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Kondunkturtendensene i mai 1972

(Forrige konjunkturoversikt ble gitt i SU nr. 17, 1972)

I Vest-Europa er tegnene til at et konjunkturomslag

er i emning blitt tydeligere. I Storbritannia er det riktignok fremdeles få

konkrete tegn til oppgang, men konjunkturutviklingen der vurderes likevel ni

mer optimistisk enn for bide av næringslivet og myndighetene. Både i Vest-

Tyskland og Italia ser det ut til at de ekspansive konjunkturimpulsene er i

ferd med å fi overtaket; de fleste nye indikatorer peker klart oppover.

Også i Frankrike fortsetter industriproduksjonen å stige, men veksttakten er

her gradvisavtakerrie, og etterspørselen har trolig stagnert; i likhet med

Norge ligger Frankrike nå noe etter i den alminnelige vesteuropeiske

konjunkturutvikling.

I Sambandsstatene fortsetter oppgangen. Industri-

produksion og investeringsettersporsel Viser fremdeles god vekst, og også

konsumetterspørselen har tatt seg opp i det siste.

I Storbritannia er både næringslivetsog myndighetenes

forventninger om et snarlig konjunkturomslag styrket siden forri7e konjunktur-

oversikt ble skrevet, enda det fortsatt er få konkrete tegn på at et omslag er i

emning. Kullgruvestreiken i januar og februar og dens ringvirkninger gjør

det vanskelig å tolke de siste tallene, men det har neppe skjedd store

endringer siden apriloversikten, da såvel industriproduksjon som konsum-

og investeringsetterspørsel i beste fall bare viste moderat vekst. pa den

annem side viser en ny rundspørring at industribedriftene nå ser mer optimistisk

på produksjonsutviklingen i de nærmeste månedene fremover. Rundspørringen

tyder også på at kapasitetsutnyttingen har bedret seg litt, selv om den

fortsatt er svært lav.

Industriproduksjonen (sesongjustert) viste sterk nedgang (11 prosent)

fra januar til februar på grunn av kullgruvestreiken.

Arbeidsløsheten fortsetter å øke. i mars var det etter sesong-

justerte oppgaver 886 000 registrerte helt arbeidsløse, eller 14 000 flere

enn i februar og januar. Den ujusterte arbeidsløshetsprosenten var i ianuar,

februar og mars henholdsvis 4,3 prosent, 6,9 prosent og 4,3 prosent, mot

3 9 0 prosent, 3,1 prosent og 3,3 prosent i de samme måneder ett år tidligere.

Den høye ledighetsprosenten i februar henger sammen med kullgruvestreiken.

Flere bedrifter var nødt til i foreta innskrenkninger i produksjonen, og

det forte til at mange ble midlertidig arbeidsløse i februar. De midlertidig



arbeidsløse, 49 000 i januar og 649 000 i februar, telles med når arbeids-

10shetsprosenten regnes ut, men kommer ikke med i de absolutte tallene for

helt arbeidsløse.

Det foreligger ingen nye tall for investeringsetterspørselen. Som

omtalt i forrige rapport (SU nr. 17) viste ordretilgangen til verksted-

industrien fra innenlandske kunder stagnasjon eller bare moderat vekst i

4. kvartal i fjor.

Etter detaljomsetningen å dome er det fortsatt ingen vekst i konsum-

ettersporselen. Volumindeksen (sesongjustert) la i desember-februar

praktisk talt på samme nivå som i september-november.

Takten i prisstigningen avtar, men den er fremdeles sterkere enn i

de fleste andre storre land i Vest-Europa. Konsumprisindeksen var i 4.

kvartal i fjor 9,2 prosent 'were, og i 1. kvartal i år 8,0 prosent høyere,

enn i de tilsvarende perioder ett år tidligere.

Tallene for utenrikshandelen for 1. kvartal i år viser at importen

har steget (med vel 4 prosent) mens eksporten har gått ned (med vel 3 pro-

sent) sammenliknet med 4. kvartal i fjor, etter sesongjusterte oppgaver.

Det er imidlertid rimelig a anta at kullgruvestreiken og dens ringvirkninger

har trukket importtallene opp; okt kullimport svarte for over halvparten av

importøkingen fra februar til mars. For eksporten kan derimot streiken ha

virket bremsende. Likevel er det grunn til å anta at det fortsatt er en

underliggende tendens til okt vareimport og til stagnasjon i eksporten.

Vest-Tyskland tyder de siste konjunkturindika-

torene på at et omslag fra stagnasjon til ny vekst er under utvikling.

Selv om ettervirkningene av streiken i metallindustrien mot slutten av 1971,

som ble omtalt i forrige rapport (SU nr. 17), er vanskelig I kvantifisere

og derfor representerer et usikkerhetsmoment, ser det ut til at den under-

liggende tendens nå peker oppover både for industriproduksjon, investerings-

etterspørsel ogog konsumettersporsel.

Den sesongjusterte produksjonsindeksen for industrien viste sterk

oppgang fra desember til januar, men som nevnt i apriloversikten kunne en

ikke på grunnlag av januartallet alene avgjøre om en varig oppgang var

innledet, bl.a. fordi det kan ha vært påvirket av "gjeninnhenting" etter

streiken i metallindustrien mot slutten av 1971. Også februarindeksen

viste imidlertid stigning, og fra månedene september-oktober til januar-

februar steg den sesongjusterte produksjonsindeksen i alt med 3,7 prosent

årlig rate. Det var særlig produksjonen av forbruksvarer som viste god

vekst. (+ 9,7 prosent årlig rate). Produksjonen av investeringsvarer steg

bare svakt (+ 0,9 prosent årlig rate).



Arbeidsløsheten (sesongjustert), som økte gjennom mesteparten av

1971, falt i januar og har siden holdt seg nær uendret. Det sesongjusterte

tallet på registrerte arbeidsløse var 240 000 i november, 207 000 i januar

og 209 000 i mars. Sammenliknet med de fleste andre vest-europeiske land

er arbeidsløsheten i Vest-Tyskland lav; arbeidsløshetsprosenten (ujustert)

var 1,2 i mars, mot 1,0 på samme tid ett år tidligere.

Det ser ut til at investeringsettersporselen er i ferd med a ta seg

opp igjen. Etter a ha vist nedgang i fjor sommer steg tilgangen på nye

ordrer til investeringsvareindustrien fra innenlandske kunder (sesongjustert)

merkbart i januar og februar. For tremånedersperioden desember-februar under

ett var den 2,8 prosent høyere enn i foregående tremånedersperiode. Til-

gangen på nye ordrer i alt økte på samme tid med 1,6 prosent.

Etter å ha stagnert gjennom hele 1971, ser det ni ut til at også

konsumetterspørselen er i vekst; fra september-november til desember-

februar steg den sesongjusterte volumindeksen for detaljomsetningen med

0,6 prosent. Den sesonglusterte konsumprisindeksen har det siste halve

året (4. kvartal 1971 og 1. kvartal 1972) steget med en årlig rate på 4,8

prosent. Dette er en noe svakere stigningstakt enn gjennom de 3 første

kvartalene av 1971.

Vareeksporten, som gikk ned i fjor host, er nå i klar oppgang.

Fra september-november til desember-februar økte eksportverdien (sesong-

justert) med 2,5 prosent. Ordretilgangen fra utlandet til vest-tysk

industri, som viste svikt gjennom hele 1971, steg sterkt i januar og februar

i ir. I desember-februar var verdien av ordretilgangen 4 prosent høyere enn

i foregående tremånedersperiode. Også vareimporten, som gjennomgående viste

stagnasjon i hele fjor, tok seg godt opp i januar og februar, og den sesong

justerte verdien var 2,6 prosent høyere i perioden desember-februar enn i

foregående treminedersperiode.

Frankrike, som bare fikk liten foling med den internasjonale

konjunkturnedgang i fjor, er inne i en periode med tydelig svekket veksttakt.

Industriproduksjonen vokser ikke lenger så raskt, og investeringsetter-

spørselen viser tendens til svikt; det er ventet en langt lavere investerings-

vekst i år enn i fjor.

Den sesongjusterte indeksen for industriproduksjonen steg med 4

prosent årlig rate fra september-november til desember-februar,mot en

stigning på 7 prosent (årlig rate) fra 3. til 4 • kvartal i fjor. En rund-

spørring som den franske nasjonalbanken nylig har foretatt viser at

bedriftene i konsumvareindustrien venter en gunstig produksjonsutvikling i

de nærmeste månedene, mens investeringsvareindustrien er mer forbeholden.



Tallet på arbeidsløse har holdt seg nær uendret siden november

fjor, etter sterk stigning tidligere på hosten. Ved utgangen av mars var

tallet på registrerte arbeidsløse (sesongjustert) 374 000, eller 2 000

færre enn ved utgangen av februar. Februartallet svarte til om lag 1,8

prosent av samlet arbeidsstyrke.

Ifølge marsrapporten fra Det franske statistiske sentralbyrå vil

investeringsøkingen i 4r bli langt svakere enn i fjor. Mens investeringene

økte med om lag 7 prosent i volum fra 1970 til 1971, ventes det en asking

på bare 2 prosent fra 1971 til 1972. I november i fjor var det ventet at

investeringsvolumet i 1972 ville bli om lag som i 1971. Den noe mer optimis-

tiske vurderingen nå enn i november har sammenheng med utviklingen i konsum-

vareindustrien.

Det foreligger ingen nye tall for detaljomsetningen. Da forrige

rapport ble skrevet var det tegn til stagnasjon i konsumetterspørselen.

Prisstigningen har vært noe svakere de forste månedene i år enn mot

slutten av fjoråret. Den ujusterte konsumprisindeksen steg med 5,6 prosent

årlig rate i 4. kvartal i fjor mens stigningen i 1. kvartal i år var på

5,2 prosent årlig rate.

Etter sesongjusterte oppgaver var stigningen i verdien av vare-

eksporten langt svakere fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år (0,9

prosent) enn fra 3. til 4. kvartal i fjor (4,6 prosent). Den forholdsvis

svake veksten i 1. kvartal må trolig ses på bakgrunn av betydelige forskotts-

leveringer mot slutten av 1971, men kan også henge sammen med ettersporsels-

utviklingen i de land som er Frankrikes viktigste handelspartnere. Vare-

importen fortsetter a stige sterkt.

I Italia ser det ut til at tendensen til oppgang holder seg.

Industriproduksjon og konsumetterspørsel viser god vekst, mens det ikke

foreligger nye tall for investeringsettersporselen. EF-kommisjonen venter en

vekst i bruttonasjonalproduktet på 3 prosent fra 1971 til 1972, men

italienske myndigheter regner selv med en noe høyere vekstrate. (5 - 5

prosent)

Industriproduksjonen, som i 1971 gikk sterkt ned til og med august,

har siden vært i oppgang. Den sesongjusterte produksjonsindeksen var i

månedene november-januar i gjennomsnitt vel 5 prosent høyere enn i fore-

gående tremånedersperiode og la på omtrent samme nivå som ettår tidligere.

Arbeidsløsheten fortsette^likevel g stige. Det var i januar 738 000

arbeidsløse, eller 62 000 flere enn på samme tid ett år tidligere. Arbeids-

loshetsprosenten (ujustert) var 3,9 i januar i ir, mot 3,5 på samme tid i

fjor.



Etter detaljomsetningen I dome var konsumetterspørselen i god

vekst mot slutten av fjoråret; fra juni til desember steg den sesongjusterte

indeksen i gjennomsnitt med en årlig rate på 8 prosent.

Konsumprisindeksen var i februar (ujustert) 4,9 prosent høyere enn

pa samme tid året for. Dette er om lag samme stigningstakt over året som

i gjennomsnitt for hele 1971.

De siste eksportoppgavene har vist svært god vekst; den sesong

justerte verdien av vareeksporten steg med 7 prosent fra perioden august-

oktober til perioden november-januar. På samme tid økte importen med

2,7 prosent. Denne utviklingen har fort til at varehandelen med utlandet

nesten var i balanse ved årsskiftet, etter vedvarende importoverskott siden

våren 1969.

I Sverige er industriproduksjonen fortsattiklar vekst,

men utviklingstendensene for den innenlandske etterspørselen er noe vanske-

ligere A vurdere. Veksten i investeringsetterspørselen ser ut til å ha

stoppet opp.

Industriproduksjonen steg sterkt fra januar til februar. Den lå da

hele 7 9 7 prosent høyere enn i juli i fjor da oppgangen startet, men fort-

satt under det tidligere toppnivået omkring årsskiftet 1970/71. Fra

september-november til desember-februar steg den sesongjusterte produksjons-

indeksen med 1,7 prosent.

I følge utvalgsundersøkelser utført av Statistiska Centralbyrån,

var det i mars . etter ujusterte oppgaver 109 000 registrerte arbeidsløse,

eller 11 000 flere enn ett år tidligere., mot en øking over året på henholds-

vis 28 000 og 32 000 i februar og januar. Den ujusterte arbeidsløshets-

prosenten var 3,0 i november, 3,5 i januar og 2,8 i mars, mot henholdsvis

1,5, 2,7 og 2,5 i de samme månedene ett år tidligere.

Investeringsetterspørselen, som viste vekst i l4 . kvartal i fjor,

ser ut til 4 ha stagnert i de to forste månedene i gr. Tilgangen på nye

ordrer til verkstedindustrien var i månedene desember-februar 1,7 prosent

lavere enn på samme tid ett år tidligere. Ifølge det svenske Konjunktur-

institutet var ordretilgangen fra innenlandske kunder til hele industrien

noe svakere i 1. kvartal i ir enn i 4. kvartal i fjor.

Det foreligger ingen nye tall for detaljomsetningen, som viste tegn

til svikt i 4. kvartal i fjor.

Den ujusterte konsumprisindeksen var i februar, mars og april

henholdsvis 5,2 prosent, 5,2 prosent og 5,6 prosent høyere enn i de samme

måneder i 1971. Dette er en noe svakre stigningstakt over året enn bide

i 1970 og 1971.



1. kvartal i år la verdien av vareeksporten 3,4 prosent høyere enn

i samme kvartal ett ar tidligere. I4. og 3. kvartal i fjor var de til-

svarende stigningsrater over året henholdsvis 2,9 prosent og 4,3 prosent.

Etter A ha stagnert gjennom hele 1971 tok vareimporten seg godt opp i

1. kvartal i Ir, og var da 5,7 prosent høyere enn i 1. kvartal 1971. For

4. og 3. kvartal i fjor var de tilsvarende stigningsrater over året henholds-

vis 0,9 prosent og 0,7 prosent.

Regjeringen har lagt fram et skatteforslag som, hvis det blir vedtatt,

vil fore til lavere direkte inntektsskatt til staten fra 1. januar 1973 for

alle skattytere med inntekt på inntil 70 000 svenske kroner. Dette vil fore

til en redusert skatteinngang på i alt 2,4 mrd.sv. kroner. For å finansiere

skattelettelsen ble det først foreslått A heve satsen for merverdiavgiften

fra 17,65 til 20 prosent, men etter sterk motstand fra opposisjonspartiene

har regjeringen nå lagt fram et alternativt forslag som går ut på å forhøye

arbeidsgiveravgiften fra 2 til 4 prosent i stedet. Begge forslag omfatter

ogsa økte avgifter på bl.a. brennevin, vin, 01, sigaretter og bensin.

Sambandsstatene fortsetter oppgangen. Både

industriproduksjon og investeringsetterspørsel har vist god vekst siden i

fjor host. Konsumetterspørselen, som stagnerte i 4. kvartal i fjor, tok

seg godt opp i mars.

Fra august til mars har den sesongjusterte produksjonsindeksen for

industrien stgget jamnt, gjennomgående med en årlig rate på om lag 7 prosent.

1. kvartal i ir 14 indeksen for hele industrien 1,8 prosent høyere enn i

4. kvartal i fjor (sesongiustert). Produksjonen av varige varer økte med

2 prosent, mens produksjonen av ikke-varige varer økte med 1,6 prosent.

Etter myndighetenes prognoser kan maskinverktøyindustrien, aluminiumsindu-

strien, stålindustrien og organisk kjemisk industri vente særlig sterk

produksjonsstigning i ir.

Siden september i fjor har bygge- og anleggsvirksomheten vist god

vekst. Den sesongjusterte verdien av nye igangsettinger lå i desember-

februar vel 5 prosent høyere enn i foregående tremånedersperiode.

Arbeidsløsheten er likevel fortsatt høy. Nedgangen fra januar til

februar ble etterfulgt av en like stor oppgang i mars. Den sesongjusterte

arbeidsloshetsprosenten var 5,9 i januar, 5,7 i februar og 5,9 i mars. Det

var i mars omtrent 5,1 mill. registrerte arbeidsløse etter sesongjusterte

oppgaver.

Investeringsetterspørselen er fortsatt sterk etter ordretilgangen

dome. Verdien (sesongjustert) av nye ordrer til investeringsvareindustrien,

som viste et svært høyt tall i januar, gikk ned igjen i februar og mars, men



var da likevel høyere enn i noen måned i hele 1971. I 1. kvartal i år var

tilgangen hele 10 prosent høyere enn i 4 • kvartal i fjor. Tilgangen på nye

ordrer til hele industrien økte fra september-november til desember-februar

med 6 prosent.

Den sesongjusterte indeksen for detaljomsetningsvolumet var uendret

fra 4. kvartal 1971 til I. kvartal 1972. Tallet for mars var riktignok høyere

enn i de, tre foregående måneder, men det er for tidlig a avgjøre om dette

innvarsler omslaget i konsumetterspørselen.

Siden prisstoppen ble opphevet i november, har den ujusterte konsum-

prisindeksen steget med en årlig rate på om lag 3,5 prosent til og med mars.

Indeksen var da også 3,5 prosent høyere enn på samme tid ett år tidligere.

Timefortjenesten i industrien var i 1. kvartal vel 6 prosent høyere enn i

samme kvartal i fjor.

I Japan har konjunkturbildet endret seg noe siden forrige

oversikt ble skrevet. Industriproduksjonen viser nå vekst, og den direkte

tilbakegangen i investeringsetterspørselen kan se ut til i ha stanset opp.

Derimot har stagnasjonen i konsumetterspørselen slått over i nedgang.

Industriproduksjonen, som viste stagnasjon mot slutten av 1971, tok

seg godt opp i januar og februar i år. Den sesongjusterte produksjonsin-

deksen steg med 1,6 prosent fra perioden september-november til perioden

desember-februar. Produksjonen av investeringsvarer og varige konsumvarer

viste god vekst, mens produksjonen av ikke-varige konsumvarer gikk noe ned.

Ordretilgangen til maskinindustrien kan tyde på at den direkte til-

bakegangen i investeringsettersporselen er i ferd med a opphøre. Tilgangen

på nye ordrer la i månedene november-januar i gjennomsnitt vel 2 prosent

høyere enn i foregående tremånedersperiode (sesongjustert). Tidligere

erfaringer viser imidlertid at det selv for tremInedersgjennomsnitt er

betydelige tilfeldige variasjoner i tallene.

Ordretilgangen ved japanske skipsverft gikk sterkt ned i løpet av

1971 og har falt ytterligere i år. Regnet i br.t. utgjorde nykontraheringene

i 1971 bare halvparten av kontraheringene i 1970. Nykontraheringene i januar,

februar og mars i år utgjorde henholdsvis 4, 14 og 32 prosent av kontra-

heringene i de samme måneder i 1971. Dagens kontraktmasse er likevel ventet

a sikre driften i to til tre år fremover.

Etter detaljomsetningen å dome viser konsumetterspørselen fortsatt

svikt. Den sesonglusterte indeksen for omsetningsvolumet har gått ned siden

september i fjor og var i november-januar 2,1 prosent lavere enn i foregående

tremånedersper iode.

Den svake etterspørselsutviklingen innenlands har fort til stagnasjon



i vareimporten siden november i flor. Vareeksporten, - som steg sterkt i 1.

halvår i fjor, har siden bare vist moderat vekst, bortsett fra et uventet

høyt januartall. Eksportoverskottet er imidlertid fortsatt høyt, for januar

og februar under ett på 920 mill.dollar, mot 332 mill.dollar i de samme

måneder i fjor.

Japanske myndigheter kunngjorde i midten av april at det vil bli

satt iverk frivillige kvotereguleringer for eksport av en rekke elektriske

og elektroniske artikler for "g hindre handelskrig med produsenter i Vest-

Europa.'

BRUTTONASJONALPRODUKTET I UTVALGTE LAND

Prosentvis volumendring fra foregående år

1965 1966 1967 1968 1969 1970

Danmark  	 5	 2	 4i	 41 	 8

Frankrike .. ***** .	 ... . 	 . . 	 41 	 51 	 5	 41 	 71

Italia .0 OW* OOOOO .00 0 0 	 31 	 6	 7	 61 	 6

Japan . 000 .00006.00 OOOOO 	 41 	 10	 13	 141	 121

Norge . .. OOOOO 000 ** O 00 	 6	 41 	 51 	 4	 5

Sambandsstatene . ... WO 	 61 	 61 	 3	 5	 21

Storbritannia .. O OO 000 	 3	 2	 21 	 3	 2

Sverige  	 41 	 3i	 2;	 3

Vest-Tyskland .. .. OOOOO  	 51 	 3	 0	 7;

1971	 1972

ar1222EL-E1222221
4

5

3
1)

41

41

6

1	 41

31

3

2

6	 41

8	 5;1,-

3	 31

6	 51

5	 33-

11	 6

31 	52

K i 1 d e : 1965-1970: OECD; "Main Economic Indicators"

1971-1972: Offisielle nasjonale anslag og prognoser

hvis intet annet er angitt.

1) EF-Kommisjonens anslag.
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Norge er aktivitetsnivået fortsatt høyt, men med noe

sterkere preg enn for av virkningene av de svake konjunkturer i Vest-Europa;

det er ni nedgang i eksportvareproduksjonen og klar stagnasjon i samlet

industriproduksjon. Den konjunkturbestemte veksten i konsumetterspørselen

var trolig noe svakere i 1. kvartal i år enn i 4 • kvartal i fjor. Ordre-

statistikken for 1. kvartal viste uventet høye tall, men mg denne gang tolkes

med spesielt stor varsomhet; den gir neppe grunnlag for g anta at et nytt

omslag i investeringsettersporselen allerede har funnet sted. De siste

tallene fra byggestatistikken viser fortsatt sterk svikt i industriens

investeringer i bygg. - Vareeksporten viser nå en gunstigere utvikling,

men i stor grad som følge av spesielle forhold som ikke gjenspeiler den'under-

liggende tendens. Den nye konjunkturoppgangen som nå trolig er under ut-

vikling i Vest-Europa, vil imidlertid kunne slå ut i de norske eksporttallene

forholdsvis raskt, og det ser ut til at markedssituasjonen for flere viktige

eksportvarer allerede er blitt noe lettere. Blant annet fordi lagrene av

eksportvarer er svært store, kan en derimot neppe vente at konjunkturom-

slaget ute skal slå tilsvarende raskt ut i industriproduksjonen.

Etter sesongkorrigerte oppgaver li produksjonen i gruvedrift, industri

og kraftforsyning under ett 1,2 prosent høyere i 1. kvartal i år enn i

4. kvartal 1971. Stigningen var nettoresultatet av en sterk oppgang i del-

indeksen for gruvedrift (2 ) 1 prosent), en enda sterkere øking i delindeksen

for kraftforsyning (8,2 prosent) og on ubetydelig stigning i delindeksen

for den egentlige industriproduksjonen (0,2 prosent).

De sesongkorrigerte marstallene (som også er korrigert for virkningen

av påsken) ser ut til å bekrefte at den tendensen til svak, men tydelig vekst

i industriproduksjonen som gjorde seg gjeldende til utpå hosten i fjor har

slått om til stagnasjon (se forrige konjunkturoversikt, SU nr. 17, 1972).

Om vi ser bort fra de høye tallene i desember og januar, som er påvirket av

spesielle forhold (se forrige konjunkturoversikt), endret industriproduk-

sjonen seg lite fra september-oktober i fjor til februar-mars i ir.

Om vi ser på produksjonen i gruvedrift, industri og kraftforsyning

etter anvendelse,viser det seg at stagnasjonen i forste rekke henger sammen

med utviklingen i eksportindustrien. Trass i stagnasjon i vareeksporten

helt siden våren 1970 viste eksportvareproduksjonen (sesongjustert) sterk

øking gjennom storparten av 1970, og - etter en forbigående nedgang hosten

1970 og de forste måneder av 1971 - igjen betydelig stigning fram til midt-

sommeren 1971. 1 perioden juli-oktober i fjor holdt eksportvareproduksjonen

seg uendret på et høyt nivå, men senere har den gjennomgående vist nedgang.

For februar og mars under ett la indeksen for eksportvareproduksjonen 1,9

prosent lavere enn i tomånedersperioden oktober-november og 2,1 prosent



under gjennomsnittsindeksen for 3. kvartal i fjor. Det markerte omslaget i

eksportvareproduksjonen siden iflor sommer må sees på bakgrunn av lagerut-

viklingen; som følge av dårlige markedsforhold nådde eksportvarelagrene

etter hånden rekordhøyde (se månedsoversikten for mars, SU nr. 12, 1972),

og produksjonstallene for 1. kvartal i år kan tyde på at mange eksport-

bedrifter har nådd et punkt hvor en nedskjæring av produksjonen foretrekkes

framfor ytterligere lageropplegg.

Produksjonen av varer til innenlandsk bruk viser gjennomgående en

langt gunstigere utvikling enn eksportvareproduksjonen. For konsumvare-

produksjonen er det fortsatt tendens til vekst. For investeringsvareproduk-

sjonen, som gjennomgående hadde stabilisert seg på et høyt nivå gjennom 1971

og fram til februar i ir, lg marsindeksen uventet høyt. Produksjonen av

varer til vareinnsats i bygge- og anleggsvirksomheten viste stigning helt

fram til oktober 1971, men som det ble gitt uttrykk for i forrige koniunktur-

oversikt,kunne tallene for november og februar tyde på at tendensen senere

var mer usikker. Marstallet, som var det laveste siden juli ifjor, synes å

tyde på at et omslag er under utvikling. De siste tallene fra byggestati-

stikken (se senere) peker i samme retning. Produksjonen av varer til vare-

innsats ellers viste gjennomgående stagnasjon fra i fjor sommer og fram til

februar i år. Fra februar til mars gikk produksjonsindeksen sterkt ned også

for denne varegruppen.

For landet under ett er arbeidsløsheten fortsatt liten for årstiden.

Tallet på registrerte arbeidsløse ligger likevel klart over fjorårsnivået;

mens det i februar, mars og april i år ble registrert henholdsvis 18 400,

18 100 og 14 700 arbeidsløse, var de tilsvarende tallene for de samme månedene

i fjor 15 500, 14 100 og 12 300. I gjennomsnitt for februar-april var

arbeidsløsheten i 1972 også noe storre enn i 1970, men mindre enn i 1969.

Arbeidsmarkedet var i 1. kvartal 1972 betydelig mindre stramt enn i 1. kvartal

i fjor, men litt strammere enn i 1. kvartal 1970; i gjennomsnitt for

1. kvartal lå Arbeidsdirektoratets stramhetsindikator på 55 i 1. kvartal

1970, 68 i 1. kvartal 1971 og 58 i 1. kvartal 1972.

Byggevirksomheten lg si sent som i mars fortsatt på et forholdsvis

høyt nivå, til tross for praktisk talt ubrutt nedgang i samlet areal under

arbeid siden november i fjor. Ved utgangen av mars i år li arealet av

bygg under arbeid om lag 9 prosent lavere enn i november, men omtrent på

samme nivå som i forste halvår 1970, da arealet av bygg i arbeid hadde sta-

bilisert seg etter den meget sterke oppgangen i løpet av 1969. - Samlet

igangsatt areal var for 1. kvartal under ett 17,5 prosent lavere enn ett år

tidligere, 0,8 prosent lavere enn to år tidligere og 5,3 prosent lavere enn

tre år tidligere. Svikten var særlig utpreget for industribygg, og tallene



kan tyde på at den til en viss grad har vært konjunkturbestemt; mens igang-

satt areal for denne gruppen både i 4. kvartal 1970 og 1. kvartal 1971 lå

betydelig høyere enn i de tilsvarende perioder ett år tidligere (henholdsvis

27 3 7 prosent og 37,7 prosent), har igangsatt areal for industribygg senere

vist sterk nedgang over aret. I 2., 3. og 4. kvartal i fjor lå igangsatt areal

av industribygg henholdsvis 30,6 prosent, 9,2 prosent og 35,5 prosent lavere

enn i de samme kvartaler ett år tidligere, og i 1. kvartal i år var nedgangen

over året hele 43,5 prosent. Også igangsatt areal av boliger lå lavere i

1. kvartal i gr enn i.samme kvartal i fjor (9 ) 0 prosent), mens igangsatt

boligareal i de nærmest foregiênde kvartaler hadde vist betydelig stigning

over året. - Arealet av fullførte bygg viste derimot stigning fra 1. kvartal

i fjor til 1. kvartal i år (6 prosent). Arealet av fullførte boliger økte

med 12,7 prosent over året i 1. kvartal, mens fullført areal for industri-

bygg i 1. kvartal gikk ned med 18,7 prosent fra samme kvartal året for

Tilgangen på nye ordrer fra innenlandske kunder til investerings-

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

metallindustri og skipsverft) var i 1. kvartal 1972 19 prosent høyere enn

i samme kvartal i 1971. Dette er den høyeste vekstrate over året som er

registrert siden 2. kvartal i fjor; for de to siste kvartaley;e av 1971 var

de tilsvarende rater henholdsvis -i- 1,1 prosent og - 7,6 prosent. Den sterke

økingen i ordretilgangen fra 1. kvartal i fjor til 1. kvartal i år har i stor

grad sammenheng med spesielle forhold, som bare i mindre grad avspeiler den

konjunkturbestemte utvikling av den innenlandske etterspørselen etter

investeringsvarer. Etter de opplysningene som foreligger, mg ordreutviklingen

i 1. kvartal ses på bakgrunn av store og langsiktige ordrer til den elektro-

tekniske industri, bl.a. i forbindelse med utbyggingen av kraftforsyningen.

Den innenlandske ordretilgangen til elektroteknisk industri li i 1. kvartal

hele 36 prosent høyere enn i samme kvartal året for. De andre grenene av

investeringsvareindustrien viste derimot nedgang i innenlandsk ordretilgang;

i jern- og metallvareindustrien lå den 1,3 prosent og i maskinindustrien

hele 16 prosent lavere i I. kvartal i ir enn ett år tidligere. Ordrestati-

stikken for 1. kvartal gir således ikke grunnlag for å anta at den under-

liggende konjunkturbestemte tendens i investeringsetterspørselen allerede nå

peker oppover igjen.

De innenlandske ordrereservene for investeringsvareindustrien, som

økte sterkt gjennom 1969 og 1970, har bare vist små svingninger siden 4.

kvartal 1970.



Nybestillingene til skipsverftene viser sterk nedgang; i transport-

middelindustrien (hovedsakelig skipsverft) var ordretilgangen i 1. kvartal

hele 82 prosent mindre enn ett år tidligere. Ordretilgangen li imidlertid

da på et uvanlig høyt nivå. Fra 1. kvartal 1970 til 1. kvartal 1972 gikk

ordretilgangen ned med 6-8 prosent. Ordrereservene i transportmiddelindu-

strien lå ved utgangen av 1. kvartal noe lavere (4 prosent) enn ett år

tidligere.

For begge de to gruppene innenfor konsumvareindustrien som dekkes av

ordrestatistikken, nemlig tekstilindustrien og bekledningsindustrien, var

den innenlandske ordretilgangen mindre i 1. kvartal 1972 enn i samme kvartal

i fjor, og ordrereservene viste gjennomgående nedgang gjennom 1971 og fram

til 1. kvartal i ir.

den primære jern- og metallindustrien, der ordreutviklingen først

og fremst gjenspeiler utenlandsetterspørselen, li tilgangen på nye eksport-

ordrer litt høyere (3 prosent) i 4. kvartal 1971 enn ett år tidligere, men

fra I. kvartal i fjor til 1. kvartal i år gikk ordretilgangen fra utlandet ned

med vel 7 prosent. Bortsett fra sesongvariasjoner gikk ordrereservene i den

primære jern- og metallindustrien ned både i 1970 og 1971. Ved utgangen av

1. kvartal 1971 1g reservene av eksportordrer 1,4 prosent lavere enn ett år

tidligere, mens de tilsvarende rater for de tre følgende kvartaler i 1971

og for 1. kvartal 1972 var henholdsvis - 4,5 prosent, - 5,9 prosent, -11,2

prosent og - 12,4 prosent.

Detaljomsetningsvolumet (detaljomsetningsindeksen deflatert med

konsumprisindeksen) lå i 1. kvartal i år 5,0 prosent høyere enn i samme

kvartal i fjor. Dette er en noe høyere vekstrate over året enn i 4. kvartal

i fjor (4,1 prosent). Som nevnt i forrige konjunkturoversikt var imidlertid

bade januar- og februartallene i stor grad påvirket av en rekke spesielle

faktorer av mer eller mindre tilfeldig karakter. En forsøksvis korreksjon

for dette forhold (se forrige konjunkturoversikt) ga en vekst på 3,5 a

4 prosent fra januar-februar 1971 til januar-februar 1972, mot 5,4 prosent

etter de ukorrigerte tallene. I mars lå detaljomsetningsvolumet 4,3 prosent

høyere enn i samme maned året for. Sammen med den korrigerte vekstraten

for januar-februar gir dette en vekstrate over året for hele I. kvartal

under ett på om lag 4 prosent eller omtrent som i 4. kvartal i fjor. Det

er imidlertid mye som taler for at stigningen i detaljomsetningsvolumet

fra mars i fjor til mars i år (4,3 prosent) ville ha vært atskillig svakere

om påsken hadde falt i samme tidsrom i de to Irene. Mens hele påskehandelen

i år måtte falle i mars, er det grunn til å tro at den til dels falt i april

i fjor (Palmesøndag falt på 4. april). Blant annet peker omsetningstallene

for nærings- og nytelsesmidler i denne retning; volumindeksen for denne



gruppen 14 hele 17 prosent høyere i mars i år enn i fjor. Da gruppen har en

vekt i totalindeksen på hele 45 prosent, må delindeksen for nærings- og

nytelsesmidler ha bidratt betydelig til å trekke totalindeksen for mars opp.

- Alt i alt er det grunn til g tro at den underliggende tendens i konsumetter-

spørselen var noe svakere i 1. kvartal i ir enn i 4. kvartal i fjor.

Etter de siste sesongjusterte tallene for utenrikshandelen lg verdien

av vareeksporten 8,7 prosent høyere i tremånedersperioden februar-april enn

i foregående tremånedersperiode, og etter ujusterte tall lg eksportverdien

for årets første fire måneder under ett 9,1 prosent høyere enn i januar-april

i fjor. De relativt høye vekstratene er imidlertid tildels resultatet av

helt spesielle og forbigående forhold (f.eks. en uvanlig konsentrasjon ay

nikkeleksporten - se forrige konjunkturoversikt). Fordelingen av eksporten

på varegrupper i første kvartal viser ellers at om lag halvparten av eksport-

økingen fra I. kvartal i fjor til I. kvartal i ir gjelder gruppen mineral-

olje, brenselsstoffer m.v., der reeksporten utgjør en ganske betydelig andel

av samlet eksport. Det er derfor grunn til å tro at de siste totaltallene

for verdien av vareeksporten overvurderer den underliggende veksttendens.

Likevel kan et reelt omslag i norsk vareeksport være i emning; de

generelle konjunkturtendenser i de land Norge har størst handelssamkvem med

og utviklingen på flere av de spesielle markeder som har størst interesse

for norsk eksport synes å trekke i retning av en slik utvikling.

For vareimporten fortsetter nedgangen; etter sesongjusterte opp-

gayer lg importverdien (uten skip) i februar-april under ett om lag 1,4 pro-

sent lavere enn i november-januar. Etter ujusterte tall lå verdien av

vareimporten 2,3 prosent høyere i januar-april 1972 enn i samme tidsrom i

fjor. Oppgavene over innførselen til konsum, investering og vareinnsats i

1. kvartal viser at innførselen til konsum la 10 prosent høyere enn i samme

kvartal i fjor, mens innførselen til investering og vareinnsats gikk ned med

henholdsvis 7 prosent og 1 prosent.

Prisindekstallene for utenrikshandelen i 1. kvartal foreligger nå. De

viser et fall på vel 2 prosent i importvareprisene siden  1h kvartal i fjor og

en stiminp i eksportvareprisene p(91 vel 1 prosent.

Stigningen i eksportvareprisene skyldes hovedsakelig en meget sterk,men neppe

fullt ut repiLoppgang i delindeksen for maskiner og apparater, instrumenter og

transportmidler unntatt skip,hvor grunnlaget for beregning av indeksen er

svakt. For alle andre varer sett under ett viste eksportprisindeksen et

fall på knapt 2 prosent. Nedgangen i eksportprisene fra 4. kvartal i fjor

til 1. kvartal i ir var størst for papirmasse (ca. 4 prosent) og jern og

stål og andre metaller (ca. 7 prosent).



De dårlige skipsfartskonjunkturene har slått ut i en sterk øking i

skipsopplagene. Etter Byråets opplagsstatistikk lå i alt 20 skip på til

sammen 170 000 bruttotonn i opplag ved utgangen av mars, mot 2 skip pg til

sammen vel 2 000 br.t. på samme tid ett ir tidligere. Det er kjent at en

meget sterk opplagsøking fant sted i første halvpart av mai. Verdensopp-

laget viser en liknende utvikling. I folge Chamber of Shipping, London,

li 581 skip på til sammen 4,8 mill.t.d.w. i opplag hele verden over ved ut-

gangen av mars i år, mot 196 skip på i alt 0,9 mill.t.d.w. på samme tid i fjor.

Den sterke økingen i opplagstallene ma ses på bakgrunn av utviklingen

i tilbudet av tonnasje. Særlig de siste årene har veksten i verdens handels-

flåte vært sterk; fra 1968 til 1971 økte verdensflåten med 8,4 prosent i

gjennomsnitt pr. år, mens den årlige vekstrate for foregående treårsperiode

var 6,4 prosent. Den internasjonale konjunkturavslapping i de par siste

årene, som hadde betydelige virkninger for etterspørselen etter tonnasje, har

derfor slått sterkt ut i fraktratene, og nå altså også i opplagstallene.

Tilbudet av tonnasje vil stige sterkt også i de nærmeste årene. Etter

prognoser fra Fearnley & Egers Chartering Co Ltd. vil verdens handelsflåte

fra 1/1-72 til 1/1-75 øke med 9,4 prosent pr. år. En må derfor vente

stigende opplagstall, også for norske skip, i tiden framover.

Tall til ajourføring av diagrammene for konjunkturindikatorer for Norge som

sto i konjunkturoversikten i SU nr. 12, 1972

Diagram 1:	 Mars 164

Diagram 2:	 For eksport: Mars 229
For konsum: Mars 131
For investering: Mars 168

Diagram 3:	 April 14,7

Diagram 4:	 Primær jern- og metallindustri i alt 1. kvartal 313
For eksport 1. kvartal 337

Annen jern- og metallindustri (unntatt skipsverft)
For hjemmemarked: 1. kvartal 167

Diagram 5:	 Primær jern- og metallindustri: 1. kvartal 309
Annen jern- og metallindustri (unntatt skipsverft):
1. kvartal 255
Tekstil: 1. kvartal 95
Bekledning: 1. kvartal 138

Diagram 6:	 Detaljomsetningsvoluru Mars 101,4
3 måneders bevegelig gjennomsnitt: Januar 107,8, februar 93,8

Diagram 7: 	 Vareeksport: Mars 1472 r, april 1540
Vareimport: Mars 2039 r, april 2017

Diagram 81) : Februar 331

Diagram 91) : I alt: Mars 5487
Boliger: Mars 3040

1) Siste diagram i konjunkturoversikten i SU nr. 47, 1971.



Sysselsettingsstatistikk

Fra og med februar 1971 sa Statistisk Sentralbyrå seg nødt til foreløpig

å stoppe publiseringen av den månedlige statistikk over sysselsatte lønnstakere.

Etter syketrygdens innlemming i folketrygden fra 1. januar 1971 konstaterte

nemlig Byrået svikt i meldingene til trygdekontorene om arbeidstakere som begynner

oller slutter i tjenesteforhold. Disse meldingene har vært grunnlaget for

statistikken.

samarbeid med trygdeetaten og arbeidskraftmyndighetene har Byrået i

mellomtiden gjort flere forsøk på g få gjenopprettet en fullstendig meldingsgang.

Dessverre må en slå fast at disse tiltakene ikke har gitt de ønskede resultater.

Byrået finner det etter dette ikke forsvarlig å fortsette utarbeiding av sysse-

settingsstatistikk på dette grunnlaget.

Byrået er klar over at bortfallet av den månedlige sysselsettingsstati-

stikk er til vesentlig ulempe for den lokale og sentrale administrasjon og ikke

minst for planleggende organer. Stor oppmerksomhet vil derfor fortsatt bli ofret

problemet med å finne fram til annet datagrunnlag med tilstrekkelig administrativ

forankring til at denne statistikken på nytt kan lages.

De nærmeste år framover vil Byrets sysselsettingsstatistikk bli bygd pa
utvalgstellinger etter intervjumetoden 4-6 ganger pr. ir av personer i arbeidsfør

alder. Utvalgstellingene vil gi atskillig informasjon, men stort sett bare for

landet under ett. De tar i forste rekke sikte på g dekke sentrale myndigheters

behov i samband med den løpende overvåking av svingningene pi arbeidsmarkedet.

Behovet for statistikk over sysselsettingen etter kjønn, næring og mindre geografiske

regioner vil bli søkt tilfredsstilt gjennom årlige direkte tellinger hos arbeids-

giverne.



Konsumprisindeksen pr. 15. april 1972 (1968 rz 100) 

(Forrige månedsmelding ble offentliggjort i SU nr. 16, 1972)

Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks pr. 15. april 1972 steg 0,8

poeng fra måneden for, fra 127,1 til 127,9.

Gruppen matvarer trakk totalindeksen opp med 0,3 poeng, reiser og

transport med knapt 0,2 poeng og hver av gruppene drikkevarer og tobakk og

klær og skotøy med 0,1 poeng.

Indekstall 1968	 100     

Mars 	 April 	 Mars 	 April

1971 	 1971 	 1972
	

1972 

Matvarer	

•	

............. • • • • • ......

Drikkevarer og tobakk • G • • • .• • • • • • • • .....

Klær og skotøy 	

Bolig, lys og brensel • • • . • • • ......... •

Møbler og husholdningsartikler 	 ..... .

Helsepleie ... a ••• •••••• 	  • * • • • • • • • • •

Reiser og transport 	 , • • • • • . • •

Fritidssysler og utdanning • i • • • • • ..... •

Andre varer og tjenester 	

T otal 	 .. • • • • • • • • • j, 	 • • • ........... • •

12 2 	 122 	 130 	 131

123 	 123 	 126 	 129

115 	 115 	 123 	 124

121 	 121 	 128 	 128

115 	 115 	 123 	 124

120 	 120 	 129 	 129

118 	 118 	 126 	 127

120 	 120 	 127 	 127

122 	123	 130 	 131

119,6 	 119,7 	 127,1	 127,9



Konsumprisindeks, 1968 = 100. Varer og tjenester etter leveringssektor

Vekt Mars April Mars April
0/00
	

1971 	 1971
	

1972 	 1972

1. Jordbruksvarer ....................  	 176,0 120,1 120,3 "128,0 129 4

1.1 Mindre bearbeidde 	 ..... 	 ............. 	 119,2 122,1 122,3 	 128,6 129,9
1.2 Mer bearbeidde........... 056,8..................... 	 056,8 115,7 116,2 	 126,9 127,5

2. Fiskevarer	 ..... . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

3. Andre norskproduserte konsumvarer ..... • • • • • • • •

3.1 Lite påvirket av verdensmarkedets priser ..
3.2 Påvirket av verdensmarkedet p.g.a. stort

importinnhold eller råstoffpris bestemt
på verdensmarkedet 	

3.3 Pavirket av verdensmarkedet p.g.a.
konkurranse fra utlandet 	 .....

4 0 Importerte konsumvarer . 	 • • . • • ....... • • • •

4.1 Uten norsk konkurranse . . • . • • • . • .. . • . • • . • • .
	4.2 Med norsk konkurranse 	 ..... . 	 .. • • • . • • .

5. Husleie 	

6. Andre tjenester 	

	6.1 Med arbeidslønn som dominerende prisfaktor 	
6.2 Også med andre viktige priskomponenter

	024,4 128,2 129,0	 141,3 142,

	

405,7
I)
118,9 119,2 	 126,2 126,8

	

143,7
I)
121,9 122,0 	 132,8 133 4

	

053,8 118,4 118,4 	 123,6 123 3 8

	

208,2
I)
117,0 117,3 	 122,2 123,3

	

186,61)118,4 118,3 	 124,8 125,!-I.

	

145,3 1)120,3 120,3 	 127,6 128,3

	

041,3 110,8 110,1 	 114,9 115,2

	

056,2 116,4 116,4 	 122,4 122,4

	

151,1 121,7 121,8 	 131,1 132,1

	

043,6 127,6 127,6 	 140,1 140,6

	

107,3 119,3 119,4 	 127,4 128,7

Total 	 ... 	 . ................	 1 000,0 119,6 119,	 127,1 127,9
•

1) Reviderte vekter fra 15. januar 1972.



Engrosprisindeksen 2r. 15. april 1972 (1961 = 100)

(Forrige månedsmelding ble offentliggjort i SU nr. 17, 1972)

Statistisk Sentra1byr5s engrosprisindeks pr. 15. april 1972 var 136

mot 135 måneden for.

Engrosprisindeks (prisindeks for forstegangsomsetningen innen landet). 1961 7. 100

Mars
	

April
	

Mars
	

April
1971
	

1971
	

1972
	

1972

Matvarer .	 *	.... .... . **0 OOOOOOOOO *** *.o OOOOO 0 * 0 	 141	 140	 150	 149

Drikkevarer og tobakk . 04  	 143	 143	 146	 146

Råvarer .. . .... .. . OOOOO ... OOOOOOOOO 	  . . . . . 	 129	 129	 126	 126

Fast brensel, brenselolje og elektrisk kraft .	 129	 129	 133	 134

Animalske og vegetabilske oljer og fett  	 148	 144	 105	 108

Kjemikalier. . . . 	. 119	 119	 123	 124

Bearbeidde varer 	 . .	 128	 128	 131	 131

Maskiner og transportmidler OOOOOOOO . ... OOOO 	 123	 125	 129	 131

Forskjellige ferdigvarer  	 127	 127	 133	 133

Total	 ...... .............. ... .. .. ...	 . . . . .	 131	 131	 135	 136

Konsumvarer 	 135 	 135 	 141 	 142

Ikke-varige produksjonsmidler  	 131	 131	 134	 134

Av dette . ! Byggematerialer ..... . .... ; .. . . 	

•	

136	 136	 139	 139

Varige produksjonsmidler ... ........ .. .. .... 	

•	

121	 122	 126	 128



(Forrige melding ble offentliggjort i SU nr. 16, 1972)

Statistisk Sentralbyrås statistikk over skipsopplegg gjelder skip som lig-
ger i opplag i norske havner, og omfatter bare skip over 500 bruttotonn som ligger
uvirksomme med avmønstret mannskap på grunn av fraktmarkedets stilling. Skip som
reparerer, venter på plass ved verksted eller som midlertidig er tatt ut av fart som
ledd i selskapets disposisjoner, er ikke tatt med. Siden utgangen av mars er 1 tank-
skip på 15 000 bruttotonn satt i fart igjen, og 1 tørrlastski på 6 500 brutto-
tonn har brutt opplaget grunnet salg til utlandet. I samme tidsrom er 3 tørrlastskip -
pa til sammen 29 300 bruttotonn og 5 tankskip Da til sammen 92 700 bruttotonn lagt
opp.
Taball 1. Norske handelsskip i opp1a7, ved utgangen av måneden

I alt Tørrlastskip Tankskip

1971:

Skip Br.tonn Skip Brotonn Skip Br.tonn

	April....... ................. .0 	 6 	 11 608 	 6 	 11 608

	

Mai....... . ............... .... . .. 	 11 	 96 985 	 8

	

18 704 	 3 	 8 283
Juni...... ............... 	 .... . .. 	 23 	 124 768 	 19 	 113 512 	 4 	 11 276
	Juli......... 0000000000.0000000 00 	 26 	 186 667 	 21 	 162 033 	 5 	 24 634
	August.. 0 0 . . . 000000000000 0000000 	 24 	 155 006 	 21 	 137 547 	 3 	 17 459
	September. . . oe6........e.......o .. 	 19 	 99 229 	 16 	 81 763 	 3 	 17 459
	Oktober... 000 000000000000000000 0 	 21 	 118 972 	 16 	 75 522 	 5 	 43 450
	November.. .................... .c 	 21 	 124 770 	 17 	 84 315 	 4 	 40 455

	

Desember...................... . 	 20 	 113 253 	 17 	 73 904 	 3 	 39 349

1972: 	 Januar.... 000000O 000000000000000 	 19 	 100 419 	 17 	 74 498 	 9 	 25 991
Februar... ... ................„. . 	 17 	 94 341 	 15 	 68 350 	 2 	 25 991
Mars...... ..................... . 	 20 	 170 134 	 16 	 101 896 	 4 	 68 238
April........... .. ............,. 	 26 	270 630 	18	 124 682 	 8 	 145 948

Tabell 2. Skip i opplag 30. april 1972 etter byggear og størrelse

Før 1940 	 1940-1949 	 1950-1959

Skip Brotonn

5 450

5 450

_ 	 _ 	 3 	 6 100
_ 	 - 	 2 	 6 026
2 	 11 993 	 2 	 17 552

11 993 	0	 40 228

1 	 10 542

- 5 	 75 527
- 1 	 26 248

101 '775

Skip Br.tonn Skip Er.tonn Skip Er.tonn

Byggeår

Stør-
relsesgeupper

TØRRLAST SKIP
500-2499 br.t.

2500-4999
5000-9999 	 4

10000-19999

I alt... • • • • • o •

I alt

-•

5 	 9 289
3 	 8 901
5 	 34 995 	 1
5 	 71 497

8 	 145 949

1960
og senere
Skip Br.tonn

2 	 3 181
1 	 2 875

4 	60  955 

7 	 67 011 

2 	 44 173

44 173

I alt....-. 	 10 	 124 602

TANKSKIP
10000-19999 br.t. 5 	 75 527
20000-29999 	 3 	 70 421



Emisjoner av ihendehaverob1izas1oner i april 1972

(Forrige månedsmelding ble offentliggjort i SU nr. 17, 1972)

Ifølge Statistisk Sentralbyrås kredittmarkedstatistikk ble det i april

1972 emittert ihendehaverobligasjoner for 138 mill.kr. i norske kroner, og for

99 mill.kr. i utenlandsk valuta. Av de emitterte statsobligasjoner overtok

sparebanker for vel 23 mill.kr. (5 3/4 % og 6 % 1972), Folketrygdfondet for nær

20 mill.kr. (5 3/4 % 1972), forretningsbanker for vel 4 mill.kr. (5 3/4 % og

6 % 1972), Folketrygdens Arbeidsmarkedsfond for nær 4 mill.kr. (5 3/4 % og 6 %

1972) og forsikringsselskaper for nær 2 mill.kr. (5 3/4 % og 6 % 1972).

Emisjoner i utenlandsk valuta gjaldt Bergen Kommunes 8 % dollar-Ian lagt ut i

England.

Emitterte ihendehaverobligasjoner i april. Mill .kr.     

Låntakere 1971 	 1972    

April 	Jan.-april	 A ril

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

•	

258

B. Emisjoner i norske kroner . . .... . 	

•	

243

Statskassen ................ ... 	

•	

31

Kommunekasser  	 -

Statsbanker ...... ..............  	 4

Kredittforeninger o.l. .  	 133

	

Herav realkredittforeninger . 40 	 6

Statsforetak  	 20

Kommuneforetak . ... . . . ..  	 45

Private foretak  	 10

C. Emisjoner i utenlandsk valuta
1)

	4. 	 15

Kommunekasser  

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

Private foretak . .• .. • • . • • .••••••• 15

	1 545
	

237	 1 945

	

1 228
	

138	 1 504

	

396
	

54	 639

8

	

104
	

22	 142

	

451
	

7	 484

	

114
	

7	 168

	

20
	

20	 45

	

121
	

20	 100

	

128
	

15	 94

	

317
	

99	 441

	

100
	

99	 230

	

101
	

211

116

1) Beregnet etter gjennomsnittlig valutakurs i vedkommende maned.



Ihendehaverobligasionsgielden. 1. kvartal 1972. Mill .kr.

Statistisk Sentralbyrås kredittmarkedstatintikk viser at den aamiede ntYl-okia

ihendehaverobligasjonsgjeld i løpet av 1. kvartal 1972 gikk opp mod I 182 mill.kr.

Av dette falt 948 mill.kr. 0 gjeld i norske kroner, og 234 mill.kr. på gjeld i

utenlandsk valuta. Emisjonene utgjorde i alt 1 708 mill.kr. og avdragene 526 mill.

kr.              

Utsteder

Betalte i
	

Obligasjons-Obligasjons- Emittert i
avdrag 

gjeld pr. 	 1. kvartal kvartal gjeld pr.1. 
31/12-71 1) 	19723l/3-72 1)1972 2) 

	A. Obligasjoner i norske kroner . .	 25 577

1. Statskassen ... . . .• • • • • • • • • •	 12 799
2. Kommunekasser . ..... ****** . .	 1 034
3. Statsbanker  	 1 051
4. Forretningsbanker .....  	 4
5. Kredittforeninger o.l. .  	 6 016
6. Statsforetak ............  	 888
7. Kommuneforetak ............  	 1 799
8. Andre norske sektorer .  	 1 986

B. Obligasjoner i utenlandsk
valuta • • • • • . • • • • • • ****** • * • *** 	 5 177

1. Statskassen 1 000
2. Kommunekasser .... 	 *****	 1 700
3. Statsbanker  	 403
5. Andre kredittinstitusjoner 3)	 84
6. Statsforetak ............. 	 306
7. Kommuneforetak ....... 	 1 091
8. Andre norske sektorer	 566
9. Utlandet ........ ......... 	 27

	1 366	 418	 26 525

	

585	 192	 13 192
- 44	 990

	

120	 21	 1 150
- -	 4

	

477	 94	 6 399

	

25	 21	 892

	

80	 14	 1 865

	

79	 32	 2 033

	

342	 108	 5 411

	30 	 970

	

35 	 1 796

	

7 	 607

	

5 	 79
306

	

28 	 1 063

	

3 	 563
27

C. Obligasjoner i alt 	 ..... 	

• 	

30 754 	 •1 708
	

526 	 31 936

I) Inkl. oppkjøpte egne obligasjoner.

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

3) Omf ,Attcv kredittfort,,ningor 0.1. og private finansieringsselskaper.



Vagtrafikksaker avsluttet i 1971

Statistisk Sentralbyrås statistikk viser at det i 1971 ble avsluttet

114 720 vegtrafikksaker. Dette var 11 prosent flere enn året for. I 14 prosent av

sakene var det skjedd skade på mennesker eller materiell.

I alt 71 400 motorvognførere ble i 1971 ilagt straff i vegtrafikksaker.

Det var 16 prosent flere enn i 1970. I alt 5 536 personer ble ilagt straff på

grunn av promillekjøring. Dette var 18 prosent flere enn året for.

Vegtrafikksaker     

1967 	 1968 	 1969 	 1970 	 1971

Avsluttede vegtrafikksaker 	 78 979 	 85 927 	 98 958 	 103 181 	 114 721
Av disse:
Saker med skade på mennes-

	

ker eller materiell .... 16 698 	 15 544 	 15 910 	 16 856 	 16 342
Andre saker . ........ 	 62 281 	 70 383 	 83 048 	 86 325 	 98 379

Domfelte eller botlagte
	førere av motorkjøretøy ..... 43 303 	 43 571 	 52 462 	 61 501 	 71 411

Av disse:
Straffet for ruspivirking. 	 3 047 	 3 616 	 3 989 	 4 691 	 5 536

Inndratte forerkort 1) ... . • • • 	 3 312 	 3 817 	 4 079 	 4 340 	 5 221

Registrerte motorkjoretøy

	

(årsgjennomsnitt) ........... 895 520
	

947 742 1 017 908 1 089 120 1 160 276

1) Politiets foreløpige inndragning av førerkort er ikke regnet med.



1 970

1 694

1 753

5 41'i

1 366

1 596

1 799

4 761

1 672

1 643

1 494

4 809

1 628

2 207

2 771

6 606

21 593

	12 609	 114	 134

	

10 529	 114	 131

	

9 653	 109	 118

	

32 791	 113	 128

9 604

10 986

10 954

31 544

10 140

9 586

8 708

28 434

8 959

11 751

14 646

35 356

128 125

111

111

107

110

Parinasstatistikk for svin. Reviderte oppgIver for Aret 1g71. Førebels op2gdver for

1. kvartal 1972

(Førre melding blei gitt i SU nr. 8, 1972)

Oppgåvene nedanfor viser talet på paringar i dei einskilde månader i 1971,

jamført med 1970. Dei viser samstundes relative tal for 1. kvartal 1972.

Bedekningsstatistikken gir oppgåver både for naturlege paringar og kunstige

smdoverføringar (K.S.). Omparingar i ny brunstperiode er rekna med.

Utrekningane for 1. kvartal 1972 viser ein auke i talet på bedekningar pi

13 prosent i hove til same kvartal året for. Kunstig inseminering har auka

relativt meir enn naturleg Daring.

Talet på purker  som er para	 Relative tal 
1971:100	 --------

	

1970	 1971
1972

	I alt	 I alt 	 Med.K.S.
2) 

Med råne I alt Med K.S. 	 Med råne

Januar . ...	 13 575	 14 579

Februar  	 11 071	 12 223

Mars	 .....	

•	

10 381	 11 406

1. kvartal .... 35 027 	 38 208

April 	 10 464 	 10 970

Mai 	 .... . . 	 10 985 	 12 582

Juni ............. 	 11 789 	 12 753

2. kvartal .... 33 238 	 36 305

Juli 	 ...... 	 10 999 	 11 812

August  	 9 779 	 11 229

QQptember 	

•	

8 899 	 10 202

3. kvartal 	

•

	 29 677 	 33 243

Oktober  	 9 436 	 10 587

November . .. . .	

• 

12 467 	 13 958

Desember 	  15 186	 17 417

4. kvartal 	  37 089	 41 962

Aret 	 .. . 	  135 031	 149 718

* Førebels oppgåve.

1) For kunstig sædoverføring er det for 1970, som for tidlegare år, rekna med at
75 prosent av dei utsende dosane blei nytta.

2) Frå og med 1971 er det rekna med at 65 prosent av dei utsende dosane er nytta.



Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 3, 1972

Tallene er mottatt i tiden 8/5 - 15/5 1972 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.

Danmark (tabell 79)

Valutabeholdning	 ..... ............. Kol. J	 Feb.	 4980	 (4812)

Sverige	 (tabell 80)

Produksjonsindeks, industri . .......... 11
	

Feb. 	 162 	 (158)

Valutabeholdning	 ............... ft
	

J	 Feb. 	 4949 	 (4648)

Storbritannia (tabell 81)

Sysselsetting ..... ....is.... ....... ... 	 ti	 A	 3.kvartal 21963	 (22027)

Verdi av utenrikshandelen

a. Innførsel .... ... ..... . .... .....	 It	 E a	 Mars	 913	 (887)
b. Utforsel .... .	 . . ...... 	 • ...... . . . 	 ,, 	 E b	 Mars	 761	 (789)

øyeblikkelig rente på statsobligasjoner Jv 	H	 Feb.	 8,40	 (8,39)

Mars	 8,57

Reutero.s råvareindeks., uketall ..... ...	 8/5-12/5	 119	 (119)

Frankrike	 (tabell 82)

Arbeidsløyse ..... . . 	 Oweiwooliwee410 	 4	 MarsA 	 388,6 	 (410,1)

øyeblikkelig rente på statsobligasjoner " E	 Mars	 7,25	 (7,32)

Konsumprisindeks	 " F	 Mars	 143	 (142)

Valutabeholdning	 .................	 H	 Des.	 38574	 (37080)

Jan.	 37857

Feb.	 37589

Vest-Tyskland	 (tabell 83)

Arbeidsløyse•

	

........• 40.0

Konsumprisindeks .	 .....	 .....

Timefortjeneste	 ......... 	

V?

B April 	 231,2 	 (268,3)

I 	 April 	 132 	 (132)

J 1.kvartal 	 713 	 (695)

Belgia 	 (tabell 84)

Valutabeholdning	 ............,......	 H	 Feb.	 111,1	 (105,8)


	Forside/Innhold

