringen de offentlige investeringene
i viktige nasjonaliserte sektorer som
atomkraftverk, jernbaner og televerk.
De 	 fleste franske forskningsinsti-
tuttene venter derfor ingen vekst i de
samlede investeringene i fast real-
kapital fra 1983 til 1984. 	 Den
franske regjeringen regner til og med
en svak nedgang (0,5 	 prosent)
samlete bruttoinvesteringer.

Prisstigningen er fortsatt sterk,
men også i Frankrike er stignings-
takten synkende; regnet fra fore-
gående kvartal og som årlig rate var
konsumprisstigningen i 2. kvartal i
fjor 11,7 prosent, i 3. kvartal 8,7
prosent og i 4. kvartal 7,8 prosent. I
1. kvartal i år hadde stigningstakten
over året kommet ned i 7,0 prosent. I
mars lå konsumprisen 7,9 prosent
høyere enn ett år tidligere.

Den svake utviklingen av det pri-
vate konsumet og investeringene, sam-
tidig med forsterkingen av utenlands-
etterspørselen, må som nevnt ses i
sammenheng med tilstramningen av den
økonomiske politikken i to etapper,
første gang i juni 1982 og annen gang
i mars 1983. Tilstrammingen omfattet
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blant annet betydelige forhøyelser av
skatter og avgifter, som særlig tok
sikte på å bremse det private kon-
sumet. Samtidig ble det gjennomført
to betydelige devalueringer av fran-
cen for å stimulere eksporten. Denne
politikken var vellykket for så vidt
som den forte til svak importvekst og
sterk eksportstigning, slik at under-
skuddet på handelsbalansen gikk ned
fra 79 milliarder francs i 1982 til 29
milliarder francs i 1983. Men uten-
landsgjelden er fortsatt i oppgang;
den utgjør ni hele 400 milliarder
francs, og renteutgiftene er store
(55-60 milliarder francs i 1983).

Trolig har tilstrammingspolitikken
bidratt til å redusere prisstignings-
takten. Pi den annen side har til-
strammingspolitikken fort til stag-
nasjon i produksjonen og dermed til
fortsatt okning i arbeidsløsheten. Re-
gjeringen lyktes i å holde arbeidslos-
heten under 2 millioner, slik som
lovet, fram til i fjor host. Men nå
ser det ut til at arbeidsløsheten kan
øke til nesten 2,5 millioner mot
slutten av 1984. Arbeidsløshetspro-
senten har (sesongkorrigert) gått be-
tydelig opp i løpet av vinteren og
viren - fra 9,3 i desember i fjor til
10,0 i mai - etter foreløpige opp-
gayer.

De franske myndighetene har nylig
varslet om at den stramme økonomiske
politikken vil fortsette, selv om den
vil bli lagt noe, om. Nye tiltak vil -
etter de presseopplysninger som fore-
ligger - blant annet omfatte selektive
skattelettelser, som tar sikte på en
mer lønnsom næringslivsstruktur. Det
skal også skapes storre muligheter
både for bedriftsledelsen og de
ansatte i aksjeselskap til å sikre seg
styremuligheter gjennom aksjekjøp.
Totalt sett skal inntektskatten re-
duseres med 3-6 prosent, og også
arbeidsgiveravgiften skal settes ned.
Til sammen dreier det seg om skatte-
reduksjoner svarende til om lag 80
milliarder francs. På den annen side
skal de offentlige utgiftene skjæres
ned med samme beløp for å holde bud-
sjettunderskuddet uendret på 125
milliarder francs eller 3 prosent av
bruttonasjonalproduktet.

Dette er bakgrunnen for at bide de
franske forskningsinstituttene og OECD
regner med svak vekst også i 1985
(henholdsvis 1 1/2 prosent og 1 3/4

prosent økning i bruttonasjonalpro-
duktet fra året for) og med forholds-
vis svak utvikling i innenlandsetter-
spørselen, selv om bide det private
konsumet og investeringene ventes å ta
seg noe opp.

ITALIA: KONJUNKTUROMSLAG OPPOVER

Også i Italia har konjunkturene ni
snudd oppover, men oppgangen er etter
foreløpige opplysninger i dome fort-
satt relativt svak; de italienske
myndighetene finner A matte fore en
forholdsvis stram økonomisk politikk -
blant annet med betydelige ned-
skjæringer av utgiftene til helse- og
sosialsektoren - for å redusere det
store budsjettunderskuddet og de høye
renteutgiftene PA statsgjelden.
Bruttonasjonalproduktet tok seg noe
opp i annet halvår i fjor, men for
året under ett lå det om lag 1 prosent
lavere enn i 1982. For 1984 venter
OECD en vekst i bruttonasjonalpro-
duktet på 2 1/4 prosent fra året før.
I 1. kvartal 15 industriproduksjonen
bare 3 prosent høyere enn et år tid-
ligere, og sesongkorrigerte oppgaver
tydet på produksjonsnedgang i februar
og mars.

Italia 	 Bruttonasjonalproduktet
og utvalgte hovedkomponenter. 	 Volum-
Okning fra året for. Prosent.

1983 	 1984 	 1985

Privat konsum  	 -0,7 	 1 	 1 1/2
Investering i fast
realkapital 	 -5,3 	 1 1/4 2 3/4

Eksport  
	

4,0 	 4 1/2 	 4 1/2
Import  
	

0,8 6 1/2 4 1/2
Bruttonasjonal-

produkt  	 -1,2 	 2 1/4 	 2 1/4

Kilde: 	 OECD
	

Economic Outlook,
juli 1984.

Arbeidsløsheten er fortsatt svært
høy. Den er nå beregnet A ligge på
rundt 10 prosent av arbeidsstyrken.
Det ventes at produksjonsveksten
verken i 1984 eller 1985 vil bli sterk
nok til å redusere arbeidsløsheten
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vesentlig. For 1984 i gjennomsnitt
venter de italienske forskningsinsti-
tuttene tvert i mot høyere arbeids-
løshet enn året for - rundt 11 pro-
sent.

Mens vekstimpulsene i fjor kom fra
utenrikshandelen og offentlig etter-
spørsel, er det grunn til å tro at det
private konsumet vil bli den viktigste
drivkraften bak oppgangen i år. Rik-
tignok steg verdien av vareeksporten
svært sterkt fra 4. kvartal i fjor til
1. kvartal i 5r, men importverdien
steg enda sterkere. Den sterke import-
stigningen har sammenheng med det
moderate konjunkturomslaget oppover;
italiensk økonomi har en uvanlig høy
importtilbøyelighet. Trolig er det
særlig import av industrielle råvarer
som har vært utslagsgivende, men det
er grunn til A anta at også importen
av konsumvarer har økt betydelig. Også
investeringene venteså ta seg opp i
annet halvår i ir.

Prisstigningen er fremdeles høyere
enn i de andre storre industrilandene,
men stigningstakten fortsetter å gå
ned. Konsumprisene økte med 14,6 pro-
sent fra 1982 til 1983, dvs. nesten
dobbelt så sterkt som for Vest-Europa
under ett. I desember i fjor lå kon-
sumprisindeksen 12,4 prosent høyere
enn et år tidligere, og myndighetenes
målsetting for 1983 - en stigning i
konsumprisindeksen på maksimum 13 pro-
sent gjennom året - ble altså nådd. I
april i ir lå konsumprisindeksen 11,6
prosent høyere enn et år tidligere.
For 1984 i gjennomsnitt venter itali-
enske forskningsinstitutter at konsum-
prisene vil komme til å ligge rundt
10 1/2 prosent høyere enn i 1983.
Dette vil i tilfelle innebære at
myndighetenes målsetting for 1984 - en
prisstigningstakt på maksimum 10 pro-
sent - ikke fullt ut vil bli nådd.

Den italienske regjeringen konsen-
trerer sine anstrengelser for A be-
kjempe prisstigningen om å moderere
"scala mobile" - det italienske in-
deksreguleringssystemet - som i prin-
sippet gir full lønnskompensasjon for
prisstigningen, og som derfor er
sterkt inflasjonsdrivende (se april-
oversikten). Det har nylig lyktes
myndighetene foreløpig å forlenge
gyldighetstiden for de moderasjoner i
systemet som ble gjennomført tidligere
i år. Italienske lønnsmottakere vil
derfor foreløpig ikke få full lønns-

kompensasjon. Men det er ikke uten
videre klart at den italienske nasjo-
nalforsamlingen vil godta regjeringens
modifikasjoner av "scala mobile".
så fall vil lonnsmottakerne på et
senere tidpunkt få erstatning for de
beløp som mangler på full kompensa-
sjon.

For 1985 venter nasjonale kilder
at den innenlandske etterspørselen vil
forsterke seg ytterligere. Veksten i
bruttonasjonalproduktet vil etter
disse prognosene bli sterkere i 1985
enn i 1984. Samtidig antas pris-
stigningstakten å ville fortsette å gå
noe ned, selv om den trolig vil holde
seg på et høyt nivå (9-10 prosent).

SVERIGE: DRIVKREFTENE FORSKYVER SEG
FRA UTENLANDSETTERSPORSEL MOT INNEN-
LANDS ETTERSPØRSEL

I Sverige fortsetter konjunktur-
oppgangen, stadig i noe høyere tempo
enn i de fleste andre vesteuropeiske
land. Etter de siste nasjonalregn-
skapstallene økte bruttonasjonal-
produktet med 2,3 prosent fra 1982 til
1983. Foreløpige oppgaver for 1.
kvartal i år tyder på at brutto-
nasjonalproduktet da steg med en årlig
rate (sesongkorrigert) pi mellom 2 og
4 proseht fra foregående kvartal.

Sverige. Bruttonasjonalproduktet
og dets hovedkomponenter. Volumesking
fra året for. Prosent

1983 	 1984 	 1985

Privat konsum  	 -1,6 	 0,3 	 0,8
Offentlig konsum . 	 0,9 	 1,0 	 0,5
Investeringer i
fast realkapital  	 -1,1 	 3,5 	 1,5
Næringslivet  
	

0,4 	 12,0 	 • •
Staten  
	

2,1 	 -1,0 	 • •
Kommuner  	 -2,5 	 -0,4 	 • •
Boliger  
	

4,7 	 -7,7 	 • •
Eksport  
	

11,5 	 17,4 	 4,0
Import  
	

1,6 	 6,5 	 5,0

Bruttonasjonal-
produkt  	 2,3 	 2,8 	 1,8

Innenlandsk etter-
spørsel  	 -0,9 	 2,4 	 0,8

K i 1 d e : "Konjunkturlaget", januar-
april 1984. Konjunkturinstitutet.
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Det var i første rekke høy aktivi-
tet i varehandelen som trakk totalpro-
duksjonen opp i 1. kvartal. Byggevirk-
somheten fortsatte å minske i omfang,
og industriproduksjonen stagnerte for
5. mined på rad, etter svært kraftig
oppgang gjennom noen få høstmåneder i
fjor. Eksporten gikk noe ned i mars
og april etter sesongkorrigerte opp-
gayer.

Foreløpig velger de fleste svenske
konjunkturbedømmere å gå ut fra at
avdempingen i veksten i deler av
svensk økonomi er tilfeldig og forbi-
gående; det er stort sett enighet om
at konjunkturoppgangen vil fortsette.
Likevel kan en ny fase av den svenske
konjunkturoppgangen være innledet;
ordrestatistikken peker mot en svakere
produksjonsutvikling i viktige kon-
junkturfolsomme eksportindustrier,
mens utviklingen for verkstedindu-
strien er svært gunstig. Det kan der-
for tenkes at industriproduksjonen vil
skyte ny fart i månedene fremover, men
da med verkstedindustrien som
"lokomotiv". Det kan være grunn til a
se nedgangen i eksporten og stagna-
sjonen i viktige eksportindustrier i
sammenheng med den noe svakere etter-
spørselsutviklingen i 1. kvartal i
Storbritannia og Vest-Tyskland.

Tallet på registrerte arbeidsløse
(sesongkorrigert) er fortsatt lavere i
Sverige enn i de fleste andre vest-
europeiske land. Det passerte en top p
i annet halvår i fjor og har senere
vært i nedgang. I april var det
137 000 arbeidsløse etter foreløpige
og ukorrigerte oppgaver - svarende til
3,2 prosent av arbeidsstyrken. Hele
226 000 personer var imidlertid
sysselsatt gjennom arbeidsmarkedstil-
tak og 145 000 ble regnet som delvis
arbeidsløse.

Statistiska Centralbyråns konjunk-
turbarometer for mars pekte entydig
mot fortsatt oppgang bade i 1. og 2.
kvartal. • Enkelte private barometer-
undersøkelser som er foretatt senere
svekker imidlertid dette inntrykket
noe; blant annet kan det synes som om
ordreinngangen ikke var fullt så sterk
som etter marsbarometeret å dome.

Den stadig gunstigere utviklingen
av bide fortjenesteforhold og kapa-
sitetsutnytting ser nå ut til å ha pi-
virket foretakenes investeringsplaner.
Flere store prosjekter er allerede
påbegynt, og de seneste investerings-

undersøkelser peker mot en volumopp-
gang i industriinvesteringene pil* 10
prosent fra 1983 til 1984. Mange kon-
junkturbedOmmere tror at investerings-
Okningen blir adskillig sterkere enn
dette.

Også det private konsumet ser nå
ut til A være i oppgang; sesongkorri-
gerte tall for detaljomsetningsvolumet
i 1. kvartal var betydelig høyere enn
i 4. kvartal i fjor. Likevel var
detaljomsetningsvolumet lavere i mars
i år enn i samme mined i fjor.

Utenrikshandelen fortsetter å gi
overskudd, selv om eksportverdien var
forholdsvis lav i april.

Etter 	 en 	 viss demping i be-
gynnelsen av 1984 lå prisstignings-
takten i mars og april omtrent pi
samme nivå som i storparten av 1983. I
april var konsumprisindeksen 8,9 pro-
sent høyere enn i april i fjor (mot et
gjennomsnitt på 5,8 prosent for
OECD-omridet under ett i mars). Dette
innebærer at det vil bli svært vanske-
lig for myndighetene A nå målsettingen
for 1984 (en prisstigning på 'maksimalt
4 prosent). Dette forutsetter nemlig
en prisstigning på bare 0,1 prosent i
gjennomsnitt pr. måned i resten av
året.

Med bakgrunn i den fortsatt sterke
prisstigningen og en sterkere lønns-
stigning enn myndighetene hadde regnet
med la regjeringen 12. april fram
folgende handlingsprogram, som tar
sikte på å dempe pris- og kostnadsut-
viklingen:

- Generell prisstopp fra 9. april
1984

- Generell 	 husleiestopp frem til
årets slutt

- Betydelig 	 likviditetsinndragning
fra kommuner og foretak

- Særskilt 	likviditetsinndragning

fra skogindustrien

- Stopp for okt aksjeutbytte neste
år

- Begrensning av kreditt ved bruk av
kontokort

- Drøfting 	 med 	 arbeidsmarkedets
parter med sikte pA å skape nye
forutsetninger for lonns- og pris-
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dannelsen for 1985 og fremover.
Partene er ni i prinsippet blitt
enige om en lønnsramme på 5 pro-
sent for 1985, slik av inflasjonen
i løpet av 1985 kan begrenses til
om lag 3 prosent.

I revidert nasjonalbudsjett for
1984 utgitt i april i år blir konjunk-
turutsiktene i utlandet vurdert noe
mer optimistisk enn i det foreløpige
nasjonalbudsjettet fra januar, og eks-
portprognosene for 1984 er oppjustert
fra en vekst pi 5,1 prosent til 7,1
prosent. Også investeringsvekstprog-
nosene er betydelig oppjustert - fra
1,1 prosent til 3,5 prosent. For
næringslivets investeringer ventes nå
en volumokning på 12 prosent (mot 9,4
prosent etter januarprognosene). Spe-
sielt stor okning er forutsatt for
industriinvesteringene (25 prosent,
mot 8 prosent i januar). For offent-
lige investeringer i alt og inves-
teringer i boliger ventes nedgang også
i det reviderte nasjonalbudsjett. For
det private konsumet ventes fortsatt
praktisk talt stagnasjon. Storparten
av oppjusteringene i ettersporsels-
komponentene slår imidlertid ut i
høyere importprognoser (6,5 prosent,
mot 4,5 prosent i januar); for brutto-
nasjonalproduktet er det bare foretatt
en marginal oppjustering foretatt (fra
2,6 prosent i januar til 2,8 prosent i
april).

Det er imidlertid ikke utenkelig
at kombinasjonen prisstigning, hus-
leiestopp og høyere lønnsstigningstakt
enn ventet også kan gi sterkere
etterspørselsstigning enn forutsatt -
særlig for konsumetterspørselen.
Enkelte private prognoser synes å
bygge på en slik antagelse.

I 1985 ventes utenriksokonomien å
gi negative vekstimpulser, samtidig
som investeringsettersporselen kan
vise noe dempet veksttakt. Stigningen
i det private konsumet vil forsterke
seg litt, men - etter de foreløpige
prognoser - ikke nok til å hindre ned-
gang i veksttakten for totalproduk-
sjonen.

USA: FORTSATT STERK OPPGANG, MEN
SVAKERE KONSUMVEKST VIL GI AVTAKENDE
STIGNINGSTAKT

I USA er etterspørsel og produk-
sjon fortsatt i ganske sterk vekst.

Bruttonasjonalproduktet økte med hele
8,8 prosent i volum 1) (sesong-
korrigert årlig rate) fra 4. kvartal i
fjor til 1. kvartal i ir, etter en
stigning på 5 prosent (årlig rate) i
foregående kvartal og 3,4 prosent for
hele 1983 under ett. Industri-
produksjonen steg med hele 11 prosent
(sesongkorrigert årlig rate) i første
kvartal i år, og den sterke oppgangen
fortatte i april. Industriproduksjonen
var da 14-15 prosent høyere enn i
april i fjor. Arbeidsløsheten er stor,
men fortsatt i nedgang. I mai lå
arbeidsloshetsprosenten på 7,5, som er
det laveste månedstall siden august
1981. I mai i fjor var arbeidsløs-
hetsprosenten så høy som 10,1.

Det var i første rekke det private
konsumet som trakk produksjonen opp-
over i 1983. I første kvartal i år
var samlet konsum - med en vekst på
6,9 prosent (sesongkorrigert årlig
rate) fra kvartalet for - fortsatt den
viktigste drivkraften. Men inves-
teringene både i boliger og i annen
fast realkapital økte betydelig og
også lagerinvesteringene bidro vesent-
lig til produksjonsoppgangen i 1.
kvartal. Fra utenriksokonomien kom
det derimot fortsatt negative vekstim-
pulser; mens eksportverdien bare steg
med 7 prosent (årlig rate) var import-
stigningen hele 54 prosent. Utvik-
lingen i utenriksokonomien må blant
annet ses på bakgrunn av den høye
dollarkursen - som svekker amerikansk
industris konkurranseevne. Dessuten er
konjunkturoppgangen forholdsvis svak i
Vest-Europa, som derfor har lite im-
portbehov.

Den sterke veksten i USA hittil i
år og enkelte ledende konjunktur-
indikatorer kan tyde på at de vekst-
prognosene som ble omtalt i aprilut-
gaven av KT vil holde, og kanskje til
og med vise seg i bli litt for lave.
DRI (Data Resources, Inc.) har for
eksempel oppjustert sitt vekstanslag
for bruttonasjonalproduktet for 1984
fra 5,5 til 6 prosent. Også OECD's
anslag i juli er 6 prosent. Men det er
enighet om at veksttakten likevel vil
avta betydelig gjennom 1984. Rente-
stigningen og tilstrammingen i penge-
politikken, som ble omtalt i april-
utgaven av KT, vil kunne bidra til
dette. Men det er stor uenighet om
hvor sterke slike bremsevirkninger vil
kunne bli.
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USA. 	 Bruttonasjonalproduktet og utvalgte hovedkomponenter. Volumøkning fra
foregående periode. Prosent 1)

1984
1983

1985

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

Samlet konsum .	 4,2 	 6,9 	 3,2
Investeringer
utenom boliger  	 1,4 	 14,7 	 11,4

	

Boliginvesteringer 39,4 	 25,8 	 15,4
Eksport  	 -5,8 	 7,3 	 8,3
Import  	 7,2 	 54,0 	 10,4
Bruttonasjonal-

produkt  	 3,4 	 8,8 	 4,3

	2,8	 2,4
	

2,5 	 2,4

	

7,5
	

5,0 	 4,4 	 4,0

	

-2,9 	 -5,9 	 -10,9 	 -10,2

	

5,5
	

5,6 	 5,4 	 6,0

	

8,8
	

7,3 	 4,8 	 4,8

	

3,6 	 2,1
	

1,5 	 1,2

	

2,3 	 2,7

	

5,2
	

6,1

	

-5,6
	

3,3

	

6,1
	

5,8

	

4,7
	

4,8

	

2,4 	 3,1

1) Sesongkorrigerte rlige rater.
Kilde: 	 Data Resources Inc.

DRI venter at veksttakten for
bruttonasjonalproduktet vil synke
gradvis kvartal for kvartal til et
bunn-nivå på 1,2 prosent årlig rate i
2. kvartal i 1985, for så å stige
svært langsomt gjennom annet halvår
1985 og gjennom 1986. Enkelte av de
aller siste konjunkturindikatorene kan
tolkes som et varsel om at USA står
foran en periode med betydelig svakere
vekst. De såkalte ledende indikatorer,
som gjerne varsler konjunkturomslag
flere måneder i forveien, gikk ned i
mars og viste i april bare svak stig-
ning. Tilgangen på nye ordrer til
industrien gikk ned i april - særlig
for kapitalvarer. Men tallene for en
enkelt mined kan i stor grad vare på-
virket av tilfeldige forhold. I alle
fall er det grunn til å vente høye
vekstrater for produksjon og etter-
spørsel også utover sommeren og
høsten, selv om de neppe vil ligge så
høyt som i årets første måneder.

Det er liten tvil om at det pri-
vate forbruket fortsatt vil være en
viktig drivkraft bak oppgangen. De
personlige inntektene økte med rundt 3
prosent i 1. kvartal, men Michigan-
universitetets siste forbruksunder-
søkelse kan tyde pi at indeksen for
forbrukernes "konjunkturoptimisme"
("Consumer confidence") var i ferd med
passere en topp i vårmånedene. Tid-

ligere erfaringer viser en sterk grad
av samvariasjon mellom denne indeksen
og detaljomsetningen. DPI venter en
halvering av veksttakten for samlet
forbruk fra 1. til 2. kvartal og

deretter en svak nedgang i veksttakten
gjennom resten av året. For året under
ett venter instituttet at totalkon-
sumet vil stige med 4,9 prosent i
volum, mot 4,2 prosent året for, men
for 1985 vil forbruksveksten etter
DRI's prognoser bli betydelig svakere
(2,5 prosent).

Det ser ikke ut til at tilstram-
mingen av pengepolitikken og rente-
stigningen foreløpig har påvirket
industriens 	 investeringsvilje
vesentlig grad. Nye undersøkelser av
næringslivets investeringsplaner som
ble offentliggjort av det amerikanske
handelsdepartementet mens dette ble
skrevet, viser at næringslivet nå tar
sikte på i øke sine investeringer med
14,8 prosent fra 1983 til 1984 (både i
volum og verdi). For industrien alene
er den tilsvarende vekstraten 15,7
prosent. For næringslivet sett under
ett er dette den sterkeste stigningen
(regnet i volum) siden 1966. 	 Det er
grunn til i tro at høy kapasitetsut-
nytting i flere bransjer 	 er 	 den
viktigste årsaken til at investerings-
viljen fortsatt er si sterk til tross
for rentestigningen. For industrien
under ett har kapasitetsutnyttingen
steget 	 fra 	 69 prosent ved siste
konjunkturbunn til 82 prosent i april
i år. 	 DRI venter at vekstraten for
investeringer utenom boliger, som kom
opp i hele 15 prosent årlig rate i
fOrste kvartal, vil gå betydelig ned,
men likevel ligge så høyt som 5 pro-
sent i i rets siste kvartal.

Lagerutviklingen bidro også som
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nevnt sterkt til produksjonsveksten i
årets første kvartal, men lagrene er
enn 5 små i forhold til omsetningen.
Det er derfor sannsynlig at det vil
komme vekstimpulser fra lagerinves-
teringene ogsi i de nærmeste månedene
fremover.

Den høye og stigende kapasitets-
utnyttingen vil kunne drive 	 pris-
stigningstakten oppover. For årets
fire første måneder under ett var
stigningstakten i konsumprisene 5,1
prosent, mot 4,5 prosent fra 1. kvar-
tal 1983 til 1. kvartal 1984 og 3,8
prosent fra 1982 til 1983, alt regnet
som årlige rater. DRI venter svakt
stigende prisstigningstakt i de tre
nærmeste årene.

Om prognosene for innenlandsetter-
sporselen slår til, vil USA fortsatt
ha vesentlig sterkere vekst enn resten
av OECD-området i 1984, men neppe i
1985. Da vil USA etter prognosene ha
sterkere prisstigning enn andre OECD-
land sett under ett.

Selv om det ventes at dollarkursen
vil komme til å synke, på sikt, vil
stort importbehov og kanskje fortsatt
svak internasjonal konkurranseevne
kunne fore til at underskuddet på
USA's driftsbalanse med utlandet oker
ytterligere i 1984. Etter de fleste
prognoser vil underskuddet på handels-
balansen - som var 69 milliarder
dollar i fjor - øke til 110-130 dollar
i år.

1) Etter nye presseopplysninger som
ble offentliggjort i slutten av
juni er dette tallet nå oppjustert
til 9,7 prosent og veksten i 2.
kvartal foreløpig anslått til 5,7
prosent.

JAPAN: STERK KONJUNKTUROPPGANG, INVE-
STERINGSOPPSVING INNLEDET

Japan fortsetter konjunktur-
oppgangen i betydelig tempo - den er
nå nesten like sterk der som i USA.
Indeksen for de ledende økonomiske
indikatorer peker mot god vekst i
etterspørsel og produksjon i månedene
fremover; i løpet av 1. kvartal steg
denne indeksen med 12 prosent. Det er
grunn til å tro at veksten i
bruttonasjonalproduktet i 1984 	 vil

kunne bli noe sterkere enn i fjor
(4 3/4 prosent fra 1983 til 1984)
etter OECD's julianslag. En forholds-
vis sterk vekst ventes også neste år.

Japan. Bruttonasjonalproduktet og
dets hovedkomponenter. Volumøking fra
foregående periode. Prosent 1)

1983 	 1984 	 1985

Privat konsum 	 3,3 	 3 1/2 3 1/4
Offentlig konsum 	 2,4 	 1 1/2 	 3/4
Investering i fast
realkapital  	 0,2 	 4 	 3 1/4
-offentlige 	  -0,2 	 0 	 -3 3/4
-boliger 	  -4,7 	 3 3/4 3 1/4
-andre  	 2,0 	 6 1/4 6 3/4

Samlet innenlandsk
etterspørsel 	 2,2 	 3 1/2 3
Eksport av varer
og tjenester 	 4,8 12 1/4 6 1/2
Import av varer og
tjenester 	  -4,7 	 9 	 4 1/2

Bruttonasjonal-
produkt 	  3,0 	 4 3/4 3 3/4

1) Sesongkorrigerte årlige rater.
Kilde: 	 OECD Economic Outlook,

juli 1984.

Industriproduksjonen passerte en
bunn i annet halvår i 1982 og har
senere vært i god vekst. I tre-
månedersperioden februar-april i år lå
den sesongkorrigerte produksjonsin-
deksen etter foreløpige oppgaver hele
14 prosent høyere enn i foregående
tremånedersperiode regnet som årlig
rate.

Arbeidsløsheten er høy etter
japanske forhold, men lav .etter inter-
nasjonal målestokk. Arbeidsløshetspro-
senten har ligget på rundt 2,6-2,7
prosent gjennom hele 1983 og 1. kvar-
tal 1984.

Konjunkturoppgangen i Japan er i
høy grad eksportledet. Mens eksporten
av varer og tjenster steg med 4,8
prosent i volum i fjor etter OECD's
julianslag, gikk importen ned med 4,7
prosent. Overskuddet på drifts-
balansen overfor utlandet ble i bud-
sjettåret april 1983 - mars 1984
rekordhøyt - hele 25 milliarder
dollar, mot 9 milliarder dollar i
forrige budsjettår. Importnedgangen i
1983 hadde bl.a. sammenheng med ned-
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gang i investeringene og med betyde-
lige tollhindringer. En viss libera-
lisering av valuta- og tollregu-
laringene har nå funnet sted. For 1984
venter OECD en betydelig stigning i
importen av varer og tjenester - 9
prosent regnet i volum. Det ventede
importomslaget oppover har trolig i
noen grad sammenheng med handels-
liberaliseringen, men må også sees p5
bakgrunn av at veksten i den innen-
landske etterspørselen antas å ville
stige noe - fra 1,5 prosent i 1983 til
3 1/4 prosent i 1984.

Det er allerede nå tegn til at in-
vesteringsetterspørselen er i ferd med
å ta seg noe opp. Industriens kapa-
sitetsutnytting ventes å komme opp i
vel 80 prosent mot slutten av
inneværende budsjettår, dvs. like høyt
som i toppåret 1980. Ordretilgangen
for maskiner var i sterk oppgang ut-
over vinteren i år, og etter presse-
opplysninger i dømme har bygge-
virksomheten, som gikk ned med 7 pro-
sent i volum i fjor, ni tatt seg noe
opp igjen. OECD ventet i julirap-
porten en økning i investeringene i
fast realkapital på 4 prosent i volum
fra 1983 til 1984, etter om lag
uendret nivi iret for. Private inves-

teringer utenom boliger var ventet i
ville øke med 6 1/4 prosent.

Derimot er det ennå ingen tegn til
økt 	 veksttakt 	 for 	 det 	 private
forbruket. De nominelle lønningene
økte bare med 4 prosent i 1983. Dette
er den svakeste lønnsøkningen siden
1955. I år er det ventet at lonns-
stigningen vil bli begrenset til 4,6
prosent. Likevel vil det private for-
bruket - hvis OECD's vekstprognoser
for 1984 slir til - bidra betydelig
til produksjonsveksten i 1984.

Den forholdsvis svake utviklingen
av den innenlandske etterspørselen
hittil må bl.a. sees p5 bakgrunn av en
svært stram økonomisk politikk. Også
i 1984 vil finanspolitikken være stram
og fortsatt ta sikte på å redusere
underskuddet på statsbudsjettet, som
imidlertid er forholdsvis moderat i
Japan; det utgjorde 3,5 prosent av
bruttonasjonalproduktet i 1983.

Japan er fortsatt et av de landene
i OECD-området som har svakest pris-
stigning. Konsumprisindeksen lå i mai
bare 1,6 prosent høyere enn i mai i
fjor. Som nevnt i tidligere over-
sikter har den svake prisstigningen
sammenheng både med valutakurs- og
lønnsutviklingen.



OECD-i alt
Latin-Amerika
Midt-osten
Afrika
Asia
Sentralplanlagte
land 2,6 	 3,5 3,3	 3,4

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

4,2
1,6
1,2
2,3
5,9

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

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

2,8
3,4
2,8
2,8
5,5

3,3

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

3,3
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LINK-VEKSTANSLAG FOR VERDENSØKONOMIEN PA

MELLOM -LANG SIKT

Statistisk Sentralbyrå ble hosten
1982 invitert til i være norsk del-
taker i LINK-prosjektet, et inter-
nasjonalt makrookonomisk modellpro-
sjekt 	 under 	 ledelse av professor
Lawrence R. Klein. Ved LINK-senteret
p5 University of Pennsylvania, Phila-
delphia - USA, er det opprettet et
system med makrookonomiske modeller
for de fleste industriland og for
flere utviklingsland. 	 Disse land-
modellene er knyttet sammen gjennom en
verdenshandelsmodell som er utviklet
ved LINK-senteret. Deltakere i LINK-
prosjektet er de instituttene som har
utviklet 	 landmodellene. 	 Deltakerne
motes til prosjektmoter to ganger i
á ret. 	 På motene legges det blant
annet frem mellom-langsiktige prog-
noser for verdensøkonomien beregnet
ved 	 hjelp 	 av 	 LINK-modellene.
tabellen nedenfor er gjengitt hoved-
resultatene fra de prognosene som ble
lagt fram på motet i mars i år, korri-
gert i tråd med de merknader som frem-
kom på motet.

OECD-OMRADET: KONJUNKTUROPPGANGEN NAR
TOPPEN I AR, NY BUNN I 1986

LINK-senterets vurderinger hadde
endret seg lite det siste halve året.
Hovedtrekkene i konjunkturbildet er at
man venter en tildels betydelig vekst
i USA og Japan både i år og neste ir
og at disse landene sammen med Canada
vil fungere som "lokomotiver" i den
internasjonale oppgangen. Den japanske
oppgangen har vart eksportledet, men
nå har den innenlandske etterspørselen
tatt seg opp. Japan ventes likevel A
oppleve moderate vekstrater i forhold
til tidligere år.

Den amerikanske økonomien er for
tiden i sterk vekst med vekstrater på
samme nivå som under tidligere
konjunkturoppganger. Oppgangen er
preget av økt konsumetterspørsel som
fOlge av president Reagans skatte-
lettelser, men det er nå klare tegn
til at også private realinvesteringer
er i oppgang til tross for det meget
høye rentenivået. Professor Klein

Prosentvis vekst i bruttonasjonalprodukt etter region.

1983 	 1984
	

1985 	 1986 	 1987 1) 	 1988 1)

EF-landene 	 1,0
	

2,2
	

2,3
	

1,9
	

2,4
	

2,5
Nord-Amerika
	

3,4
	

5,6
	

3,0
	

1,3
	

2,9
	

3,2
Japan 	 4,5
	

3,2
	

2,6
	

3,3
	

3,2

Verden ialt
	

1,9 	 4,0
	

3,0 	 2,3
	

3,1 	 3,2

1) Anslagene for 1987 og 1988 har mer karakter av å være projeksjoner enn
prognoser
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mente dette skyldtes at bedriftene har
meget høy fortjeneste for tiden og
dermed kan internfinansiere sine
realinvesteringer.

Oppsvinget i den amerikanske øko-
nomien har økt sysselsettingen kraftig
og arbeidsledigheten er betydelig
redusert; fra over 10 prosent i 1983
til antatte 7,5 prosent i 1984. Like-
vel innebærer LINK-prognosene ikke
særlig tiltakende prisvekst i 1984 og
bare moderat sterkere prisvekst i 1985
etter hvert som oppgangen modnes.

De store føderale budsjettunder-
skuddene kombinert med en stram penge-
politikk antas å være hovedårsaken til
det høye amerikanske renteniviet som i
sin tur forer til kapitalinngang til
USA og høy dollarkurs. I en viss
forstand kan man si at budsjettunder-
skuddene forårsaker høy rente på
dollarlån og gjennom det høy dollar-
kurs samt høyere rentenivå i de land
som tappes for kapital. Denne poli-
tikken er av mange blitt kritisert
bl.a. fordi kapitalutgangen fra andre
land har presset - disse til å fore en
kontraktiv pengepolitikk og fordi høy
dollarkurs gir prisvekst på mange vik-
tige råvarer som prises i dollar,
bl.a. olje. Klein pekte imidlertid på
at den høye dollarkursen også hadde
bidratt til et rekordstort amerikansk
importoverskudd og således virket
ekspansivt på andre lands økonomier.
Han hadde gjennomført flere simu-
leringseksperimenter med LINK-modellen
for å belyse problemstillingen nær-
mere. Konklusjonen fra disse eksperi-
mentene var at en kombinasjon av
lavere dollarkurs og lavere rentenivå
i USA tog dermed også i andre land)
alt i alt ville ha en moderat
ekspansiv virkning på verdensøkonomien
av størrelsesorden et kvart til et
halvt prosentpoeng ekstra vekst i
BNP over de neste to til tre ir. Klein
mente derfor at en endret amerikansk
politikk nok ville være en viss hjelp
til en bedret internasjonal økonomisk
utvikling, men ikke egentlig kunne
gjøre særlig mye. For å få fart i
verdensøkonomien argumenterte han
for 1)

- koordinerte endringer i penge- og
finanspolitikken i de fleste OECD-
landene med vekt på å fore en mer
ekspansiv pengepolitikk,

- spesielle stimuli rettet inn mot
økt kapitaldannelse,

- reversering av den tiltakende pro-
teksjonismen,

- overforing av kjøpekraft fra nord
til syd f.eks. 	 finansiert av en
vellykket øst-vest nedrustning,

- redusert beskatning av arbeids-
kraft

De fleste europeiske økonomier er
nå i vekst. Det er imidlertid klart
at veksten er svak i forhold til tid-
ligere konjunkturoppganger. 	 Bildet
varierer litt fra land til land. For
Storbritannias del begynte oppgangen
allerede i 1982 og en konjunkturtopp
ventes nådd i år, mens Italia og
Vest-Tyskland ventes å få stigende
vekstrater både i år og neste år.
Frankrike vil utviklingen preges av
innstrammingene 	 som	 fulgte 	 etter
ekspansjonen 	 i 	 1981/82, med lave
vekstrater både i 1984 og 1985. Den
økonomiske politikken i alle de store
europeiske landene vurderes som temme-
lig restriktiv.

Investeringsutviklingen er fort-
satt usikker i Europa etter en lang
periode med lav investeringsaktivitet.
Økte investeringer er selvsagt viktige
for den generelle etterspørselsutvik-
lingen, men fra vest-tysk hold ble det
påpekt at produksjonskapasiteten må
økes også for å muliggjøre full
sysselsetting. Selv med full utnyt-
telse av det eksisterende kapital-
utstyret vil det være betydelig
arbeidsledighet i Vest-Tyskland.

Heller ikke for Europas del venter
LINK-senteret at oppsvinget vil were
prisdrivende. Men i motsetning til
USA og Canada er det lite trolig at
det økte aktivitetsnivået vil fore til
redusert arbeidsledighet. Dette hen-
ger i stor grad sammen med økt tilbud
av arbeidskraft de kommende årene, men
reflekterer selvfølgelig også at
styrken 	 i 	 konjunkturoppgangen 	 er
moderat. Forst mot slutten av 1980-
årene vil redusert vekst i arbeids-
tilbudet kunne bidra til å minske
arbeidsledighetsprosenten, som i 1983
lå rundt 10 prosent for de største
europeiske landene.

LINK-senterets prognoser innebærer
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at OECD-landene når en konjunkturtopp
i ir. Deretter vil veksttakten i bide
Nord-Amerika og Japan avta kraftig
gjennom 1985 og 1986 slik at disse
landene etter alt å dome når en kon-
junkturbunn i 1986. Utviklingen i USA
er selvfølgelig -Folsom overfor end-
ringer i den økonomiske politikken;
det kommende presidentvalget vil der-
for kunne ha stor innflytelse på kon-
junkturforløpet i USA. For de euro-
peiske landene spar LINK-senteret
relativt stabile vekstrater på om lag
2 prosent både i år og de to neste
årene.

VEKSTEN UTENFOR OECD-OMRADET: STERKEST
I OST, SVAKEST I SOR

De Sor-Asiatiske landene vil etter
prognosene igjen oppleve sterk
eksportledet vekst med vekstrater
rundt 8-10 prosent. En viss eksport-
vekst ventes også for de Latin-
Amerikanske landene og Midt-Osten mens
Afrika ikke ser ut til å bli særlig
Ovirket av oppgangen, bl.a. fordi ut-
viklingen i mange afrikanske land har
vært preget av tørkekatastrofen. BNP
sank faktisk for Afrika under ett fra
1982 til 1983. Pi grunn av store
gjeldsproblemer vil en rekke utvik-
lingsland ikke kunne øke sin import
selv med økte eksportinntekter, og de
vil derfor ikke som i tidligere opp-
gangen bidra med etterspørselsvekst.
Likevel håper LINK-senteret at veksten
i verdenshandelen vil nå 4 til 5 pro-
sent, men karakteriserte dette som
optimistisk.

Problemstillingen omkring u-land-
enes store utenlandsgjeld og øvrige
økonomiske problemer sto sentralt på

dette LINK-motet. 2) I sin åpningstale
gjorde A.G. Brown, som er sjef for
FN's General Analysis and Policies
Division, gjeldsspørsmålet til et
hovedtema. Han var spesielt opptatt
av at den svake veksten i industri-
landene kombineit med tiltakende
proteksjonisme var lite gunstig for
etterspørselen etter utviklingsland-
enes produkter. I tillegg har ni
nettooverføringen av sparing fra indu-
strilandene til u-landene opphørt og
u-landenes store utenlandsgjeld skal
forrentes til et meget høyt rentenivå.
Et ytterligere poeng er at når om noen
år tilbakebetalingen av gjeld skal
begynne, risikerer man at vi piny be-
finner oss i en nedgangskonjunktur.

På LINK-møtene stiller også repre-
sentanter for de Ost-Europeiske
landene; denne gangen fra Sovjet-
unionen og Polen. Link-prognosene
viser en vekst i BNP på om lag 3
prosent i gjennomsnitt fra 1983 til
1984 for de "sentralplanlagte" land;
høyest for Kina med vel 5,5 prosent og
lavest for Tsjekkoslovakia med 2 pro-
sent. Disse vekstratene impliserer
imidlertid tildels store underskudd i
handelen med vestlige land og slike
underskudd kan bli vanskelige å finan-
siere for noen av landene.

1) For 	 en 	nærmere	 redegjørelse
henvises til: C.A. Bollino og
L.R. Klein: "World Recovery
Strategies in the 80s. Is World
Recovery Synonymous with LDC
Recovery?" Kommer i Journal of
Policy Modelling.

2) Utviklingslandenes gjeldsproble-
mer ble også behandlet i Konjunk-
turtendensene for mars 1983.
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TABELLVEDLEGG FOR NORGE

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

1983184
Juni-aug. Sept.-nov. Des.-feb. Mars-mai

Bergverksdrift 1) , industri og kraftforsyning •••• 	 0,2	 1,8	 0,9	 -0,7

Bergverksdrift1)	 -2,3	 12,4	 -3,2	 -9,4

Industri  	 -0,3	 1,4	 0,6	 1,6

Kraftforsyning  	 1,9	 2,9	 2,3	 -7,6

Produksjon2) etter anvendelse:

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

Konsum  	 0,5	 -0,1	 2,0	 -1,7

Investering  	 0,5	 4,1	 3,7	 -1,3

Vareinnsats i bygg og anlegg 	 1,1	 3,1	 -1,9	 -1,6

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

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 Aret før. Prosent

Des.-feb. Mars-mai

Industri i alt	 1,0	 3,6

Næringsmidler, drikkevarer og tobakk  	 -7,4	 1,7

Tekstilvarer, bekledningsvarer, lær og lærvarer  	 -4,1	 -1,4

Trevarer  	 -1,8	 -1,7

Treforedling  	 13,4	 19,0

Grafisk produksjon og forlagsvirksomhet 	 1,3	 1,1

Kjemiske produkter, mineralolje-, kull-, gummi- og plastprodukter  	 6,2	 7,0

Mineralske produkter  	 -10,6	 -3,7

Jern, stål og ferrolegeringer  	 26,6	 8,6

Ikke-jernholdige metaller	 22,1	 14,4

Metallvarer  	 0,9	 3,2

Maskiner  	 5,6	 6,2

Elektriske apparater og materiell	 1,3	 2,9

Transportmidler  	 -14,9	 -4,7

Tekniske og vitenskapelige instrumenter, foto- og optiske artikler .•••	 0,5	 5,3

Industriproduksjon ellers	 -3,1	 -4,4

Tabell 3. Registrert arbeidsløshet. 1 000 personer

1983	 1984
Feb. Mars April Mai	 Juni Feb. Mars April Mai Juni

I alt	 67,4	 67,4	 61,4	 56,0	 57,4	 76,9	 70,3	 69,0 59,2 61,6
Herav industri, bygge- og
anleggsvirksomhet  	 30,0	 30,3	 27,0	 24,1	 22,8	 32,7	 29,5	 29,6 23,6
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T abell 4 . Arbejdsmarked. Endring i sesongkorrigerte tall fra foregående tremånedersperiode. Prosent

1983/84
Juli-sept .	 Okt . -des. Jan. -mars April-juni

Arbeidsløshet 6 , 9 	-2,3 9,2 	 -5,1 

Tabell 5. Detaljomsetning

1983/84
Mai-juli	 Aug. -okt .	 Nov . -jan. Feb . -april

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

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

5 , 7 5 , 7 9 , 1 6 , 4

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

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

4 ,8 7 ‚5 6 ‚4 4 , 6

1983/84

Omsetningsvolum i alt • sesongkorrigerte tall

Prosentvis endring fra forrige tremånedersperiode .

Omsetningsverdi , ukorrigerte tall

Prosentvis endring fra samme tremånedersperiode ett
år tidligere

I alt

Av dette :

Nærings- og nytelsesmidler 	

Møbler og innbo  

Bekledning og tekstilvarer

Motorkjøretøyer og bensin

Tabell 6. Utenrikshandel1)

Juni-aug. Sept . -nov.

-4,0 13 , 9

11,4 20,4

-1,4 7,7

-4,8 1,6

Des. -feb . Mars-mai

- 0,1 	 3,6

21,0 	 13,0

-1,8 	 8,7

10,5 	 13,4

Eksportverdi 

Sesongkorrigerte tall:

Prosentvis endring fra forrige tremånedersperiode

likorrigerte tall:

Prosentvis endring fra samme tremånedersperiode
ett år tidligere

Importverdi 

S e son gkorrigert e tall

Prosentvis endring fra forrige tremånedersperiode

Ukorrigerte tall:

Prosentvis endring fra samme tremånedersperiode
ett ár tidligere

1 ) For eksporten regnet uten skip, oljeplattformer, råolje og gass, for importen uten skip og olje-
plattformer.
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TABELLVEDLEGG FOR UTLANDET

Tabell 1.	 Storbri t an ni a , konjunkturindikatorer

Industriprod.
Sesongkorr.
1980=100

1 )
Ordretilg.
Sesongkorr.
1980=100

Detaljoms.-
volum
SesongkFr.
1980=100 /

Arbeidsløshet
Sesongkorr.
1000 personer

Konsumpriser
Ukorrigert
15/1-74=100

1982 
Juni 	 92,8 72 107,2 2 773 322,9
Juli 93,2 82 108,0 2 814 323,0
August 	 93,3 87 109,4 2 832 323,1
September 	 94,0 89 109,3 2 866 322,9
Oktober 	 92,9 81 11-3-57 2 885 324,5
November 	 92,2 90 103,8 2 906 326,1
Desember 	 93,5 91 104,5 2 949 325,5

1983 
Januar 	 95,8 79 105,2 2 983 325,9
Februar 	 93,8 86 105,1 3 001 327,3
Mars 	 93,8 80 106,0 3 026 327,9
April 	 94,0 89 107,1 3 021 332,5
Mai 	 94,4 94 107,4 2 970 333,9
Juni 	 93,9 88 107,4 2 968 334,7
Juli 96,5 102 107,0 2 957 336,5
August 	 95,9 95 107,6 2 941 338,0
September 	 96,0 82 110,0 2 951 339,5
Oktober 	 96,4 96 109,0 2 941 340,7
November	 96,6 95 110,9 2 939 341,9
Desember 	 98,7 101 111,0 2 946 342,8

1984 
Januar 	 98,6 103 107,7 2 976 342,6
Februar 	 96,5 93 109,5 3 005 344,0
Mars 	 97,0 108,3 3 012 345,1
April 	 112,2 3 011 349,7
Mai 	 110,3 3 029

1) Volumet av tilgangen på nye ordrer til investeringsvareindustrien fra innenlandske kunder. Før
september 1982, 1975=100.

2) Før oktober 1982, 1978=100.

Tabell 2. V es t -Ty sk lan d, konjunkturindikatorer

Industriprod.
SesongkFr.
1980=100

Ordretilg.
1)

Sesongkorr.
1980=100

Detaljoms.-
volum
Sesongkorr.
1980=100

Arbeidsløshet
Sesongkorr.
1000 personer

Konsumpriser
Ukorrigert
1976=100

1982 
Juni 	 105 100,9 93 1 816 131,1
Juli 101 93,2 93 1 853 131,4
August 	 104 89,9 95 1 903 131,2
September 	 102 84,2 93 1 989 131,6
Oktober 	 101 90,1 93 2 039 132,0
November 	 92,1 91,3 94 2 084 132,3
Desember 	 94,4 101,1 94 2 104 132,6

1983 
Januar 	 94,1 101,6 95 2 150 132,9
Februar 	 92,2 89,6 96 2 219 133,0
Mars 	 93,3 90,7 101 2 247 132,9
April 	 92,5 90,1 91 2 274 133,2
Mai 	 94,1 90,8 98 2 302 133,7
Juni 	 95,7 91,6 102 2 320 134,2
Juli 94,8 89,3 91 2 318 134,7
August 	 95,4 92,2 94 2 319 135,1
September 	 96,3 95,4 98 2 309 135,4
Oktober 	 96,7 94,0 96 2 270 135,4
November 	 98,2 95,0 95 2 239 135,7
Desember 	 98,0 83,9 93 2 229 136,0

1984 
Januar	 , 98,7 90,4 99 2 208 136,7
Februar 	 99,7 99,6 98 2 218 137,1
Mars 	 95,8 97,0 93 2 247 137,2
April 	 2 267 137,4
Mai 	 137,6

1) Volumet av tilgangen på nye ordrer til verkstedindustrien fra innenlandske kunder. Før oktober
1982, 1976 = 100.

2) Før november 1982, 1976 = 100.



Tabell 3. Frankrike,	 konjunkturindikatorer

Industriprod.
Sesongkorrigert
1970 = 100

ArbeidslOshet
Sesongkorrigert
1 000 personer

Konsumpriser
Ukorrigerti,
1980 = 100

1982 
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  127 2 020 133,5
Mars 	 127 2 014 134,8
April 	 128 2 004 136,5
Mai 	 130 2 029 137,4
Juni 	 129 2 038 138,2
Juli 130 2 033 139,4
August 	 130 2 035 140,2
September 	 129 2 033 141,3
Oktober  127 2 035 142,4
November 132 2 097 143,0
Desember 131 2 119 143,5

1984 
Januar 	 132 2 136 144,5
Februar  131 2 193 145,4
Mars 	 133 2 244 146,4
April 	 2 296 147,3

1) Før juni 1982, 1970 =100.

Tabell 4. Italia, konjunkturindikatorer

Industriprod.
Sesongkoriigert
1980 = 100

Arbeidsløshet	 Konsumpriser
Sesongkorrigert 	 Ukorrigerti,
1 000 personer	 1980 = 100

1 982 
Mai 	 128,8 296,8
Juni 	 121,9 299,6
Juli 126,4 2 119 304,0
August 	 115,0 309,0
September 	 121,7 313,9
Oktober  118,6 2 110 320,1
November 123,2 324,3
Desember 91,3 148,2

1983 
Januar 	 91,4 2 218 150,3
Februar 	 93,1 152,3
Mars 	 91,6 153,7
April 	 86,8 2 262 155,3
Mai 	 89,3 156,8
Juni 	 86,2 157,7
‚Tull 89,9 2 258 159,2
August 	 87,3 159,8
September 	 90,6 161,9
Oktober 	 89,2 2 373 164,6
November 95,0 166,3
Desember 87,8 167,1

984 
Jdnuar• 	 94,7 169,1
Februar 	 91,1 170,9

nrs 86,2 172,1
April 173,3

Fe)r desember 1982, 1975	 100.
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Tabell 5. S v e ri g e , konjunkturindikatorer

Industriprod.	 Ordretilg. 1)

Sesongkorrigert	 Ukorrigert
1980 = 100	 1970 = 100

Arbeidsløshet	 Konsumpriser
Ukorrigert	 Ukorrigert
1 000 personer	 1980 = 100

1982 
Juni 	 97 724 131 121,1
Juli 97 229 133 121,9
August 	 96 286 166 122,2
September 	 98 362 176 122,9
Oktober 	 98 343 127 124,6
November 	 97 324 134 125,6
Desember 	 98 398 140 125,9

1983 
Januar 	 99 331 147 129,1
Februar 	 99 339 155 128,8
Mars 	 99 388 149 129,3
April 	 101 300 122 130,3
Mai 	 101 292 135 131,1
Juni 	 102 347 158 131,8
Juli 	 100 155 154 132,9
August 	 102 330 179 133,5
September 	 104 350 177 134,5
Oktober 	 105 362 149 135,6
November	 105 414 142 136,4
Desember 	 105 488 147 137,5

1984 
Januar 	 107 352 162 139,4
Februar 	 106 379 139 138,9
Mars 	 109 404 134 140,9
April 	 106 376 137 141,8
Mai 	 115 142,8

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

Tabell 6. U S A , konjunkturindikatorer

Industriprod.
Sesongkorr.
1967 = 100

Ordretilg. 1)

Sesongkorr.
Mrd.dollar

Detaljs. -
volum /
Sesongkorr.
Mrd.dollar

Arbeidsløshet	 Konsumpriser
Sesongkorr.	 Ukorrigert
1 000 personer	 1967 = 100

1982 
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

1983 
Januar 	 136,7 20,51 45,6 11 446 293,1
Februar 	 138,2 19,17 45,6 11 516 293,2
Mars 	 140,4 20,13 46,3 11 419 293,4
April 	 143,1 21,96 46,7 11 369 295,5
Mai 	 145,1 21,85 47,6 11 188 297,1
Juni 	 147,4 23,83 48,2 11 162 298,1
Juli 150,6 22,06 48,1 10 600 299,3
August 	 152,8 22,89 47,7 10 633 300,3
September 	 155,1 25,30 48,2 10 353 301,8
Oktober 	 156,2 25,50 48,8 9 896 302,6
November 	 156,4 24,68 49,3 9 429 303,1
Desember 	 156,8 24,89 49,5 9 195 303,5

1984 
Januar 	 159,3 25,09 51,2 9 026 305,2
Februar 	 161,4 27,02 50,9 g 801 306,6
Mars 	 162,1 26,58 49,7 8 772 307,3
April 	 164,6

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

Industriprod.
Sesongkor5.,
1980 = 100

Ordretilg. 1)

Sesongkorr.
Mrd. yen

Arbeidsløshet
Sesongkorrigert
1 000 personer

Konsumpriser
Ukorrigert21
1975 = 100

1982 
April 	 146,8 636 1 330 147,1
Mai 	 -1-3-870- 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 	 170-07-6- 753 1 420 148,7

1983 
Januar 	 100,9 713 1 600 149,0
Februar  100,3 728 1 560 148,5
Mars 	 102,6 832 1 530 149,4
April 	 102,4 649 1 560 150,0
Mai 	 102,6 676 1 550 151,5
Juni 	 103,6 892 1 510 150,5
Juli 103,8 672 1 510 149,8
August 	 106,7 749 1 650 TOT,T
September 	 108,5 726 1 640 110,3
Oktober 	 107,3 710 1 550 111,3
November 109,6 858 1 560 110,6
Desember 110,2 632 1 540 110,3

1984 
Januar 	 111,0 804 1 610 110,6
Februar  113,0 111,3
Mars 	 112,0 111,6

1) Verdien av tilgangen på nye ordrer til maskinindustrien fra innenlandske kunder.
2) Fra august 1983, 1980 = 100.
3) Før desember 1982, 1975 = 100.

Tabell 8.Bruttonasjonalprodukt	 i

Prosentvis volumendring fra foregående år

utvalgte	 land

1979 1980 1981 1982 1983
1984
anslag

1985
prognose

Danmark 	 3 3/4 -	 3/4 1/4 3 2	 1/2 2 3/4 2 3/4
Frankrike 	 3 1/4 1 1/4 1	 1/2 3/4 1 1/4 1 3/4
Italia 5 4 0 -	 1/4 -1	 1/4 2	 1/4 2	 1/4
Japan 	 5 5 41/4 3 3 43/4 33/4
Norge 	 5 4	1/4 1/4 -	 1/2 3 1/4 2 1	 1/2
USA 	 2	 1/2 -	 1/4 3 -2 1/4 3 1/2 6 2 1/2
Storbritannia 	 2 -2 1/2 -1	 1/4 2 1/4 3 2 1/2 2 1/4
Sverige 	 3 3/4 1 3/4 -	 1/2 1/2 2 1/4 3 1/4 2 1/2
Vest-Tyskland 	 4	 1/4 1 3/4 0 -1 1	 1/4 3 2 3/4

Kilde: OECD, Economic Outlook, December 1983.
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Tabell 9. S t or b ri t anni a - Makroøkonomiske hovedtall

Prosentvis volumendring Prosentvis volumendring fra
arder	 fra foregående år	 foregående halvår, sesong-
pund	 korrigert årlig rate

2.	 1.	 2.	 1.
1982halvår	 halviç halvp

1983	 1984 1) 1985 1) 1983	 1984	 1984	 1985

Privat konsum  	 168,4	 3,9	 2 1/2	 2 1/2	 4,6	 1	 4 1/4	 1 3/4

Offentlig konsum  	 59,9	 3,1	 1 3/4	 1/2	 2,4	 2	 3/4	 1/2

Bruttoinvesteringer i fast
realkapital	 42,4	 4,7	 5	 4 3 /4	 2,2	 6 1/2	 5 1/4	 5

Offentlige investeringer4) 

▪ ▪ 	

11,7	 13,2	 3 1/4	 2 1/2	 4,6	 3	 2 1/2	 2 1/2

Private investeringer i
boliger  	 3,8	 21,9	 9 1/2	 6	 9,0	 11 1/2	 6	 6

Private investeringer utenom
boliger  	 26,9	 -1,3	 5 1/4	 5 3/4	 -0,1	 7 1/2	 6 1/2	 6

Lagerinvesteringer2)	-1,2	 0,8	 0	 1/4	 -0,5	1/4	 1/4	 1/4

Eksportoverskott2)	6,3 	 -1,0	 - 1/4	 - 1/4	 -1,5	 1/2	 - 1/4 - 1/4

Vareeksport  	 -	 1,0	 7	 4	 8,2	 7 1/4	 5 1/4	 3 3/4

Vareimport  	 -	 8,2	 5 3/4	 6	 4,3	 5 3/4	 7	 5 3/4

Bruttonasjonalprodukt  	 273,3	 3,1	 2 1/2	 2 1/4	 2,5	 2	 3 1/2	 2

Driftsregnskap 3)

(Millioner dollar) 3106	 2500	 2000 

1) Anslag og prognose fra OECD.
2) Endringstall er angitt i prosent av bruttonasjonalproduktet i foregående periode.
3) Driftsregnskap i løpende priser.
4) Inklusive investeringer i nasjonaliserte industrier og offentlige foretak.

Tabell 10. V est-Tysklan d - Makroøkonomiske hovedtall

Prosentvis volumendring Prosentvis volumendring fra
arder	 fra foregående år	 foregående halvår, sesong-
D.M.	 korrigert årlig rate

2.	 1.	 2.	 1.
1982	 halvår	 halvt

1983	 1984 1) 1985 1) 1983	 1984	 1984	 1985

Privat konsum  	 899,4	 1,0	 1 1/4	 1 1/4	 -0,2	 1 3/4	 1 1/2	 1

Offentlig konsum  	 325,3	 -0,2	 1/4	 1/2	 1,3	 0	 1/4	 1/2

Bruttoinvesteringer i fast
realkapital

Offentlige investeringer4)	
• •

Private investeringer i
boliger 	

Private investeringer utenom
boliger 	

Lagerinvesteringer2)

Eksportoverskott 2)

Vareeksport 	

Vareimport 	

Bruttonasjonalprodukt 	

183,0

6,6

38,4

1598,9

4,8

0,7

-0,5

0,4

5,2

1,3

6 1/2

1/4

3/4

9 3/4

6 3/4

3

5

0

1

7 1/2

5

2 3/4

6,9

1,5

-0,9

10,1

9,5

2,3

6

0

1 1/2

11

6 1/2

3 1/4

7	33/4

0	 114

3/4	 1 11 ,1

7	 7 1/2

5	 43/4

23/4	 21/2

Driftsregnskap3)

(Millioner dollar) 3940	 5750	 10250 

	329,2	 2,9	 5 1/2	 3 3/4	 7,8	 4 3/4	 5	 2 3/4

	

47,4	 -8,3	 1	 2 1/4	 3,1	 0	 3/4	 2 1/2

	

98,8	 4,7	 5 3/4	 1 1/2	 12,2	 4	 3	 1

1) Anslag og prognose fra OECD.
2) Endringstall er angitt i prosent av bruttonasjonalproduktet i foregående periode.
3) Driftsregnskap i løpende priser.
4) Inklusive investeringer i nasjonaliserte industrier og offentlige foretak.
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Tabell 11.	 Fr ankrike	 - Makroøkonomiske hovedtall

Milli-
arder
franc
i
1982

Prosentvis volumendring Prosentvis volumendring fra
fra foregående år	 foregående halvår, sesong-

korrigert årlig rate
2.	 1.	 2.	 1.
halvår	 halvi	 halviç	 halv

1983	 1984 1)	 1985 1)	 1983	 1984 i 	1984 i 	1985 i

Privat konsum 	 2312,6 1,0 1/4 3/4 0,3 0 1/2 3/4

Offentlig konsum 	 574,1 1,8 1/2 0 0,8 1/2 1/4 0

Bruttoinvesteringer i fast
realkapital 728,1 -1,7 1/2 2 -0,9 1 1 1/2 2

Offentlige investeringer4) 	
99,6 0,7 -3 1/4 0 -7,5 -2 -1 0

Private investeringer i
boliger 	 224,4 -4,8 -2 3/4 -1 1/2 -4,0 -2 1/2 -2 -1 1/2

Private investeringer utenom
boliger 	 404,1 -1,2 2 1/2 3 1/2 1,6 2 1 12 3 3 1/2

Lagerinvesteringer 2)
30,5 -0,9 1/4 1/2 -2,7 1 1/2 1/2 1/2

Eksportoverskott 2)
-95,7 1,0 1/2 1/4 3,6 -	 3/4 1/4 1/4

Vareeksport 	 - 4,1 4 1/4 4 1/2 12,2 1/2 4 3/4 4 3/4

Vareimport 	 - -1,7 2 1/4 3 1/2 -4,4 5 1/2 2 3/4 3 1/2

Bruttonasjonalprodukt 	 3549,6 0,7 1 1/4 1 3/4 1,0 1 1 1/2 1 3/4

Driftsregnskap 3)

(Millioner dollar) -3971 -1750 500

1) Anslag og prognose fra OECD.
2) Endringstall er angitt i prosent av bruttonasjonalproduktet i foregående periode.
3) Driftsregnskap i løpende priser.
4) Inklusive investeringer i offentlige foretak, eksklusive boliger.

Tabell 12.	 Italia	 -	 Makroøkonomiske hovedtall

1 000

arder
lire

1982

Prosentvis volumendring Prosentvis volumendring fra
fra foregående Ar	 foregående halvår, sesong-

korrigert årlig rate
2.	 1.	 2.	 1.
halvår	 halveç

1983	 1984 1) 19 85 1)	 1983	 1984	 1984	 1985

Privat konsum 	 289,5 -0,7 1 1	 1/2 0,4 1 1/2 1 1/4 1 3/4

Offentlig konsum 	 88,9 2,8 2 1	 1/2 3,1 1 3/4 1 1/2 1 1/2

Bruttoinvesteringer i fast
realkapital 89,3 -5,3 1	 1/4 2 3/4 2,6 1/4 2	 1/2 2 3/4

Offentlige investeringer4)
• • 25,9 -2,4 2 3 • • .. • • ••

Private investeringer i
boliger 	 23,7 -1,7 0 0 2,0 -1 1/4 0

Private investeringer utenom
boliger 	 39,7 -8,7 1	 3/4 4 .. •• •• ••

Lagerinvesteringer2) 6,6 -1,2 1 1/4 0 2 1/2 0

Lksportoverskott
2)
   -4,5 0,9 0 1/4 0,6 -1/2 0 1/4

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

Vareimport 	 - 2,4 7 4	 1/2 11,3 6 5 4 1/4

Bruttonasjonalprodukt 	 469,8 -1,2 2	 1/4 2	 1/4 1,7 2 1/2 2 2

Driftsregnskap3)

(Millioner dollar) 510 -750 250

1) Anslag og prognose fra OECD.
2) Endringstall er angitt i prosent av bruttonasjonalproduktet i foregående periode.
3) Driftsregnskap i løpende priser.
4) Inklusive investeringer i nasjonaliserte industrier og offentlige foretak.
.. Tall ikke oppgitt.
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Tabell 13. Sverige - Makroøkonomiske hovedtall

Prosentvis volumendring
arder	 fra foregående år
sv.kr

1982	 1983	 1984 1) 1985 1)

Privat konsum  	 333,0	 -1,6	 1/2	 1

Offentlig konsum  	 185,3	 0,9	 1	 1 1/4

Bruttoinvesteringer i fast
realkapital	 117,2	 -1,1	 3 1/4	 3 3/4

Lagerinvesteringer2)	-6,0	 -0,1	 1 1/4	1/2

Eksportoverskott 2)	-5,5	 3,1	 1	 1/2

Vareeksport  	 -	 13,3	 8 1/2	 7 1/4

Vareimport  	 -	 3,3	 4 1/2	 4 1/2

Bruttonasjonalprodukt  	 623,9	 2,3	 3 1/4	 2 1/2

Driftsregnskap 3)

(Millioner dollar)	 -1100	 500	 1500

1) Anslag og prognose fra OECD.
2) Endringstall er angitt i prosent av bruttonasjonalproduktet i foregående periode.
3) Driftsregnskap i løpende priser.

Tabell 14. U S A - Makroøkonomiske hovedtall

Prosentvis volumendring Prosentvis volumendring ra
arder	 fra foregående år	 foregående halvår, sesong-
dollar	 korrigert årlig rate

2.	 1.	 2.	 1.
1982 halvår halvi;.	 halveç

1983	 1984 1) 1985 1) 1983	 1984	 1984	 1985

Privat konsum  	 1991,8	 4,2	 5 1/2	 3 1/4	 5,2	 6	 5	 3

Offentlig kjøp av varer og
tjenester	 649,2	 0,5	 1/4	 2 3/4	 0,9 -1 1/4	 2 1/2	 3

Private bruttoinvesteringer i
fast realkapital	 439,0	 8,4	 13 1/4	 2 1/2	 21,2 14 1/2	 3 3/4	 1 1/2

	

90,7	 39,4	 12 3/4	 1/4	 31,7 13	 -2 3/4	 3/4
Private investeringer i
boliger 	

Private investeringer utenom
boliger  	 348,3	 1,4	 13 1/4	 3	 18,0

Lagerinvesteringer2) 	

Eksportoverskott 2)

Vareeksport 	

Vareimport 	

Bruttonasjonalprodukt 	

	-24,5	 0,5	 1 1/2	 0	 2,2

	

17,4	 -1,2	 -1 1/4	 -1/4	 -1,2

- -6,4	 2 1/4	 4 3/4	 3,2

- 10,8	 18	 7 3/4	 33,5

	

3072,9	 3,4	 6	 2 1/2
	

7,5

15

2 1/2

-1 1/2

1

16 1/4

6 1/2

6	 1 1/2

- 1/2	 0

- 1/2	 -1/2

4 1/4	 4 3/4

81/2	 8

3 1/4
	

2 1/2

Driftsregnskap3)

(Millioner dollar)	 -40776	 -86250 -105000

1) Anslag og prognose fra OECD.
2) Endringstall er angitt i prosent av bruttonasjonalproduktet i foregAende periode.
3) Driftsregnskap i løpende priser.
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Tabell 15.	 Japan	 -	 Makroøkonomiske hovedtall

1 000
milli-
arder
yen

1982

Prosentvis volumendring Prosentvis volumendring 	 ra
fra foregående år	 foregående halvår, sesong-

korrigert årlig rate
2.	 1.	 2.	 1.
halvår	 halv ..	 halviç	 halv

198 5 1)1983	 1984 1)	 1983	 1984	 1984	 1985

Privat konsum 	 155,4 3,3 3	 1/2 3	 1/4 2,4 4 3 1/2 3

Offentlig konsum 	 26,9 2,4 1	 1/2 3/4 3,4 3/4 3/4 3/4

Bruttoinvesteringer i fast
realkapital 79,2 0,2 4 3	 1/4 4,3 3 3/4 4 2	 1/2

Offentlige investeringer4) •	 • 24,1 -0,2 0 -3	 3/4 3,7 -1 1/2 -1./2 -6 1/4

Private investeringer i
boliger 15,0 -4,7 3	 1/4 3 1/4 -1,7 5 3/4 3 3	 1/4

Private investeringer utenom
boliger 40,1 2,0 6	 1/4 6 3/4 6,4 6 6	 1/2 6 3/4

La.gerinvesteringer2) 1,2 -0,6 1/4 1/4 0 1/2 1/2 1/2

Eksportoverskott 2) 2,1 1,6 1	 1/4 3/4 2,0 1 1/2 1/2 1

Vareeksport 	 - 8,3 12 6 1/2 12,6 15 5 3/4 6 1/4

Vareimport 	 - 1,4 11 4	 1/2 17,5 10 1/4 6 3 3/4

Bruttonasjonalprodukt 	 264,8 3,0 4 3/4 3 3/4 5,0 5 4 3 3/4

Driftsregnskap 3)
(Millioner dollar) 20799 30500 35750

1) Anslag og prognose fra OECD.
2) Endringstall er angitt i prosent av bruttonasjonalproduktet i foregående periode.
3) Driftsregnskap i løpende priser.
4) Inklusive investeringer i nasjonaliserte industrier og offentlige foretak.
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