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Kondunkturtendensene i september 1971

(Forrige konjunkturoversikt ble gitt i SU nr. 35, 1971)

Vest-Europa er pris- og kostnadsstigningen fremdeles sterk, og den

økonomiske politikk er derfor overveiende restriktiv i de fleste større industri-

land. Produksjonsveksten er imidlertid gjennomgående fortsatt svak, og de virke-

midler som nyttes mot inflasjonen ser ut til i større grad å bidra

til a aksentuere stagnasjonstendensene enn til g redusere tempoet i prisstig-

ningen. Det som hittil har skjedd på det valuta- og handelspolitiske område i

de siste par måneder kan bidra til ytterligere å komplisere Vest-Europas vekst-

problemer, bl.ae som følge av de negative virkninger de amerikanske tiltakene vil

kunne få for verdenshandelen. - I Storbritannia er det fortsatt svikt i inves-

teringsetterspørsel og industriproduksjon, samtidig som prisstigningen fremdeles

er meget sterk. Her har myndighetene imidlertid lagt den økonomiske politikken

om i noe mer ekspansiv retning, og oppgang er ventet i månedene fremover.

Ellers ser det ut til at etterspørselsveksten nå er svak både i Vest-Tyskland,

Frankrike, Italia og Sverige, og de nye indikatorer som foreligger siden forrige

konjunkturoversikt ble skrevet, gir ikke noe hip om snarlig omslag.

Sambandsstatene var konjunktursituasjonen for Presidenten i midten av

august la fram sine nye forslag til endringer i den økonomiske politikk fortsatt

preget av relativt svak vekst i produksjon og etterspørsel. Virkningene av de

foreslåtte tiltak vil i stor grad avhenge av forbrukernes reaksjon. pa litt
lengre sikt vil det være av stor betydning hva som kommer til a skje når lønns-

og prisstoppen opphører.

I Storbritannia falt bruttonasjonalproduktet - etter

anslag fra The National Institute of Economic and Social Research (N1ESR) - med

om lag 1,5 prosent (sesongjustert) fra 4. kvartal i fjor til 2. kvartal i år.

Årsaken var svikt både i investerings- og forbruksetterspørselen. Instituttet

regner imidlertid med at britisk økonomi nå har lagt nedgangskonjunkturen bak

seg for denne gangen og er inne i en periode med moderat oppgang. De stimuler-

ingstiltak som ble satt i verk i april og juli i år ventes å føre til ny stig-

ning i bruttonasjonalproduktet i annet halvår. For gret 1971 under ett regner

Instituttet med at bruttonasjonalproduktet regnet i volum vil ligge 0,5 prosent



høyere enn i 1970. I første rekke som folge av en ventet forsterking av for-

bruksetterspørselen vil bruttonasjonalproduktet - etter Instituttets prognoser

stige atskillig sterkere fra 1971 til 1972 (med vel 3 prosent).

Etter sesongjusterte oppgaver viste industriproduksjonen ganske sterke

svingninger fra måned til maned i første halvår 1971, men med en gjennomgående

tendens til stagnasjon. Fra 1. til 2. kvartal økte den sesongjusterte produk-

sjonsindeksen med 1,8 prosent, men la i juni nar 1 prosent lavere enn i januar

og på samme nivå som i desember i fjor. Stålproduksjonen gikk ned med 8,6 pro-

sent fra juni til juli og nådde det laveste nivå for noen måned på fire år.

de forste sju månedene av 1971 var stålproduksjonen 10 prosent lavere enn i

samme periode 1970. Stålindustrien venter ingen endringer i markedssituasjonen

i resten av 1971.

Arbeidsløsheten er fortsatt i sterk stigning. Det sesongjusterte arbeids-

10shetstallet økte fra 788 000 i juli til 799 000 i august. For tremåneders-

perioden juni-august i gjennomsnitt var tallet 776 000, mot henholdsvis 581 000,

608 000 og 697 000 i de tre foregående tremånedersperioder regnet i kronologis

rekkefølge. I England, Skottland og Wales under ett var arbeidsløshetsprosenten

i august (ujustert) 3,7 og i Nord-Irland 8,7. Mens det britiske finansdeparte-

mentet går ut fra at arbeidsløsheten har nådd toppen og vil ta til a falle om

kort tid, antar NIESR at den ventede produksjonsstigning ikke vil fore til noen

vesentlig reduksjon i arbeidsløsheten for tidligst mot slutten av 1972.

Det er fremdeles ingen avgjørende tegn til omslag i investeringsetter-

spørselen,der stagnasjonstendensene har dominert hittil i 1971. Verksteds-

industriens samlede ordrereserver gikk ned med 2,5 prosent (sesongjustert) fra

1. til 2. kvartal. For de fem første mgnedene av 1971 under ett la tilgangen p5,
nye ordrer på maskinverktøy hele 40 prosent lavere enn i samme periode 1970.

Etter sesongjusterte oppgaver la volumet av detaljomsetningen 1,9 pro-

sent høyere i mai-juli enn i foregående tremanedersperiode. Indeksen har hit-

til i år vist så sterke månedlige svingninger at det ennå ikke kan sies med

sikkerhet om svikten i konsumetterspørselen i annet halvår i fjor har slått

om til varig oppgang, men overgangen til en mer ekspansiv finanspolitikk vil

utvilsomt bety en vesentlig forbruksstimulans både i resten av inneværende år

og i 1972.

Prisstigningen er fortsatt meget sterk. I perioden mai-juli under ett

lå konsumprisindeksen gjennomsnittlig 10,1 prosent høyere enn i samme periode

året for. For foregående tremånedersperiode(februar-april)var den tilsvarende

vekstrate 8,9 prosent og for november-januar 8,1 prosent. Det er imidlertid

ventet at reduksjonen av omsetningsavgiften (se forrige konjunkturoversikt),

sammen med en avtale som nylig er inngått mellom myndighetene og Det britiske

industriforbund om moderasjon i bedriftenes prispolitikk,vil fore til svakere

tempo i prisstigningen i månedene fremover.



Stagnasjonen i den innenlandske etterspørselen gjenspeiles i tallene for

utenrikshandelen. Fra tremanedersperioden februar-april til perioden mai-juli gikk

vareimporten ned med 0,8 prosent etter sesongjusterte oppgaver. I samme tidsrom

01qe vareeksporten med 7,7 prosent. Importoverskottet gikk ned fra 350 millioner

pund i februar-april til 168 millioner pund i mai-juli. Den samlede driftS-

balanse viste et overskott på 77 millioner pund i I. kvartal 1971, mot et over-

skott på 218 millioner i samme periode i 1970.

Dollarkrisen forte til at den britiske regjering satte i verk en rekke

kOntrolltiltak for å begrense valutaspekulasjonen. Tiltakene innebærer bl.a.

en begrensning av bankenes adgang til g veksle utenlandske valutabeløp i pund.

Videre skal britiske banker inntil videre unnlate å betale renter på bankinn-

skott som disponeres av utlendinger og skal ikke motta nye innskott fra kunder

utenfor sterlingområdet.

Den britiske regjering senket 2. september diskontoen fra 6 prosent til

5 prosent. Dette er den laveste diskonto på seks år i Storbritannia. Ogs4

dette tiltaket ma sees på bakgrunn av dollarkrisen, som forte til omfattende

spekulasjonsbetonte cpDkjop av Dund og en meget sterk asking av Storbritannias

valutareserver.

For Vest-Tyskland forelig7er ingen nye tall siden

forrige konjunkturoversikt ble skrevet verken for industriproduksjonen eller

for de viktigste etterspørselsindikatorene. Det vest-tyske økonomi- og finans-

departement gir i sin siste manedsraptort uttrykk for at avslapningstendensene

i vest-tysk økonomi er blitt klarere i det siste, selv om ordrebeholdningene

fremdeles er store nok til a sikre Ull sysselsetting. Den forbigående produk-

sjonsoppgangen i 1. kvartal kan trolig i stor grad fores tilbake til tilfeldige

faktorer. Det vest-tyske økonomiske forskningsinstitutt venter at samlet etter-

spørsel og produksjon bare vil  øke svakt i resten av 1971. På bakgrunn av den

handels- og valutapolitiske utvikling i den siste tid fortoner denne prognosen

seg nå enda mer realistisk.

Det sesongjusterte tallet på arbeidsløse gikk noe opp fra 1. til

2. kvartal, men arbeidsløsheten er fortsatt lav.

Investeringene i byggesektoren viser - i motsetning til de samlede

investeringer i næringslivet fortsatt en markert stigende tendens. Tallet

på byggetillatelser for boliger var i første halvår under ett 15 prosent

høyere enn i første halvår i fjor. Tallet på fullførte nye boliger steg med

18 prosent.

Etter sesongjusterte oppgaver steg konsumprisindeksen med 1,5 prosent

fra 4. kvartal 1970 til 1. kvartal 1971, og med 1,6 prosent fra 1. til



2. kvartal 1971. Både i juli og august lå den ujusterte konsumprisindeksen

5,4 prosent høyere enn i de samme måneder i fjor.

Vareeksporten har hittil i år økt atskillig svakere enn i annet halvår

1970, og importen har vist nedgang siden mars. Verdien av utførselen steg

(sesongjustert) med 10 prosent fra 1. til 2. kvartal, mens importverdien gikk

ned med 0,2 prosent. Eksportoverskottet økte fra 3,8 milliarder DM til 4,2

milliarder DM. For de sju første måneder av 1971 under ett viser ujusterte

oppgaver at eksportverdien la 11 prosent høyere enn i samme tidsrom i fjor,
mens importen økte med 12 prosent. Eksportoverskottet holdt seg omtrent

uendret på rundt 8,3 milliarder DM. Driftsbalansen endret seg derimot fra et

overskott på 1,1 milliarder DM i januar-juli i fjor til et underskott på rundt

0,5 milliarder DM i samme periode i år. Valutareservene har i det siste vist

sterk øking.

Også for Frankrike er nye opplysninger om etterspørsel og

produksjon svært sparsomme. Det ser imidlertid ut til at tilstrammingen i

kredittpolitikken, som ble innledet i mai og forsterket i juli, i betydelig

grad bremser veksten. Tilstrammingen mg sees på bakgrunn både av den sterke

prisstigningen og den betydelige innstrømming av kortsiktig kapital fra utlandet.

Det sesongjusterte tall på arbeidsløse gikk opp både i juni og juli,

men la likevel 1,4 prosent lavere i tremånedersperioden mai-juli under ett enn

i februar-april. Tallet på ledige plasser gikk opp fra 114 000 i februar-april

til 133 000 i mai-juli.

Prisstigningen er fremdeles sterk. Konsumprisindeksen økte med 5,4

prosent fra mai-juli 1970 til mai-juli 1971. For tremanedersperioden februar-

april var den tilsvarende stigningsrate 5,0 prosent.

Lønnsstigningen er derimot ikke lenger fullt så sterk som i årets forste

måneder, men indeksen for timelønnssatser i handel og industri lå i juli likevel

10,8 prosent høyere enn ett år tidligere.

Verdien av vareeksporten (sesongjustert) steg betydelig fra juli til

august, mens importverdien viste nedgang. Fra tremånedersperioden februar-

april under ett til mai-juli økte imidlertid vareimporten (3,9 prosent)

sterkere enn eksporten (2,8 prosent). Det sesongjusterte importoverskottet

steg fra 946 mill.frcs. til 1 295 mill.frcs.

De franske valutareservene økte sterkt i august. Stigningen mg sees

pa bakgrunn av dollarkrisen og skjedde på tross av de tiltakene myndighetene

hadde satt i verk i begynnelsen av måneden (bl.a. begrensning av bankenes

adgang til a veksle utenlandsk valuta og forbud mot rentegodtgjørelse til ut-

lendinger for innskott på mindre enn 3 mineder)for a bremse innstrømmingen ay



kortsiktig kapital fra utlandet. Praktisk talt hele økingen i valutabeholdningene

i august fant sted i månedens forste halvdel, dvs. for de franske myndigheter

gikk over til 'flytende" kurser for kapitaltransaksjoner.

I Italia er stagnasjons- og nedgangstendensene fortsatt klart

dominerende. Selv om tallet på arbeidstimer som er gått tapt ved arbeids-

konflikter var 46 prosent lavere i første halvår i år enn i samme tidsrom 4. fjor,

representerer uro i arbeidslivet fortsatt en alvorlig hindring for vekst i

etterspørsel og produksjon. Fortsatt svak investeringsvilje i næringslivet og

lav kapasitetsutnytting mg sees på denne bakgrunn. Som nevnt i forrige kon-

junkturoversikt har de italienske myndigheter satt i verk en rekke motkonjunk-

turtiltak, men det er grunn til å tro at uroen på arbeidsmarkedet og den labile

innenrikspolitiske situasjon i betydelig grad vil begrense virkningene av disse

tiltakene i 1971.

Etter oppgaver fra det italienske konjunkturinstituttet viste brutto-

nasjonalproduktet ingen nevneverdig øking i løpet av første halvår 1971. Den

ujusterte indeksen for produksjonsutbyttet pr. dag i industrien lå i tremåneders -

perioden mai-juli 4,7 prosent lavere enn i samme periode gret for. Fra februar-

april 1970 til februar-april 1971 var nedgangen 3,2 prosent.

Arbeidsløsheten er fremdeles stor,og sysselsettingsindeksen for industri

o$ byggevirksomhet Under ett lå i mai 1,6 prosent lavere enn i samme maned i fjor.

Forbruksetterspørselen og uten1andsetter6orselen er trolig forttatt

de mest ekspansive elementer i italiensk økonomi. Spredte opplysninger kan

tyde på at forbruksetterspørselen er i ferd med a forsterke seg noe. I første

halvår i år var tallet pk nye registrerte biler 6,4 prosent høyere enn

januar-juni 1070. Etterspørselen etter møbler m.v. har også vist tegn til å ta

seg opp i de siste månedene.

Konsumprisindeksen lå i perioden mai-juli under ett 4,9 prosent høyere

enn i samme periode i fjor. Dette er omtrent samme stigning som i februar-

april.

Vareimporten fortsetter stige atskillig svakere enn vareeksporten, og

forskjellen i veksttakt ser ut til a øke. I februar-april la verdien av vare-

importen vel 14 prosent høyere enn i samme periode året for, men fra mai-juli

1970 til mai-juli 1971 steg importverdien bare med 2 prosent. De tilsvarende

vekstrater for vareeksporten var henholdsvis 16,5 prosent og 8,8 prosent.

Den italienske motkonjunkturpolitikken tar også sikte på å stimulere

eksporten, bl.a. ved utvidelse av eksportkredittordningen, eventuelt etablering

av en eksportfinansieringsbank etter monster av den amerikanske eksnort-import-

banken. Myndighetene frykter at den amerikanske importavgiften vil få alvorlige

virkninger for viktige grener av italiensk eksportindustri, særlig



skotøyindustrien. Spesielle hjelpetiltak, bl.a. lettere kredittilgang, plan-

legges for denne industrigren.

I første halvår i ar viste driftsbalansen et underskott pa Ill milliarder

lire, mot et underskott på 222 milliarder i samme tidsrom i fjor.

I Sverige fortsetter nedgangen. De nyeste tall viser fortsatt

synkende industriproduksjon og stigende arbeidsløshet, og de få nye etter-

sporselsindikatorer som foreligger siden forrige konjunkturoversikt ser heller

ikke ut til a innvarsle omslag.

Industriproduksjonen har gjennomgående vist nedgang helt siden årsskiftet.

Den sesongjusterte produksjonsindeksen steg med 4,2 prosent fra 3. til 4. kvartal

i fjor og med 0,2 prosent fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år, men falt

med 0,8 prosent fra I. til 2. kvartal.

En arbeidskraftundersøkelse som Statistiska Centralbyrån nylig har ut-

fort viser at tallet på arbeidsløse i august hadde kommet opp i 107 000, mot

85 000 i juli og 57 000 i august i fjor. Arbeidsløshetsprosenten var i august

2 7 .

Den svenske regjering har besluttet a nytte 800 mill.sv.kr. til om-

fattende tiltak for a bedre sysselsettingssituasjonen. Bl.a. skal 12 000-14 000

nye arbeidsplasser skapes i løpet av hosten, ytterligere 25 000-30 000 omskoler-

ingsplasser etableres og 4 000 nye boliger bygges. Regjeringen gjorde i august

kjent at den ikke lenger vil godta at bedriftsnedleggelser skjer med kort

varsel. De bor i framtiden kunne skje etter en fastsatt tidsplan, som bl.a.

gir rom for nødvendig omskolering.

Investeringsetterspørselen ser fortsatt ut til a svekkes. Verksteds-

industriens produksjonsplaner har gradvis blitt justert nedover i løpet av

første halvår og tyder nå på stagnasjon i resten av gret. Som ledd i mot-

konjunkturpolitikken vil myndighetene i økende grad frigi midler som bedriftene

tidligere har innbetalt til offentlig administrerte investeringsfond.

Nye tall for utviklingen av detaljhandelen tyder på fortsatt svikt ogs4

i forbruksetterspørselen. I 2. kvartal lå detaljomsetningsindeksen 2,8 prosent

lavere enn i samme kvartal i fjor. Samtidig steg konsumprisindeksen med 6,7

prosent, slik at omsetningsvolumet ma ha gått betydelig ned.

Som følge av prisstoppen har prisstigningen vært svært svak hittil i år,

bortsett fra i juli, da virkningene  av jordbruksavtalen slo ut i konsumpris-

indeksen. For mai-juli under ett la konsumprisindeksen 6,4 prosent høyere enn

i samme periode året for, mens de tilsvarende vekstrater for november-januar og

februar-april var henholdsvis 8,7 prosent og 7,9 prosent.



Tallene for utenrikshandelen i tremånedersperioden mai-juli viser -

sammenliknet med samme periode i fjor - stigning for eksporten og nedgang for

importen. For de forste sju mnedene av 1971 under ett viste eksportverdien en

øking på 13 prosent i forhold til samme periode året for, mens importen gikk ned

med 1 prosent. Varebalansen viste i januar-juli 1971 et overskott på 1 167

millioner kroner, mot et underskott på 1 461 millioner kroner for januar-juli

1970. For hele gret venter de svenske myndigheter et eksportoverskott på

1 milliard kroner, sammenliknet med et like stort underskott året for. Valuta-

reservene ate med hele 1,5 milliarder kroner fra 1. juli 1970 til 1. juli 1971.

Sveriges Riksbank satte 10. september diskontoen ned fra 6 prosent til

5,5 prosent. Tidligere i år - 10. mars - var diskontoen blitt satt ned fra

7 prosent til 6 3 5 prosent og 23 april ble den redusert ytterligere til 6 pro-

sent. Alle tre nedsettelser var trolig motivert både med hensynet til den

innenlandske konjunkturdemping og utviklingen mot lavere renter i utlandet.

Sambandsstatene peker de fleste nye indikatorer

fortsatt mot relativt svak vekst i produksjon og etterspørsel. Tallene be-

skriver imidlertid konjunkturtendensene slik de var for Presidenten den

l5 august la fram sine forslag til endringer i den økonomiske politikk (se

forrige konjunkturoversikt), og det er uvisst hvilke virkninger gjennomforingen

av disse forslagene vil få for konjunkturutviklingen i resten av 1971. Stor-

parten av næringslivet ser ut til a ha gitt sin tilslutning til Presidentens

forslag,som har fort til oppjustering av en rekke private produksjonsprognoser.

På kort sikt kan den nye politikken tenkes a virke stimulerende på bedriftenes

investeringsvilje, men på noe lengre sikt vil både investeringsutviklingen og

konjunkturforløpet generelt i stor grad avhenge av forbrukernes reaksjoner;

det private forbruket har lenge vært ansett som et avgjørende element i den

amerikanske konjunkturutviklingen.

Indeksen for de ledende konjunkturindikatorer gikk igjen opp i juli

(med 1,4 prosent) etter en svak nedgang i juni, den forste sidon oktober i fjor.

Industriproduksjonen viste i august nedgang for annen maned på rad, og

den sesongjusterte produksjonsindeksen la for tremånedersperioden juni-august

under ett bare 0,4 prosent høyere enn i mars-mai.

Etter sesongjusterte oppgaver gikk arbeidsløsheten noe opp både i juli

og august, til henholdsvis 4,9 millioner og 5,1 millioner. For tremåneders-

perioden juni-august under ett la tallet på arbeidsløse omtrent på samme nivå

som i foregående tremånedersperiode. Den 'sesongjusterte arbeidsloshetsprosenten

i månedene juni, juli og august var henholdsvis 5,6, 5,8 og 6 9 1. Det amerikanske

arbeidsdepartement antar imidlertid at den virkelige arbeidsloshetsprosent

ligger over 7 prosent; mange arbeidssøkere anser det for nytteløst g melde seg



for arbeidsformidlingen og blir derfor ikke registrert som arbeidsløse.

Ordrestatistikken tyder på at investeringsetterspørselen ennå ikke har

tatt seg opp. Etter foreløpige oppgaver fra Handelsdepartementet gikk verdien

av nye industriordrer på kapitalvarer litt opp i juli, men lå i tremåneders-

perioden mai-juli under ett (sesongjustert) omtrent på samme nivå som i fore-

gående tremånedersperiode. Regnet i volum har tilgangen på nye ordrer vart

noe lavere i mai-juli enn i februar-april. Tilgangen på nye ordrer på maskin-

verktøy falt med 9 prosent fra juni til juli og lå i de forste sju månedene av

1971 under ett 23 prosent lavere enn i samme periode i 1970. Industribedriftenes

avsetning av midler til anskaffelse av nytt kapitalutstyr lå i 2. kvartal på det

laveste nivå siden 1. kvartal 1965, 5,7 prosent lavere enn i 1. kvartal i ir og

15,4 prosent lavere enn i 2. kvartal 1970. En McGraw Hill -undersøkelse tyder på

at den amerikanske industri vil øke sine investeringer i utlandet til 14 milliar-

der dollar fra 1970 til 1971, eller med 17 prosent, og at økingen vil fortsette

i 1972 og 1973.

Etter sesongjusterte oppgaver ate de personlige inntekter med 2,5 pro-

sent fra februar-april til mai-juli. Økingen skyldes i stor grad høyere trygde-

utbetalinger. Det er uvisst i hvilken grad inntektsøkingen vil slå ut i okt

privat forbruk; tendensen til økt personlig sparing ser nemlig ut til å bli

stadig mer fremtredende. Sparekvoten, dvs. sparingen regnet som prosent av

disponibel personlig inntekt, var i 2. kvartal 8,2 prosent, mot 8,1 prosent i

1. kvartal og 7,9 prosent i 2. kvartal 1970.

Konsumprisindeksen lå i tremånedersperioden mai-juli under ett 4,4 pro-

sent høyere enn i samme periode året for. I februar-april var stigningen i for-

hold til samme periode året for 4,6 prosent og i november-januar 5,4 prosent.

Presidenten besluttet I. september at det for 4 850 000 offentlige

tjenestemenn skal iverksettes 6 måneders lønnsstopp. Lønnsstoppen vil bli

effektiv fra 1. oktober, forutsatt at Kongressen godkjenner den.

Storparten av næringslivet ser ut til a slutte opp om Presidentens nyp
stabiliseringsprogram (se forrige konjunkturoversikt), men de største

amerikanske fagforeningene har stilt seg avvisende og har oppfordret fagfor-

bundene til å annullere kontrakter i de tilfeller arbeiderne taper fortjeneste

på lønns-pris-kontreIlen. Bedriftene vil få adgang til å la importavgiften slå

ut i høyere	 fagforeningene hevder at avgiften derfor vil fore til be-

tydelig prisøking _bade for importerte varer og for innenlandsproduserte varer

med utenlandske komponenter,, Med full lønnsstopp vil dette innebære nedgang i

arl, er_lernes reallønn.

De amerikanske myndigheter har varslet om at de bedrifter som ikke over-

holder lønns- og prisstoppen vil bli holdt utenfor konkurransen om offentlige

innkjøp.



Myndighetene har ellers gjort kjent at pris- og lønnsstoppen vil følges

av nye tiltak med sikte på fortsatt stabilisering av lønninger og priser. Fore-

liggende opplysninger tyder på at en eller annen form for lønns- og prisnemnd

kan komme på tale.

Det føderale budsjettunderskott kom i 2. kvartal opp i 22,5 milliarder

dollar regnet som årlig rate og var det største siden annen verdenskrig. Under-

skottet i 1. kvartal var 17,5 milliarder og i 2.kvartal i fjor 14,1 milliarder.

Utgiftene økte fra 213 milliarder dollar i 1. kvartal til 221 milliarder i

2. kvartal (årlige rater). Nesten 6 milliarder av økingen kan føres tilbake til

en 10 prosent øking i trygdesatsene med virkning fra januar. I motsatt retning

virket reduserte forsvarsutgifter, renteutgifter og subsidier. Inntektene økte

bare forholdsvis svakt. Mer liberale avskrivningsregler for bedriftene forte

til en reduksjon av selskapsskatten på 1,75 milliarder dollar både i 1. og

2. kvartal.

Japan er koniunktursituasjonen fortsatt preget av stagnasjons

tendenser, og det er grunn til g tro at både den amerikanske importavgikten og

overgangen til flytende kurt (innenfor visse grenser) på den japanske yen fra

augüst vil bidra til a aksentUere disse tendensene. Enda vanskeligere vil

situasjonen bli om landet mi gjennomføre en betydelig oppskrivning av sin valuta.

De lapanske myndigheter forbereder nå en rekke ekspansive tiltak, bl.a. skatte-

reduksjoner, økte statsinvesteringer og offentlig kredittyting til næringslivet.

Etter det japanske handelsdepartements beregninger vil Japans eksport

til Sambandsstatene gå ned med 1,4 milliarder dollar årlig som følge av den

am erikanske importavgiften. Tar en o7så hensyn til virkningene av den

amerikanske importavgiften på verdenshandelen, vil tapet for Japan etter disse

bepegningene bli omkring 2,5 - 3 milliarder dollar. I 1970 utgjorde Japans

samlede ekspert 19,3 milliarder dollar.

Japan og Sambandsstatene har truffet en foreløpig avtale om

japansk begrensning av ståleksporten til Sambandsstatene i løpet av de tre

nærmeste årene. Etter japanske kilder skal Japan begrense okingstakten til

2,5 prosent pr. gr. Verdien av den japanske ståleksporten til Sambandsstatene

kom i 1970 opp i 899 millioner dollar.



Norge er veksteniindustriproduksjonen fortsatt temmelig

moderat. Det er grunn til å tro at det fortsatt er knapphet på produksjons-

faktorer som i forste rekke bremser veksten; arbeidsmarkedet er fremdeles

stramt, selv om tallet på arbeidsløse nå ligger noe høyere enn i fjor. En

sterk øking av lagrene i industribedriftenes egne produkter i løpet av første

halvår gjenspeiler først og fremst svikt i utenlandsetterspørselen etter

enkelte viktige norske eksportvarer og har ikke i særlig grad sammenheng med

svikt i den innenlandske ettersporselen. Det foreligger ingen nye indikatorer

for investeringsettersporselen utenom lager, men det er neppe grunn til a tro
at situasjonen har endret seg vesentlig siden forrige konjunkturoversikt ble

skrevet; etter alt g dome er investeringspresset fortsatt sterkt, men ikke

lenger økende. Utviklingen av detaljomsetningsindeksen i sommermånedene tyder

på relativt høy innenlandsk etterspørsel etter forbruksvarer. Etter at import-

varelagrene nå ser ut til å ha stabilisert seg på et høyt nivå, slår de innen-

landske ettersporselsforholdene ut i sterk impartvekst, mens eksporten bare

viser svært moderat stigning.

De nasjonalregnskapstall for første halvår 1971 som nå foreligger er

vanskelige a tolke, fordi produksjons- og forbruksnivået i første halvår i fjor,

som nyttes som sammenlikningsgrunnlag, var påvirket av skatteomleggingen ved

årsskiftet 1969/70. Med denne reservasjon gir imidlertid tallene inntrykk av

sterk vekst både for produksjon og forbruk. Bruttonasjonalproduktet, malt i

faste priser,steg med 7,0 prosent sammenliknet med forste halvår i fjor. Dette

er en atskillig sterkere stigning enn i de nærmest foregående år; både i

første halvår 1969 og i første halvår 1970 lå bruttonasjonalproduktet 3,8

prosent høyere enn i de tilsvarende perioder året for. Den forholdsvis svake

veksten fra første halvår 1969 til første halvår 1970, regnet i faste priser,

kan føres tilbake til tonnasjenedgang i handelsflåten; om sjøfart holdes uten-

for beregningene, var veksten i bruttonasjonalproduktet i denne perioden

4,6 prosent. Fra første halvår 1970 til første halvår 1971 var veksten i

bruttonasjonalproduktet sterk selv om sjøfarten holdes utenfor (6,4 prosent).

Fordelingen av bruttonasjonalproduktet etter næringsgren viser sterk vekst fra

forste halvår 1970 til første halvår i år for de fleste viktige næringsgrener

utenom industri, mens industriproduksjonen økte relativt moderat (4,2 prosent).

Det private forbruket steg med hele 7,3 prosent fra første halvår 1970

til første halvår i år. Den underliggende veksttendens i konsumet er neppe

tilsvarende sterk, men det er likevel grunn til a tro at det private konsumet

økte betydelig i forste halvar i år, også om en ser bort fra virkningene av

skatteomleggingen. Sammenliknet mod første halvår 1968 og forste halvår 1969

økte forbruksvolumet i første halvår 1971 med henholdsvis 5,0 prosent og 4,6

prosent i gjennomsnitt pr. ir. Stigningen fra første halvår i fjor til forste



halvår i år mg sees på bakgrunn både av økingen i lønninger og i utbetalte

stonader.

Nasjonalregnskapstallene for bruttoinvesteringene i første halvår 1971

ser ut til å bekrefte de antakelser am utviklingstendensene som er kommet til

uttrykk i tidligere konjunkturrapporter i ar; de gir inntrykk av en fortsatt

sterk, men likevel mindre ekspansiv investeringsetterspørsel enn i 1970.

Riktignok steg bruttoinvesteringene i fast realkapital Med hele 13,7 prosent

fra første halvår i fjor til første halvår i år (mot en stigning på 15,0 prosent

året for), men denne sterke økingen henger for en stor del sammen med en oppgang

i skipsinvesteringene på hele 50 prosent, som bare i relativt liten grad slår

ut i det innenlandske aktivitetsnivå. Bruttoinvesteringene i maskiner og

transportmidler utenom skip økte med knapt 4 prosent, mot en stigning på nesten

7 prosent fra første halvår 1969 til første halvår 1970. Bruttoinvesteringene

i bygg og anlegg gikk imidlertid opp med 7 prosent, dvS. omtrent like sterkt

som året for.

Eksporten av varer og tjenester i alt, regnet i faste priser, viste

relativt svak stigning (2,0 prosont) fra første halvår 1970 til første halvår

1971. Volumindeksen for vareeksporten alene (medregnet eksport av nybygde skip)

viste en øking på 2,5 prosent fra første halvår i fjor til første halvår i gr,

og eksportvolumet for skipsfartstjonestor - slik det beregnes i nasjonal-

regnskapet økte med vel 8 prosent. Når totaleksporten likevel ikke økte med

mer enn 2 prosent, henger dette sammen med en volumnedgang for eksporten av

eldre skip på hele 75 prosent.

Volumet av totalimporten av varer og tjenester økte langt sterkere enn

eksporten, nemlig med 6,8 prosent. Den sterke opganen henger i første rekke

sammen med en meget sterk stigning i tkipsimporten (55 prosent); den rene vare-

importen økte bare med 2,3 prosent. Den moderate oppgangen i vareimporten må

sees på bakgrunn av at importvarelagrene, som hadde vist uvanlig sterk stigning

gjennom de tre første kvartalene av 1970, gjennomgående rtj.kk litt ned i første

halvår i år.

Når det gjelder konjunkturutviklingen i løpet av de siste månedene,

viste den sesongjusterte indeksen for produksjonen i gruvedrift, industri og

kraftforsyning under ett nedgang i juli etter en stigning både i mai og juni.

For tremånedersperioden mai-juli under ett Ia totalindeksen 1,2 prosent høyere

enn i foregående tremanedersDeriode. Stigningen var nettoresultatet av en

meget sterk oppgang i delindeksen for kraftforsyning (7,0 prosent), en betydelig

nedgang i delindeksen for gruvedrift (8,2 prosent) og en relativt moderat øking

i delindeksen for den egentlige industrien (1,0 prosent).



Den egentlige industriprorluksjonen økte svakt, men jamt i vintermånedene.

Utover våren og sommeren viste den sesonkorrigerte indeksen større svingninger,

men trolig med en underliggende tendens til moderat vekst.

Ser vi på den sesongjusterte indeksen for produksjonen i gruvedrift,

industri og kraftforsyning gruppert etter anvendelse, har det i de siste månedene

vært sterk stigning både for eksportvarer og varer produsert for innenlandsk

konsum (henholdsvis +1,5 prosent og +3,4 prosent fra februar-april til mai-juli).

Investeringsvareproduksjonen har svingt sterkt opp og ned siden årsskiftet, men

gjennomgående med en tendens til moderat vekst (+0,8 prosent fra februar-april

til mai-juli). Også produksjonen av innsatsvarer for bygge- og anleggsvirksomhet

har vist store variasjoner, men uten noen markert stigende eller synkende trend,

Fra februar-april til mai-juli gikk produksjonen av slike innsatsvarer ned med

1,1 prosent. Produksjonen av andre innsatsvarer har derimot siden i var okt

betydelig (med 3,2 prosent fra februar-april til mai-juli).

Arbeidsmarkedet er fortsatt stramt. Arbeidsdirektoratets stramhets-

indikator la i månedene mai, juni og juli på henholdsvis 100, 93 og 101, mot

99, 98 og 100 i de samme måneder i fjor. Fra og med mai har tallet på

registrerte arbeidsløse ikke lenger vist nedgang sammenliknet med tilsvarende

måneder i fjor. I juli og august var det henholdsvis 6 400 og 8 200 arbeidsløse,

mot 6 300 og 7 600 i de samme måneder i fjor. Men nivået var fortsatt svært lavt.

Arealet av bygg satt i gang viste som vanlig nedgang fra juni til juli.

I gjennomsnitt for tremånedersperioden mai-juli var det en øking i arealet av

bygg satt i gang på 5,9 prosent fra samme periode i fjor. For boliger var den

tilsvarende stigning 9,9 prosent. Arealet av fullførte bygg gikk derimot ned med

4,6 prosent fra mai-juli 1970 til mai-juli 1971, men nedgangen ma sees på bak-

grunn av at fullført areal var uvanlig stort i både mai og juni i fjor. Arealet

av fullførte boliger gikk ned med 0,6 prosent. Samlet areal av bygg under

arbeid ligger fortsatt på et høyt nivå - for perioden mai-juli under ett 3-

prosent høyere enn i samme tidsrom i fjor. Alt i alt tyder tallene på at

presstendensene i byggevirksomheten fremdeles er sterke.

De siste oppgavene over lagerholdet viser at industribedriftenes samlede

lagre steg med 6,1 fra utgangen av mars til utgangen av juni etter en stigning på

4,0 prosent i løpet av 1. kvartal. Stigningen i første halvår i år var resultatet

av en meget sterk oppang i industriens lagre av egne produkter Omed hele 19,5

prosent fra desember til juni), mens rastoffla7rene gjennomgående har vist

moderat nedgang gjennom de tre siste kvartaler. Delindeksen for industriens

lagre av egne produkter la ved utgangen av juni uvanlig høyt, både isolert sett

og sammenliknet med*delindeksen for råstofflagrene.

Både oppgavene over lagerholet etter anvendelse og etter varegrupper

tyder på at den samtidige lagerøking for industriens egne produkter og



lagernedgang for råstoffer ikke i første rekke skriver seg fra innenlandske

etterspørselsforhold, men at den først og fremst er et resultat av svikt i uten-

landsetterspørselen etter enkelte viktige norske eksportprodukter. Lagrene av

eksportvarer steg med hele 32 prosent i løpet av første halvår 1971 og la ved

utgangen av juni så mye som 79 prosent over bunnpunktet ved årsskiftet 1969/70.

Ser vi på tallene for de enkelte varegrupper, viser lagrene både av treforedlings-

produkter og metaller utenom jern og stål sterk stigning både gjennom 1. og

2. kvartal i gr. For den sistnevnte gruppen er det særlig avsetningsforholdene

for aluminium som slår ut. - Lagrone av norskproduserte varer for innenlandsk

forbruk under ett viste stort sett bare en relativt moderat oppgang både gjennom

1970 og første halvår 1971.

For importvarene ser lagerholdet ut til foreløpig å ha stabilisert seg

pa det meget høye nivå som ble nådd i 4. kvartal i fjor. En mindre nedgang i

1. kvartal i år ble avløst av en svak oppgang i 2. kvartal. Importvarelagrene

lå ved utgangen av juni 2,6 prosent lavere enn ved utgangen av september og

desember i fjor, men 20 prosent høyere enn ved utgangen av desember 1969.

Detalj omsetningsvolumet (detalj omsetningsindeksen deflatert med konsum-

prisindeksen) la for juni og juli under ett om lag 6 prosent høyere enn i de

samme måneder i fjor. En sammenlikning av juni- og juli-tallene for 1971 med

tilsvarende tall for 1969 og 1968 gir også inntrykk av at detaljomsetningsvolumet

lå på et høyt nivå i sommermånedene i gr; fra juni-juli 1969 til juni-juli 1971

steg omsetningsvolumet med vel 10 prosent (dvs. med 5 prosent pr. ar) og fra

juni-juli 1968 til samme tidsrom i 1971 med near 19 prosent (eller med vel

6 prosent pr. år).

Verdien av vareeksporten gikk - etter sesongkorrigerte oppgaver - en del

ned fra juli til august, men den la likevel litt høyere (0,8 prosent) i tre-

månedersperioden juni-august enn i foregående tremånedersperiode. Utviklingen

av eksportprisindeksen fram til juli tyder på at heller ikke eksportvolumet

endret seg betydelig fra mars-mai til juni-august. Eksportprisindeksen kan

imidlertid vise ganske sterke svingninger fra måned til maned. De sesongjusterte

månedstallene for vareeksporten hittil i år sett under ett kan gi grunn til

anta at det er en underliggende tendens til svært moderat stigning, som avløste

en nedgang i annet halvår i fjor.

Verdien av vareimporten (sesongjustert) gikk også ned fra juli til

august, men var i tremånedersperioden juni-august under ett nesten 9 prosent

høyere enn i foregående tremånedersperiode. Også regnet i volum ma økingen ha

vært betydelig.

Utenriksregnskapet for de forste sju måneder av 1971 viste et drifts-

underskott på I 430 mill.kr., mot et underskott på 270 mill.kr. i samme tidsrom



i fjor. økingen i driftsunderskottet henger i forste rekke sammen med en sterk

stigning i skipsimporten og en sterk nedgang i eksporten av eldre skip, men

også underskottet på den rene varebalansen (vareimport minus eksport av varer

og nye skip) med utlandet økte en del, trass i en betydelig stigning i eksport-

verdien. Utviklingen av nettovalutafraktinntektene bidrar fortsatt i høy grad

til g begrense økingen i det samlede driftsunderskott. De totale netto gull-

og valutabeholdninger gikk opp med 354 mill.kr. fra utgangen av desember til

utgangen av juli.

Tall til ajourføring av diagrammene for konjunkturindikatorer for Norge som stod

i konjunkturoversikten i SU nr. 35, 1971.

Diagram 1: Juli 165

Diagram 2: For eksport: Juli 233

For konsum: Juli 134

For investering: Juli 174

Diagram 3: August 8,2

Diagram 7: Detaljomsetningsvolum: Juli 111,5

3 måneders bevegelig gjennomsnitt: Juni 110,1

Diagram 8: Eksport: August 1 333

Import: August 1 974

Diagram 9: Juni 480

Diagram 10: I alt: Juli 5 768

Boliger: Juli 3 017



Aktuelle konjunkturtall for Norge

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

Mai-juli 	 Juli     Mai Juni Juli       

1970	 1971	 1970
	

1971

Arbeidsmarkedet:
Arbeidsløyse i alt	 54,4	 57,3	 49,6	 68,0	 -520	 52,0

Av dette: Industri, bygge- og
anleggsvirksomhet ...	 50,5	 54,2	 41,7	 69,4	 48,6	 44,4

Ledige plasser	 131,3	 150,7	 118,8	 165,6	 143,8	 142,7

	

Stramhetsindikatorl) ............. 123,3	 122,0	 124,5	 124,5	 115,8	 125,8

Industriproduksjon:
Hele industrien ..................	 88,9	 92,9	 65,4	 99,4	 112,6	 66,7
Produksjon etter anvendelse:
Eksport .	ksport ... . . . ............... . . . . .	 94,7	 97,7	 80,9	 100,9	 111,8	 80,5
Konsum ... 	 ................. . . . 	 89,7 	 92,0 	 66,7 	 98,4 	 109,3 	 68,2
Investering .........0041.01.0 0.400 	 83,1 	 87,5 	 46,4 	 97,6 	 116,1 	 48,8
Vareinnsats i bygg og anlegg .. ... 	 87,8 	 92,1 	 53,1 	 102,3 	 119,2 	 54,8
Vareinnsats ellers ....... • .. • . . . .	 90,6 	 92,9 	 73,3 	 99,3 	 107,5 	 71,9

Byggevirksomhet:
Bygg satt i gang, boliger ........	 106	 113	 108	 113	 128	 100
Bygg satt i gang, industribygg .. . 	 86 	 60 	 40 	 64 	 71 	 45
Bygg under arbeid, boliger ...... . 	 95 	 104 	 97 	 102 	 104 	 105
Bygg under arbeid, industribygg .. 	 100 	 103 	 98 	 105 	 102 	 101

Detaljomsetning:
I alt ..... ...........	 104,3	 116,7	 106,0	 111,0	 120,0	 119,0

Utenrikshandel:
Eksportverdi, uten skip .... ......	 97	 104	 86	 103	 119	 90
Eksportverdi, i alt .. ..... . 0.0400 	 92	 99	 80	 97	 110	 90
Importverdi, uten skip .... .......	 95	 108	 77	 106	 120	 98
Importverdi i alt ......... .......	 95	 113	 82	 114	 122	 102
Innførselsoverskott, i ait

 .......
	 101	 141	 86	 149	 147	 127

Eksportvolum, uten skiR2 ........ 	 106 	 102 	 .. 	 .. 	 .. 	 ..
Importvolum, uten skip ) .. ....... 	 107 	 103 	 .. 	 .. 	 .. 	 ..

Sjøfart
3)

:
Turfrakter, tørrlastskip .. ....... 	 103 	 62 	 107 	 63 	 61 	 62
Turfrakter, tankskip .•*••••••••• • 	 106 	 39 	 115 	 41 	 35 	 41
Skip i opplag ..... ........ ...... . 	 244 	 5 189 	 300 	 4 167 	 6 233 	 5 167



Aktuelle konjunkturtall for Norge (forts.)

Relative tall. Gjennomsnittlig månedstall 1970 100) 4)

Mai-juli	 Juli	 Mai	 Juni	 Juli

1970	 1971	 1970	 1971

Offentlige finanser:
Innbetalt alminnelig omsetnings-

avgift •••••■■•es•••••w*.•••••

Penger og kreditt: 2)
Valutabeholdning	 • • . • . ••••••••• •
Innenlandske utlån til andre enn

banker • • • ••• 0•0•••••■••••••••••

	77 	 89	 33	 36	 190	 42

	

100	 103	 102	 105	 103	 102

	

101	 110	 100	 109	 112	 110
Forretningsbanker, innskott fra

	andre enn banker ............. • •	 100	 114	 101	 112	 115	 115
Forretningsbanker, likvide be-
	holdninger ........... ......... .	 85	 95	 90	 86	 95	 104
	Postgiro, omsetning ........... ...	 97	 126	 95	 107	 146	 123

	

Apnede akkordforhandlinger ..... . .	 78	 167	 67	 167	 233	 100

	

Aksjeindeks" .... ................	 94	 112	 107	 111	 110	 113

Priser:
2)Eksportpriser, uten skip	 .

Importpriser, uten skip2 )	 . • • .
Bytteforhold, uten skip2 )
Engrosprisindeks.. ...... • • • • . • • • • •
Konsumprisindeks ............... ••

	98 	 105	 ..	 ..	 .. 	 011

	100	 106	 ..	 ..	 ..	 ..

	

98	 99	 ..	 ..	 ..	 ..

	

99	 104	 100	 104	 104	 106

	

99	 106	 101	 105	 106	 107

1) Registrerte ledige plasser i løpet av perioden (inklusive beholdning ved periodens
begynnelse) i prosent av det tilsvarende antall arbeidssøkende.

2) Gjelder månedene april-juni.

3) Gjelder månedene juni-august.

4) De årsgjennomsnitt som relativtallene i denne tabellen bygger på er gjengitt
Statistisk måendshefte, side +4 og +5.



5 000

899

5 899

• • 55

3 733

586

4 319

2 162

322

2 484

6 171	 276

963 

7 134	 331

4 549

709

5 258

1970	 Januar-juli .. ..... .

August .... MOW

Januar-august

.3)1971 Januar-juli

August 100 **We

Januar-august 	

6 664	 270	 2 386	 4 008

1 207	 58	 462	 687

7 871	 328	 2 848	 4 695

Veitrafitkulykker med personskade i august 1971

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

(Forrige melding ble offentliggjort i SU nr. 35, 1971)

Tabell I. Tallet på ulykker og drepte og skadde personer

Ulykker med
personskade

Personer dre t eller skadd

I alt Drept
1)	 Alvorlig Lettere

skadd2) 	skadd

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 august 1971 etter traf ikantgruppe

Trafikantgruppe Drept eller
skadd i alt

Alvorlig
Drept

skadd
Lettere
skadd

Bilforere..... ....... .....
Bilpassasjerer	 ....... 	 .
Motorsykkel- og scooterførere
Mopedførere ...............
Passasjerer på motorsykkel,

scooter og moped . • .. • . • • . •
Sykkelførere	 . • • e • • • •
Sykkelpassasjerer	 ....
Akende (pa kjelke, spark

eller ski) 	
Fotgjengere ........ ......
Andre . ..... 	 ..... 	 .....

	231	 13	 62

	

302	 9	 79

	

82	 6	 35

	

75	 7	 27

	

33	 -	 19

	

76	 4	 36
1

	

151
	

12
	

64

	

12
	

3

156
214

41
41

14
36

75
9

I alt 	 . • • .. • ..	 963
	

5 5
	

322
	

586



Traf ikantgruppe

Bilførere ....... .004004
Bilpassasjerer	 0400040

Motorsykkel- og scooter-
førere	 ..... • • • • • •

Mopedførere	 • • • . • • • • • •
Passasjerer på motorsyk-

kel, scooter og moped.
Sykkelforer e
Sykkelpassasjerer .
Akende (på kjelke, spark

eller ski) .......
Fotgjengere ........ • ...
Andre • • • • • • • .dddd•0000

alt ..

alt Under 8-14 15-19 20-24 25-44 45-64	 65 år
8 år	 år	 år 	år 	år _...112......_.2Lay.2.12.

84	 ...	 ...	 9	 18	 29	 22
	

6
71	 4	 4	 25	 12	 12	 6

	
8

23	 -	 -	 14	 7	 1	 -	 1
21

	

5	 2	 4

4
28	 2	 9

1

4
1	 1	 6	 8

6
85

8
2717

3

61 58331

	

4	 2

	

21	 8
1

32	 24

	

1	 3	 8

	

2	 -	 1

	

61	 43	 52

Ulykker med	 Herav
personskade	 døds-
	 ialt 	uljkker 	

Personer drept eller skadd
Alvorlig Lettere

Drept
skadd	 skadd

Fylke
I alt

Tabell 3. Personer drept i januar-august 1971 etter trafikantgruppe og aldersgruppe

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

26
55

141
30
38
40
39
28
13
32
47
32
11
10
34
44
13
43
21
12

Østfold 	
Akershus • • . 	
Oslo ... 0.0 004 ..... 0 	

Hedmark 004.000000044
Oppland . • . . . 	
Buskerud 	
Vestfold 	
Telemark .. ........ 	
Aust-Agder . 44 44004e

Vest-Agder ......... .
Rogaland .. 0000400.0 0
Hordaland 	
Bergen ...... .. . ... 	
Sogn og Fjordane 	
More og Romsdal 	
Sør -Trøndelag .. 	
Nord-Trøndelag 	
Nordland .. 0004440040
Troms 44... .........
Finnmark . ........

2	 40
6	 86
3	 169
4	 45
2	 47
2	 56
3	 55
2	 43

20
2	 42
1	 67
2	 52

14
1	 12
4	 40
5	 51
7	 20
3	 63
3	 27

14

2	 19
6	 31
3	 50
7	 14
2	 20
2	 11
3	 15
2	 17

7
2	 18
1	 25
2	 14

6
1	 3
4	 13
5	 23
7	 3
3	 25
3	 6

2
•

19
49

116
24
25
43
37
24
13
22
41
36

8
23

10
35
18
12

alt	 . 4 0

	 709
	

52
	

963
	

55
	

322
	

586



Tillegg  til de internasjonale måndestabeller i Statistisk månedsh .e .fte nr.'8, 1971

Tallene er mottatt i tiden 14/9 - 20/9 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.

Sverige (tabell 81)

Verdi av utenrikshandelen

a. Innførsel .	 .............	 Kol. C a	 Juli	 2735	 (3177)
b. Utførsel	 ................... 	 " 	 C b 	 Juli 	 2729 	 (3773)

Volum av utenrikshandelen

a. Innførsel	 ..... . . • ••• • • • • • • •
b. Utforsel	 • • • . • • • • • . • • • • • • • •

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

øyeblikkelig rente på statsobligasjoner

D a	 2.kvartal	 163	 (166)
D b	 2.kvartal	 185	 (177)

E 2.kvartal	 102	 (103)

F	 Mai	 7.29 	 (7.30)

Storbritannia (tabell 82)

Verdi av utenrikshandelen ...........

a. Innførsel 	 • • • • • • • • • • • • • • •

b. Utførsel	 • • • • • . • • * 6 • • • • • • • • •

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

Ruterts råvareindeks, uketall

Frankrike (tabell 83)

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

Verdi av utenrikshandelen

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

øyeblikkelig rente på statsobligasjoner

Konsumprisindeks .............. • • .. • •

E a	 Juni	 835	 (797)

Juli	 810

E b	 Juni	 790	 (746)

Juli	 774

G Mai	 107	 (106)

Juni	 107

13/9-17/9	 110	 (111)

A	 Juli	 290,8	 (288,9)

C a	 Juni	 10526	 (9160)
C b	 Juni	 9850	 (9160)

E Juli	 7,80	 (7,59)

G Juli	 138	 (137)

Vest-Tyskland (tabell 84)

Konsumprisindeks .•••••••••••••• • 6 • • •	 Aug.	 127	 (127)



Kol. AArbeidsløyse

tt 	 FEngrosprisindeks

0 0 • • • • ** ** • • • • • • • •

— • . . • • • 	 • • • ** ** • •

Juni 	 62,8 	 (65,5)

Mai 	 117 	 (117)

Juni 	 118

Juli 	 117

Belgia 	 (tabell 85)

Sambandsstatene 	 (tabell 86)

Moody's råvareindeks, uketall 	 13/9-17/9 	 98 	 (98)



Publikasdoner sendt ut fra Statistisk Sentrallarl siden hefte nr. 37 1  1971

serien Norges offisielle statistikk:

Statistisk årbok 1971 Sidetall 448 Pris kr. 15,00

Sivilrettsstatistikk 1970 Sidetall 31 Pris kr. 4,50

Flyttestatistikk 1970 Sidetall 67 Pris kr. 5,00

Faste publikasjoner fra Statistisk Sentralbyrå

Statistisk månedshefte. Pris: Arsabonnement kr. 25,00

Pr. hefte	 2,50

Månedsstatistikk over utenrikshandelen.

Pris: Arsabonnement kr. 30,00

Pr. hefte	 3,00
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