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Konjunkturtendensene i august 1971

(Forrige konjunkturoversikt ble gitt i SU nr. 25, 1971)

I Vest-Europa er produksjonsveksten fremdeles svak, for de fleste større

industriland som folge av svikt i den innenlandske investeringsettersporselen.

Forbruksetterspørselen ser derimot ut til fortsatt g forsterke seg; den sterke

nominelle lønnsstigningen i Vest-Europa har foreløpig også fort til en betyde-

lig reallonnsoking, som slår ut i okt privat forbruk. I Sverige har imidler-

tid også forbruksetterspørselen stagnert i lengre tid, men den nye lønnsav-

talen som ble itngatt i sommer vil trolig innebære en merkbar stimulans. Både

i Frankrike og Italia viser forbruksetterspørselen betydelig vekst, i Vest-

Tyskland moderat øking, og til og med i Storbritannia, der stagnasjonstendensene

er mest fremtredende, peker forbrukskurven svakt oppover. Med en moderat for-

sterking også av investeringsettersporselen er Frankrike for øyeblikket det

eneste større land med markert ekspansive tendenser. Riktignok har industri-
,

produksjorien stagnert som folge av tallrike arbeidskonflikter og mangel på

ledig produksjonskapasitet, men en venter her ny produksjonsvekst utover

høsten. Også i Italia henger produksjonssvikten sammen med andre årsaker enn

svak investeringsetterspørsel; her virker arbeidskonfliker, go-slow-aksjoner

og høy fraværshyppighet sterkt inn på produksjonsutviklingen. I Vest-Tyskalnd

har derimot ettersporselsutviklingen vært den viktigste vekstbremsende faktor,

men produksjon og sysselsetting har her stagnert på et forholdsvis høyt nivå.

I Storbritannia er arbeidsløsheten rekordhøy og kapasitetsutnyttingen lav, og

samtidig er prisstigningen fortsatt uvanlig sterk.

Også i Sambandsstatene er konsumetterspørselen den viktigste vekst-

faktor for tiden, men produksjonsveksten ser ut til å være nokså moderat.

De amerikanske valuta- og handelspolitiske tiltakene er nærmere omtalt i av-

snittene om Sambandsstatene og Norge.

I Storbritannia er det fortsatt sviktiproduksjon og

etterspørsel, sterk pris- og lønnsstigning og arbeidsløsheten er rekordhøy.

Det er satt i verk tiltak som ventes å ville fore til ny produksjonsvekst ut-

over vinteren.

Industriproduksjonen har stort sett vist tendens til stagnasjon eller

svak ned5ang siden tidlig i fjor host. Den sesongjusterte produksjonsindeksen



for industrien falt med 1,6 prosent fra april til mai og la i tremånedersperioden

mars-mai under ett 0,3 prosent lavere enn i foregående tremånedersperiode.

Arbeidsløsheten fortsetter å øke i raskt tempo. I desember i fjor var

tallet på arbeidsløse etter sesongjusterte oppgaver 589 000. I mars hadde det

økt til 656 000 og i juli til 788 000. Tallet på ledige plasser gikk ned fra

171 000 i desember til 122 000 i juli, og antall arbeidsledige pr ledig plass

var i juli 6,5, dvs. over dobbelt så stort som ett år tidligere. Arbeidslos-

hetsprosenten var i juli 3,4 (ujustert). Dette er det høyeste juli-tall på

31 år.

Investeringsetterspørselen viser fortsatt svikt. Tilgangen på nye

innenlandske ordrer til verkstedsindustrien gikk betydelig ned i løpet av 1970.

I 1971 svingte ordretilgangen sterkt fra maned til måned fram til mai, men

med en gjennomgående tendens til stagnasjon. Ordretilgangen for maskinverktøy

1-,E1 innenlandske kunder, som pleier å være en tidlig indikator på investerings-

etterspørselen, falt med hele 38 prosent fra januar-april 1970 til januar-

april 1971. Etter en investeringsundersokelse som det britiske handels- og

industridepartement offentliggjorde i juni, vil næringslivets investeringer i

fast kapital gå ned med mellom 6 og 8 prosent i volum fra 1970 til 1971. En

liknende undersøkelse i november og desember i fjor tydet på en nedgang på

2 prosent i samme tidsrom.

Tendensen i boligbyggingen peker imidlertid fortsatt oppover. I

forste halvår i ir ble det satt i gang 31 p-,osent flere boliger enn i forste

halvår i fjor. Tallet på fullførte boliger økte i samme periode med 10 prosent.

Den underliggende tendens i konsumetterspørselen ser ut til g peke bare

svakt oppover. Riktignok gikk forbruksutgiftene opp med 1,8 prosent i volum

fra 1. til 2. kvartal etter offisielle sesongjusterte oppgaver, men dette ma ses

pa bakgrunn av at forbruket i I. kvartal var uvanlig lavt som folge av streik

i postvesenet og bilindustrien. I forste halvår 1971 under ett lå volumet av

det private forbruket (sesongjustert) 0,5 prosent lavere enn i annet halvår 1970.

Prisstigningen fortsetter å forsterke seg. Mens konsumprisindeksen i

desember li 7,9 prosent høyere enn ett år tidligere, var den tilsvarende vekst-

rate 8,8 prosent i mars og 10,3 prosent i juni. I juni i fjor lå konsumpris-

indeksen 5,9 prosent høyere enn i juni 1969.

Lønnsstigningen er fremdeles meget sterk. I alle de forste sju månedene

av 1971 har ukelønnssatsene for industriarbeidere ligget om lag 13 prosent

høyere enn i de samme måneder i fjor. Fra mai til juli i år økte ukelønns-

satsene med 1,7 prosent, eller med 10,2 prosent regnet som årlig rate. En ny

lønnsavtale som nylig er inngått for 200 000 ansatte i statlig industri, vil



imidlertid gi en mer moderat lønnsøking (8,5 prosent). Bedriftene ser ut til

stort sett å reagere på den sterke lønnsøkingen med nedskjæring av arbeids-

stokken og med prisforhøyelser.

Etter sesongjusterte oppgaver økte vareeksporten langt sterkere enn

vareimporten fra 1. til 2. kvartal, og det sesongjusterte importoverskottet

gikk ned fra 392 millioner pund i 1. kvartal til 205 millioner pund i 2. kvartal.

Den britiske regjering har nylig kunngjort at den tar sikte på å pette

I verk en rekke tiltak med sikte på g øke produksjon og investeringsetter

spørsel. Blant annet skal omsetningsavgiften reduseres og avskrivningsreglene

for investeringer i fast kapital bli gunstigere for bedriftene. Skattereduk-

sjonene vil til sammen svare til 400 millioner pund pr. år, og sammen med tid-

ligere kunngjorte skattereduksjoner vil den samlede reduksjon for finansåret

1971/72 komme opp i 1 100 millioner pund og 1 400 millioner pund for 1972/73.

Finansdepartementet venter at bruttonasjonalproduktet etter at de foreslåtte

tiltak er satt i verk vil øke med mellom 4 og 4,5 prosent fra første halv4r

1971 til første halvår 1972, mot et opprinnelig anslag pa 3 prosent for til-

takene ble satt i verk.

Vest-Tyskland er konjunktursituasjonen nå preget av

stagnasjon i industriproduksjon og investeringsetterspørsel, mens forbruks-

ettersporselen viser moderat øking. Prisstigningen er svakere enn i årets

første måneder.

sin siste økonomiske rapport venter det vest-tyske økonomiske

forskningsinstitutt at samlet etterspørsel og produksjon bare vil øke meget

svakt i løpet av annet halvår. En undersøkelse som instituttetforetok i juni

viser nedgang i tallet på industriforetak som anser den økonomiske situasjon

som god.

Den sesoncdusterte indeksen for industriproduksjonen, som etter en

langvarig stagnasjonsperiode i 1970 viste betydelig øking fra desember i fjor

til februar i år, gikk ned med 2,5 prosent fra februar til juni. Nedgangen i

den samlede industriproduksjonen kan i denne perioden særlig fores tilbake til

utviklingen i investeringsvareindustrien.

Det sesongjusterte tallet på arbeidsløse gikk opp fra 155 000 i gjen-

nomsnitt for 1. kvartal til 189 000 i 2. kvartal. Tallet på ledige plasser

(sesongjustert) gikk ned fra 736 000 i desember 1970 til 687 000 i mars 1971

og 658 000 i juni. Etter ujusterte oppgaver var arbeidsløshetsprosenten for

2. kvartal under ett 0,7, mot 0,5 i 2. kvartal 1970.



Investeringsettersporselen ser igjen ut til a svekkes; i 2. kvartal lå

verdien av ordretilgangen fra innenlandske kunder til investeringsvareindustrien

0,5 prosent lavere enn i I. kvartal, etter sesongjusterte oppgaver. T41gangen

på nye ordrer på maskinverktøy la i I. kvartal 20 prosent lavere enn i samme

kvartal gret for og nedgangen ble enda mer markert i april og mai.

Utviklingen av detaljomsetningsindeksen tyder på at forbruksetter-

spørselen nå er den viktigste vekststimulerende faktor i vest-tysk økonomi.

mai og juni under ett lå den sesongjusterte detaljomsetningsindeksen

2 prosent høyere enn i mars-april, og i løpet av første halvår steg indeksen

med 7 prosent.

Etter sesongjusterte oppgaver tok tilgangen på nye ordrer til forbruks-

vareindustrien seg sterkt opp utover høsten 1970 og i januar-april 1971.

Fra april til juni gikk imidlertid ordretilgangen noe ned.

Tempoet i prisstigningen var atskillig svakere i 2. kvartal enn i

1. kvartal. Fra desember til mars økte konsumprisindeksen med 9,8 prosent

regnet såm årlig rate, og ira mars til juni med 4,6 prosent årlig rate. For

2. kvartal under ett la konsumprisindeksen likevel 4,9 prosent høyere enn i

samme kvartal i fjor, mot en tilsvarende vekstrate på 4,2 prosent for

1. kvartal.

Ekstraskatten på private inntekter og selskapsinntekter til det

offentlige motkonjunkturfond ble avviklet fra 1. juli i gr.

Etter sesongjusterte oppgaver for utenrikshandelen viste både eksporten

og importen nedgang utover våren og forsommeren. Verdien av vareeksporten 14

i mai 2,8 prosent lavere enn i februar, mens vareimporten i samme tidsrom

viste en nedgang på 7,8 prosent. Etter ujusterte oppgaver økte  likevel verdien

både av vareeksporten og av vareimporten med 12 prosent fra første halvår 1970

til første 'palvår 1971.

Vest-Tyskland har i løpet av siste 12-måneders periode forbedret sitt

bytteforhold ned utlandet betraktelig. Mens importprisene i juni 1971 la
1 prosent laven enn ett år tidligere, viste eksportprisene en stigning på

4,7 prosent.

Franr rike har produksjonsvekstenide siste måneder vært

svak, men ventes snart a ta seg opp igjen. Investeringsetterspørselen viser

moderat øking, mens veken i forbruksetterspørselen trolig er betydelig.

Industriproduksjoi en (sesongjustert) viste ubrutt øking fra juni i

fjor til mars i år. I de tc folgende måneder gikk den ned, men nådde i juni

nesten opp til marsnivået iglea. For 2. kvartal under ett lå indeksen litt



lavere enn i 1. kvartal. Utviklingen av industriproduksjonen er i stor grad

resultatet av en rekke arbeidskonflikter, men gjenspeiler også høy kapasitets-

utnytting.

Det sesongjusterte tallet på arbeidsløse gikk ned fra 320 000 i gjen-

nomsnitt for 1. kvartal til 310 200 i 2. kvartal. Samtidig økte tallet pa
ledige plasser fra 108 000 i gjennomsnitt for 1. kvartal til 128 000 i 2.kvartal.

sin siste økonomiske oversiktsrapport gir det franske statistiske

sentralbyrå uttrykk for at de sterkeste vekstfremmende faktorer nå er privat

konsum og eksport. Byrået venter at mangel på arbeidskraft og ledig kai)asitet

vil bli fremtredende i månedene fremover: Byrået antyder også at Frankrike

i annet halvår vil komme inn i en periode med sterkere prisstigning, men også

med sterkere vekst, og at det økte presset i økonomien vil kunne fore til en

mindre gunstig utvikling i utenrikshandelen.

En undersøkelse som byrået utførte i juni, og som omfatter en tredjedel

av offentlige og private bedrifter, viser at disse bedrifter venter å øke sine

investeringsutgifter med 14 prosent fra 1970 til 1971. 1 volum svarer dette

til en øking på 8 prosent. Fra 1971 til 1972 venter bedriftene en øking på

12 prosent regnet i verdi. Undersøkelsen tyder på at investeringsetterspørselen

i de fleste industrier har vist moderat øking siden begynnelsen av 1970.

økingen ventes a fortsette i annet halvår. I de største bedriftene i stål- og

oljesektoren,der investeringsetterspørselen viste svak nedgang i første halvår,

ventes den a øke sterkt i annet halvår.

Utviklingen av detaljomsetningsindeksen kan tyde på at en betydelig

forsterkning av konsumetterspørselen har funnet sted i løpet av våren og for-

sommeren. For de store magasinene lå detaljomsetningsvolumet 4,4 prosent

høyere i tremånedersperioden mars-mai i år enn i samme periode

i fjor.

Tempoet i prisstigningen har de siste par månedene wart noe svakere enn

tidligere i år, men for 2. kvartal under ett la konsumprisindeksen likevel

5,2 prosent høyere enn i samme kvartal i fjor, mot en stigning over gret på

4,9 prosent i 1. kvartal.

Vareimporten har hittil i år okt atskillig sterkere enn vareeksporten.

Etter sesongjusterte oppgaver økte verdien av vareeksporten med 2,4 prosent

fra I. kvartal til 2 , kvartal, mens vareimporten gikk opp med 6,8 prosent.

Det sesongjusterte importoverskottet gikk ned fra 1 745 millioner frcs. i

4. kvartal i fjor til 28,1 millioner frcs. i 1. kvartal i år, men steg igjen

til 1 460 millioner frcs. i 2. kvartal i gr.



I Italia er stagnasjonstendensene fortsatt mest fremtredende.

Kapasitetsutnyttingen gikk ned fra 93,2 prosent i 1. kvartal 1970 til 88,5 pro-

sent i januar-mars 1971. Arsaken til nedgangen er til dels arbeidskonflikter,

men henger også sammen med høyere fraværshyppighet og et økende antall go-slow-

aksjoner. Generelt er industriproduksjonen hemmet av en sterk spenning mellom

partene på arbeidsmarkedet. Utenlandsetterspørselen og den innenlandske for

bruksetterspørselen er trolig de mest ekspansive elementer i italiensk økonomi.

I 2. kvartal la den ujusterte indeksen for produksjonsutbytte pr. dag

i industrien 4,0 prosent lavere enn i samme periode i 1970, mot en tilsvarende

rate på -1,7 prosent for 1. kvartal:

Arbeidsløsheten er fortsatt stor. I april var det 566 000 arbeidsløse

eller 5,2 prosent mer enn i samme maned i fjor. I januar la tallet på arbeids-

lose 1,6 prosent lavere enn i januar i fjor.

Prisstigningen er fortsatt betydelig. Bade i I. kvartal og i 2. kvartal

la konsumprisindeksen 4,9 prosent høyere enn i de samme perioder i 1970.

Verdien av vareeksporten la i forste halvår under ett 10,0 prosent

høyere enn i samme periode året for, mens vareimporten steg med 5,0 prosent.

Den italienske nasjonalforsamling vedtok i slutten av juli en rekke

tiltak som tar sikte på å stimulere produksjon og investeringer, særlig i

middelsstore og små industri-, handels- og jordbruksforetak. Tiltakene omfatter

bl.a. lettere kredittvilkår, spesielt i skipsbyggingssektoren og eksportindu-

strien, samt en foreløpig reduksjon av omsetningsavgiften ved industribedrifters

kjøp av kapitalutstyr og råvarer.

I Sverige er det fremdeles stagnasjoniindustriproduksjonen

og den innenlandske forbruksetterspørselen, samtidig som arbeidsløsheten fort-

setter å øke. Myndighetene venter imidlertid et omslag i mer ekspansiv ret

fling i løpet av annet halvår. i første rekke som følge av betydelig lønnsøking.

Den sesongjusterte indeksen for industriproduksjonen gikk litt opp

fra april til mai ,men li i firemanedersperioden februar-mai under ett 0,8 pro-

sent lavere enn i foregående firemanedersperiocl_e (oktober-januar). Etter

Konjunkturinstitutets juni-barometer a dome var industriproduksjonen lavere i

2. kvartal enn i 1. kvartal. Også i 3. kvartal regner Konjunkturinstitutet med

en viss produksjonsnedgang, men industriproduksjonen for annet halvår under ett

antas a bli omtrent like stor som i første halvår.

Kapasitetsutnyttingen har falt i raskt tempo og er nå nede på samme

nivå som i bunnåret 1967/68.



Tilgangen på nye ordrer til industrien la i forste halvår 1971 3 pro-

sent lavere enn i forste halvår i fjor. Nedgangen var spesielt sterk i jern-,

stål- og metallindustri, tekstil- og bekledningsindustri, trevareindustri,'

treforedlingsindustri, og grafisk industri og verkstedsindustri.

Ser en bort fra vanlige sesongsvingninger, viser arbeidsløsheten fert-

satt oppgang. I månedene april, mai og juni var det henholdsvis 04 000, 5f4. 000

og 48 000 arbeidsløse mot henholdsvis 40 000, 30 000 og 25 000 i de tilsvarende

månedene i fjor. Tallet på ledige plasser var i mars-mai i gjennomsnitt 4 2 500

mot 71 200 i samme periode i fjor, dvs , en nedgang pi 28 700. I foregående tre-

månedersperiode var tallet på ledige plasser 19 400 lavere enn i samme periode

ett år tidligere. I løpet av perioden januar-juli ble det varslet om drifts-

innskrenkninger og driftsnedleggelser som  berører 18 800 arbeidstakere. Dptte

er nesten en fordobling i fOrhold til samme periode året for, da 10 500 personer

fikk tilsvarende varsel.

Etter Stat istiska Centralbyrånsmai-undersøkelse av industriens invps-

teringsplaner tok industribedriftene sikte på a øke sine investeringer med

12 prosent fra 1970 til 1971 regnet i løpende priser, mot en øking på 13 prosent

gret for. I februar-undersøkelsen hadde bedriftene tatt sikte på en øking på

6 prosent fra 1970 til 1971. For mai-undersøkelsen var bedriftene blitt lovet

10 prosent skattereduksjon ved investeringer i maskiner. Satsen er senere blitt

fordoblet.

Utviklingen av detaljhandelen tyder på svikt i forbruksetterspørselen.

I 2. kvartal la detaljomsetningsindeksen 6 prosent høyere enn i samme kvartal

i fjor, men regnet i volum var det trolig en mindre nedgang.

Prisstigningen har vært minimal i første halvår. I juni la konsum-

prisindeksen på samme nivå som i januar,men i 2. kvartal under ett la indelcsen

6,7 prosent høyere enn i samme kvartal i fjor, mot en stigning på 8,8 prosent

over året i 1. kvartal. Myndighetene tar ikke sikte på å avvikle prisstoppen

for tidligst ved årsskiftet 1971/72. I løpet av annet halvår ventes konsum-

prisene å stige med 3 prosent, herav 2,5 prosent som folge av den nye lønns-

avtalen og 0,4 prosent som folge av inntektsoppgjøret for jordbruket. Lønns-

avtalen vil i samme tidsrom gi en øking i kontantlønn på 9-10 prosent.

Tallene for utenrikshandelen i 2. kvartal viser - sammenliknet med samme

periode i fjor - stigning for eksporten, men en markert nedgang for importen.

Verdien av vareeksporten økte med 10,6 prosent, mens verdien av vareimporten

gikk ned med 3 3 7 prosent. Eksportoverskottet var i 1. kvartal 321 millioner

kroner og i 2. kvartal 821 millioner kroner. Valutabeholdningene har siden mai

i fjor vist betydelig øking.



Med sikte på å stimulere industriproduksjonen har myndighetene besluttet

frigjøre sperrede investeringsmidler for nye investeringer i lagre innen utgangen

av året. Myndighetene regner ellers med at den nye lønnsavtalen vil fore til

en betydelig forsterking av den innenlandske etterspørselen i månedene som

kommer.

I SambandSstatene peker den underliggende tendens i

industriproduksjonen trolig oppover, men investeringsetterspørselen er frem-

deles ttort sett svak. Den sterkeste vekststimulansen ser fortsatt ut til

kamme fra konsumetterspørselen.

Indeksen for ledende konjunkturindikatorer gikk i juni ned for første

gang siden oktober. Juni-tallet la 0,5 prosent lavere enn mai-tallet. For

hele 2. kvartal under ett la indeksen likevel 3,2 prosent høyere enn i

I. kvartal, etter en øking på 4,9 prosent fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal

1971.

Etter foreløpige sesongjustorte oppgaver økte volumet av brutto-

nasjonalproduktet med 3,6 prosent fra '1. til 2. kvartal, regnet som årlig rate.

Den sesongjusterte indeksen for industriproduksjonen gikk ned både i

juni og juli, men la i tremanedersperiodet mai-juli under ett likevel 1,8 pro-

sent høyere enn i foregående tremånedersperiode.

Tallet på arbeidsløse (sesongjustert) lå både i 1. og 2. kvartal på om

lag 5 millioner. Den sesongjusterte arbeidsloshetsprosenten gikk litt opp fra

juni (5,6 prosent) til juli (5,8 prosent), men la i gjennomsnitt for mai-juli

likevel litt lavere enn i foregående tremånedersperiode (henholdsvis 5,9 prosent

og 6,0 prosent).

Samlet ordretilgang til industrien li litt lavere i juni enn i mai, og

i 2. kvartal under ett var ordretilgangen regnet i verdi 0 3 6 prosent lavere enn

i 1. kvartal.

Etter de siste nasjonalregnskapstallene viste investeringene i fast

kapital (utenom boligbygging) deflatert med bruttonasjonalproduktets prisindeks,

en øking på bare 0,7 prosent fra 1. til 2. kvartal. Også ordreutviklingen

tyder på fortsatt svak utvikling i investeringsetterspørselen utenom bygg.

Tilgangen på nye ordrer på varige varer fra industrien har vist ubrutt nedgang

siden mars og la i juni 3,1 prosent lavere enn topp-punktet i mars. Regnet i

volum er nedgangen betydelig sterkere. Industrien arbeidet med omtrent

27 prosent unyttet produksjonskapasitet i gjennomsnitt i 2. kvartal, dvs. om-

trent samme rate som i 1. kvartal. I 2. kvartal i fjor var raten for unyttet

kapasitet 22 prosent.



Tilgangen på nye ordrer på maskinverktøy gikk opp med 27 prosent fra

april til mai og lå da litt høyere enn ett år tidligere.

Aktiviteten i byggevirksomheten viser fortsatt sterk øking . Ver4en

av løpende kontrakter li i første halvAr 1971 om lag 13 prosent høyere enn ett

år tidligere.

Konsumetterspørselen ser ut til a hA forstorket seg betydelig, og var

også i 2. kvartal den viktigste vekstfaktor. Det foreløpige nasjonalregn-

skapet viser en øking i de private forbruksutgiftene pi 2,4 prosent fra 1. til

2. kvartal (sesongjustert) • Deflatert med konsumprisindeksen svarer dette til

en volumøking på 1,3 prosent.

Detaljomsetningsindeksen li i 2. kvartal 3,4 prosent høyere (sesapg-

justert) enn i 1. kvartal. I volum svarer dette til en stigning på 2 5

23 prosent. Det fremgår imidlertid av en oversikt som Handelsdepartementpt ut-

arbeidet i juli at forbrukernes planlagte innkjøp har gått sterkt ned i lopet

av de siste månedene.

Prisstigningen er fortsatt sterk etter amerikanske forhold. I gjen-

nomsnitt for 2. kvartal la indeksen 4,4 prosent høyere enn ett år tidligere.

Den nye lønnsavtalen i stålindustrien vil gi en lønnsøking på rundt

30 prosent over en periode på tre ar. Omtrent like sterk lønnsøking er tid-

ligere avtalt i hermetikk-, aluminium- og kobberindustrien. Stålindustrien

tar sikte på å kompensere lønnsøkingen med en prisstigning på om lag 8 prosent.

I telefon- og telegrafsektoren er det nylig inngått en lønnsavtale som omfatter

en halv million arbeidstakere. Også denne avtalen vil gi en øking i samlet

lønn og andre ytelser på rundt 30 prosent over kommende treårsperiode.

Sambandsstatenes konkurranseevne på det internasjonale marked er etter-

handen blitt betydelig svekket, og de amerikanske myndigheter regner med at

landet i 1971 for første gang siden 1893 vil få importoverskott i varehandelen

med utlandet. Dette har etterhvert fort til et økende press mot dollaren.

For kort tid siden ga en Kongresskomit uttrykk for at dollaren burde devalueres,

noe som forte til et forsterket spekulasjonspress. Dette er en del av bak-

grunnen for Presidentens kunngjøring 15. august om begrensning av gullinnlos-

ningsplikten; Sambandsstatene skal heretter ikke vare forpliktet til g inn-

lose U.S. dollars som disponeres av utenlandske banker i gull til den fastsatte

pris av 35 dollars pr. unse. Med dette tiltaket, som innebærer at de facto

devaluering av dollaren, håper de amerikanske myndigheter ikke bare a stanse

presset mot dollaren, men op;si a redusere den økende konkurranse fra utlandet

som amerikansk industri har møtt i den senere tid, kanskje særlig fra Japan.

En reduksjon av den utenlandske konkurransen vil samtidig gi innenlandsk

produksjon og sysselsetting en stimulerende impuls. En importavgift på



10 prosent (som imidlertid ikke omfatter alle import7arer) tar sikte på ytter-

ligere reduksjon av den utenlandske konkurranse.

I tillegg til disse handels- og valutapolitiske tiltakene kunngjorde

Presidenten med øyeblikkelig virkning generell pris- og lønnsstopp for et tids-

rom av tre måneder. pa det finanspolitiske område foreslår Presidenten g sette

i verk en skattereduksjon på 10 Prosent ved investeringer, å gi bilindustrien

en spesiell skattereduksjon og a fremskynde tidspunktet for iverksetting av

planlagte føderale skattereduksjoner. Etter de opplysningene som foreligger

vil Presidenten også redusere tallet på føderalt ansatte arbeidere med fem

prosent for å begrense underskottet på statsbudsjettet. Dette vil i så fall

svekke de ekspansive virkninger av den skatteredUksjon som er varslet.

Konjunktursituasjoneni Japan er for tiden preget av stagna-

sjonstendenser. Industriproduksjonen steg litt i juni, men dette skyldtes trolig

tilfeldige faktorer. Eksporten fortsetter derimot å ekspandere raskt, til dels

stimulert av svikten i den innenlandske etterspørsel. Dette gjelder særlig

stål, kjemiske produkter og biler.

Stålproduksjonen gikk ned med 10,5 prosent fra første halvår i fjor

til forste halvår i år. Den japanske jern- og stålføderasjon anslår samlet

stålproduksjon til 87 millioner tonn i 1971, mot 93 millioner i 1970, dvs. en

nedgang på 6-7 prosent.

I Norge er veksteniindustriproduksjonen fortsatt svak, men

kapasitetsutnyttingen er med unntak av noen få industrigrener god, og arbeids-

markedet stramt. De siste oppgavene over ordreutviklingen og industriens

investeringsplaner tyder imidlertid på at investeringspresset ikke lenger er

økende. Vareeksporten ser ut til a ha tatt seg noe opp i det siste, men veksten

i eksportverdien bremses fortsatt av svikt i utenlandsettersporselen for

enkelte viktige norske eksportvarer, særlig aluminium. Den markerte nedgangen

i vareimporten som satte inn i fjor host, og som må ses i sammenheng med lager-

utviklingen, har nå slått om til sterk vekst. (Om virkningene for Norge av den

siste tids utvikling på det valutapolitiske område, se nedenfor.)

Den sesongjusterte indeksen for gruvedrift, industri og kraftfor-

syning under ett gikk noe opp bi3:le i mai og juni, og la for 2. kvartal under ett

1,0 prosent høyere enn i 1. kvartal. Stigningen var resultatet av en meget

sterk oppgang i delindeksen for kraftforsyning (8,7 prosent); for den egentlige

industrien li indeksen på samme nivå i 2. kvartal som i 1. kvartal, mens indek-

sen for gruvedrift gikk litt ned (0,6 prosent).



For do fleste gruppene innenfor den	 ,--t?ice 4_rauotrion viste ae

sesongjusterte indekstallene nedgang fra 1. til 2. kvartal. Sterkest var ned-

gangen for møbel- og innredningsindustri, maskinindustri, lærindustri, kjemisk

industri, tekstilindustri, transportmiddel industri og guftmivareindustri. For

næringsmiddelindustri og jern- og metallvareindustri endret produksjonsnivået

seg bare ubetydelig, mens treindustri, treforedlingsindustri og grafisk industri

viste oppgang.

Ser vi på produksjonen i gruvedrift, industri og kraftforsyning

gruppert etter anvendelse, var det betydelig stigning både for konsumvarer og

varer til innsats i produksjonen utenom bygge- og anleggsvirksomhet (henholdsvis

3,4 prosent og 3,5 prosent). For produksjonen av eksportvarer, varer til inn-

sats i bygge- og anleggsvirksomhet og investeringsvarer, var oppgangen moderat,

til dels svak (henholdsVis 0,9 prosent, 0,4 prosent og 0,2 prosent).

de forste månedene av 1971 var arbeidsmarkedet strammere enn i de

samme måneder i fjor, men i juni la Arbeidsdirektoratets stramhetsindikator

lavere enn ett år tidliger. For 2. kvartal under ett var stramhetsindikatoren

94, mot 93 i 2. kvartal 1970. Tallet på registrerte arbeidsløse falt i juni og

juli helt ned til henholdsvis 6 500 og 6 400 og la på om lag samme nivå som i

juni-juli 1970. Tallet på ledige plasser gikk opp med 15 prosent fra 2. kvartal

i fjor til 2 , kvartal i ay. I 1. kvartal var den tilsvarende vekstrate 35

prosent.

De siste oppgavene for byggevirksomaeten tyder på at presset i bygge-

sektoren fortsatt er sterkt. Arealet av bygg satt i gang i juni la 13 prosent

høyere enn ett år tidligere. For første halvår under ett var det en øking i

arealet satt i gang på 12 prosent fra samme periode i fjor. For boliger økte

igangsatt areal med 18 prosent fra første halvår 1970 til første halvår 1971.

Arealet av fullførte bygg la i mai betydelig lavere enn ett år tidligere og i

juni omtrent på samme nivå som i juni 1970, men fullført areal var uvanlig

høyt i disse to månedene i fjor. I januar-april i 1971 la fullført areal at-

skillig høyere enn i samme periode ett år tidligere,og for første halvår

under ett var det en stigning fra samme periode giret for pa 13 prosent totalt,

og på 5,2 prosent for boliger. -Samlet areal av bygg under arbeid er fortsatt

temmelig høyt - i juni 4 prosent, og for forste halvår under ett 3,3 prosent

høyere enn i de tilsvarende perioder i fjor.

Oppgavene hentet inn i juni over planlagte og utforte investeringer i

gruvedrift, industri og kraftforsyning tyder på at industriens investerings-

etterspørsel ikke lenger forsterker seg vesentlig. De anslag for 1971 industri-

bedriftene gav i juni, representerte en verdi som la omtrent på nivå med an-

slaget for 1971 gitt i februar 0- 0,4 prosent). Regnet i volum betyr dette



trolig at bedriftenes investeringsplaner for 1971 ble justert noe ned fra

februar til juni. Skulle det seneste anslaget for 1971 slå til, vil dette inne-

bare en øking i industriinvesteringene fra 1970 til 1971 på 10 prosent, regnet

i løpende priser. Fra 1969 til 1970 steg verdien av utførte investeringer i

industrien etter investeringsstatistikken med hele 46 prosent. Den anslåtte

øking i verdien av industriinvesteringene fra 1970 til 1971 er så moderat at den

skulle være fullt realiserbar. - Industribedriftene gav i juni også anslag for

sine investeringsutgifter i 1972. Disse anslagene representerte en verdi som

bare var 0,4 prosent høyere (dvs. trolig en del lavere regnet i volum) enn det

tilsvarende anslag for 1971 som bedriftene gav i juni i fjor.

De oppgaver som nå foreligger over ordretilgang og ordrereserver for

2. kvartal synes å bekrefte at det nå er en tendens til stagnasjon i investerings-

etterspørselen, men på et høyt nivå. Oppgavene over ordrereservene tyder også

på at investeringspresset fremdeles er sterkt, emn ikke økende.

Tilgangen på nye ordrer fra innenlandske kunder til investeringsvare-

industrien (definert som jern- og metallindustrien utenom primær jern- og

metallindustri og skipsverft) la i 2. kvartal omtrent på samme nivi som i

2. kvartal 1970. For første halvår 1971 under ett la den innenlandske ordretil-

gangen til investeringsvareindustrien 6,2 prosent lavere enn i samme periode i

1970. I annet halvår 1970 lå ordretilgangen 2,5 prosent høyere enn ett år tid-

ligere og i første halvår i fjor var den tilsvarende vekstrate hele 15 propent.

Nedgangen fra forste halvår i fjor til første halvår i år kan føres tilbake til

ordreutviklingen i jern- og metallvareindustrien og i elektroteknisk industri.

I maskinindustrien økte derimot ordretilgangen. For skipsverftene, der ordre-

tilgangen bare i mindre grad gjenspeiler den konjunkturbestemte innenlandske

investeringsetterspørselen, viste ordretilgangen et meget sterkt fall i 2. kvar-

tal, både sett i forhold til foregående kvartal og til samme kvartal året for.
Den sterke økingen i ordrereservene i investeringsvareindustrien

(utenom skipsverft) som pågikk gjennom hele 1969 og 1970, tok slutt ved ars-

skiftet 1970/71. Bide ved utgangen av mars og ved utgangen av juni la de innen-

landske ordrereservene omtrent på samme nivå som ved siste årsskifte. Ordre-

reservene var imidlertid da uvanlig store. Ved utgangen av juni 1971 var ordre-

reservene 12 prosent større enn i juni året for og hele 59 prosent større enn i

juni 1969.

I den primare jern- og metallindustrien - der eksportordrene dominerer -

gikk ordretilgangen sterkt ned fra 2. kvartal i fjor til 2. kvartal i år og la
for første halvår under ett 3,1 prosent lavere enn i samme periode i fjor. Fra

1. kvartal til 2. kvartal i år var nedgangen hele 34 prosent. I begge perioder

kan nedgangen i første rekke føres tilbake til en markert svikt i eksportordrene



til aluminiumsindustrien. Ordrereservene i primer jern- og tetallindustri lå

likevel på omtrent samme nivå ved utgangen av juni som ett år tidligere.

Detaljomsetningsvolumet (detaljomsetningsindeksen deflatert med konsum-

prisindeken) la for mai og juni under ett 4,6 prosent høyere enn i samme periode

fjor. På grunn av virkningene av innføringen av merverdiavgiften er dette

tallet vanskelig å tolke. En sammenlikning av mai- og junitallene med til-

svarende tall for 1969 og 1968 gir inntrykk av at detaljomsetningsvolumet

ligger på et høyt nivå; fra mai-juni 1969 til mai-juni 1971 steg omsetnings-

volumet med vel 10 prosent (dvs. med 5 prosent pr. år) og fra mai-juni 1968 til

samme tidsrom i 1971 med 16,5 prosent (eller med 5,5 prosent  pr. år).

Etter sesängkorrigerte oppgaver har verdien av vareeksporten steget

betydelig i de siste månedene. De sesongkorrigerte verditallene 14 fortre-

manedersperioden mai-juli under ett 4,5 prosent høyere enn for februar-april.

Det foreligger ennå ingen prisindekstall for juli, men for 2. kvartal under ett

var prisindeksen for eksporten den samme som i foregående kvartal. Også regnet

i volum har derfor stigningen i eksporten fra februar-april til mai-juli etter

alt å dome vært betydelig. Et bemerkelsesverdig trekk er at eksporten til
/vist

Sverige har betydelig stigning, trass i at svensk import totalt sett har gått

ned (se avsnittet om Sverige). Hittil i år har eksportutviklingen således vært

atskillig gunstigere enn i de tre siste kvartalene av 1970, men veksten blir

fortsatt bremset av dårlige avsetningsforhold for flere viktige norske eksport-

varer. Dette slår, som nevnt, i betydelig grad ut i prisutviklingen. Det ser

ut til at forholdene på verdensemarkedet for tiden er særlig ugunstige for

aluminiumsindustrien.

Etter de siste sesongkorrigerte tallene har veksten i vareimporten tatt

seg sterkt opp i de siste månedene, etter en markert nedgang i fjor høst og i

vinter- og vårmånedene 1971. Som nevnt i forrige konjunkturoversikt hang denne

nedgangen i forste rekke sammen med reduksjon av importvarelagrene. Fra februar-

april til mai-juli økte importverdien (sesongjustert) med hele 11 prosent.

Regnet i volum var økingen trolig noe svakere, men likevel betydelig; fra 1.

til 2. kvartal stev importprisindeksen med 2,2 prosent.

Utenriksregnskapet for første halvår 1971 viste et driftsunderskott på

1 310 mill.kr., mot et underskott på 400 mill.kr. i samme tidsrom i fjor.

økingen i driftsunderskottet henger bare i mindre grad sammen med stigning i

underskottet på den rene varebalansen (vareimport minus eksport av varer og nye

skip) med utlandet; økingen i vareimporten ble langt på vei oppveid av eksport-

stigning. Derimot spilte en meget sterk øking i skipsimporten og en nesten

like sterk nedgang i eksporten av eldre skip en avgjørende rolle for utviklingen

av det samlede driftsunderskott. Utviklingen av nettovalutafraktinntektene trakk



i motsatt retning; trass i ratefallet på fraktmarkedet la de en god del høyere

i første halvår i år enn i første halvår i fjor. De totale netto gull- og

valutabeholdninger gikk ned med 105 mili.kr. fra utgangen av desember til ut-

gangen av juni.

Når denne rapporten skrives, ser det ut til at de kursmessige virkninger

av de siste valuta- og handelspolitiske tiltak i Sambandsstatene skal bli be-

skjedne, selv om det ennå kan gå noen tid for situasjonen er avklaret. Med de

valutakurser som gjaldt umiddelbart etter at valutabørsehe gjenåpnet mandag, vil

virkriingene for pris- og produksjonsutviklingen i Norge otalt sett neppe bli

merkbare, selv om eksportnæringer som på forhånd står svakt kan komme til g

merke økte vanskeligheter. Som mari<ed for norske eksportvarer er Sambands-

statenes betydning begrenset; i 1970 avtok de 6,6 prosent av den samlede norske

vareeksporten. Selv om det ennå ikke er klart hvilke varer som vil rammes av

den amerikanske importavgiften på 10 prosent, kan det derfor slås fast at

heller ikke den vil få noen sterk virkning på norsk økonomi. - Av langt større

betydning enn de aktuelle kursendringene vil det være - både for norsk eksport

og for norsk økonomi generelt - om de amerikanske tiltakene enten fører til en

valutapolitisk situasjon i den vestlige verden som hemmer handelen - og dermed

produksjonen eller om de kan fremtvinge reformer i det internasjonale betalings-

system som vil øke veksttempoet i verdensøkonomien.

Tall til ajourføring av diagrammene for konjunkturindikatorer for Norge som stod

i konjunkturoversikten i SU nr. 25, 1971.

Diagram 1: Mai 163, juni 166

Diagram 2: For eksport: Mai 225, juni 228
For konsum: Mai 132 5 juni 132
For investering: Mai 174, juni 180

Diagram 3: Mai 8,5, juni 6,5, juli 6,4

Diagram 5: Primer jern- og metallindustri i alt: 2. kvartal 213
Annen jern- og metallindustri (unntatt skip)

For hjemmemarked: 2. kvartal 166
For eksport: 2. kvartal 216

Diagram 6: Primær jern- og metallindustri: 2. kvartal 319
Annen jern- og metallindustri (unntatt skip): 2.kvartal 255
Tekstilindustri: 2. kvartal 107
Bekledningsindustri: 2. kvartal 168

Diagram 7: Detaljomsetningsvolum: April 101,0, mai 105,4, juni 113,5
3 måneders bev. gjennomsnitt: Mars 93,9, april 101,2, mai 106,6

Diagram 8: Eksport: April 1 321 r, mai 1 361, juni 1 566, juli 1 235
Import: April 1 851 r, mai 2 027, juni 2 304, juli 2 197

Diagram 9: April 396, mai 474

Diagram 10: I alt: Mai 5 653, juni 5 731
Boliger: Mai 2 904, juni 2 965



Utenriksregnska2  for 1. ha1v3r ..1971..,  Foreløpige tall

(Forrige melding ble offentliggjort i SU nr. 28, 1971)

Statistisk Sentralbyrås foreløpige oppstilling av utenriksregnskapet for

1. halvår 1971 viser et underskott på driftsregnskapet på 1 310 mill.kr. mot

400 mill.kr. i 1. halvår 1970. Regnet utet import av skip, eksport av eldre skip

og skipsfartens fraktinntekter og utgifter, var driftsunderskottet 104 null kr

høyere i 1. halvår 1971 enn i Samme peridde i fjor. Underskottet på drifts-

regnskapet i 1. halvår 1971 bie dekket av en netto inngang av langSiktig kapital

på 769 mill.kr., en netto inngang av kdrtsiktig kapital på 315 mill.kr. og en

endring på 226 mill.kr. i de totale netto gull- og valutabeholdninger ikke for -
1

årsaket av iransaksjoner. Norges Banks og forretnings- og sparebankers netto

gull- og vdiutabeholdninger viste en oppgang på 455 mill.kr. fra utgangen av 1970

og utgjorde ved utgangen av juni 1971 6 186 mill.kr. Andre sektorers netto

valutabeholdninger viste en nedgang på 560 mill.kr. fra utgangen av 1970 og

gjorde ved utgangen av juni 1971 1 278 mill.kr.

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

på 970 mill.kr. mot 65 mill.kr. i 1. halvår 1970. Importverdien økte i alt med

2 525 mill.kr. Vareimporten uten skip økte med vel 980 mill.kr., skipsimporten

gikk opp med om lag 745	 skipsfartens utgifter	 utlandet økte med

625 mill.kr., og andre tjenester (inkl. reisetrafikk) viste en oppgang på 175

mill.kr. Verdien av eksporten gikk i alt opp med 1 620 mill.kr. Vareeksporten

medregnet nye skip økte med knapt 825 mill.kr., eksport av eldre skip gikk ned med

ca. 595 mill.kr., bruttofrakter opptjent i skipsfart gikk opp med 1 155 mill.kr.,

og andre tjenester (inkl. reisetrafikk) ate med 235 mill.kr.

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

1. halvår 1971 en prisoppgang på knapt 8 prosent bade for eksporten og importen.

Det var således ingen endring i det totale bytteforhold (forholdet mellom

eksportprisnivå og importprisnivå). I det rene varebyttet (uten skip) viste

bytteforholdet vel 1 prosent bedring.

For renter og stønader var det et underskott på 340 mill.kr. i I. halvår

1971 mot 335 mill.kr. i 1. halvår 1970.

Av brutto langsiktig kapitalinngang i I. halvår 1971 på 3 411 mill.kr.

var 2 803 mill.kr. låneopptak i utlandet. 107 mill.kr. var låneopptak av offent-

lig forvaltning, 194 mill.kr. av finansinstitusjoner, 1 974 mill.kr. av rederier

og 528 mill.kr. av andre sektorer (inkl. offentlige foretak).

Nettoopplåning i utlandet for skipsfart viste 448 mill.kr. i 1. halvår

1971.



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

00'000I alt 00000

-1 569
-2 082
-1 645
-2 265

-117
-136
-90

-1 266
-3

-19

-47 -108
-7 -173

-82
-116

-750	 -76	 -4791 010

18 	 -198 -180 -1 065

-85 	 -45 	 -115 	 -160 	 -245

-885

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

EksportVarer
av eldre(inkl.
skip

eksport .
importav nye
avskip)-''

19 6 5 :

Netto	 Andre
2) Eks-

port- Sto-
valuta- tjen-

over- naderfrakter ester
skott

Rente- Over-
og	 skott
stø- på
nads- drifts-
over- regn-
skott ska et

Renter

skip

Ialt ...........

19 66

1. kvartal
2. kvartal
3 0 kvartal ......
4. kvartal

alt ..........4

1 9 67 :

kvartal ...•.•
2. kvartal OA,
3. kvartal 00•000
4 , kvartal

alt	 .0

1 9 6 8 :

I. kvartal
2. kvartal
3. kvartal 000000
4. kvartal

1 9 6 9 :
x

I. kvartal 000,00
2. kvartal
3. kvartal 000•00
4. kvartal

I alt

1 9 7 0 : x

1. kvartal	 .	• •	 • • .

2. kvartal 0•••• •

3. kvartal .. 00 40
4. kvartal .0••••

I alt

1 9 7 1 :
x

1. kvartal 00000*
2. kvartal

1) Omfatter også varer utenom handelsstatistikken.
2) Omfatter også reisetrafikk.

265
226
264
211

331
88

611
618

4
46
24

-33

-172
-128
-127
-179

-168
-82

-103
-212

-56541	 -606966 1 648

-914
-535
-504
-678

-1 086
-1 240
-1 278
-1 044

217
248
264
118

-46
10
31
40

-668
-477

7
301

-155
-149
-141
-483

	

-201	 -869

	

-139	 -616
-110 -103

	

-143	 158

-71
-192

3

154
189
198
143

-278684

1 110
1 115
1 185
1 210

4 620

-512
-558
-506
-451

-2 027

-823
-938
-874
-920

-3 555

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

51	 -503

-139 -210
-140 -332
-79 -76
-94 -112

	

-452	 -730

-1 002
-1 005

-994
-1 302

96
80

201
-925

-9
-15

28
31

-333
-299
-251
-881

-155
-146
-100
-152

	

-164	 -68

	

-161	 -81

	

-72	 129
-121 -1 046

191
194
301

73

1 240
1 190
1 145
1 185

-553759 -548 354 760 -518 -1 066-4 393 -1 764

-4 648 -2 731 842	 -837	 35	 -628	 -593 -1 430

1 115
1 155
1 525
1 905

' 700

	

-1 132	 -422

	

-1 163	 -460

	

-1 089	 -284

	

-1 029	 -129

-4 413 -1 295

1 620
1 485
1 720
1 565

6 390

163
6

508
406

1 083

825
490
560

-380

224
264
370
184

675
325

480

-520 

960

	-42 	 -108	 -150

	

-5	 -160	 -165

	

18	 -98	 -80

-: 	 -140

202
277

78
-328

229 -631 042 1 495 -472	 -535

-991
-1 546
-1 428
-1 826

-5 791

1 390
1 495
1 540
1 590

6 015

-7 561 -1 609

1 575
1 830
1 925
2 080

7 410

206	 95
228	 -160
345	 535
231 -1 220

-155 -60

-180 -340

-85 450

-135 -1 355

-555 -1 305
—

-1 769	 -433 1 945
-2 041 -1 156 1 990

172
322



11 489
979
146

2 485
393
683

	

8 252	 12 471

	

409	 1 217

	

279	 651

	

7 045	 3 110

	

469	 491

	

1 276	 760

Tabell 2. Utenriksregnskap for I. halvår 1971. Foreløpige tall. Mill.kr.

Hovedresultater 	1. halvår 

Overskott (underskott -) på driftsregnskapet uten import av skip,	 1970	 1971 

	eksport av eldre skip og netto valutafrakter av skip i utenriksfart -3 552	 -3 656
Eksport av eldre skip - import av skip ..... .........	 00000 	 -253	 -1 589

	

Netto valutafrakter av skip i utenriksfart 3 405	 3 935 
Overskott (underskott -) på driftsregnskapet ......... ..... ..........	 -400	 -1 310
Motpost for endrihg i totale netto gull- og valutabeholdninger ikke
	forårsaket av transaksjoner ....................... .......... ..... . 	 185 

	
226 

Nedgang (oppgang -) i Norges Inttogjeld til utlandet	 .0000
	 -215
	

084	 -
Netto inngang (utgang -) langsiktige kapitaltransaksjoner .. . ..

	 78
	

769
Netto reduksjon (øking -) av netto gull- og valutabeholdningene	 -543

	
105

Netto inngang (utgang -) andre kortsiktige kapitaltransaksjoner .	 680
	

210

halvår

i. Driftsregnskap

A. Varer og tjenester
1 }

1. Varer 	 ....... . • • . • • • ..... • • • • 0 0 6000 0 •0••• 	 7 583

2. Skip, nybygde .... . . • • • • • • • . •.....-...... 	 255

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

	

.....	 872

	4. r/utgifter ved skipsfart .. 0040 	 5 890
kk5. Reisetrafi	 .... .... ..7,-. 	 3. . .. • . • . • • 	 412

6. Andre tjenester . . . . . .....	 .... ...... .....	 1 098

1970   	 1971
"fksfxlit /- Import / Eksport/ Import/
Inngang Utgang Inngang Utgan

A. i alt	 00 	 16 110	 16 175	 17 730	 18 700

Eksportoverskott	 ,0 00 e0•••• 	 •••••00•••0••••

Importoverskott	 .0 0 0 ••• •• • • •••••••••• 90

B. Renter og stønader

1. Renter ...... 0,00.4.0 00410.460 , 04.040.4100.464100

2 .
Stønader .........-••••••••••••••-•••••

B. i alt

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

Overskott på driftsregnskapet	 ............

Underskott rd driftsregnskapet .................

II. MotDost for endring i totale netto gull- og
valutal,oholdningcr ikke forgrsaket av transaksjoner
A Tlidelte spesielle trekkrettigheter i IMF

B. Endring av valutakurser •••••0••••e•••••00•100
C. Omvurdering av verdipapirer ellers . • 0 • • • • •

652 987

335

609   

479
173

760
227

405
204

400	 •

65 970

718
231

949

340

1 310

	

180
	

184
44

	11
	

2 

II. i alt	 191  228   

Nedgang (inng.)/oppgang (utg.) i Norges
nettogjeld til utlandet ...... ...................  215  1 084       

1) Omfatter også varer utenom handelsstatistikken.       



Utenriksregnskap for 1. halvår 1971 (forts.)

I. halvår

1970
	

1971

Kapitalregnskap
A. langsiktige kapitaltransaksjoner

(i) Offentlig forvaltning ..... 	 .........
a. Lån fra utlandet 414.•44oess0000 	 ■■

1. Staten .... ....... ....s.............
2. Kommuner	 ..... .....1...

b. Andre finansobjekter	 .........
(ii) Finansinstitusjoper .................

a. Lån fra utlandet	 moo *wows

b. Andre finansobjekter ......00000.00000.
(iii) Andre innenlandske sektorer 90..0 0.40.....

1. Offentlige
a. Lan fra iitlandet	 ...........

 foretak „wows.--
2. Rederier	 dieweeeesom .... w.e

3. Andre ......... .....................
b. Direkte investeringer i Norge .... 'two**
C. Norske investeringer i utlandet ..
d. Lan til utlandet ....... womoeseosoo
e. Andre finansobjekter	 ...............

A. i alt

Langsiktige kapitaltransaksjoner netto

B. Kortsiktige kapitaltransaksjoner
(i) Offentlig forvaltning ... • • • ••• 0•90•000•••

(ii) Finansinstitusjoner • • • • • • • • • . • . . • • • • • • • •
1. Norges Bank	 ......................

a. Fordringsreduksjon (inng.VOking
(utg.) ...........................

b. Gjeldsøking (inng.)/reduksjon(utg.).
2. Forretnings- og sparebanker

a. Fordringsreduksjon (inng.)/Oking
(utg • ) • • 0. • • ***** • • • ***** • • • e •

b. Gjeldsøking (inng.)/reduksjon(utg.).
3. Andre finansinstitusjoner .............

a. Fordringsreduksjon (inng.)/oking
(utg.) ..•••••••••.••00•00•00•••••

b. Gjeldsøking (inng.)/reduksjon(utg.).

(iii) Andre innenlandske sektorer ............ • •
a. Fordringsreduksjon (inng.)/oking

(ut,g) ...........................
b. Gjeldsøking (inng.)/reduksjon(utg.).

(iv) Andre kortsiktige kapitaltransaksjoner og
statistiske feil	 .......... *****

	i1r1L Utgang 	gag Utgan

	167 	 122	 i09
	

168

	

163	 122	 107
	

168

	

20	 75

	

143	 47	 i07
	

Šl

	4 	 2

	

71	 191	 210
	

149

	

48	 90	 194
	

63

	

23	 101	 16
	

86

	

1 779	 1 626	 3 092
	

2 325

	

1 314	 1 053	 2 502
	

1 176

	

289	 31	 115
	

49

	

955	 887	 1 974
	

1 040

	

70	 135	 413
	

87

	

117	 19	 193
	

26

	

4	 82	 23
	

144

	

209	 264	 245
	

225

	

135	 208	 129
	

754

	2 017	 1 939	 3 411	 2 642

	

78	 769

	

17	 14	 31	 8

	

4 200	 4 562	 3 342	 4 014

	

591	 310	 210	 1 335

	

584	 208	 1	 1 268

	

7	 102	 209	 67

	

3 500	 4 172	 3 074	 2 601

	

315 	 133 	 645 	 137

	

3 185 	 4 039 	 2 429 	 2 464

	

109 	 80 	 58 	 78

	

37 	 18 	 52

	

109 	 43 	 40 	 26

	

706 	 821 	 1 220 	 603

	

70 	 425 	 366
	

91

	

636 	 396 	 854
	

512

	

611 	 347

B. i alt 	 • • . • 	 5 534 	 5 397 	 4 940 	 4 625

	Kortsiktige kapitaltransaksjoner netto .......	 137	 315
Av dette netto øking (utg.)/reduksjon(inng.)
av netto gull- og valutabeholdningene
(se spes.) ....... * *** ....... • • • • • • • • . • • . • • 	(543)	 (105)

	

Netto kapitaltransaksjoner i alt ...• ***** •.•6•0 a • • • • • 	215	 1 084 



	91 	 -183 	 1 688 	 1 393

	

194 	 323 	 734 	 1 068

543 -105 7 442 7 464

Utenriksregnskap for I. halvår 1971 (forts.)

Endring Beholdning 
Pr.' 	 Pr.
30/6 	 30/6
1970 	 1971

Spesifikasjoner:

Netto gull- og valutabeholdninger
I. Norges Banks netto gull- og valutabeholdninger (a-b) -288 1

a. Offisielle gull- og valutareserver etter IMF-

	

definisjonen (1+2+3+4) .. ... . . • ..... • • . • • • • • . • • • . . 	 -341	 1 059	 4 730
1. Gull .................. ........................	 14	 58	 195
2. Reserveposisjon i IMF . ........................	 35	 -209	 656
3. Spesielle trekkrettigheter i IMF ....s....... . .	 194	 198	 194
4. Bankinnskott

. i .

 utlandet
.

 og
.

 utenlandske
.

 verdi
papirer

-

......................... . 	 0. 	 0.	. . . . -584	 1 012	 3 665	 5 593
	b. Utenlandske kroneintskott i Norges Bank ....s..... 	 -53	 1	 7	 81

ti. Forretnings- ogsparebankers netto valutabeholdninger

	

(a-b-c) • • 6 • • • e a • . a 1) • e e • Yoe. • * • • • e • *wows...* . .. • . 	 652	 -603	 574	 -582
a. Bankinnskott i . itlandet .....•. • ••••••••••••••••• 	 -292 	 -638 	 2 029 	 1 390
b. Xortsikige valutaign fra utlandet ...... 00., 00060 -837 	 -36 	 956 	 1 283
C. Utenlandske kroneinhskoit i forretnings-sog  spare-

	bar ker *eseeb****ii..;#•.***.e.e.000..........wo. 	 -107
III, Norges Banks og fort,etnings- Og Sparebankers netto

gull'" og valutabeholdninger (I+II) ................. .
TV. Andre sektorers netto valutabeholdninger (a-c-d) ... .

a. Bankinnskott i utenlandsk valuta og utenlandske

	

verdipapirer (b+c) ....... .... ................... . 	 464 	 -420 	 4 617 	 3 739
b. Bankinnskott i utlandet og utenlandske verdi-

	

papirer O.000000000000 ......... 00000OOOMOSO000. 0 	 373 	 -237 	 2 9 2 9 	 2 346
C. Bankinnskott i utenlandsk valuta i norske banker

(inkludert i II.a.) .... ..... ....... . OO600••••••• •
d. Kortsiktige valutalån fra utlandet . • .. • • • ••• • ....

V. Totale netto gull- og valutabeholdninger (III+IV) ...

1/1-	 1/1-
30/6
	

30/6
1970
	

1971

058
	

4 673
	

6 768

6 849
225
639
392

499
	

689 rn

364
	

455
	

5 247
	

6 186
179	 -560
	

2 195 	 1 278

Nettoopplåning i utlandet for skipsfart .. • — ..... • • • • • • •
Av dette:

Rederienes opptak av Ian ........•••••••.....—.••••...
- Rederienes avdrag på Ian 	 ..... ........
Finansinstitusjonenes opptak av Ian for rederier (netto)
- Øking i rederienes forskottsbetalinger ved skipsimport

Utlån (netto) ved eksport av nybygde skip .0 .....
Utlån (netto) ved eksport av eldre skip	 .....

1970

-69

1 111
964
-85
131

lo halvår

1971

448

2 239
I 113

-9

669

24
-98

-57
56

Netto kapitalinngang fra utlandet
1. Netto kapitalinngang til statsforvaltningen . .. ... WO, 	 -48
2. Netto kapitalinngang til finansinstitusjoner ......... . 	 -482
3. Netto kapitalinngang til rederier ......... ........ ... .	 -237
4. Netto kapitalinngang til kommuner og andre offentlige

og private foretakl ) ..... .. • • • • . • • i 4 e • • • o • • • * • • • • e • .

Total netto kapitalinngang (1+2+3+4) . ... .. • . . . • • — . • ....._   
I) Inkluderer statistiske feil.

982

-62
-611
712

1 045

215 	 1 084



Av dette:
Kredittforeninger

I alt	 Realkreditt-	 Skipshypotek-
foreninger	 foreninger

31.j-es. 30.juni 31.des. 30.juni 31.des. 30.juni 31.des. 30.juni
1970	 1971	 1970	 1971	 1970	 1971	 1970	 1971

Balanseposter Andre
1)

Kvartalsbalanse for kredittforeninger o.l. 2. kvartal 1971

(Forrige kvartalsmelding ble offentliggjort i SU nr. 24, 1971)

Tabell 1. Balanse. Mill.kr.

Aktiva

I. Bankinnskott .... . ..	 399	 571	 70
	

90	 47
	

90
	

282	 391

II. Ihendehaverobl. . 400 	 50	 48	 43
	

42	 6
	

5	 1
1. Statsobl. . ..... .	 4	 3	 4

	
3

2. Kredittforenings-

	

obligasjoner ..	 33	 19	 28	 17	 4	 2
	

1
3. Ande obligasjoner	 13	 26	 11	 22	 2	 3

	
1

III. Aksjer .... . . . . 00000 	 16	 16	 11	 11
	

5	 5

IV. Utlån for en bloc-

	

avskrivninger .... 5 404	 5 848	 2 277	 2 347
	

308	 346	 2 819	 3 155

V. Andre fordringer . 90 	 61	 40	 26	 14
	

3	 -	 32	 26

VI. Realkapital ..... . . .	 12	 12	 10	 10
	

1	I	 1	 1

Aktiva i alt for av-
skrivning .....	 • 5 942	 6 535	 2 437	 2 514

- En bloc-avskrivning
	

53
	

53

Aktiva i alt etter
avskrivning . ......

365	 442	 3 140	 3 579

	

53	 53

. 5 889
	

6 482
	

1437
	

2 514
	

365
	

442
	

3 087	 3 526

Passiva

I. Innskott	 .........	 10	 8	 10	 8

II. Ihendehaverobliga-

	

sjonslån .........	 5 165	 5 765	 2 253	 2 352	 329	 409	 2 583	 3 004

	III. Andre lin ..........	 157	 155	 4	 4	 -	 -	 153	 151
1. Norges Bank .. . ..	 43	 51	 -	 -	 -	 -	 43	 51
2. Forsikring ..	 .	 12	 10	 -	 -	 -	 -	 12	 10
3. Andre norske

	

långivere .. 000 	 43	 37	 4	 4	 -	 .-39	 33
4. Utlandet ... .....	 59	 57	 -	 -	 ._	 ..	 59	 57

	IV. Annen gjeld .... . . • .	 121	 53	 34	 12	 10	 1	 77	 40

V. Ansvarlig kapital ..	 243	 261	 .. 	 -	 -	 -	 243	 261
	I. Lånekapital .....	 44	 58	 -	 -	 -	 44	 58

	

2. Aksjekapital ... •	 199	 203	 -	 -	 -	 -	 199	 203

VI. Fond og annen egen-

	

kapital ... .... . . .	 193	 240	 146	 146	 26	 32	 21	 62

Passiva i alt ........... 5 889	 6 482	 2 437	 2 514	 365 	442	 3 087_ 3 526

1) Omfatter Centralkassen for Bøndernes Driftskreditt, A/S Forretningsbankenes
Finansierings- og Eksportkredittinstitutt, A/S Næringskreditt, A/S Låneinstituttet
for skipsbyggeriene mot 2.pr. pant i skip s Norges Skipshypotek A/S, Norsk Skibs
Hypotekbank A/S, Sparebankenes Obligasjonskasse A/S og A/S Låneinstituttet for
strukturrasjonalisering.



Tabell 2. Utlån fra kredittforeninger o.l. etter låntakergruppe. Mill.kr.

Av dette:

Lintakergruppe
I alt Kreditt-

foreninger 
31.des. 30.3uni 31.des. 30.juni 31.des. 30.juni
1970 1971 1970 1971 1970 1971

:2)
Andre

A. Finansinstitusjoner ..... •• • •• • • 0 • . •
	 9

B. Andre innenlandske låntakere . ......	 5 395

1. Jordbruk og skogbruk ... ..... ....	 365
2. Bergverk ..... ................... 	 4

	3 . Industri ... ............. ... .....	 2 597

a. Næringsmiddel-, drikkevare- og

	9 	 9

	

5 839
	

2 585	 2 693
	

2 810	 3 146

	

384
	

309	 322	 56	 62

	

3
	

4	 3

	

2 829
	

491	 486	 2 106	 2 343

	

tobakksindustri 00,00.00.... 	 147	 148	 76	 74	 71	 74
b. Tekstil- og beklednings-

	

industri ...................	 58	 61	 32	 31	 26	 30
co Tre-, møbel- og innrednings-

	

industri ........... ........	 78	 81	 31	 32	 47	 49
d. Treforedlingsindustri ........	 105	 109	 71	 70	 34	 39
e. Grafisk industri, forlag m.v..	 39	 39	 32	 31	 7	 8
f. Lær- og gummivareindustri ....	 26	 27	 11	 10	 15	 17
g. Kjemisk industri, kull- og

	

mineraloljeforedling ....... 	 72	 85	 32	 32	 40	 53
h. Jord- og steinvareindustri ...	 47	 49	 24	 23	 23	 26
i. Primær jern- og metallindustri	 34	 54	 24	 24	 10	 30
j. Jern-, metalivare- og maskin-

	

industri ................ ..,	 418	 428	 102	 102	 311.	 326
k. Elektroteknisk industri . 000O0 	 138	 149	 25	 24	 113	 125

	

1. Skipsindustri —wow...—. 	 1 397	 1 525	 12	 12	 1 385	 1 513
m. Annen transportmiddelindustri. 	 33 	 63 	 14 	 16 	 19 	 47
n. Diverse industri ............. 	 10 	 11 	 5 	 5 	 5 	 6

4. Bygge- og anleggsvirksomhet .. . • •	 24	 27	 2	 2	 22	 25

5. Kraftforsyning ....... 0•00, ••••••	 5	 5	 5	 5	 ... 	 ...

6. Varehandel ........ .............. 	 147	 157	 57	 59	 90	 98

7. Boliger og forretningsbygg til
	utleie ..... • .... 41•00••••••• goi 	 1 374	 1 431	 1 360	 1 415	 14	 16

	

8. Sjøtransport ................. *O. 	 804	 920	 307	 345	 497	 575

	

g. Annen samferdsel ......... 00O0O0 	 4	 10	 -	 6	 4	 4

10. Andre tjenesteytende foretak .. ..	 63	 65	 46	 45	 17	 20

11. Private forbrukere1) 
..... .......	 8	 8	 8	 8	 -	 -

	

Utlån i alt for avskrivning ... . .	 5 404	 5 848	 2 585	 2 693	 2 819	 3 155

	- En bloc-avskrivning ..... ........ 	 53 	 53 	 - 	 - 	 53 	 53

Utlån i alt etter avskrivning
	

5 351
	

5 795 	 2 585 	 2 693 	 2 766 	 3 102

1) Omfatter også lønnstakeres Ian til innskott i boliger.

2) Se note til tabell 1.



Emisdoner av ihendehaveroblipsdoner i juli 1971

(Forrige månedsmelding ble offentliggjort i SU nr. 32, 1971)

Ifølge Statistisk Sentralbyrås kredittmarkedstatistikk ble det i juli 1971

emittert ihendehaVerobligasjoner for 133 mill.kr. i norske kroner. Det ble ikke lagt

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

forretningsbanker for vel 21 mill.kr. (5 1/4 %, 5 3/4 % og 6 % 1971), Folketrygdfondet

for vel 11 mill.kr. (5 3/4 % 1971), forsikringsselskaper for nær 7 mill.kr. (5 3/4 %

og 6 % 1971), sparebanker for vel 2 mill.kr. (5 3/4 % 1971) og andre for nær 1

(5 1/4 % og 5 3/4 % 1971).

Emitterte ihendehaverobligasjoner i juli. Mill.kr.

Laptakere
1970 1971   

Juli Jan.-juli
	

Juli Jan.-juli

	A. Emisjoner i alt ..... 0•••• •• •• • • • • •• ••••• • ••• e 	 264 	2 613
	

133
	

2 654

	13. Emisjoner i norske kroner .••••••••••••••••••• 	 264 	 2 208
	

133
	

318

	Statskassen . • • • • • . • • • • 0 0 •0 • •• •• • OOOOO •• • 0 e• ••	 151 	 1 033
	

42	 • 974

	Kommunekasser .. 0 ••• ••• •••• •• •• • • •• • ••• • ••••• •	 15 	 40
	

36

	Statsbanker ••••••••••••• ••••••• •• 0 • •••• • •••••	 - 	 99
	

115

	

Kredittforeninger o.l. •••••••*••••••0••••••••	 88 	 650
	

91	 816

	Herav realkredittforeninger . • • • .14 OW # ••• 0	 12	 145
	

21	 162

	

Statsforetak .......0••••••••••• .... —•••••••• 	 -	 30
	

20

	

Kommuneforetak ..... • . . • . 00 ••••• •• • • OOOOO e•••• 	 10	 189
	

174

	

Private foretak ........... OOOOO 0.0.000 000.4100	 -	 167
	

183

	C . Emisjoner i utenlandsk valuta .. • • • • • . • • • • 0 4 ••	 -	 405
	

336

	Statsbanker . OOO OOOO ••••••••••••••••••.••••••• 	 - 	 -
	 107

	

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

107

	Kommuneforetak .••••••••••••• OOOOO • • e• 0.4 • 400 •	 .... 	 242

	Private foretak •••••••••••••••• OOOOO •••••••••	 -	 20
	

122



Veitrafikkulykker  med personskade i  luli 1971

Tallene er foreløpige. De endelige tall ventes å bli høyere.

(Forrige melding ble offentliggjort i SU nr. 30, 1971)

Tabell 1. Tallet på ulykker og drepte eller skadde personer

Ulykker med
personskade

Personer drept eller skadd

alt Drept
1) Alvorlig Lettere

skadd2 ) 	 skadd  

1970 Januar-juni

Juli . • • • • • • • • • • • • 0 0

Januar-juli ...... • •

1971	 Januar-juni 3) 	0.6

Juli ..... . .........

Januar-juli ........

4 102

898

3 748

653

4 401

5 418 	 236

1 246 	 34

666W 	 270

	

4 981 	 223

	

990 	 53

5 971 	 276

1 9 144

442

2 386

1 778

312

2 090

3 238

770

4  008

2 980

525

3 . V)5

000

1) Død innen 30 dager etter ulykken. 2) Alvorlig skade: Brudd, knusninger,
alvorlige sår og flenger, hjernerystelser, indre skade og alle skader som forte til
innlegging i sykehus. 3) Tallene er rettet.

Tabell 2. Personer drept eller skadd i juli 1971 etter trafikantgruppe

A

P

Traf ikantgruppe

Bilførere • • . • • • ..... «.. • • • . •
Bilpassasjerer

ssasjerer på mot	

83
pedforere .••••—•.••...•••

motorsykkel,
scooter og moped ..........
kkelforere	 . 0 • • • • • • •
kkelpassasjerer	 .••.• ••••
ende (pa kjelke, spark
eller ski) ............ ••••
tgjengere ......... .....••

ArOre 	 ..... 	 ..... .0

alt...... . 
. 	 .......	 .

Drept eller
skadd i alt

16
20
3
2

	

33 	 2

	

57 	 2
1

	

110
	

7
2

990 

Alvorlig
skadd

69
114
29
21

10
20
1

47
1

312

Lettere
skadd

154
269
51
39

21
35

56

625

40

Drept

239
403

M torsykkel- og sc-oterførere
62



2514 19
6

6
1 0 11 6

1
1 1 8

Tabell 3. Personer drept i januar-juli 1971 etter trafikantgruppe og aldersgruppe
......._.....
Under 	 8-14 -1-5-19*

I alt
8 år 	 årår

........„................. 	

	Bilførere ....... 00000000 	 72 	 - 	 _ 	 8
	Bilpassasjerer .......... 	 63 	 4 	 3 	 23

Motorsykkel- og scooter-
	førere . ..... .. . ....... 	 17 	 - 	 - 	 12

Mopedforere  	 13 	 - 	 ... 	 3
Passasjerer på motorsyk-

	kel, scooter ogmoped . 	 4 	 - 	 - 	 4
Sykkelforere 	  ......	 23	 2	 7	 1	 1	 1	 6	 5
Sykkelpassasjerer 	  ..... . 	 - 	 - 	 - 	 -
Akende (pa kjelke, spark

	eller ski) ....... woo 	 6	 4
	Fotgjengere .... ..... . .. . 	 73	 19
	Andre .... .......... . 0090 	 5	 1

I alt . . • • . • •	

•	

276	 30

Tabell 4. Personer drept eller skadd i juli 1971 etter fylke

Fylke
Ulykker med
personskade

i alt

Herav
døds-
ulykker

Personer drept eller skadd
Alvorlig LettereI alt 	 Drept
skadd 	 skadd

Traf ikantgruppe
20-24
år

25-44 45-64
ar

65 år
og over

2

	

7 	 1
1

	

19 	 53

	

3
	

6
	

13
	

24
	1

	
2

	

33
	

44
	

47
	

50

Ostfold.... 09600000
Akershus .. ... ........
Oslo 	
Hedmark . 	 • • . . • . . 	 00

Oppland . — • — . . • . •
Buskerud . • ,..... 	 00
Vestfold • . • . • ..... • . . •
Telemark	 .......
Aust -Agder ........ ocr000
Vest-Agder .. . .... . 00000
Rogaland	 ..... . .....
Hordaland ... . .. . 000000
Bergen . ........
Sogn og Fjordane *avow
More og Romsdal . .......
Sør-Trøndelag 	
Nord-Trøndelag • • .	 —
Nordland 	
Troms ... • ....	 • • . • . . •
Finnmark . . ..... 000 00000

	27	 2 	 34

	

32 	 4 	 48

	

93	 3 	 130

	

31 	 4	 52

	

31 	 3 	 44

	

42 	 3 	 58

	

65 	 3 	 97

	

30 	 3 	 44

	

23 	 1 	 35

	

31 	 2 	 44

	

42 	 3 	 64

	

26 	 - 	 36

	

7 	 - 	 7

	

15 	 2 	 25

	

40 	 4 	 85

	

41 	 1 	 72

	

17 	 2 	 27

	

39 	 4 	 55

	

8 	 - 	 9

	

13 	 2 	 24

2 	 16
	

16
5 	 16
	

27
5 	 37
	

88
4 	 17
	

31
3 	 17
	

24
4 	 14
	

40
3 	 36
	

58
3 	 14
	

27
1
	

7
	

27
2
	

12
	

30
3
	

20
	

41

	

3
	

33

	

3
	

4
4	 5
	

16
4 	 23
	

58
1 	 29
	

42
2 	 14
	

11
4 	 21
	

30

	

1
	

8
3
	

14

I alt — • — 653 46 990 	 • 53 	 312 	 625      



Menn	 Kvinner	 Menn	 Kvinner	 Menn	

26,30 	 23,29 	 25,09 	 22,34 	 41,51

26,12 	 23,22 	 24,93 	 22,31 	 41,16

25,98 	 23,25 	 24,78 	 22,25 	 41,64

25,91 	 23,28 	 24,70 	 22,24 	 41,49

25,82 	 23,20 	 24,64 	 22,25 	 41,01

Kvinner

36,75

36,55

36,97

37,20

36,48

1966 ............. 	
•
	

• •
1967 	

1968 	 .... 	 • . • . 0 • . ••

1969 .. 410000.0004101100

1970 	 . ..... 	 1101.0000.11000410

Ekteskp  inngått i 1970

Statistisk Sentralbyrås befolkningsstatistikk viser at det i 1970 ble

inngått 29 370 ekteskap hvor brudgommen var bosatt i Norge. I forhold til folke-

tallet i alt var dette 7,6 ekteskap pr. 1 000 innbyggere, mot 7,7 i 1969, da

tallet på inngåtte ekteskap var 29 630.

Av vigde menn i 1970 var 5 prosent under 20 år, mens tilsvarende prosent-

tall for vigde kvinner var 22. Under 25 år var 58 prosent av vigde menn og 78

prosent av vigde kvinner.

Gjennomsnittsalderen ved forste ekteskapsinngåelse var 24,6 år for menn

og 22,3 år for kvinner, og var for begge kjønn om lag den samme som i 1969.

Vigde etter •alder. Prosent     

Menn
	 Kvinner

UnOcr 20- 25- 30- 35- 40-
20	 24 	 29 	 34	 39 	 44
,3r år 	 år  år år år

45
år og
over

Under 20-
20 24
år år

25- 30- 35- 40-
29 34 39 44
år år år år

45 år
og
over

År

1966

1967 ..

1968 ..

1969

1970 ..

48,9

51,3

52,9

53,5

52,9

25,7

25,0

24,2

25,0

26,3

8,4

7,7

7,5

6,9

6,8

4,1

4,0

3,6

3,2

3,0

2,6

2,4

2,0

2,0

1,9

4,2

4,1

4,3

4,1

3,9

23,9 53,8

22,6 55,9

22,3 56,4

22,2 56,3

22,1 55,9

12,2

12,0

12,1

12,4

13,3

3,6

3,4

3,2

3,2

3,4

2,0 1,6

2,0 1,4

1,8 1,4

1,7 1,3

1,5 1,1

2,9

2,7

2,8

2,9

2,7

Gjennomsnittsalderen ved giftermålet

År Alle vigde Ugifte  For gifte     



Tillegg  til de internasdonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 7, 1'971

Tallene er mottatt i tiden 17/8 - 23/8 1971 og er foreløpige. De vil even-

tuelt bli korrigert i Statistisk månedshefte. Der vil man også finne nærmere for-

klaringer til tallene og alle korreksjoner av eldre tall.

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

D anmark (tabell 80)
Animalsk jordbruksproduksjon ....G..... Kol. B
Detaljomsetningsindeks 0.1,0000.00000060 "	 C

Engrosprisindeks 000lloomis■mp000.s00000cloo
Konsumprisindeks 004*,...0.0.0p.4100000000

S verige (tabell 81)
Arbeidsløyse oöcsetio;o0ogroot00000.op0000.o

Produksjons1ndeks, industri ...........
Konsumprisindeks ......................

Storbritannia (tabell 82)
Sysselsetting
Arbeidsløyse ..........................
Produksjon

a. Produksjonsindeks, industri ....
b. Stålproduksjon

Detaljomsetningsindeks ................
Volum av utenrikshandelen

a. Innførsel 00.000issiO00.0o00060
b. Utførsel .......................

øyeblikkelig rente på statsobligasjoner
Reuter's rgvareindeks, uketall ........

Frankrike (tabell 83)
Produksjonsindeks, industri ...........
Timefortjeneste .......................

✓ est-Tyskland (tabell 84)
Produksjon

b . Stålproduksjon . otio.soofb000ttocr000
Engrosprisindeks 40o0.0000..00606000000

Konsumprisindeks 0O00.0•410.0.0006c00410.0

Sambandsstatene (tabell 86)
Bruttonasjonalprodukt .................
Sysselsetting .........................
Arbeidsløyse .......................... 	 "
Produksjon

a. Produksjonsindeks, industri ....
C. Bi/produksjon	 ..........

Verdi av utenrikshandelen
a. Innførsel 000p.o4)00.0000000eocto0
b. Utførsel 00o004,0.0.0000e00120e000

Volum av utenrikshandelen
b . Utførsel 0..000000.000•04,0006o00

Bytteforhold
Moody's råvareindeks, uketall .........
Engrosprisindeks ......................
Timefortjeneste .......................

94
	

G
94

A

H

97

Mai
	

102
	

(103)
Mai
	

203
	

(206)
Juni
	

197
Juni
	

132
	

(130)
Mai
	

160
	

(158)
Juni
	

161

Juni
	

47,8 	 (53,6)
Juni
	

160 	 (164)
Juli
	

144 	 (143)

(1020,8)
(79500)
(5500)

(136)
(922)

(3988)
(3783)

(161)
(101)
(99)

(121)
(3,56)

79
	

A 	 4.kvartal 22328 	 (22407)
B Juli 	 785,8 	 (724,4)

C a 	 Juni 	 127 	 (126)
74
	

C b 	 April 	 1982 	 (2358)
Mai 	 1993

99
	

D 	 Juni 	 153 	 (155)

??
	

F a 	 2.kvartal 151 	 (151)
I?
	

F b	 2.kvartal 154	 (138)
H Juni	 9,37	 (9,22)

16/8-20/8 113 	 (113)

if
	

Juni 	 161 	 (158)
44
	

H 	 lekvartal 5,06 	 (4,90)

• C b
	

Mai
	

3348
	

(3369)
• H
	

Juni
	

112
	

(110)
Juli
	

127
	

(127)

A 	 2.kvartal 1040,5
Juli 	 867(10

C 	 Juli 	 5300

D a 	Juli
	

135
D c 	Mai
	

938

" Fa 	Juni
	

4023
" F b 	 Juni
	

3661

49
	

G b
	

1.kvartal 157
1.kvartal 101
16/8-20/8 	 99
Juli 	 121
Juni 	 3,57
Juli 	 3,56
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