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Konjunkturtendensene i mai 1971

(Forrige konjunkturoversikt ble gitt i SU nr. 17, 1971)

Konjunkturbildet i Vest-Europa er fremdeles nokså uensartet. På den

ene side er det høyt aktivitets- og etterspørselsnivå i Vest-Tyskland og sterk

produksjonsstigning i Frankrike, mens stagnasjonstendensene er i overvekt i

Storbritannia og Italia. Også i Sverige ser det ut til at veksten nå er svært

moderat, men kapasitetsutnyttingen ligger trolig atskillig høyere her enn i

Storbritannia og Italia. Prisstigningen er fortsatt sterk i Vest-Europa, særlig

Sverige og Storbritannia, men i flere land viser stigningstakten tendens til

å avta.

I Sambandsstatene bidrar virkningene av bilstreiken i fjor høst og

mulighetene for stålstreik i sommer i s±or grad til å skule de underliggende

konjunkturtendenser. Trolig er den konjunkturelt bestemte oppgangen ennå

temmelig svak, og i hvert fall betydelig svakere enn myndighetene hadde ventet.

Strømmen av U.S.-dollars til Vest-Europa, i første rekke til Vest-

Tyskland, der rentenivået var svært høyt (se forrige konjunkturoversikt), fort-

satte inn i mai måned, og i så høyt tempo at de vest-tyske myndigheter, som var

sterkt opptatt av d begrense prisstigningen, den 5. mai så seg nødt til d

suspendere valutaomsetningen. Den 9. mai ble veksling igjen besluttet tillatt,

men foreløpig til frie kurser. Gjennomføringen av frie valutakurser har hittil

resultert i en viss de facto revaluering av marken. En formell revaluering vil

eventuelt finne sted når vekslingskursene igjen fastlåses - etter de opplys-

ninger som foreligger om få måneder. Hittil har tre andre land, nemlig Sveits,

Østerrike og Nederland fulgt opp med valutapolitiske tiltak, trolig både for å

unngå det prispress som en ensidig oppgang i den vest-tyske mark-kurs ville

innebære og for å demme opp for dollarinnstrommingen.

I Storbritannia er konjunktursituasjonen preget av fort-

satt svikt både i produksjon og etterspørsel.

Etter sesongjusterte oppgaver gikk industriproduksjonen riktignok litt

opp fra desember til januar, men for tremånedersperioden november-januar under

ett lå industriproduksjonen likevel litt lavere (0,4 prosent) enn i foregående

tremånedersperiode.

Arbeidsløsheten fortsetter å øke sterkt. Det sesongjusterte tallet på

arbeidsløse steg med 7 prosent fra mars til april og lå da hele 20 prosent høyere



enn i desember i fjor. Det ujusterte tallet på arbeidsløse i april var det

høyeste siden april 1940. Arbeidsloshetsprosenten var i april 3,4, mot 2,7 i

april i fjor. De britiske myndigheter venter ingen nedgang i arbeidsløsheten

så lenge lønnsStigningen fortsetter i samme høye tempo; resonnementet er

trolig at fortjenestereduksjonen vil medføre nye produksjonsinnskrenkinger, og

virkningene av disse på sysselsettingen vil være sterkere enn virkningene av

den etterspørselsoking som følger av lønnsstigningen.

Konsumprisindeksen viser stadig sterkere stigning over året. I 1. kvartal

lå den i gjennomsnitt 8,6 prosent høyere enn i samme periode i fjor, mens de til-

svarende vekstrater for de fire foregående kvartaler i kronologisk rekkefølge

var 5,0 prosent, 5,9 prosent, 6,8 prosent og 7,7 prosent.

Lønnsstigningen har derimot vært noe svakere i de par siste månedene enn

i slutten av 1970. Likevel Iå ukelønnssatsene for arbeidere i industrien for

1. kvartal under ett hele 13 prosent høyere enn i samme periode i 1970. Dette

var omtrent samme vekstrate over året som i 4. kvartal i fjor.

Utviklingen av detaljomsetnincsindeksen tyder likevel på svikt i for-

bruksetterspørselen i de første månedene av 1971. Detaljomsetningsvolumet viste

allerede utover sommeren og de første høstmånedene 1970 stagnasjotstendenser.

og mot slutten av året var det et tydelig tendens til nedgang i omsetningsvolumet.

Denne tendensen var fremdeles til stede i januar og februar; i februar lå

detaljomsetningsvolumet (sesongjustert) hele 5,0 prosent lavere enn i desember,

og fra trematedersperioden september-november til desember-februar var nedgangen

om 16.g 2 prOsent. Sviktet i detaijomseifiingen ma i stor grad sees i sammenheng

med poststreiken, som rammet postordreforretningene sterkt, men etter myndighet-

enes oppfatning kan ikke denne forklare hele nedgangen.

Etter offisielle oppgaver fra Det britiske handelsdepartement var det i

1. kvartal under ett et importoverskott på 76 millioner pund. Vareeksporten

kom opp i 2,0 milliarder pund, eller 1 prosent mer enn i I. kvartal 1970, mens

vareimporten utgjorde 2,1 milliarder pund, eller 3,3 prosent mindre enn ett år

tidligere. Poststreiken pdvirker fremdeles tallene bade for import og eksport

og vanskeliggjør sammenlikninger med tidligere perioder.

I Vest-Tyskland er	 fortsatt høy aktivitet og etter-

spørsel. Den restriktive økonomiske politikken kan kanskje ha redusert vekst-

takten noe, men uten a slå synbart ut i pris- og lønnsutviklingen, slik den tar

sikte pa.

Den sesongjusterte indeksen for industriproduksjonen, som hadde okt med

3,8 prosent fra desember til januar etter stagnasjonen i høstmånedene i fjor,

lå i februar på samme nivå som måneden for. Produksjonen i investeringsvare -

industrien gikk betydelig ned fra januar til februar, og også forbruksvare

produksjonen viste noe nedgang. Derimot gikk råvareproduksjonen betydelig opp.



Det ujusterte indekstallet for den samlede industriproduksjon i mars lå nær

2 prosent lavere enn i samme måned i fjor. Det var særlig produksjonen av

investeringsvarer som sviktet også i mars; delindeksen for investeringsvarer

lå da 4,2 prosent lavere enn i mars 1970.

Arbeidsmarkedet er fortsatt relativt stramt, og det sesongjusterte

tallet på arbeidsløse lå på om lag samme nivå i 1. kvartal i år som i 4. kvartal

i fjor.

Etter ordrestatistikken å dømme forsterket investeringsettersporselen

seg i høstmånedene i fjor og i vintermånedene 1971, etter å ha vist tendenser

til svikt gjennom storparten av 1970. I tremånedersperioden desember-februar

lå den sesongjusterte verdiindeksen for ordrer til investeringsvareindustrien

fra innenlandske kunder 6,1 prosent høyere enn i foregående tremånedersperiode

og 2,2 prosent høyere enn i tremånedersperioden juni-august. For industrien

under ett og for forbruksvareindustrien gikk ordretilgangen noe ned fra

januar til februar, men lå likevel henholdsvis 4,8 prosent og 3,2 prosent

høyere i tremånedersperioden desember-februar enn i foregående tremånedersperiode.

Prisene viser tendens til å stige i stadig raskere takt. I mars lå

konsumprisindeksen 4,5 prosent høyere enn i samme måned i fjor, pg for januar og

februar var de tilsvarende vekstrater henholdsvis 3,8 prosent og 4,3 prosent.

Selvom dette er lavere stigningsrater enn i de andre større vest-europeiske

industrilandene, er de likevel langt høyere enn de vest-tyske myndighetene

finner å kunne tolerere. Dette er en viktig del av bakgi, unnet for de seneste

vest-tyske valutapolitiske tiltakene.

Etter sesongjusterte tall for utenrikshandelen økte både vareeksporten

og vareimporten sterkt fra januar til februar. Ujusterte tall tyder på fort-

satt oppgang i mars. For første kvartal under ett lå eksportverdien (ujustert)

15 prosent høyere enn i samme periode i fjor. For verdien av vareimporten var

den tilsvarende vekstrate 14 prosent. Det var i første kvartal et eksport-

overskott på 3,6 milliarder DM, mot 2 5 9 milliarder DM i samme kvartal i fjor.

Frankrike fortsetter produksjonsstigningenirelativt

høyt tempo, men også pris- og kostnadsstigningen er fremdeles sterk.

Industriproduksjonen har helt fra oktober i fjor vist ubrutt øking. Den

sesongjusterte offisielle produksjonsindeksen gikk opp med 1,2 prosent fra

desember til januar og videre med 0,6 prosent fra januar til februar. Fore-

liggende opplysninger tyder på at oppgangen fortsatte i mars.

Etter sesongjusterte oppgaver gikk tallet pd arbeidsløse ned fra

323 000 i januar til 320 000 i februar og 317 000 i mars. Likevel økte det

gjennomsnittlige tallet på arbeidsløse (sesongjustert) fra 306 000 i 4. kvartal

til 320 000 i 1. kvartal i dr. Tallet på ledige plasser økte fra 103 000 i



januar til 115 000 i mars og la for 1. kvartal under ett 14 prosent høyere enn i

4 , kvartal i fjor.

En undersøkelse som er utført av (aet franske statistiske sentralbyrå

tyder likevel på at industriens kapasitetsutnytting gradvis er blitt noe

redusert i løpet av det siste året. Mens 30 prosent av de spurte bedrifter i

mars i år gav uttrykk for at de hadde full kapasitetsutnytting, var den til-

svarende andel 32 prosent i november i fjor, 35 prosent i jüli og 87 prosent

i mars 1970.

På grunnlag av bedriftenes investeringsplaner venter det franske

statistiske, sentralbyrå en øking i volümet av de private investeringene i fast

kapital på 11 prosent fra 1970 til 1971.

Lønnsstigningen er fortsatt sterk. I 1. kvartal i år lå satsene for

timefortjenesten i arbeidslivet under ett 10,7 prosent høyere enn i samme

kvartal i fjor. For 2., 3. og 4. kvartal i fjor var de tilsvarende vekstrater

henholdsvis 10,1 prosent, 10,2 prosent og 10,5 prosent.

Også prisstigningen er sterk, selv om stigningstakten over året etter-

hvert ser ut til a avta noe; i første kvartal lå konsumprisindeksen i gjennom-

snitt 4,9 prosent høyere enn i samme kvartal i 1970, mens vekstratene for de to

foregående kvartaler var henholdsvis 5,8 prosent og 5,4 prosent (kronologisk).

Fra 6. mai ble kravene til bankenes innskottsreserver skjerpet.

Italia er konjunktursituasjonen nå preget av stagnasjon, til

dels også nedgang i produksjon og etterspørsel. Kapasitetsutnyttingen i

industrien er temmelig lav. Private næringsorganisasjoner angir uroen på ar-

beidsmarkedet og den langt sterkere stigning i produksjonskostnader enn

produktivitet som de viktigste enkeltårsaker.

Ujusterte tall for industriproduksjonen tyder på nedgang i I. kvartal

i år. Indeksen for produksjon pr. arbeidsdag la i mars 4,3 prosent lavere enn

i samme måned i fjor, og for hele I. kvartal under ett var nedgangen over året

2,3 prosent.

Etter prognoser for 1971 som er offentliggjort av det italienske

industriforbund vil investeringene og sysselsettingen fortsatt vise tendens til

stagnasjon i resten av året. Særlig hardt vil industrien bli rammet.

Verdien av vareimporten og vareeksporten lå i 1. kvartal henholdsvis

16,0 og 15,9 prosent høyere enn i samme kvartal i fjor. Importoverskottet

kom i 1. kvartal i år opp i 335 milliarder lire, mot 288 milliarder i samme

kvartal i 1970.

Sverige har den sterke produksjonsstigningen foreløpig opp-

hørt. Arbeidsløsheten fortsetter å oke, og etterspørselsutviklingen er svak,

både for forbruks- og investeringsvarer. Prisstigningen er fremdeles meget sterk.



Etter å ha vist så og si ubrutt stigning fra september i fjor og fram

til januar i år viste den sesongjlisterte produksjonsindeksen for industrien en

nedgang på 1,4 prosent fra januar til februar.

Tallet på sysselsatte lå i 1. kvartal 0,8 prosent lavere enn i samme

kvartal i fjor, og arbeidsløshetsprosenten var i gjennomsnitt for perioden

janûar-mars 2,5, mot 1,8 i samme periode i fjor.

Etter Konjunkturinstitutets marsbarometer d dome viser investerings-

etterspørselen tegn til svikt; ordretilgangen fra innenlandske kunder til

verkstedsindustrien gikk betydelig ned i løpet av 1. kvartal.

Også forbruksetterspørselen viser en uventet svak utviklingstendens;

omsetningsvolumet gikk betydelig ned fra 4. kvartal 1970 til 1. kvartal 1971,

seerlig for møbler og utstyr, nærings- og nytelsesmidler og for fritidsartikler

og biler.

Konjunkturbarometeret for mars tyder ellers på en generell svikt i

ordreinngangen til industrien. For praktisk talt alle bransjer var ordretil.'

gangen lavere i 1. kvartal enn i 4. kvartal i fjor, spesielt i hjemmemarkeds-

industrien, der ordreutviklingen allerede tidligere var lite tilfredsstillende.

Kapasitetsutnyttingen i industrien har gått noe ned, men ligget foi4satt på et

1107t nivå.

Stort sett har utenlandsetterspørselen holdt seg bedre oppe enn etter -

sporselen fra innenlandske kunder. I treforedlingsindustrien er likevel uten-

landsetterspørselen avgjort svak.

Ordrereservene, som allerede i desember ble ansett som små i forhold til

produksjonsnivdet,har gått ned i praktisk talt alle industrigrener utenom

verkstedsindustrien.

Også oppgaver over bedriftenes produksjonsplaner peker mot svikt i

produksjonsutviklingen og fortsatt øking av arbeidsløsheten i måpedene framover.

Tallene tyder på at konsumvareindustrien og byggevirksomheten, og tildels også

jern- og stålverk, papir- og treforedlingsindustri og grafisk in4ustri, i første

rekke vil bli rammet.

Prisstigningen er fortsatt meget sterk. Konsumprisindeksen lå i

I. kvartal 8,8 prosent høyere enn i samme kvartal i fjor.

Verdien av vareeksporten økte sterkt i I. kvartal, mens importen bare

viste moderat oppgang. Eksportverdien id for 1. kvartal under ett 21 prosent

høyere enn samme periode året for, mens den tilsvarende vekstrate for vare-

importen bare var 2,5 prosent. Den svake importøkingen henger i stor grad

sammen med lagerutviklingen og gjenspeiler ikke den underliggende tendens. Det

var i forste kvartal et eksportoverskott på 310 millioner svenske kroner, mot

et importoverskott på 1 056 millioner kroner i samme kvartal i fjor.



Det reviderte svenske nasjonalbudsjettet for 1971 viser at etterspørsels-

utviklingen hittil i år har vært atskillig svakere enn myndighetene regnet med

i fjor høst. Bruttonasjonalproduktet ventes nå a øke med 2,5 prosent i volum

fra 1970 til 1971, mens det i den opprinnelige prognose var regnet med

2,8 prosent. Fra 1969 til 1970 økte bruttonasjonalproduktet med 1,8 prosent.

Den uventede svake etterspørselsutviklingen henger bl.a. sammen med at for-

handlingene om nye lønnsavtaler har draft ut lenger enn beregnet. Statstjeneste-

mannskonflikten kan også ha spilt inn. Videre har uroen på arbeidsmarkedet etter

myndighetenes opplatniiig påvirket bedriftenes investeringstilbOyelighet;

bruttoinvesteringene ventes nå a øke med bare 3,5 prosent, mot antatt 5,0 pro-

sent i den opprinnelige prognose. Det offentlige forbruket ventes som tidligere

a øke med 4 prosent. For det private forbruket er derimot anslaget for

økingen nedjustert fra 3,0 til 2,5 prosent. Veksttakten for importen ventes nå

bli atskillig svakere enn opprinnelig antatt, nemlig 2,5 prosent, mot

4 prosent i det opprinnelige budsjett. Eksportøkingen ventes d bli omtrent som

forutsatt, nemlig om lag 8 prosent.

Som nevnt i konjunkturoversikten for mars reduserte Sveriges Riksbank

sin diskonto fra 7 prosent til 6,5 prosent 18. mars. Den 23. april ble

diskontoen redusert med ytterligere 0,5 prosentenheter til 6,0 prosent. Begge

diskontoreduksjoner ma sees i sammenheng med de aktuelle konjunkturavslappings -

tendensene i Sverige, og også med den generelle rentereduksjon i andre vest-

europeiske land.

Myndighetene har erklært at det ikke tas sikte på ytterligere lempninger

i den stramme økonomiske politikken som ble innledet ved inngangen til

budsjettåret 1970/71. Derimot vil selektive virkemidler i større grad bli tatt

i bruk. Prisstoppen vil foreløpig ikke bli avviklet.

Sambandsstatene ma oppgangen fortsatt betegnes som

svært moderat, om en ser bort fra de helt spesielle og ikke-varige faktorer

som påvirket utviklingen av etterspørsel og produksjon i 1. kvartal i dr.

Bruttonasjonalproduktet viste meget sterk øking fra 4. kvartal i fjor

til 1. kvartal i dr, med hele 6,4 prosent i volum, regnet som årlig rate.

Stigningen, som i forste rekke ma sees på bakgrunn av bilstreiken i fjor høst og

oppbyggingen av stållagrene i påvente av eventuell streik i stålindustrien, var

likevel atskillig svakere enn myndighetene hadde ventet. Fra 3. kvartal i fjor

til 1. kvartal i år steg bruttonasjonalproduktet med bare vel 1 prosent (årlig

rate).

Industriproduksjonen gikk opp fra februar til mars, men lå da fremdeles

litt lavere enn i januar. Stigningen i industriproduksjonen fra februar til

mars hang i første rekke sammen med høyere produksjon av konsumvarer.



Produksjonen av investeringsvarer og av forsvarsmateriell gikk derimot ned.

Offisielle kilder regner mod nedgang i industriproduksjonen fra mars til april.

I. kvartal under ett la industriproduksjonen 1,5 prosent høyere (sesongjustert)

enn i 4. kvartal. Dette svarer til en vekst på 6 prosent regnet som årlig rate.

økingen henger sammen med de samme faktorene som har påvirket utviklingen av

bruttonasjonalproduktet, nemlig bilstreiken i fjor host og oppbyggingen av

stållagrene. Sammenliknet med 3. kvartal i fjor gikk industriproduksjonen ned

med 3,4 prosent, regnet som årlig rate.

1. kvartal viste industriens kapasitetsutnyttingsgrad øking for første

gang på to år.	 Den li da på 73,1 prosent, mot 72,4 prosent i 4. kvartal

i fjor.

Boligbyggingen har okt sterkt siden begynnelsen av 1970. Fra februar

til mars steg tallet på igangsatte private boliger med 11 prosent og la da hele

81 prosent høyere enn bUnnpunktet i januar 1970.

Verdien av investeringene i fast kapital økte med 5,2 prosent fra

4 , kvartal i fjor til 1. kvartal i år, eller med 20-21 prosent regnet som årlig

rate. I volum svirer dette til en øking på 15,6 prosent, om en bruker nasjonal-

regnskapets prisindeks for brUttonasjonalproduktet som deflator. Den sterke

økingen i I. kvartal henger i stbi. grad saMmen med bilstreiken. Fra 3. kvartal

i fjor til 1. kvartal i ar økte volumet av bruttoinvesteringer i fast kapital

med 6,2 prosent, regnet som årlig rate.

De siste oppgavene over ordrestatistikken tyder ikke på at det kan

ventes noen vesentlig ÇDking av investeringene i de nærmeste månedene. Til-

gangen på nye ordrer til industrien gikk ned i mars, særlig for investerings-

vareindustrien. Den siste undersøkelsen av næringslivets investeringsplaner

tyder på en øking i investeringene regnet i verdi fra 1970 til 1971 på

4 prosent. Om denne prognosen slår til, vil investeringsvolumet neppe endre

seg vesentlig.

Også forbruksetterspørselen økte sterkt i 1. kvartal. Etter nasjonal-

regnskapet la verdien av privat forbruk hele 2,8 prosent høyere i 1. kvartal

i år enn i 4. kvartal i fjor (sesongjustert). Også denne økingen må imidlertid

sees på bakgrunn av bilstreiken i fjor host. Av den samlede økingen på

18 milliarder dollar i verdien av det private forbruket svarte høyere bilfor-

bruk for hele 11 milliarder.

VekstttImpoet i prisstigningen ser ut til a ha avtatt noe i de siste

manedene. Fra februar til mars økte konsumprisindeksen med 0,3 prosent, og

økingen fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år (0,8 prosent) var den laveste

for noe enkelt kvartal siden 1967.



Norge fortsetter produksjonsvekstenirelativt moderat tempo,

og arbeidsmarkedet er stramt. Samlet innenlandsk etterspørsel ligger fremdeles

på et høyt niv, men ordrestatistikken for 1. kvartal kan tyde pd at presset

fra investeringsetterspørselen nå er i ferd med d avta noe. Tendensen til

nedgang i vareeksporten er like tydelig som i vintermånedene og gjenspeiler

trolig i noen grad svikt i viktige norske eksportmarkeder. En enda sterkere

nedgang i vareimporten er derimot neppe konjunkturbestemt, men må sees på

bakgrunn av lagerutviklingen.

Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning under ett

fortsatte a gå opp i mars, og den sesongjusterte produksjonsindeksen lå i

1. kvartal 1,0 prosent høyere enn i 4. kvartal. Stigningen i totalindeksen var

resultatet av en kraftig oppgang både i delindeksen for bergverksdrift (5,2 pro-

sent fra 4. til I. kvartal) og i delindeksen for kraftforsyning (5,0 prosent),

samtidig som det var en moderat stigning i indeksen for den egentlige industri-

produksjonen (0,8 prosent). Det later ikke til at veksten i den egentlige

industriproduksjonen i de siste månedene har vist vesentlige avvik fra trenden

gjennom det siste halvannet ar, som har vært karakterisert ved en gjennomgående

vekstrate pa rundt 4 prosent pr. år.	 Veksten i industriproduksjonen fra

4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år kan stort sett fores tilbake til betyde-

lig produksjonsøking for varer for innsats i bygge- og anleggsvirksomheten

(1,5 prosent). Produksjonen av eksportvarer gikk ned med 1,8 prpsent, mens

produksjonen av innsatsvarer for andre sektorer enn bygge- og ahleggsirksom-

heten og konsumvareproduksjonen bare endret seg relativt lite (henholdsvis

-0,7 prosent og +0,3 prosent). Også for produksjonen av investeringsvarer var

stigningen svært liten, men foreløpig tyder tallene likevel ikke pa noe brudd

i den underliggende tendens til betydelig produksjonsvekst for donne varegruppen

som gjorde seg gjeldende både gjennom 1969 og 1970.

De indikatorene som foreligger for utviklingen på arbeidsmarkedet tyder

på at dette fremdeles er svært stramt. Arbeidsdirektoratets stramhetsindikator

(registrerte ledige plasser i løpet av perioden - inklusive beholdning ved

periodens begynnelse - i prosent av det tilsvarende antall arbeidssøkere) lå for

1. kvartal i gjennomsnitt på 68, mot 55 i 1. kvartal i fjor. Tallet på ledige

plasser lå 35 prosent høyere i 1. kvartal enn ett år tidligere, mens tallet på

arbeidsløse gikk ned med 15 prosent fra februar-april 1970 til tilsvarende

periode i dr. Siden offentliggjøringen av sysselsettingsstatistikken opphørte

(se forrige konjunkturoversikt), foreligger det ingen opplysninger om utviklingen

av tallet på sysselsatte lønnstakere.

Oppgavene over igangsetting og fullføring av bygg viste også for mars

høye tall for årstiden. For 1. kvartal under ett var arealet av nye bygg som

ble påbegynt i løpet av kvartalet hele 20 prosent høyere enn i samme periode



ett år tidligere, men denne høye vekstraten må sees pd bakgrunn av at igang-

settingen i 1. kvartal 1970 var noe lavere enn vanlig, trolig som en etter-

virkning av skatteomleggingen. I 4. kvartal og 3. kvartal 1970 lå de tilsvarende

arealtall henholdsvis 8,6 prosent høyere og 5,4 prosent lavere enn i de samme

perioder ett år tidligere. Det var i forste rekke boliger og industri/forret-

ningsbygg som viste sterk øking i 1. kvartal (henholdsvis 27 prosent og 31 pro-

sent). - Også arealet av fullførte bygg viste betydelig stigning og Id i

1. kvartal 29 prosent høyere enn i samme periode ett ar tidligere, mot til-

svarende rater pd 20 prosent og -1,3 prosent for henholdsvis 4. kvartal og

3. kvartal 1970. Arealet av fullførte boliger steg med 13 prosent fra 1. kvartal

1970 til 1. kvartal 1971. Dette var en litt sterkere vekst over året enn i fore-

gående kvartal og atskillig sterkere enn i 3. kvartal 1970. - Fra november i

fjor har forskjellen mellom igangsetting og fullføring av bygg gjennomgående

vært liten, og arealet av bygg under arbeid har ligget på et temmelig stabilt og

svært høyt nivå siste høst og vinter. For 1. kvartal under ett var arealet av

bygg under arbeid 4,0 prosent høyere enn i samme periode i fjor. For boliger

var den tilsvarende vekstrate 4,7 prosent.

De oppgaver som nå foreligger over ordretilgang og ordrereserver for

1. kvartal i år tyder på at investeringsetterspørselen fortsatt ligger på et

høyt nivå, men at den nå tenderer nedover. Tilgangen på nye ordrer fra innen-

landske kunder i investeringsvareindustrien (definert som jern- og metallindustrien

utenom primær jern- og metallindustri og skipsverft) lå i 1. kvartal 13 prosent

lavere enn i samme kvartal i fjor. I hvert av de fire kvartalene i 1970 lå ordre-

tilgangen fra innenlandske kunder høyere enn i de tilsvarende kvartaler ett år

tidligere, men stort sett med markert synkende vekstrater over året (fra 18 pro-

sent i 1. kvartal til 5 prosent i 4. kvartal). Nedgangen fra 1. kvartal i fjor

til I. kvartal i år kan føres tilbake til ordreutviklingen i jern- og metallvare-

industrien og i elektroteknisk industri. I maskinindustrien økte derimot ordre-

tilgangen. - Ser vi på ordrereservene i investeringsvareindustrien utenom

skipsverft, viste disse sterk og ubrutt stigning gjennom hele 1969 og 1970, men

fra utgangen av 4. kvartal 1970 til utgangen av 1. kvartal 1971 gikk de ned for

forste gang på to ar. Nedgangen var imidlertid ubetydelig, og ordrereservene

pr. 31. mars i år lå 17 prosent høyere enn på samme tidspunkt i fjor. - For

skipsverftene, der ordretilgangen bare i mindre grad gjenspeiler den konjunktur-

bestemte innenlandske investeringsetterspørselen, la både ordretilgang og ordre-

reserver - som i 1., 2. og 4. kvartal i fjor - på et uvanlig høyt nivå. -

I primær jern- og metallindustri gikk både innenlandsk ordretilgang og innen-

landske ordrereserver ned fra I. kvartal i fjor til I. kvartal i år (med hen-

holdsvis 12 prosent og 6 prosent). Utenlandsetterspørselen holdt seg derimot

bedre oppe; tilgangen pd nye eksportordrer til primær jern- og metallindustri la



i 1. kvartal 14 prosent høyere enn i samme kvartal i fjor, og ordrereservene viste

bare ubetydelig nedgang. - For de få industrigrupper utenom jern- og metall-

industrien ordrestatistikken omfatter (tekstilindustri, bekledningsindustri og

kjemisk industri) lå ordretilgangen til dels betydelig høyere i 1. kvartal i år

enn i samme kvartal i fjor. For tekstilindustrien og kjemisk industri gikk

likevel ordrereservene ned. - Hovedinntrykket av ordrestatistikken for I. kvartal

(når en ser bort fra skipsverftene) er fortsatt sterk etterspørsel både fra

innenlandske kunder og fra utlandet - men med tendens til noe redusert press fra

investeringsetterspørselen.

Oppgavene over detaljomsetningen i mars viser at detaljomsetninsvolumet

(detaljomsetningsindeksen deflatert med konsumprisindeksen) da la hele 19 prosent

høyere enn i samme måned i fjor. For hele 1. kvartal under ett var volumøkingen

15,6 prosent. Dette er en meget høy vekstrate, som trolig i betydelig grad over-

vurderer den underliggende veksttendens i det private forbruket; i 1. kvartal

i fjor la nemlig forbruket uvanlig lavt, etter de forserte konsumkjøp i de fore-

gående måneder for innføringen av merverdiavgiften. Sammenliknet med 1. kvartal

1969 viste omsetningsvolumet i 1. kvartal i ar en stigning på 8,2 , prosent

svarende til 4,1 prosent pr. år. Stigningen i de to foregående kvartaler fra de

tilsvarende perioder to år tidligere var 5,0 prosent pr. dr for 3. kvartal og

4,6 prosent pr 0 ar for 4. kvartal. Også denne stigninger  er forholdsvis høy.

De siste ukers valutapolitiske utvikling i Vest-Europa vil neppe alene

innvirke vesentlig på den tendens til svakere veksttakt i prisutviklingen for

norske forbruksvarer som har gjort seg gjeldende hittil i dr. (Se forrige

konjunkturoversikt.) Eventuelle virkninger kan komme gjennom dyrere import fra

de landene som er berørt av kursoppgang (i første omgang Vest-Tyskland, Nederland,

Sveits og Østerrike) og kanskje også gjennom prisforhøyelser på tilsvarende norske

procukter. Vareimporten fra disse fire landene utgjør om lag en fjerdedel av

Norges samlede vareimport. Regner vi samme andel for tjenesteimporten, betyr

dette at import fra disse fire landene bare svarer for 5 prosent av samlet norsk

vare- og tjenestetilgang. For varer og tjenester til privat forbruk er andelen

enda lavere, fordi en stor del av importen fra de fire nevnte land er kapital-

varer. Virkningen av stigningen i valutakursene for disse landene på den norske

konsumprisindeksen vil derfor trolig bli forholdsvis beskjeden, i hvert fall pd

kort sikt.

De sesongkorrigerte tallene for verdien av utenrikshandelen i april viser

betyLielig nedgang fra måneden for både for vareeksporten og vareimporten. Både

de svært høye marstallene og de lavere apriltallene md imidlertid vurderes på

bakgrunn av at påsken falt i mars i fjor, mens den i år falt i april. For vare-

eksporten (uten skip) er den underliggende veksttendensen fortsatt svak; fra

firemånedersperioden september-desember i fjor til januar-april  i r gikk



eksportverdien ned med hele 3,5 prosent. Regnet i volum var nedgangen enda

sterkere; fra 14
. kvartal til 1. kvartal steg eksportprisindeksen med 1,9 pro-

sent. Også for vareimporten fortsattc, nedgangen; importverdien (uten skip) la
etter sesongkorrigerte oppgaver hele 7,1 prosent lavere i januar-april enn i

foregående firemånedersperiode. For vareimporten er nedgangen neppe i vesentlig

grad konjunkturbestemt, men ma sees i sammenheng med lagerutviklingen.

Utenriksregnskapet for 1. kvartal 1971 viste et driftsunderskott på

245 mill.kr., mot et underskott på 60 mill.kr. i samme periode i fjor. økingen

i driftsunderskottet henger i første rekke sammen med betydelig oppgang i vare-

importen, som på langt nær ble oppveid av eksportøking. Også nedgang i skips-

eksporten bidro atskillig til økingen i det samlede driftsunderskott, mens

stigning i nettovalutafraktinntektene trakk i motsatt retning. De totale netto

gull- og valutabeholdninger økte med 41 mill.kr. i løpet av 1. kvartal.

Tall til ajourføring av cliagrammeme for konjunkturindikatorer for Norge som stod

i konjunkturoversikten i SU nr. 13, 1971.

Diagram 1: Mars 164

Diagram 2:	 For eksport: mars 225

For investering: mars 183

For konsum: mars 128

Diagram 3:	 April 12,3

Diagram 5: Primær jern- og metallindustri i alt: 1. kvartal 323

Annen jern- og metallindustri (unntatt skip)

For eksport: 1. kvartal 193

For hjemmemarked: 1. kvartal 150

Diagram 6: Primær jern- og metallindustri: 1. kvartal 347

Annen jern- og metallindustri (unntatt skip):

1. kvartal 258

Bekledningsindustri: 1. kvartal 145

Tekstilindustri: 1. kvartal 99

Diagram 7:	 Nytt basisår 1970 7: 100

Detaljomsetningsvolum: januar 87,4, februar 83,4,
mars 97,2

3 måneders bev. gjennomsnitt: januar 101,5, februar 89,3

Diagram 8:	 Eksport: april 1 285

Import:	 april 1 857

Diagram 9: Februar 402

Diagram 10:	 I alt: mars 5 742

Boliger: mars 2 918



Aktuelle  konjunkturtall for Norge

(Relative tall. Gjennomsnittlig månedstall 1970 r. 100) 4)

Jan.-mars

1970	 1971

Mars	 Jan.	 Feb.	 Mars

1970	 1971

Sysselsettingt
I alt	 .....	 ..............	 97,7	 100,6	 97,2	 101,4	 99,9	 100,4
Industri o66406.60•60,060040-o.0,011 .......	 97,5	 100,5	 97,0	 101,4	 100,0	 100,2
Bygge- og anleggsvirksomhet .. .• • • • • 0 , • 	 97,1	 98,2	 94,6	 101,7	 96,5	 96,5

Arbeidsløyse:
I alt ....... ..... ..... . oo.w..,.• es* 	 154,7	 128,8	 133,6	 149,6	 124,0	 112,8

	

Jordbruk og skogbruk ....... ..... ..... 169,7	 127,3	 163,6	 136,4	 118,2 127,3
	Industri, bygge- og anleggsvirksomhet. 161,6	 136,6	 143,1	 161,1	 129,2 119,4

Industriproduksjon:
Hele industrien .. soseeee.o.sowebews 	 98,1	 108,6	 93,1	 101,9	 110,7	 113,2
Produksjon etter anvendelse:
Eksport ... . . ...... ... . . ... ... . ... ... 	 96,2	 106,1	 96,4	 98,2	 107,7	 112,3
Konsum.. ... .............. . 	 .... 	 97,2 	 104,7 	 93,8 	 96,1 	 107,0 	 110,9
Investering ....wows.-- ....... 	 99,6	 114,1	 91,1	 106,5	 114,9	 120,8
Vareinnsats i bygg og anlegg . ........ 	 94,9	 108,5	 90,4	 100,6	 111,9	 113,0
Vareinnsats ellers ........... . ...	 97,7	 105,9	 93,8	 99,3	 108,9	 109,6

Byggevirksomhet:
Bygg satt i gang, boliger  	 60	 78	 58	 79	 84	 72
Bygg satt i gang, industribygg ...  	 65	 85	 21	 95	 101	 60
Bygg under arbeid, boliger ..........• 	 99 	 104 	 97 	 104 	 105 	 103
Bygg under arbeid, industribygg 6666 • 	 99 	 109 	 99 	 110 	 111 	 107•

2)
Detaljomsetning:

alt	 98,0	 105,3	 74,0	 138,0	 91,0	 87,0

Utenrikshandel:
Eksportverdi, uten skip ........ ..... .	 91	 106	 91	 97	 97	 124
Eksportverdi, i alt

.................
	 94	 101	 93	 94	 87	 124

Importverdi, uten skip ....... ........	 87	 102	 87	 99	 95	 112
Importverdi i alt ..... ....... MOW, 	 87	 100	 88	 98	 90	 110
Innførselsoverskott, i alt .......... .	 72	 96	 78	 108	 97	 83
Eksportvolum, uten skip ... • • • . • • • • • . •	 93	 100	 • •	 ..	 66 	 66

Importvolum, uten skip .... . .... * WOW 	 90	 99	 • •	 • •	 ..	 ..

Sjøfart:
Turfrakter, tørrlastskip .............	 93	 82	 101	 90	 81	 74
Turfrakter, tankskip 60606600-6646.6•6.6.6. 	 70 	 .85 	 74 	 106 	 79 	 71
Opplagte skip
	

33 	 67 	 33 	 33 	 100 	 67



Jan.-mars

1970

Mars 	 Jan. 	 Feb. 	 Mars

1971	 1970	 1971

Aktuelle konjunkturtall for Norge (forts.)
4)Relative tall. Gjennomsnittlig månedstall 1970 = 100)     

Offentlige finanser:

	

Innbetalt alminnelig omsetningsavgift .	 68	 93	 42	 35	 203	 42

renger og kreditt:
	Valutabeholdning2)- .......S..........s..	 94	 102	 94	 103	 104	 99

	

Innenlandsk utlån til andre enn banker. 	 95	 103	 97	 100	 103	 106
Forretningsbanker, intskott fra andre

	enn baner ..............• ***** 'awe 	 95	 112	 96	 113	 111	 112

	

Forretnanker, likvide beholdninger	 113	 112	 124	 153	 90	 92

	

Postgiro, ootning .....0.•.••••••••••• 	 78	 111	 76	 95	 120	 116

	

Apnede ak 1 701: , forhandlinger • • • . • • 4 • • • • •	 67	 100	 33	 167	 67	 67

	

85	 125	 87	 131	 129	 116„.	 )Aksjeindes-	 • • • • . • ••••••••••••• ***** •

Priser:
	Eksportpriser, uten skip .. . . .. **** ....	 98	 105	 .. 	 .. 	 .. 	 ..
	Importpriser, , uten skip ..••••• **** ....	

1
97	 104	 .. 	 .. 	 ..

en s	
..

Bytteforhold, uten 	... .... ..•	 . . • . .	 00	 101	 ..	 ..	 ..	 ..
E ngrosprisindeks .... . •	 ........ ******	 98	 103	 98	 103	 103	 103

	Konsumprisindeks .••••••••.•• ***** •••••	 98	 105	 98	 104	 104	 105

1) Gjelder månedene november-januar 1970-71.
2) Gjelder månedene desember-februar 1970-71.
3) Gjelder månedene februar-april.
4) De årsgjennomsnitt som relativtallene i denne tabellen bygger på

er gjengitt i Statistisk månedshefte, side +4 og 175.



Utenriksregnskap  for 1. kvartal 1971. Foreløpige tall

(Forrige melding ble offentliggjort i SU nr. 15/16, 1971)

Statistisk Sentralbyrås foreløpige oppstilling av utenriksregnskapet for

1. kvartal 1971 viser et underskot på driftsregnskapet på 245 mill.kr. mot

60 mi1i.kr. i 1. kvartal 1970 .	 Regnet uten import Air skip, ,eksport av

eldre skip og skipsfartens fraktinntekter og utgifter, var driftsunderskottet 239

mill.kr. høyere i 1. kvartal 1971 enn i samme periode i fjor. Underskottet på

driftsregnskapet i 1. kvartal 1971 og en netto utgang av kortsiktig kapital på

250 mill.kr. ble dekket av en netto inngang av langsiktig kapital på 311 mill.kr. og

en ny tildeling av spesielle trekkrettigheter i IMF på 184 mill4kr. Norges Banks og

forretnings- og sparebankers netto gull- og valutabeholdninger viste en oppgang på

314 mill.kr. fra utgangen av 1970 og utgjorde ved utgangen av mars 1971 6 045 mill.

kr. Andre sektorers netto valutabeholdninger viste en nedgang på 273 mill.kr. fra

utgangen av 1970 og utgjorde ved utgangen av mars 1971 1 565 mill.kr.

For varer og tjenester i alt var det i 1. kvartal 1971 et importoverskott på

85 mill.kr, mot et eksportoverskott på 95 mill.kr. i 1. kvartal 1970. Importverdien

økte i alt med ca. 1 370 mill.kr. Vareimporten uten skip økte med vel 865 miMkr.,

skipsimporten gikk fled med om lag 45 mill.kr., skipsfartens utgifter i utlandet økte

med 425 - mill.kr., og andre tjenester (inkl , reisetrafikk) viste en oppgang på ca. 125

mill.kr. Verdien av eksporten gikk i alt opp med vel 1 190 mill.kr. Vareek8porten

medregnet nye skip økte med - om lag 665 rni1lk. , eksport air eldre skip gikk ned med

da. 360 mill.kr., bruttofrakter opptjent i skipsfart gikk opp med 795 mill.kr., og

andre tjenester (inkl. reisetrafikk) økte med vel 90 till.kr.

For varer og tjenester sett under ett var det fra 1. kvartal 1970 til 1. kvartal

1971 en prisoppgang på knapt 11,5 prosent for eksporten og ca. 8,5 prosent for

Importen. Endringen i det totale bytteforhold . (forholdet mellom eksportprisnivå og

importprisnivå) viste således vel 2,5 prosent bedring. I det rene varebyttet - (uten

skip) viste bytteforholdet vel 1 prosent bedring.

For renter og stønader var det et underskott på 160 mill.kr. 1 I. - kvartal 1971

mot 155 mill.kr. i 1. kvartal 1970.

.Av brutto langsiktig kapitalinngang i 1. kvartal 1971 på 1 466 mill.kr. var

1 142 mill.kr. låneopptak i utlandet. 107 mill,kr. var lineopptak av offentlig for-

valtning, 105 mill.kr. av finansinstitusjoner, 580 mill.kr. av rederier og 350 mill.

kr. av andre sektorer (inkl. offentlige foretak) .

Nettoopplåning i utlandet for•skipsfart•viste storre avdrag på lin enn opptak

av lån, og var 	i 1. kvartal 1971.



-168
-82

-103
-212

4 -172
46 -128
24 -127

-33 -179

41 -606 -565

-150
-165
-80

-140

-42 -108
-5 -160
18 -98

-34 -106

-155
-180
-85

-135

-47 -108
-7 -173
-3 -82

-19 -116

-5184 760	 759	 -548 35 -553

• • • • .

-1 200
-1 424
-1 335
-1 218

632	 6 015	 1 042 	 1 495	 -63 -472	 -535

-4 947I alt 	

1 240	 191	 96
1 190	 194	 80
1 145	 301	 201
1 185	 73	 -925

-4 511alt .. . • • • . • • •

-204	 1 945	 172	 -851. kvartal ..... -1 998
1) Omfatter også varer utenom handelsstatistikken.
2) Omfatter også reisetrafikk.

Tabell 1. Saldi i driftsregnskapet overfor utlandet. Mill.kr.

Rente- Over-

Netto 	Andre port-
Eks-	 og	 skott
port- Sto-	 sto--	 påVarer 	SkipSkip Valuta- tjen-	 Renter
over- nader	 nads- drifts-

frakter ester
skott	 over- regn-

skott skapet 

1 9 6 5:

1. kvartal
2. kvartal ..
3. kvartal	 • •
4. kvartal ..

I alt	 - • • • • .

1 9 6 7:

1 1 kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal

I alt

1 9 6 8:

1. kvartal • • .• • -1 236
2. kvartal • • • . • -1 228
3. kvartal ..	 -1 152
4. kvartal	 -1 331

1. kvartal ..... -1 126
2. kvartal ..... -1 653
3. kvartal .. . . . -1 458
4. kvartal 	  -1 957

1 9 7 0:
*

1. kvartal ..... -1 688
2. kvartal ..	 -2 218
3. kvartal .. • -1 904
4. kvartal	 • -2 561

	-318	 1 620	 265	 331

	

-395	 1 485	 226	 88

	

-221	 1 720	 264	 611

	

173	 1 565	 211	 618

-761	 6 390	 966	 1 648

	

337	 1 390	 224	 825

	

384	 1 495	 264	 490

	

108	 1 540	 370	 560

	

-197	 1 590	 184	 -380

	

2	 1 575	 206	 95

	

_	 1 830	 228	 -160

	

169	 1 925	 345	 535

	

-970	 2 080	 231 -1 220

-68

129
-1 046

-1 066

-869
-616
-103

158

-1 430

163
6

508
406 

1 083

675
325
480

-520

960

-60
-340

450
-1 355

-14 -125
-3 -137
35 -114
33 -127

51 -503

-9 -155
-15 -146
28 -100
31 -152

-164
-161
-72

-121

-245-45 -115 -160

I alt	 ..... .	

•	

-6 194

19 6 6:

1. kvartal ... . . -1 028
2. kvartal ..... -1 047
3. kvartal . . . . . -1 016
4. kvartal . . . . . -1 420

-307
-257
-229
-763

-1 556

-911
-1 095

-911
-978

-3 895

-424
-401
-469
-393

-1 687

1 110	 154	 -71
1 115	 189	 -192
1 185	 198	 3
1 210	 143

4 620	 684	 -278

-800
-451
-447
-504

-2 202

1 115	 217	 -668
1 155	 243	 -477
1 525	 264	 7
1 905	 118	 301

5 700	 842	 -837

-46 -155
10 -149
31 -141
40 -183

35 -628

-J-210
-332
-76

-112

-730

-139
-140

-79
-94

-452

-201
-139
-110
-143

-593O ,00 	-5177



Tabell 2. Utenriksregnskap for 1. kvartal 1971. Foreløpige tall. Mill.kr.

1. kvartal
Hovedresultater

Overskott (underskott -) på driftsregnskapet uten import av skip,
eksport av eldre skip på netto valutafrakter av skip i utenriksfart

Ekport av eldre skip - import av skip ..... ............... 00000
Netto valutafrakter av skip i utenriksfart ................. . • • • • • . • •
Overskott (underskott -) på driftsregnskapet	 ........ 	 .......

Motpost for endring i totale netto gull- og valutabeholdninger ikke
forårsaket av transaksjoner ....... ..... ....... ..... . . • • • • • • • • • • • • •

Nedgang (oppgang -) i Norges nettogjeld til utlandet ......
Netto inngang (utgang -) langsiktige kapitaltransaksjoner ..... .
Netto reduksjon Coking -) av netto gull- og valutabeholdningene .
Netto inngang (utgang -) andre kortsiktige kapitaltransaksjoner

..

1970	 1971

	

-1 518	 -1 757
-117	 -433

1 575	 1 945

	

-60	 -245

185
	

184

125	 -61

-134
	

311

-217	 -41

226	 -209

1. kvartal

I. Driftsregnskap

A. Varer og tjenester
1)

1. Varer . ....
2. Skip nybygde	

••••• • .... • ... ••* ..

.... . • . • • • ••••••••4•00 ... • . •••

3. Skip, eldre .......................... .. .

4. Bruttofrakter/utgifter ved skipsfart . 	
5• Reisetrafikk e•e•O•e••••eee•• • • 0 • • • • 0 • • .....

6. Andre tjenester ...... •••••••-•ite•••e e ee e • • ••

A. i alt ..... 7 531

Eksportoverskott	 ....... ..... ...........	 95
Importoverskott	 •• . .	 •• e ••••••••4

B. Renter og stønader

1. Renter	 .......	 4 e ..... o..

2. Stønader ...,... coo* •eelle *i.e.	 . 41, • • • • • • . •

B. i alt
	

307

Rente- og stønadsunderskott ... . ...........

Overskott på driftsregnskapet ... • . • • ..... tø•••*•

Underskott på driftsregnskapet ...................

II. Motpost for endring i totale netto gull- og
valutabeholdninger ikke forårsaket av transaksjoner
A. Tildelte spesielle trekkrettigheter i IMF	

•	

180
B. Endring av valutakurser ......... 	 • 0 • 0 • • • • 0 • •

	C. Omvurdering av verdipapirer ellers . • .. • .......	 5

	II. i alt • • • • • 	185 

7 436

60

8 723

•

223

311

6 087

413

173

1 540

199

396

8 808

85

338

88 	 133

471

160

245•

184

184

	3 532	 5 220	 4 089

	

119	 617	 229

	

515	 15	 153

	

2 690	 1 115	3'-85

	

141	 147	 155

	

534	 322	 612

	230
	

338

	

77	 124

1970	 1971
Eksport/ Import/ Eksport/ Import/
Inngang Utgang Inngan Utgang

462

155

Nedgang (inng.)/oppgang (utg.) i Norges
nettogjeld til utlandet .. ø • • • • .... • • IS	 . . ...	 125

	
61

Omfatter også varer utenom handelsstatistikken.



109
107

107
2

113
105

8
1 244

930
86

580
264
134

21
116

43

94
94
30
64

56
47

1 005
505

21
431

53
20
46

102
332

Utenriksregnskap for 1. kvartal 1971 (forts.)

1. kvartal

1970

III. Kapitalregnskap
A. Langsiktige kapitaltransaksjoner

(i) Offentlig forvaltning ..... . • .. • • • •• • • •s 	 4	 51
a. Lan fra utlandet ....... 	 -	 51

1. Staten	- 	 29.................... 	
2. Kommuner . ..... ... . • ... • . • • • • • • • . • • 	 -	 22

b. Andre finansobjekter .... . • • •••• b••••• 	 4	 ."*

(ii) Finansinstitusjoner .....	 • • • • • • .... • . • . . • • • • •	 32	 150
a. Lån fra utlandet ..... . . • • • . • • • 0••••• . 	 16	 80
b. Andre finansobjekter ..... ...— • • • . • • .	 16	 70

	

(iii) Andre innenlandske sektorer . 000.64.00W 	 793	 762
a. Lån fra utlandet ...... • • • . • • • ••••••••	 606	 497

1. Offentlige foretak .... ..... .. 	 86	 19
2. Rederier .... .... . . ... 	 481	 417
3. Andre .............  	 39	 61

b. Direkte investeringer i Norge .. .  	 35	 13
C. Norske investeringer i utlandet WOO  	'.".	 58
d. Lån til utlandet .. ..... .  	 109	 147
e. Andre finansobjekter . • .. • ...• .. • • . • •  	 43	 47

1971

Inngang Utgang 	Ut an

A . i alt 0000*

Langsiktige kapitaltransaksjoner netto

829 963	 1 466

134	 311

1 155    

B. Kortsiktige kapitaltransaksjoner
(i) Offentlig forvaltning ... • 000.060 ..... 0.0 	 ..* 	 10	 9	 6

(ii) Finansinstitusjoner ... . .... 040 WOW, 	 2 918	 2 985	 1 820	 2 261

	

1. Norges Bank . .... . 00e 0,0•6 ..... 0000•06 	 457	 249	 126	 639
a. Fordringsreduksjon (inng.)/Oking

	(utg.) ... ..... ... ..... ..........	 444 	 204 	 - 	 565
b. Gjeldsøking (inng.)/reduksjon(utg.)	 13	 45	 126	 74

	

2. Forretnings- og sparebanker .......... 	 2 425	 2 703	 1 673	 1 588
a. Fordringsreduksjon (inng.)/esking

	

(utg.) .......................... 	 394	 32	 333	 95
b. Gjeldsøking (inng.)/reduksjon(utg.)	 2 031	 2 671	 1 340	 1 493

	

3. Andre finansinstitusjoner .......... . . 	 36	 33	 21	 34
a. Fordringsreduksjon	

_
(inng.)/oking

(utg.) 	 3	 21-

b. Gjeldsoking (inng.)/reduksjon(utg.)	 36	 30	 21	 13

	

(iii) Andre innenlandske sektorer —.wow.. •	 431	 448	 558	 264
a. Fordringsreduksjon (inng.)/oking

	

(utg.) **woe ..... se•soo0.,06so. 	 34	 256	 136	 45
b. Gjeldsøking (inng.)/reduksjon(utg.)	 397	 192	 422	 219

(iv) Andre kortsiktige kapitaltransaksjoner og
	statistiske feil .... ow000soOme•IO 	 103	 -	 106

	B. i alt .. . ..	 3 452	 3 443	 2 387	 2 637

Kortsiktige kapitaltransaksjoner netto 	 9	 250
Av dette netto øking (utg.)/reduksjon(inng.)
av netto gull- og valutabeholdningene
(se spas.) ....	 ............ .....

Netto kapitaltransaksjoner i alt	 • • • • • • • ••• • • • • • •

(217 )
	

(41)

125
	

61



2. Reserveposisjon i IMF ...........
3. Spesielle trekkrettigheter i IMF
4. Bankinnskott i utlandet og utenlandske verdi-

pa pirer ••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••

b. Utenlandske kroneinnskott i Norges Bank ..........
II. Forretnings- og sparebankers netto valutabeholdninger

(a-b-c) ••••••••••••••••••••• • • • • .•••••••••••••••••••
a. Bankinnskott i utlandet ..•••••••••••••••••.••••••
b. Kortsiktige valutalån fra utlandet . • • • • • • • . • OO

•••••••••• • • •

••••••••••••••

OO

-108 	 -69 	 498 	 619

95 314
-273 

4 978
2 138 

6 045
1 565122  

	330 	 -221	 4 483	 3 938

	

205	 -95	 2 761	 2 488

	

125	 -126	 ' 1 722
	

1 450

	

83	 178
	

623
	

923

Utenriksregnskap for 1. kvartal 1971 (forts.)

Endring	 Beholdning
1/1-	 1/1-	 Pr.	 Pr.
31/3	 31/3	 31/3

	
31/3

1970	 1971	 1970
	

1971
Spesifikasjoner:

Netto gull- og valutabeholdninger
I. Norges Banks netto gull- og valutabeholdninger (ab)

a. Offisielle gull- og valutareserver etter IMF-
definisjonen (1+2+3+4)
1. Gull .............. *	

••••

**** 0, 0100,04,0 *

•••••••••••• •

OOOO ••••••••••

	-209	 446	 4 752	 6 156

	

-205
	

439
	

4 866
	

6 229

	

10	 -
	 191
	

167

	

35	 -126
	

656
	

722

	

194
	

198
	

194
	

392

	

-444
	

367	 3 825	 4 948

	

4	 -7	 114	 73

	

304	 -132
	

226	 -111

	

-359	 -333
	

1 962
	

1 695

	

-555	 -132
	

1 238
	

1 187
c. Utenlandske kroneinnskott i forretnings- og spare-

banker •••••••••0•0•0•••••••••••••••••••••••••••••

III. Norges Banks og forPetnings- og sparebankers netto
gull- og valutabeholdninger (ItII) ................

IV. Andre sektorers netto valutabeholdninger (a-c-d)
n	 v	 oa. Bankinnskott i utenlandsk valuta g utenlandske

verdipapi rer (b+c) ospolle..4.04•#•••••••••so .Oso mo,

b. Bankinnskott i utlandet og Utenlandske verdi-
papirer e ••• • ••••• 64••••• OOOOOOO ••••••• OOOOO ••••••

Ç. Bankinnskott i utenlandsk valuta i norske banker
(inkludert i	 ............. o..........

d. Körtsiktige valutalån fra utlandet •••••••••••••••

V. Totale netto gull- og valutabeholdninger (III+IV) • .4 217 417116 7 610       

kvartal

1971

-79

693
483
-12
277  

1970

Nettoopplaning i utlandet for skipsfart 0000000000,0000.40
Av dette:

Rederienes opptak av lån .... 000 OOOOO 0000000 	
- Rederienes avdrag på lån	 ..... ............. 	
Finansinstitusjonenes opptak av lån for rederier (netto)
- Øking i rederienes forskottsbetalinger ved skipsimport

Utlån (netto) ved eksport av nybygde skip ....... .. ..
Utlån (netto) ved eksport av eldre skip .......... 

68

560
428
-45
19 

-36
56 -37      

Netto kapitalinngang fra utlandet
1. Netto kapitalinngang til statsforvaltningen .....
2. Netto kapitalinngang til finansinstitusjoner • • .....
3. Netto kapitalinngang til rederier	 .... 	 .....

4. Netto kapitalinngang til kommuner og andre offentlige
og private foretak') •••••••■••••••••••••••••••••••••

Total netto kapitalinngang (1+2+3+4) ................ .. ...
,

1) Inkluderer statistiske feil.

	-35 	 -25

	

-185	 -384

	

-109
	

6

	

204
	

464

	

-125	 61 	



Nasjonalregnskap. 1. kvartal 1971.  Foreløpige tall

(Forrige melding ble offentliggjort i SU nr. 17, 1971)

Statistisk Sentralbyrås nasjonalregnskapstall for 1. kvartal 1971 viser

en øking i bruttonasjonalproduktet i faste priser på 8,7 prosent fra 1, kvartal

1970 til I. kvartal 1971. Veksten i bruttonasjonalproduktet er påvirket av at

påsken i år falt i 2 , kvartal mot i 1 , kvartal i fjor. Privat konsum gikk opp

med 10,2 prosent. Bruttoinvesteringene i bygg og anlegg økte med vel 10 prosent

fra I. kvartal i fjor. Bruttoinvesteringene i skip og biter steg med omlag 30

prosent, og bruttoinvesteringene i maskiner og transportmidler uten skip gikk opp

med vel 7 prosent. De samlede bruttoinvesteringer i fast kapital viser en

øking på 12,9 prosent fra 1. kvartal 1970 til 1. kvartal 1971.



Bruttonasjonalprodukt etter anvendelse. 1961-priser

Bruttoin- Lag- Eks-
Offentlig vestering i er- port- Eksport 	Import

konsum	 fast real- end- over-
kapital 	ring skott 

Brutto-
nasjonal-
produkt

Privat
konsum

1967

1.kv.

2.kv.

3.kv.

4.kv.

1968

1.kv.

2.kv.

3.kv.

455

1969
*

1.kv.

2.kv.

3.kv.

4.kv.

1970
*

1.kv.

2.kv.

3.kv.

4.kv.

1971
*

1.kv.

Pro- 	 Pro- 	 Pro- 	 Pro- 	 Pro- 	 Pro-
Mill. sent- Mill. sent- Mill.sent- Mill.sent- Mill. Mill. Mill.sent- Mill.sent-
kr. 	 vis 	 kr. 	 vis 	 kr. vis 	 kr. vis 	 kr. 	 kr. 	 kr. vis 	 kr. vis

end- 	
1)1) 	 end-1) 	 end- 1)	 end- 	 end-1) 	 end-1)

	ring 	

52196 5,6 26755 4,4 6093 8,0 20654 10,1 	 652 -1958 23582 10,4 25540 12,3

12110 4,1 	 5913 4,0 1493 6,8 5028 16,7 	 336 -660 5591 	 7,7 6251 17,0

12626 6,5 	 6669 5,8 1513 6,3 5260 18,0 -396 -420 5987 13,0 6407 20,3

14181 4,5 	 6783 4,0 1558 12,9 4810 	 3,7 1257 -227 5829 	 8,4 6056 12,6

13279 7,4 	 7390 3,7 1529 6,1 5556 	 2,7 -545 -651 6175 12,5 6826 2,1

54274 4,0 27807 3,9 6374 4,6 19470 -5,7 	 4
	

619 26081 10,6 25462 -0,3

12815 5,8	 6185 4,6 1526 2,2 4g12 -2,3	 104
	

88 6320 13,0 6232 -0,3

12865 1,9	 6910 3,6 1607 6,2 5186 -1,4 -842
	

4 6447 	 7,7 6443 0,6

14786 4,3 	 7015 3,4 1630 4,6 4727 -1,7 1199
	

215 6322 	 8,5 6107 0,8

13808 4,0 	 7697 4,2 1611 5,4 4645 -16,4 -457
	

312 6992 13,2 6680 -2,1

56572 4,2 29983 7,8 6787 6,5 18735 -3,8 	 247 	 820 27525 	 5,5 26705 4,9

13363 4,3 	 6597 6,7 1637 7,3 4169 -15,1 	 148 	 812 7042 11,4 6230

13298 3,4 	 7254 5,0 1777 10,6 4536 -12,5 -619 	 350 6859 	 6,4 6509 1,0

15350 3,8 	 7474 6,5 1651 1,3 4615 -2,4 1334 	 276 6722 	 6,3 6446 5,6

14561 5,5 	 8658 12,5 1722 6,9 5415 16,6 -616 -618 6902 -1,3 7520 12,6

58538 3,5 30579 2,0 7046 3,8 21327 13,8 1999 -2413 27982 	 1,7 30395 13,8

13504 1,1 	 6528 -1,0 1699 3,8 4806 15,3 	 621 -150 6674 -5,2 6824 9,5

14160 6,5 	 7611 4,9 1844 3,8 5211 14,9 	 46 -552 7192 	 4,9 7744 19,0

15753 2,6 	 7686 2,8 1715 3,9 5125 11,1 1284 	 -57 6927 	 3,0 6984 8,3

15121 3,8 	 8754 1,1 1788 3,8 6185 14,2 	 48 -1654 7189 	 4,2 8843 17,6

14682 8,7
	

7196 10,2 1793 5,5 5426 12,9 	 750 -483 6950 	 4,1 7433 8,9

1) Den prosentvise endring er fra tilsvarende periode gret for.



Mill.kr.Mill.kr.

Bruttonasjonalprodukt
Relative
tall.
Gj.snitt
1961=100

Privat konsum
Relative
tall.
Gj.snitt

1961=100

•• .- • .. 0 - 0 . • .. • • ••

•• • . . ... 0• •• 0 0• . . ...

•• .. 0 • 0•0 . 0 . 0 • • • • • • •

••••o ..... ••••••6•••

• •• •••	
°•

0 - • ...

OOOOO •0••0•0••0 .....

••••••0•0••• OOOOO •••

.• OOOOOO •••0•00 OOOO

1969 	 1. kv.

2, kv.

3. kv.

4. kv.

13 854 	 141,2 	 7 140 	 134,3

14 089 	 143,6 	 7 425 	 139,7

14 150 	 144,2 	 7 544 	 141,9

14 261 	 145,4 	 7 497 	 141,1

1970 	 1. kv.

2. kv.

3. kv.

4. kv.

14 472 	 147,5 	 7 619 	 143,3

14 492 	 147,7 	 7 519 	 141,5

14 782* 	7 728*

	

150,7* 	145,4*

(15 147) 	 (154,4) 	 (8 118) 	 (152,7)

Sesongutjamnede nasjonalregnskapstall. 1961-priser

1963	 1. kv.	 ••••••	 •••••0••••
	 10 399	 106,0	 5 565

	
104,7

2. kv. ••••••• 66666 ••••••••	 10 577	 107,8	 5 676
	

106,8

3. kv. •••• OOOOO ••0•0•••••• 	 10 729 	 109,4 	 5 733
	

107,9

4 • kv. •••••••••••• OOOOO •••	 10 900 	 111,1 	 5 782
	

108,8

1964	 1. kv. ....0000.00.00 OW . .	 11 063	 112,8	 5 822	 109,5

2. kv. ...... 	 .........,.. 	 11 162	 113,8	 5 896	 110,9

3. kv. . .....	 ...........	 11 342 	 115,6 	 5 952 	 112,0

4. kv . ...... 1111 476 	 117,0 	 5 973 	 112,4

1965 	 1. kv. ............ ... OOOOO 	 11 590 	 118,1 	 6 055 	 113,9

2. kv. ... ........... . . . . . . 	 11 765 	 119,9 	 6 112 	 115,0

3. kv. .0.000.000•0000000. 0 	 11 893 	 121,2 	 6 171 	 116,1

4. kv. .... OOOOOO ... . OOOOO • 	 12 011 	 122,4 	 6 213 	 116,9

1966 	 1. kv. 00... OOOOO .0 olboolif. . 	 12 204 	 124,4 	 6 289 	 118,3

2. kv. . ............... . . . . 	 12 325 	 125,6 	 6 390 	 120,2

3. kv. OOOOOO ............. . 	 12 375 	 126,1 	 6 428 	 120,9

4. kv. ... OOOOO . --ow-. 	 12 558 	 128,0 	 6 508 	 122,4

1967 	 1. kv. ... ........... 0000 	 . a 	 12 731 	 129,8 	 6 596 	 124,1

2. kv. .. OOOOO .......... . . . 	 12 926 	 131,7 	 6 655 	 125,2

3. kv. .................. . . 	 13 2016 725

	

134,5 	 126,5

4. kv. OOOOOO .. OOOOO ....... 	 13 265135,2 	 6 791 	 127,8

1968 	 1. kv. ..... ...... ... ..... . 	 13 333 	 135,9 	 6 840 	 128,7

2. kv. ei ...... 000 0.00000. . 	 13 508 	 137,7 	 6 897 	 129,8

3. kv. ...... ............. . 	 13 646 	 139,3 	 7 000 	 131,7

4. kv. .................. . . 	 13 758 	 140,2 	 7 093 	 133,5

1971	 1. kv. ••6•••••••.....0•••• 	 (15 268) 	 (155,6) 	 (7 805)
	

(146,8)



Utenrikshandelen i april 1971. Foreløpige tall

Statistisk Sentralbyrås foreløpige oppgaver over verdien av utenriks-

handelen uten skip i april 1971 viser en innførsel på 1 913 mill.kr. og en

utførsel på 1 259 mill.kr. I mars var innførselen 2 197 mill.kr0 og utførselen

1 583 mill.kr.

april 1970 viste oppgavene over verdien av utenrikshandelen uten skip

en innførsel på 2 144 mill.kr. og en utførsel på 1 412 mill.kr.



Engrosprisindeksen pr. 15 april 1971 (1961-7 100) 

(Forrige månedsmelding ble offentliggjort i SU nr. 17, 1971)

Statistisk Sentralbyrås engrosprisindeks pr. 15. april 1971 var uendret

fra måneden for, 131.

Engrosprisindeks (prisindeks for forstegangsomsetningen innen landet). 1961 = 100

Mars
	

April
	

Mars
	 April

1970
	

1970
	

1971
	

Iù71

Matvarer ............ 	 ...... . •• • •••• • 40.0.• •00••
	 130 	 130 	 141 	 140

	

Drikkevarer og tobakk .. ................. ..... . 	 129 	 129 	 143 	 143

	Råvarer . ..... . .. • • . • ..... • ... . . • • • • • .. • • ..... • 	 122 	 122 	 129 	 129

	Fast brensel, brenselolje og elektrisk kraft . . 	 110 	 112 	 129 	 129

	Animalske og vegetabilske oljer og fett ... ... .	 120	 130	 148	 144

	Kjemikalier . 0000000000 ......... •••••• ..... •••• 	 113 	 114 	 119 	 119

	

Bearbeidde varer ... ..... ........ ............ ..	 129	 129	 128	 128

	Maskiner og transportmidler .......... .........	 118	 120	 123	 125

	Forskjellige ferdigvarer . . . • .. • • . • • • .. • • • • . • . • 	 122	 122	 127	 127

T o t a 1	 ... .. .... ........ .. ......... 00000000 	 124 	 125 	 131 	 131

	Konsumvarer ..... ....... ... ...... 00000000000000 	 126	 127	 135	 135

	

Ikke-varige produksjonsmidler . • • .. • .. — • ...... 	 124	 125	 131	 131

	Av dette: Byggematerialer . ..... ...........	 134 	 134 	 136 	 136

	Varige produksjonsmidler ..... . ......... .... . 00 	 115 	 117 	 121 	 122



1 408

1 180

577

10

92

295

93

30

84

92

228

143

85

1 573

1 252

425

8

104

446

114

20

121

128

321

107

107

107

239

239

31

4

129

6

20

45

10

Emisloner av ihendehaverobliEasjoner i a2ril 1971

(Forrige månedsmelding ble offentliggjort i SU nr. 19, 1971)

Ifølge Statistisk Sentralbyrås kredittmarkedstatistikk ble det i april 1971

emittert ihendehaverobligasjoner for 239 mill.kr. i norske kroner. Det ble ikke lagt

ut obligasjoner på det utenlandske marked. Av de emitterte statsobligasjoner overtok

Folketrygdfondet fot 6 mill.kr. (5 3 14 % 1971) og sparebanker for vel 3 mill.kr.

(5 1/4 %, 5 3/4 % og 6 % 197jJ.

Emitterte ihendehaverobligasjoner i april. Mill.kr.

Låntakere 
1970 1971

April Jan.-april A ril	 Jan.-a ril

A.	 Emisjoner i alt . ..... .. ..... . • • .	 708

	B. Emisjoner i norske kroner • • • • • • • • •	 565

	Statskassen . • • . • • . • • 0 • • • • • • • • • • • .. 	 318

	Kommunekasser ... • • • ..... • • • • • • • . • .	 -

Statsbanker . • • • • •	 • • • • • .. • • • .	 82

	

Kredittforeninger o.l. . • • • • • • • • • . •	 87

	Herav realkredittforeninger ..... 	 27

	Statsforetak .... ..... .. .......... . 	 15

	

Kommuneforetak . • • • • • . ..... • • • • • . . •	 23

	

Private foretak . • • • 0 • 0 • • • • • f • • • • • •	 40

	Co Emisjoner i utenlandsk valuta .... .	 143

Statsbanker ... • • • • . • • • • . • • • • • • . • • •

Kommunekasser ... . • . • .. • • • • •	 • • • • •	 143

Kommuneforetak	 • • • • • . • • • • • • • • e 0 0

Private foretak	 • . • • • • • • • • • • • 0 •



Ihendehaverobligaslonsgdelden. 1. kvartal 1971. Mill.kr.

Utsteder
Obligasjons- Emittert i
gjeld pr. 	 1. kvartal
31/12-70 1) 	 1971

Betalte
avdrag i 	 Obligasjons-

1. kvartal 
gjeld pr.

1971 2) 	
31/3-71 1)    

A. Obligasjoner i norske
kroner	 ......	 . • • • e • • • • • • •	 23 235

1. Statskassen ...•..•—••••.••	 11 988
2. Kommunekasser .................. 9L2 • • . — — . . • • . • . 	 942
3. Statsbanker ....... • . . . . • • • • • 	 791
4. Forretningsbanker ... .. . .. .. 	 6
5. Kredittforeninger o.l. ...... 	 5 104
6. Statsforetak ..•....••.•••••• 	 919
7. Kommuneforetak • ,,, .... . . • .. • • • 	 1 649
8. Andre norske sektorer .......	 1 836

	1 013
	

358
	

23 890

	394
	

252	 12 130
	8

	
6	 944

	100
	 o 	 882

6
	317

	
46	 5 375

	

9	 910
	76

	
15	 1 710

	118
	

21	 1 933

B. Obligasjoner i utenlandsk
valuta	 • . • ......	 ..... • 4 • 	 4 892

1. Statskassen, • . • . • .....	 .	 1 117
2. Kommunekasser ........ .....	 1 555
3. Statsbanker	 .... . . . . .	 235
5. Andre kredittinstitusjoner 3) 	 76
6. Statsforetak	 4soos•• ..... •0 	 229
7. Kommuneforetak •—•	 1 170..... .
8. Andre norske sektorer . •—•.• 	 482
9. Utlandet .........• ........	 28

	321	 114 	 5 099

- 30 	 1 087

	

107 	 40 	 1 622

	

107 	 7 	 335

	

„. 	 5 	 71

	

.. 	 - 	 229

	

_ 	 29 	 1 141

	

107 	 3 	 586
- 28

C. Obligasjoner i alt	 .....	 28 127
	

1 334
	

472
	

28 989

1) Inkl. oppkjøpte egne obligasjoner.

2) Inkl. makulert av tidligere oppkjøpte, egne obligasjoner.

3) Omfatter kredittforeninger o.l. og private finansieringsselskaper.



Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 3, 1971

Tallene er mottatt i tiden 11/5 - 14/5 1971 og er foreløpige. De vil eventuelt

bli korrigert i Statistisk månedshefte. Der vil man også finne nærmere forklaringer

til tallene og alle korreksjoner av eldre tall.

Tall i parentes gjelder måneden (kvartalet, uken) for.

D anmark (tabell 80)

	

Detaljomsetningsindeks .... • • • • . • • •. • . . . 	 Kol. C	 Mars	 187	 (170)

	

Valutabeholdning ......•••••• ***** ••••• . 	
if	 J	 Feb.	 3538	 (3263)

Sverige	 (tabell 81)	
0

	Valutabeholdning ......0 ......... .......	 J	 Feb.	 3366	 (3300)

S t orbrit annia	 (tabell 82)

Produksjon

	a. Produksjonsindeks, industri . .. ..	 fi	 C a	 Jan.	 126	 (125)

	

Detaljomsetningsindeks ..... • .. . ..... .. . 	 'if	 D	 Feb.	 143	 (146)

	Reuter's råvareindeks, uketall .. —0— 	 10/5-13/5	 114	 (114)

Frankrike	 (tabell 83)

	

Arbeidsloyse ..... . ........... .. . ... .... 	 "	 A	 Mars	 331,0	 (345,7)

	øyeblikkelig rente på statsobligasjoner.	 Vf	 E	 Mars	 7,64	 (7,64)

	

Valutabeholdning .......— ........ ... ... 	 H 	 I	 Feb.	 27894	 (27624)

✓ est-Tyskland (tabell 84)

Arbeidsløyse	 • • • •••••••••••••• .... •••••

Verdi av utenrikshandelen

a. Innførsel ......•••• ..... ••••••••
b. Utførsel	 • . •••••• • ..... ••••

Volum av utenrikshandelen

a. Innførsel	 • . •	 . • • . •••••• • ••
b. Utførsel	 . • • • — • • • • . • • • • .. • .

Bytteforhold	 . • • ..... • • • • • • • • • • .. •

Timefortjeneste .	 • ••• • •••••• ..... •••

Valutabeholdning	 It 0 • • •• 6•• • ..... • •• ••••

if
	

April	 160,4	 (206,5)

ff
	

E a	 Mars	 11000	 (9779)
E b	 Mars	 12885	 (10720)

F a	 Feb.	 219	 (200)
F b	 Feb.	 212	 (188)

G Feb.	 101	 (104)

J lekvartal	 656	 (635)

if
	

K	 Feb.	 48841	 (45860)

B elgia	 (tabell 85)

Valutabeholdning 6••••••• ..... • •••• H Feb.	 115,3	 (115,0)

Sambandsstatene	 (tabell 86)

Produksjon

C. Bilproduksjon	 •••••• ..... ••••
	 i f
	

D C 	 Feb.	 926	 (861)

Moody's råvareindeks, uketall	 .....•..
	 10/5-13/5	 101	 (101)


	Forside/Innhold



