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Koniunkturtendensene i juni 1972

(Forrige koniunkturoversikt ble gitt i SU nr. 21, 1972)

I Vest-Europa er koniunkturbildet ikke vesentlig endret

siden forrige koniunkturoversikt ble skrevet. I de fleste storre land har

myndighetene satt i verk ekspansive tiltak som etter deres og næringslivets

vurdering skulle være tilstrekkelige til sikre en ny konjunkturoppgang, men

da konjunkturstatistikken i de fleste land ikke gir tall lenger fram enn til

de forste varm3neder i år, har en bare i få tilfelle kunnet registrere

virkningene pA konjunkturutviklingen av omleggingen av den økonomiske politikken.

I Vest-Tyskland tyder imidlertid de siste konjunkturindikatorene pi omslag

oppover. I Storbritannia gikk arbeidsløsheten sterkt ned i mai. I Sverige er

det ennA få konkrete tegn på et markert omslag. I Italia er oppgangstendensene
nå mindre klare enn for en måned siden, men også her vurderes koniunkturut-

siktene optimistisk. I Frankrike har veksten i industriproduksionen tatt seg

opp igjen.

I Sambandsstatene er det derimot fremdeles klar og

sterk konjunkturoppgang; industriproduksjon og investeringsetterspørsel viser

fortsatt god vekst, og ogsig. konsumetterspørselen ser n. ut til g forsterke seg.

I Storbritannia	 er det fortsatt fA konkrete tegn DA

at et nytt konjunkturoppsving er i gang, selv om optimismen både i næringslivet

og hos myndighetene har vært stigende siden statsbudslettet ble lagt fram i

mars. Virkningene av den mer ekspansive budsjettpolitikken har imidlertid

enn.å bare i liten grad kunnet registreres i statistikken, som bare i f'4. til-

felle gir tall lenger fram enn til mars. Industriproduksjonen viste da i

beste fall hare moderat vekst, mens konsumetterspørselen har stagnert siden 1

flor host.

Ettervirkningene av kullgruvestreiken i januar og februar gjør det

vanskelig A vurdere produksionstallene for mars. Den sesongiusterte indeksen

for industriproduksjonen IA da 1,0 prosent høyere enn i desember

(siste måned for streiken), og henholdsvis 1,6 prosent og 1,3 Prosent høyere

enn i november og oktober, men 0,3 prosent lavere enn i september.

Arbeidsløsheten falt sterkt i mai etter 4 ha okt en del i de fire første

måneder av gret. I mai var det etter sesonglusterte oppgaver 828 000

registrerte helt arbeidsløse, eller 58 000 færre enn i mars og 44 000 færre

enn i januar. Den ujusterte arbeidsloshetsprosenten var i januar, mars og mai

henholdsvis 4,3 prosent, 4,3 nrosent og 3,8 prosent, mot 3,0 prosent,
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3,3 prosent og 3,3 prosent i de samme mAneder ett r tidligere. Det sesong-

justerte tallet på ledige plasser steg fra 119 000 i ianuar til 133 000 i mai.

Som følge av omlegging av ordrestatistikken foreligger det ingen tall

for investeringsetterspørselen etter nyttar. I 4. kvartal i fjor viste til-

gangen pA nye ordrer til verkstedindustrien fra innenlandske kunder stagnasion

eller bare moderat vekst. En undersøkelse utfort av Det britiske industri-

forbund viser imidlertid at industrien i Or ventet god øking i ordretilgangen

de nærmeste månedene, blde for konsumvareindustrien og investeringsvareindustrien.

Så sent som i mars var det ingen sikre tegn til at konsumetterspørselen

har tatt seg opp iglen. Den sesongiusterte volumindeksen for detaljomsetningen

lå i 1 , kvartal i år 0,8 prosent lavere enn i 4. kvartal i flor.

Takten i prisstigningen fortsetter A avta, men den er fremdeles høy.

Den ujusterte konsumprisindeksen var i anril 6,3 prosent høyere, i februar

8,1 prosent høyere og i desember 9,0 prosent høyere, enn i de tilsvarende

måneder ett år tidligere.

April ble en ny maned med høyt vareimportoverskott (sesongjustert).

Importoverskottet var riktignok noe lavere enn i mars, men det er likevel grunn

til g anta at det fortsatt er en underliggende tendens til stigende vareimport

og til stagnasjon i eksporten. Sesongjustert var verdien av importen 6,3 pro-

sent høyere i februar-april enn i foregående tremlnedersperiode. For eksporten

var det i samme periode en nedgang p(41, 1,2 prosent.

I Vest-Tyskland forsterker de siste konjunkturindika-

torene inntrykket av at et omslag fra stagnasjon til ny vekst kan ve under

utvikling.

Industriproduksjonen,som viste stagnasjon og til dels svikt i 1971, steg

sterkt i 1. kvartal i Ar. Som omtalt i forrige rapport (SU nr. 21) har imidler-

tid streiken i metallindustrien i betydelig grad Ovirket indekstallene for den

samlede industriprodukslon i de siste månedene av 1971 og i januar i år.

Fra september-oktober i flor til februar-mars i år steg den sesongjusterte

produksjonsindeksen med 5,2 prosent, regnet som rlig rate. Det var særlig

produks -ionen av forbruksvarer som viste god vekst (+ 8,5 prosent, årlig rate).

Produksjonen av investeringsvarer steg bare svakt (+ 0,7 prosent, årlig rate).

Arbeidsløsheten (sesongjustert), som holdt seg nesten uendret gjennom

de 3 forste månedene av 1972, steg sterkt i april, og var da høyere enn i noen

annen måned i løpet av de siste 3 årene. • Det sesongjusterte tallet

registrerte arbeidsløse var 225 000 i desember, 206 000 i februar og 258 000 i

april. Fremdeles er imidlertid arbeidslosheten lav i Vest-Tyskland sammenliknet

med de fleste andre vest-europeiske land. Arbeidsloshetsprosenten (ujustert)

var 1,1 i april, mot 0,7 på samme tid ett år tidligere.



Etter den sterke nedgangen utover hosten i fjor ser det n. 	til at

investeringsettersporselen igjen har ridd opp til om lag samme nivå som i fjor

vår. Verdien av tilgangen 0 nye ordrer til investeringsvareindustrien fra

innenlandske kunder (sesongjustert) steg med vel 12 prosent (årlig rate) fra

perioden september-oktober til perioden februar-mars. Tilgangen på nye ordrer

i alt økte samtidig med vel 9 prosent rlig rate.

Det foreligger ingen rive tall for detaljomsetningen, men da forrige

oversikt ble skrevet så det ut til at konsumetterspørselen var i ferd med A ta

seg opp. Takten i lonnsstigningen fortsetter imidlertid g avta; timefor-

tjenesten for menn i industrien økte i 2., 3. og 4. kvartal i flor og i 1.kvarta1

i Ar med henholdsvis 13,6 prosent, 12,3 prosent, 9,3 prosent og 8,7 prosent fra

de tilsvarende kvartaler ett r tidligere. Samtidig har takten i prisstigningen

bare endret seg lite; de tilsvarende vekstrater for konsumprisindeksen var

henholdsvis 4,9 prosent, 5,6 prosent, 5,8 prosent og 5,6 prosent.

I Frankrike, som en tid har vært inneien periode med

svekket veksttakt, er konjunkturbildet igjen blitt noe lysere. Industriproduk-

sjonen viser sterkere vekst og konsumetterspørselen ser ut til 5 ha tatt seg

opp igjen. Investeringsettersporselen viser derimot fortsatt tendens til svikt.

Veksten i industriproduksjonen, som viste tegn til A avta da forrige

oversikt ble skrevet, har tatt seg opp igjen. Fra 4. kvartal i flor til

1. kvartal i år steg den sesongiusterte produksjonsindeksen med hele 7,5 prosent,

regnet som årlig rate. Fra september-november til desember-februar var stig-

ningen 4,6 prosent (årlig rate). Det er særlig konsumvareproduksjonen som har

vist god vekst i det siste; investeringsvareproduksjonen har økt atskillig

svakere.

Arbeidsløsheten har ikke endret seg stort siden november i fjor. Ved

utgangen av april var tallet på registrerte arbeidsløse (sesongiustert) 380 000,

eller om lag 5 000 høyere enn ved utgangen av mars. Apriltallet svarer til

om lag 1,8 prosent av samlet arbeidsstyrke.

Ifølge april-rapporten fra Det franske statistiske sentralbyri har ikke

investeringsutsiktene endret seg vesentlig i det siste, og det ventes bare

moderat investeringsvekst fr4 1971 til 1972.

Konsumetterspørselen, som viste tegn til stagnasjon mot slutten av

1971, var uventet sterk i januar og februar i år. Verdien av samvirkelagenes

detaljomsetning.(sesongjustert) steg med om lag 1 prosent fra september-november

til desember-februar. Ifølge franske kilder er det utsikt til at forbruks-

etterspørselen vil holde seg sterk og utgjøre et vesentlig vekstelement i de

nærmeste månedene framover.



De franske myndigheter varslet i slutten av mai om en rekke tiltak med

sikte på A stimulere investeringene. Tiltakene omfatter blant annet rente-

reduksjon og økte bevilgninger til investerincrjer i vei- og telefonutbyggingen.

Den 7. mai ble det foretatt visse lempninger i de restriktive valuta-

tiltakene som ble satt i verk i september i fjor.

I Italia viser de siste konjunkturindikatorene noe mindre

klare oppgangstendenser enn da forrige oversikt ble skrevet, men ogsA her ser

det ut til at næringslivet vurderer koniunkturutsiktene i de nærmeste månedene

framover med større optimisme enn tidligere.

Den sesongjusterte indeksen for industriproduksionen steg sterkt

utover høsten i flor etter tilbakegangen tidligere i 1971, og nådde i desember

opp til om lag samme nivå som ved utgangen av 1970. Fra desember 1971 til

januar i år viste indeksen ingen endring, og den gikk ned med 2 prosent fra

januar til februar. I tremånedersperioden desember-februar under ett li den

sesongiusterte produksjonsindeksen 0,9 prosent høyere enn i foregående tre-

månedersperiode. Dette er en atskillig lavere stigningstakt enn fra august-

oktober til november-januar. Det var særlig produksjonen av investeringsvarer

som viste tendens til stagnasion fra årsskiftet.

Etter detallomsetningen å domme holdt konsumettersporselen seg nesten

uendret fra senhøsten 1971 til ianuar i  år, men den lå likevel godt over nivået

fra våren og sommeren i flor. Den sesongjusterte indeksen for detaliomsetnings-

volumet var om lag 3 prosent høyere i lanuar i ir enn i juli i flor.

Etter svært god vekst i hele 1971 steg verdien av vareeksporten med

hele 6,4 prosent fra 4 • kvartal i flor til 1. kvartal i år (sesongjustert).

Vareimporten økte betydelig svakere (med 3,3 prosent).

I Sverige er konlunkturbildet fremdeles noe uklart. Etter

de siste indikatorene a dome visor konsumetterspørselen vekst, mens investerings-

etterspørselen fortsatt stagnerer. Industriproduksionen har gjennomgående vist

moderat stigning siden i flor sommer, etter nedgang tidligere i 1971. Myndig-

hetene venter at konjunkturoppgangen vil forsterke seg fra utpå ettersommeren.

Bruttonasjonalproduktet, som fra 1970 til 1971 økte med bare 0,3 prosent,

ventes ifølge det reviderte nasjonalbudslettet å øke med 3,4 prosent fra 1971

til 1972 (3,7 prosent etter det opprinnelige naslonalbudsjettet).

Den sesongiusterte indeksen for industriproduksjonen steg fra 4. kvartal

i fjor til 1. kvartal i år med om lag 1,5 prosent, regnet som årlig rate.

Primær jern- og metallindustri og tremasseindustri viste oppgang, mens

produksjonen i verkstedindustrien og tekstilindustrien stagnerte. Det svenske

konjunkturinstituttet venter imidlertid en sterkere opngang i industriproduk-

sionen fra ettersommeren. I det reviderte nasionalbudslettet regnes det med en
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vekst i industriproduksjonen på 2,5 prosent fra 1971 til 1972 (2 prosent i det

opprinnelige nasjonalbudsjett). Fra 1970 til 1971 var produks -jonen om lag

uendret.

Etter utvalgsundersøkelser utført av Statistiska Centralbyrån var det

bAde i mars og april etter ujusterte oppgaver 109 000 arbeidsløse, 22 000 flere

enn i april 1971. Den ujusterte arbeidsloshetsprosenten var 2,7 i desember,

3,1 i februar og 2,8 i april, mot henholdsvis 1,4 2,4 og 2,2 i de samme

månedene ett Ar tidligere. Som folge av arbeidstidsforkortelsen ved begynnelsen

av 1972 venter Finansdepartementet at etterspørselen etter arbeidskraft etter-

hvert vil øke sterkere enn tilbudet, slik at arbeidsløsheten vil gi betraktelig

ned mot slutten av giret.

Det foreligger ingen nye tall for investeringsettersporselen. Som nevnt

i forrige oversikt tydet ordretilgangen PA stagnasion i investeringsetter-

spørselen i vintermånedene, men det svenske koniunkturinstituttet venter nA at

ordretilgangen vil ta til å øke igien utpå sommeren. I det reviderte nasjonal-

budsjett regnes det med en vekst i volumet av de samlede investeringene i fast

realkapital på 6,5 prosent fra 1971 til 1972, mot 7 prosent etter det opprinne-

lige budsjett. Fra 1970 til 1971 gikk investeringene ned med 2,5 prosent.

Konsumetterspørselen, som viste tegn til svikt i 4. kvartal i flor,

tok seg godt opp i 1. kvartal i år, etter detaljomsetningen å dome.

4. kvartal i fjor viste detaljomsetningsvolumet en nedg-ang p4 2 prosent fra

samme kvartal året for, mens det i 1. kvartal i :Ar lå hele 9 prosent høyere enn

i 1. kvartal 1971. De sterke svingningene i omsetningsvolumet må blant annet

ses på bakgrunn av forhøyelsen av merverdiavgiften fra 11,11 prosent til

17,65 prosent fra 1. januar 1971. Etter både det opprinnelige og- detreviderte

nasjonalbudsjett vil det private konsumet øke med 4 prosent fra 1971 til

1972, mot en nedgang på 1 prosent året for.

Den ujusterte konsumprisindeksen steg med en rlig rate på 5,7 prosent

fra desember til april. Finansdepartementet regner med at raten vil synke til

4,5 prosent innen utgangen av 1972.

Både vareeksporten og vareimporten viste fortsatt betydelig stigning

de siste månedene. Verdien av vareeksporten var i perioden februar-april

6 prosent høyere enn 0 samme tid ett år tidligere, mot en vekst over 3.ret

på bare 0,4 prosent i foregående trennedersperiode (november-januar). De

tilsvarende tall for vareimporten var henholdsvis 5,4 prosent og 0,3 prosent.

Regjeringens skatteforslag (omtalt i forrige konjunkturoversikt) ble

den I. juni vedtatt av Riksdagen med visse endringer, og vil fore til en

reduksjon av inntektsskatten på i alt 2,4 mrd. sv.kr. fra I. januar 1973.

Finansieringen skjer ved en øking av arbeidsgiveravgiften fra 2 til 4 prosent

og forhøyelse av en rekke forbruksavgifter, bl.a. på brennevin, vin, øl og

sigaretter. Forslaget om okt bensinavgift ble ikke vedtatt.



I Sambandsstatene er det fremdeles klar og sterk

konjunkturoppgang. Industriproduks -jon og investeringsetterspørsel har vist

god vekst siden i flor host, og også konsumetterspørselen ser nA ut til 4 ta

seg opp.

Den sesong -justerte indeksen for industriproduksjonen viser fortsatt

sterk vekst. Fra mars til april steg den med 1 prosent. Den hadde da s vidt

nådd over toppnivået i juli 1969, og 14 8 prosent høyere enn bunnpunktet i

november 1970. For mAnedene februar-april under ett l den i giennomsnitt vel

2 prosent høyere enn i foregiende tremånedersperiode. Produksjonen av varige

varer steg sterkest, med 3,5 prosent, mens produksjonen av ikke-varige varer

steg med 1,4 nrosent.

Arbeidsløsheten er fortsatt hov og har ikke vist tegn til å avta i de

4 forste månedene i år. Den sesonglusterte arbeidsloshetsprosenten var

5,9 i april og mars og 5,7 i februar. Det var i april omtrent 5,1 mill.

registrerte arbeidsløse etter sesongiusterte oppgaver, eller om lag som i de

nærmest foregende måneder og i samme mAned ett Ar tidligere.

Bygge- og anleggsvirksomheten har stort sett vist svært god vekst siden

sommeren 1970. Den sesonglusterte verdien av nve igangsettinger lA i I. kvartal

i år 5,3 prosent høyere enn i 4. kvartal i fjor.

Investeringsetterspørselen er fortsatt sterk etter ordretilgangen 4

dome. Verdien (sesong -justert) av nye ordrer til investeringsvareindustrien

li i februar, mars og april lavere enn i januar, men godt over nivået igjennom

hele 1971. Fra november-lanuar til februar-april steg ordretilgangen til

investeringsvareindustrien med 4 prosent, regnet som årlig rate. Tilgangen på

nye ordrer (sesongiustert) til hele industrien steg med hele 28 prosent

(årlig rate) fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i Ar.

Utviklingen av detallomsetningen i mars og april kan tyde på at konsum-.

etterspørselen ri f‘ er i ferd med	 ta seg opp iglen etter stagnasionen i fjor

høst og i vinter. Den sesonglusterte indeksen for detaljomsetningsvolumet var

vel 1 prosent høyere i februar-april enn i foregående tremånedersperiode.

Takten i prisstigningen har endret seg lite de siste månedene. Siden

prisstoppen ble opphevet i november i fjor, har den ulusterte konsumprisindeksen

gjennomsnittlig steget med en årlig rate T) ,! 3,4 prosent fram til april.

Indeksen for april lå også 3,4 prosent høyere enn i april 1971.

Havnearbeiderstreiken for jul gjor det vanskelig A tolke tallene for

utenrikshandelen i de siste m'inedene. Trolig er det nå en underliggende

tendens til vekst både for verdien av vareeksport og vareimport, mest markert

for importen.



I Japan fortsetter industriproduksjonen 3. vokse, men invester-

ingsetterspørselen viser ingen avgjørende tegn til vekst, og konsumetterspørselen

er fortsatt svak.

Industriproduksjonen har vist sterk oppgang siden i fjor host; den

sesongjusterte produksjonsindeksen steg med 3,3 prosent fra 4 • kvartal 1971

til 1. kvartal 1972. Særlig var produksionsveksten sterk for investeringsvarer.

Ordrestatistikken tyder imidlertid på fortsatt svak investerings-

etterspørsel. Ordretilgangen (sesongjustert) til maskinindustrien, som falt

til et bunnpunkt i oktober i flor, steg i de 3 neste månedene, men viste ny

svikt i februar i ar. For månedene desember-februar under ett var ordretilgangen

(sesongjustert) om lag uendret fra foregAende tremånedersperiode. Tidligere

erfaringer viser imidlertid at det selv for treminedersgjennomsnitt er betyde-

lige tilfeldige variasjoner i tallene.

Etter detaljomsetningen dome viser konsumetterspørselen fremdeles

tendens til g avta. Den sesongiusterte indeksen for omsetningsvolumet var i

desember-februar om lag 1,5 prosent lavere enn i foregA.ende tremAnedersperiode.

Bide eksport og import av varer viste hove tall for mars, for eksporten

noe uventet; revalueringen i desember 1971 kan foreløpig ikke spores i tallene

for vareeksporten. Sesongjustert var eksportverdien 8,4 prosent høyere i

1. kvartal i år enn i 4. kvartal i f - or. Verdien av vareimporten (sesong-

justert) steg med vel 5 prosent fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i 5r.

Det høye verditallet for importen i mars kan ha sammenheng med revalueringen.

Med sikte på 4 stimulere den innenlandske etterspørselen vedtok den

japanske regiering i begynnelsen av mai at vel 72 prosent av det beløp som var

bevilget til offentlige arbeider for finansret 31/3-72 - 31/3-73, skulle nyttes

innen utgangen av september i Ar. I slutten av mai varslet myndighetene om at

de ville sette i verk tiltak for A stimulere vareimporten, redusere vareeksport-

en, øke hjelpen til utviklingslandene og stimulere lapanske investeringer i

utlandet. De sistnevnte tiltakene tar sikte pA hindre en ny revaluering av

den japanske yen.



BRUTTONASJONALPRODUKTET I UTVALGTE LAND

Prosentvis volumendring fra foregående år

1970 	
1971 	 1972

anslag arognose

Danmark .. • • • • • • • • • •	 5
	

2 	 41E 	 4; 	 8	 3 	 3; 	 4

Frankrike . 5.13-	 5 	i 	7	 6	 5;	 5

Italia . • • • • • • • • • • • •	 6 	 7 	 6; 	 6 	 5 	 1; 	 3
1)

Japan ..............	 10 	 13 	 14; 	 121 	 11 	 6 	 4;

Norge ** OOOOOOOO
	

6 	 4; 	 5; 	 4 	 5 	 33;	 5 	 4;

Sambandsstatene .	 6; 	 3	 5
	

2; 	 6

Storbritannia ..	 3	 2 	2	 3	 2	 2	 1	 41

Sverige . OOOOO *SOSO. 	 3	 2 	 3 	 6 	 4;

Vest-Tyskland .. *400	 51.3
	 'D
	

0 	7	 8 	 5-15- 	 3 	 3

Kilde : 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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I Norge har koniunkturbildet ikke endret seg vesentlig siden

forrige konjunkturoversikt ble skrevet. Aktivitetsnivået er fortsatt lamt over

høyt, men produksjonsveksten er svak. Pris- og inntektsutviklingen hittil i

1972 har trolig fort til en forbietende svikt i forbruksetterspørselen i de

siste månedene, men det er ventet at denne vil ta seg opp igien utover sommeren,

etter at de nye lønnsavtalene har slått ut i høyere utbetalinger. Det fore-

ligger ingen nye opplysninger om utviklingen i investeringene i maskiner og

utstyr, men de siste oppgavene over byggevirksomheten viser fortsatt relativt

lave tall for industriens investeringer i bygg. Som nevnt i konjunktur-

oversikten for mai ser det ut til at markedssituas -jonen for flere viktige

eksportvarer er blitt lettere, og nye tall for lagerutviklingen tyder p3 at

den konjunkturbestemte tendens til stigning i eksportvarelagrene er i ferd med

i snu.

Etter sesongkorrigerte oppgaver 1:4 produksjonen i gruvedrift, industri

og kraftforsyning under ett 0 samme nivl i tremånedersperioden februar-april

under ett som i foregående tremnedersperiode. For den egentlige industrien

gikk produksjonen ned med 0,4 prosent, mens den i gruvedrift og kraftforsyning

økte med henholdsvis 0,6 prosent og 2,6 nrosent.

Produksjonsindeksen for den egentlige industri for perioden november-

januar under ett var imidlertid Dåvirket av at det ved beregningen av de

sesongkorrigerte indekstallene for desember og januar ikke ble tatt hensyn til

at både 1. juledag og 1. nyttårsdag falt p4 lørdager og at 2. juledag falt på

søndag, slik at indekstallene for disse to månedene ble noe høyere enn de

ellers ville ha vært. (Se konjunkturoversikten for mars, SU nr. 12, 1972.)

Om vi i stedet sammenlikner indeksen for industriproduksjonen i siste tre-

månedersperiode (februar-april) med indeksen for den nærmest foreeende "normale"

tremånedersperiode (september-november), blir stigningen om lag 0,8 prosent,

eller snaut 2 prosent regnet som rlig rate. Fra juni-august til september-

november i fjor viste industriproduksionen en stigning på 2,5 prosent regnet

som årlig rate og fra mars-mai til juni-august 3,4 prosent (årlig rate).

Ser vi på produksjonen i gruvedrift, industri og kraftforsyning etter

anvendelse, IA både konsumvareproduksionen, investeringsvareproduksionen og

produksjonen av varer til innsats i bygge- og anleggsvirksomhet omtrent pA

samme niv3 i februar-april som i foreg_ende tremAnedersperiode. Produksjonen

av varer til vareinnsats ellers gikk ned med 0,6 prosent ocT, produksjonen av

eksportvarer med 1,3 prosent.

Det er fremdeles lav arbeidsløshet i hele landet sett under ett, men

tallet på registrerte arbeidsløse ligger fortsatt litt over florArsnivAet.

Mens det i mars, april og mai i år ble registrert henholdsvis 18 100, 14 700 og

10 200 arbeidsløse, var de tilsvarende tallene for de samme månedene i fjor

0



LL 100, 12 300 og 8 500. I gjennomsnitt for mars-mai var arbeidsløsheten i

1972 ogsA noe større enn i 1970, men mindre enn i 1969. Arbeidsdirektoratets

stramhetsindikator var i mars, april og mai henholdsvis 58, 61 og 70, mot 65,

80 og 90 i de samme måneder i flor.

Nedgangen i arealet av bygg i arbeid fortsatte i april; ved mAnedens

utgang lå arealet av bygg i arbeid 10,9 prosent under toppnivået i fjor host,

5,0 prosent lavere enn i april i flor, 3,5 prosent lavere enn to år tidligere,

men 8,7 prosent høyere enn i april 1969. -Samlet igangsatt areal var for tre-

månedersperioden februar-april under ett 13,9 prosent lavere enn ett 4r tidligere,

2,0 prosent lavere enn to år tidligere og 3,9 prosent lavere enn tre år tidligere.

Svikten er fortsatt sterkest for industribygg; igangsatt areal for denne

gruppen li i februar-april 31,1 prosent lavere enn i samme periode ett år tid-

ligere, mens de tilsvarende rater for november-januar og august-oktober var

henholdsvis 41,4 prosent og 21,2 prosent. Også igangsettingen av nye boliger,

som gjennomgående holdt seg godt oppe i siste halvAr i flor, og stort sett

oversteg de tilsvarende månedstall for 1970 med god margin, har hittil i

(januar-april) ligget noe lavere (6,6 prosent) enn i samme periode i flor.

Tallene for de to siste måneder (mars-april) sett under ett viste imidlertid

en liten øking i forhold til de samme muleder i flor. - Arealet av fullførte

bygg li så sent som i februar fortsatt betydelig høyere enn ett år tidligere, men

bide mars- og apriltallene viste nedgang over Aret. For tremAnedersperioden

februar-april under ett lå fullført areal 0,4 prosent lavere enn i samme periode

i 1971. Arealet av fullførte boliger økte med 9,4 prosent over gret i februar-

april, mens fullført areal for industribygg gikk ned med 7,5 prosent fra samme

periode året for.

De siste oppgavene over lagerholdet viser fortsatt stigning i industri-

bedriftenes og engroshandelens samlede lagre. Den kvartalsvise totalindeksen

økte sterkt og praktisk talt ubrutt giennom 1970, 1971 og  I. kvartal. 1972.

Marsindeksen for det totale lagerhold i år lå 1,4 prosent høyere enn indeksen

i september og desember i fjor, 12,1 prosent høyere enn i mars 1971 og 31,0 Pro-

sent høyere enn for to år siden. Det er likevel mye som tyder på at den under-

liggende tendens i lagerutviklingen ikke lenger er stigende.

Den sterke oppgangen i de samlede lagre var bide i 1971 og i 1. kvartal

1972 resultatet av en uvanlig sterk oppgang i industriens lagre av egne

produkter. Ved utgangen av 1. kvartal i år lå indeksen for denne lagergruppen

5,6 prosent høyere enn ved utgangen av 4. kvartal i flor og 22,1 prosent hovere

enn for ett år siden. Engroshandelens lagre og industriens rAstofflagre viste

gjennomgående svak eller ingen stigning gjennom storparten av  floråret, og b5de

i siste kvartal 1971 og 1. kvartal i år gikk indeksen ned for begge disse lager-

grupper. For industriens råstofflagre lA indeksen ved utgangen av 1. kvartal



12	 4,9 prosent lavere enn ved utgangen av desember, 7,1 prosent lavere enn ved ut-

gangen av september og 0,9 prosent lavere enn for ett 4r siden. De tilsvarende

rater for engroslagrene var henholdsvis -2,7 prosent, -3,4 prosent og +2,9 prosent.

Som pekt på i tidligere konjunkturoversikter hang den sterke oppgangen i

lagrene av industriens egne produkter i 1971 sammen med svikten i utenlands

etterspørselen etter viktige norske eksportprodukter. Oppgangen i eksport-

varelagrene - og dermed ogsFl lagrene av egne produkter - i 1. kvartal i 	 ser

imidlertid ut til a ha hatt andre •Arsaker. For de to viktigste norske eksport-

varegruppene som ble rammet av den internasionale koniunktursvikt, nemlig tre-

foredlingsprodukter og metaller, viste lagerindeksen nedgang i 1. kvartal i år.

Stigningen på 7,3 prosent fra utgangen av desember til utgangen av mars i

indeksen for de samlede eksportvarelagrene kan i forste rekke fores tilbake til

en sterk øking i lagrene av f6rstoffer (12,6 prosent) og av malmer m.v.

(18,0 prosent). Stigningen i lagrene av f6rstoffer var sesongbetont, mens

stigningen i malmlagrene i forste rekke må ses 0 bakgrunn av en ventet sterk

konsentrasjon av skipningene fra A/S Syd-Varanger i mai og juni. Det ser derfor

ut til at det ikke lenger er noen klar, konjunkturbestemt tendens til stigning

i eksportvarelagrene. -Lagrene av norskproduserte varer til innenlandsk forbruk

steg bare svakt gjennom 1971 og gikk litt ned i 1. kvartal i år. Ved kvartalets

utgang lå indeksen for denne lagergruppen 0,8 prosent lavere enn ved utgangen av

desember, men 4,9 prosent høyere enn for ett r siden. Importvarelagrene

stabiliserte seg i 1971 0 det hove nivA som ble nådd etter den sterke oppgangen

gjennom de tre forste kvartalene av 1970, og viste svak nedgang i 1. kvartal i år.

Ved utgangen av mars var importvarelagrene 2,0 prosent mindre enn ved utgangen

av desember, men 2,0 prosent storre enn for ett Ar siden.

De siste oppgavene over detaliomsetningen tyder DA at veksten i det

private forbruket har wart forholdsvis svak hittil i r. For perioden januar-

april under ett lå volumet av detaljomsetningen (detaljomsetningsindeksen

deflatert med konsumprisindeksen) bare 1,9 prosent høyere enn i samme periode

året for. Den tilsvarende vekstrate over året i foregående firemnedersperiode

(september-desember) var 3,7 prosent og for perioden mai-august i flor 4,3 pro-

sent. Den svakere vekst i forbruksetterspørselen hittil i år må i forste rekke

ses på bakgrunn av utviklingen i de personlige disponible realinntekter.

Nasjonalregnskapstall for 1. kvartal foreligger ennå ikke, men indeksen for

deflatert timefortjeneste for voksne menn i industrien skulle gi en brukbar

illustrasjon av inntektsutviklingen; etter foreløpige og uoffisielle beregninger

la denne indeksen i 1. kvartal 1972 bare om lag 3 prosent høyere enn i 1. kvartal

i fjor, om lag 2 prosent lavere enn i 2. kvartal i flor og 1-2 prosent lavere enn

i 3. og 4. kvartal i fjor. Som folge av høyere skattetrekk fra årsskiftet må

nedgangen i den disponible reallønn for voksne menn i industrien ha vært enda



13	 sterkere. - Detallomsetningsindeksen tyder ellers IA at det private forbruket i

forste del av firemånedersperioden lanuar-april lA relativt hoyt, mens det lå

relativt lavt i mars-april. Den relativt sterke kingen i detallomsetnings-

volumet fra januar-februar 1971 til lanuar-februar 1972 (5,0 prosent), kan,

som nevnt i marsoversikten, bl.a. fores tilbake til et uvanlig høyt antall

arbeidsdager i februar (skuddir) og til bilsalget, som i år var særlig høyt i

lanuar-februar (21 prosent  høyere enn i samme periode i fjor). Det relativt

lave omsetningsvolumet i mars-april henger trolig i forste rekke sammen med at

endringer i privat disponibel inntekt vanligvis ikke umiddelbart slår ut i

forbruket; nedgangen i de private disponible realinntektene har først i løpet

av våren slått sterkt ut i omsetningsvolumet. Det er imidlertid grunn til å

vente at forbruksetterspørselen iglen vil ta seg opp utover sommeren, etter at

de nye lønnsavtalene har fort til høyere utbetalinger.

Det forelå ingen nye tall for utenrikshandelen da denne oversikten ble

skrevet. Som omtalt i maioversikten viste den sesongjusterte verdien av vare-

importen fortsatt nedgang i februar-april. Vareeksporten viste derimot oppgang,

etter A ha stagnert i storparten av 1971. PA grunnlag av de tallene som da

forelå for varefordelingen av eksporten fram til mars ble det antydet at de

registrerte eir.sporttallene for februar-april overvurderte eksportstigningen,

blant annet fordi om lag halvparten av eksportøkingen fra 1. kvartal i fjor til

I. kvartal i ?Ir gjaldt gruppen mineralolle, brenselsstoffer m.v.; innenfor

denne gruppen er som kjent reeksporten betydelig. Varefordelingen av eksporten

for april, som nå foreligger, bekrefter at eksporten av olie m.v. bidrog sterkt

til økingen i den samlede vareeksport i februar-april, men likevel betydelig

svakere enn i 1. kvartal. I årets fire første inneder lå eksportverdien for

gruppen brensel, smøreoller m.v. nesten 90 prosent høyere enn i samme periode

gret for, og eksportøkingen for denne gruppen alene bidrog med 22 prosent av

økingen i samlet vareeksport uten skip. Nesten like sterkt bidrog eksporten av

fisk, fiskevarer og f6rstoffer (med 19 prosent til ammen), som i liten grad har

sammenheng med den generelle internasionale konjunkturutvikling. Ellers bidrog

eksporten av maskiner m.v. med 18 prosent og kjemiske produkter med 16 prosent.

Til sammen svarte disse fire varegruppene for tre fjerdedeler av samlet verdi-

øking i vareeksporten (utenom skip) fra lanuar-april 1971 til ianuar-april 1972.

De to største tradisjonelle ekspolAgrui)pene (bortsett fra fiskeprodukter) nemlig

treforedlingsprodukter og metaller, svarte bare for henholdsvis 1,7 prosent og

3,5 prosent av samlet verdiøking i vareeksporten.
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Koniunkturindikatorer for Norge

Diagram 1. Produksjonsindeks for bergverksdrift, industri og kraftforsyning,
sesongjustert. 1961 = 100
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Diagram 2. Produksjonsindeks for bergverksdrift, industri og kraftforsyning etter
anvendelse. Sesongjustert. 1961 = 100
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Diagram 3. ArbeidslOshet totalt, 1 000 personer
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Diagram 4. Ordretilgangen. Gj.sn. 1. halvår 1962 = 100.
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Diagram 5. Ordrereserven. Gj.sn. 1. halvår 1962 = 100
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Diagram 7. Vareeksport (uten skip). Mill.kr. Sesongjustert
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Utenriksregnskap for danuar-april 1972. Forelopize tall. Mill.kr.

(Forrige melding ble offentliggjort i SU nr. 23, 1972)

Hovedresultater
	 Januar- april 

1 0 Overskott (underskott -) på driftsregnskapet uten import av
	 1971	 1972

skip, eksport av eldre skip og netto valutafrakter av skip i
utenriksfart	 -2 247	 -2 095

2. Eksport av eldre skip - import av skip ............. 0.01,40000000 	 -843	 -465
3. Netto valutafrakter av skip i utenriksfart 0114.1641404.040.411100.00•0 2 600	 2 405 
4. Overskott (underskott -) på driftsregnskapet (1+2+3)	 -490	 -155
5. Netto endring i totale netto gull- og valutabeholdninger og

lånegjeld ikke forårsaket av transaksjoner .....................	 182	 423
6. Nedgang (oppgang -) i Norges nettogjeld til utlandet (4+5)	 -308	 268

I. Driftsregnskap

A. Varer og tjenester

Januar- april 
1971  1972 

Eksport/ Import/ Eksport/ Import/
Innang__Utgang  Inngang Utgang

1. Varer .	 • •000000.0e 	 0000000000000 4110041 • 	 5 400 	 7 958 	 5 879 	 8 115
2. Skip, nybygde .. ..................... 	 267 	 777 	 245 	 992
3. Skip, eldre .... ..................... 	 237 	 303 	 555 	 28
4. Netto valutafrakter av skip i uten-

	riksfart 0,04,04100 0000 0000000000000•00 0 	 2 600 	 - 	 2 405

	

5 0 Reisetrafikk ... ..................... 	 208 	 273 	 222 	 310

	

6. Andre tjenester 44100 0•00000000.00000 0 	 839 	 490 	 922 	573

A. i alt	 9 551	 9 801 10 228 10 018

Eksportoverskott 	 ..................... 	 210
Importoverskott 	 ....................... 	 250

B. Renter og stønader

10 Renter ...... ••••••• 0 000 0 0000••••••••
2 . Stønader ....... 0•••00•0000000•••••••

B. i alt ..

Rente- og stønadsunderskott 000000•0•0410

Overskott på driftsregnskapet

Underskott på driftsregnskapet .......	 •	
II. Endring i totale netto gull- og valuta-

beholdninger og lånegjeld ikke forårsaket
av transaksjoner
A. Tildelte spesielle trekkrettigheter iIMF	 184	 184
B. Endring i fordring og gjeld p.g.a.

	

valutakursendringer ............. .......	 238
1. Valutabeholdningsfordringer	 .......
2. Andre fordringer ....................
•3. Lånegjeld ....... 04, 10000000000 4000•41,0

4 . Annen gjeld 0,41.46000000000000041e0000.
C. Omvurdering av verdipapirer ellers 4104, ••

II, i alt .

Nedgang (inng.)/oppgang (utg.) i Norges
nettogjeld til utlandet (I+II) ......... • •	 308

	
268

281	 455
	

230	 478
124	 190
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2	 1
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2 Utenriksregnskap for januar-april 1972 (forts.)  

Januar-april      

1971	 1972
IV. Kapitaltegnskap

A. Langsiktige kapitaltransaksjoner
Inngang Utgang Inngang Utgang

(i) Offentlig forvaltning	 109	 111
a. Lan fra utlandet	 107	 111

1. Staten peowebosoes00000tw0000s000some..	 39
2. Kommuner ...............................	 107	 72	 237

	ID. Andre finansobjekter Geoeoecoocceses000so.o.	 2	 -	 44	 ...

	(ii) Finansinstitusjoner ..........................	 192	 127	 249	 54
a. Lan fra utlandet .41podootrosoo.00000soeciogbooll	 180	 54	 226	 15
b. Andre finansobjekter ......................	 12	 73	 23	 39

	

(iii) Andre innenlandske sektorer ................... 	 1 884 	 1 356 	 1 828 	 1 348
	a. Lan fra utlandet 410.6090000000000000000611041 	 1 489 	 681 	 1 298 	 847

	

10 Offentlige foretak .....................	 115	 26	 127	 82
2. Rederier ............................... 	 1 073	 589	 1 110	 736
3. Andre .................................. 	 301	 66	 61	 29

	b. Direkte investeringer i Norge .............	 154	 • - 23	 116	 14
C. Direkte investeringer i utlandet 	 21	 68	 89	 '74
d. Lan til utlandet .......................... 	 168	 146	 134	 182
e. Andre finansobjekter 0000000000000000.04,0410 	 52 	438	 191	 231---__-,...---

A. i alt	 2 185	 1 594	 2 358	 1 524

Langsiktige kapitaltransaksjoner netto • 	 591
	

834

B. Kortsiktige kapitaltransaksjoner
(i) Offentlig forvaltning ........................	 9	 5	 10	 '3

(ii) Finansinstitusjoner .o.eenoomeoes000e ...ow	 2 361	 2 832	 2 626	 3 184

	

1 . Norges Bank ............................... 	 194 	 818 	 - 	 429

a. Fordringsreduksjon (inng.)/oking (utg.). 	 1	 724	 -	 •384
b. Gjeldsøking (inng.)/reduksjon (utg.) ...	 193	 94	 -	 : 45

	

2. Forretnings- ug sparebanker .........„,...	 2 145	 1 975	 2 592	 2'700	 -
a. Fordringsreduksjon (inng.)/oking (1,:. 	 482 	 '4G 	 195 	 186

b. Gjeldsøking (inng.)/reduksjon .'„Itg.) ...	 1 663	 1 927	 2 397	 2: 514

	

3. Andre finansinstitusjoner .................	 22	 39	 34	 55
a. Fordringsrksjon (inng.)kkiilg (utg.). 	 -	 24	 6	 32
b. Gjeldsøking (inng.)/redukslon (.;.tg.) ... 	 22	 15	 28	 23

(iii) Andre inna

	

ernske sektorer .......,..........	 615	 336	 677	 593
a. Fordringsreduksi(m (inng.)/Okinc7 (ut.). 	 91	 31	 63	 ' 185
b. Gjeldsøking (inn)/reduksjon (utg.) ....	 524	 305	 614	 408

(iv) Andre kortsiktige kapitaltransaksjoner og
statistiske feil ............	 -	 97	 - 	 396..............

	B. i alt ........	 2 985	 3 270	 3 313	 4,176

	

Kortsiktige kapitaltransaksjoner netto ........... 	 285	 863

281	 122
237	 122

45
77

C. Netto kapitaltransaksjoner i alt (A+B) ...........

tv. Netto endringer i fordringer og gjeld forgrsaket av
valutakursendringer m.v. ( H.B. og C.)

VI. Oppgang (inng.)/nedgang (utg.) i Norges nettogjeld
til utlandet (IV C + V)

	306 	29

	

2
	

239

308 268  



Utenriksregnskap for januar-april 1972 (forts.)

Spesifikasjone r:

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

a. Offisielle gull- og valutareserver etter IMF-
definisjonen (1+2+3+4) 0.4l0000soome.egoosydreo.41

1. Gull ........................................
2. Reserveposisjon i imr 00000000000000008.00,11P0
3. Spesielle trekkrettigheter i IMF ............
4 • Bankinnskott i utlandet og utenlandske verdi-

papirer .....................................
b. Utenlandske kroneinnskott i Norges Bank .........

II. Forretnings-og sparebankers netto valutabeholdninger
(a-b-c) •..........•••••••• ••000000•••••••••••••••••
a. Bankinnskott i utlandet 000004100000000..41.1.0.41040
b. Kortsiktige valutalån fra utlandet ...... IP11.0.000
C. Utenlandske kroneinnskott i forretnings-og spare-

banker ..........	 ..............................

III. Norges Banks og forretnings- og sparebankers netto
gull- og valutabeholdninger (I+II) ..............

IV. Andre sektorers netto valutabeholdninger (a-c-d)
a. Bankinnskott i utenlandsk valuta og utenlandske

verdipapirer (b+c) ..............................
b. Bankinnskott i utlandet og utenlandske verdi-

papirer .........................................
C.. Bankinnskott i utenlandsk valuta i norske banker

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

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

Endring	 Beholdning 
	1/1- 	 1/1-	 Pr.	 Pr.

	

30/4	 30/4	 30/4	 30/4

	

1971	 1972	 1971	 1972

	

558	 389	 6 268	 7 978

	

546	 383
	

6 336
	

8 058

	

52
	

219
	

239

	

-178
	

670
	

445

	

198	 184
	

392
	

580

	

474	 199	 5 055	 6 794

	

-12	 -6	 68	 80

	

-200
	

94	 -179	 -1 155

	

-477	 -189	 1 551	 979

	

-210	 -143	 1 109	 1 364

	

-67	 -140	 621	 770 

	358
	

483
	

6 089	 6 823

	

-204	 -74
	

1 634	 508

	

-175	 14	 3 984	 3 246

	

-27	 138	 2 556	 2 261

	

-148	 -124	 1 428	 985

	

177	 212	 922	 1 753

154	 409	 7 723	 7 331

Januar - april

Nettoopplåning i utlandet for skipsfart
1 6 Rederienes opptak av Ian
2. Rederienes avdrag på lån 000.0e00410000000.04)00410000.04.
3. Finansinstitusjonenes opptak av Ian for rederier(netto)
4 0 Øking i rederienes forskottsbetalinger ved skipsimport

5. Total nettoopplåning i utlandet for skipsfart(1+2+3+4)

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

00•••
.......

••••••••
........

1971 1972

1 319
-809

-25
-195

290

-35
-11 

1 208
-648
-12

-377 

171 

-1
-47 

••

Netto kapitalinngang fra utlandet
1. Netto kapitalinngang til statsforvaltningen . 0001,0,001i
2. Netto kapitalinngang til finansinstitusjoner *00.0000.
3 0 Netto kapitalinngang til rederier ........... .........
4. Netto kapitalinngang, til kommuner og andre offentlige

og private foretak-) .soesolwelp000ca0000000.e.o.00esesos

5. Total netto kapitalinngang fra utlandet (1+2+3+4) ...

6. Netto endringer i fordringer og gjeld forårsaket av
valutakursendringer m.v. ............................

7 0 Oppgang (nedgang -) i Norges nettogjeld til utlandet
(5+6) .... e) 0 0 0 0	 • • • • • • • • • • Ø 00eo0o00••••••••••••• 

-32
-406

224

520

306 

5
-363

291

38 

-29

-239 

-268         308  

1) Inkluderer statistiske feil.



Innførsel oE utførsel  etter transportmåte i  1. kvartal 1972. 1 000 tonn

Varegruppe

Innførsel

Med 	 Med
1) 

Med
2) 

Med Annet og I alt
skip jernbane bil fyuopp4tt

1 	 Korn .............................. .•.0,6 	 0,8 	 - 	 - 	 276,8

	

2 Frisk frukt og grønnsaker .......... . . 	
275,4

	

38,2 	 10,9 	 9,1 	 0,2 	 0,0 	 58,4
3 Andre matvarer, f5rstoffer, drikke-

varer og tobakk .......... . . .0 . 	
116,4 	 0,0 	 1,5 	 0,0 	 117,9

	

.. . . 	 142,5 	 6,9 	 19,9 	 0,0 	 0,0 	 169,3
4 Fett, fete oljer og oljefrø .

	

5 Tømmer, trelast ...................... 	 28,4 	 84,9 	 179,0 	 0,0 	 _ 292,3

	

. . . .. ... . . 	 _

6 	 Gjødsel ...................••.•••... . . 	 121,4 	 0,8 	 0,4 	 -

	

7 Rå mineraler, unntatt malmer . 000000 e 0	 405,9 	 2,1 	 10,4 	 0,0 	 0,0 	
122,6
418,4

	

8 Jernmalm og skrapjern . ............... 	 22,6 	 1,3 	 0,0 	 - 	 - 	 23,9

	

9 Andre malmer .............. ........... 	 241,1

	

240,3 	 0,0 	 0,8 	 - 	 -

	

10 Andre råvarer ......... ............... 	 21,5 	 23,9 	 8,6 	 0,3 	 0,0 	 54,3
	11 Fast brensel 000,600000000000 0 0 00000 0 0 	 224,2 	 0,5 	 0,6 	 - 	 225,3

	

12 Mineralolje, -produkter og gass ...... 	 2 745,8 	 2,9 	 5,2 	 0,0 	 - 	 2 753,9

	

13 Mineralsk tjære og naturgass ... ...... 	 19,5 	 0,0 	 0,0 	 - 	 - 	 19,6

	

14 Kjemiske produkter ............. . .0 . . . 	 394,7 	 8,5 	 38,9 	 0,1 	 0,0 	 442,2
15 Kalk, sement og andre mineralske
	produkter ..................... ..... 	 55,7 	 6,6 	 14,5 	 0,0 	 0,0 	 76,8

	

16 Metaller ....... ...................... 	 284,3 	 26,2 	 15,9 	 0,0 	 0,0 	 326,4

	

17 Arbeider av uedle metaller .......•...	 15,1 	 4,0 	 7,8 	 0,0 	 0,0 	 26,9
18 Maskiner og transportmidler (unntatt
	skip og fly) ..... ............ 00 00 00 	 68,9 	 59,3 	 84,9 	 3,9 	 5,1 	 222,1

	

19 Diverse ferdigvarer .................. 	 33,9 	 19,5 	 66,3 	 0,6 	 0,6 	 120,9

	

20 Annet, uspesifisert ................ .. 	 0,3 	 0,0 	0,0 	0,0	 - 	 0,3

1 alt ............................. •

	

. . 	 5 255,1 	 258,9 	 464,6 	 5 4 	 5,7 	 5  989,4 

Utførsel

1 	 Korn ................................. 	 7,6 	 - 	 - 	 - 	 - 	 7,6

	

2 Frisk frukt og grønnsaker ........ .. .. 	 0,0 	 0,0 	 0,3 	 - 	 - 	 0,3
3 Andre matvarer, f6rstoffer, drikke-

	

varer og tobakk ........... 000000000 	 172,1 	 4,8 	 24,7 	 0,1 	 - 	 201,7

	

4 Fett, fete oljer og oljefrø. . ......... 	 51,3 	 2,3 	 5,7 	 0,0 	 - 	 59,3

	

5 Tømmer, trelast ............. ......... 	 13,5 	 7,5 	 2,6 	 - 	 - 	 23,6

	

6 Gjødsel ..................... -ow.. 	 307,3 	 22,0 	 3,4 	 - 	 - 	 312,7

	

7 Rå mineraler, unntatt malmer ........ . 	 411,1 	 6,9 	 9,5- 	 427,5._

	

8 Jernmalm og skrapjern ....... ...... .. . 	 501,8 	 0,5 	 0,0 	 - 	 - 	 502,3

	

9 Andre malmer . ... ............ ...... . . . 	 148,7 	 2,3 	 1,8 	 _ 	 .. 	 152,8

	

10 Andre råvarer . ...... 000000 00000000000 	 292,4 	 2,4 	 15,6 	 0,1 	 ... 	 310,5

	

11 Fast brensel .......... 000e0000004100,0 	 55,3 	 - 	 1,5 	 - 	 - 	 56,8

	

12 Mineralolje, -produkter og gass .•. . . . 	 1 009,3 	 1,3 	 0,4 	 - 	 - 	 1 011,0

	

13 Mineralsk tjære og naturgass .... ..... 	 4,9 	 - 	 - 	 - 	 4,9

	

14 Kjemiske produkter .............. .. . , . 	 189,2 	 11,1 	 32,5 	 0,0 	 0,0 	 225,8
15 Kalk, sement og andre mineralske

produkter ... 0.............. 	 ... ..... 	 212,4 	 2,9 	 17,2 	 0,0 	 ... 	 232,5

	

16 Metaller ..................•..•.•.• . . 0 	 465,0 	 13,9 	 18,2 	 0,0 	 - 	 497,1

	

17 Arbeider av uedle metaller ......... •• 	 10,0 	 2,8 	 6,3 	 0,0 	 0,0 	 19,1
18 Maskiner og transportmidler (unntatt
	skip og fly) ............. 0000000600 	 72,4 	 16,3 	 105,1 	 1,5 	 0,3 	 195,6

	

19 Diverse ferdigvarer ................. . 	 255,4 	 9,6 	 30,0 	 0,2 	 0,0 	 295,3
20 Annet, uspesifisert .................. 

	

0.2 	 0,6 	 0,0 	 0,1 	 0,1 	 0,9

	I alt .........• ....... 4-.ow 	 4 172,9 	 107,2 	 274,8 	 2,0 	 0,4 	 4 557,3....._ 	 .......__ • ...... 	 ......_
1) Medregnet transport med jernbane på ferje. 2) Medregnet transport med bil på ferje.



konsunrisindeksen pr. 15. mai h,1972 (1968 =  122 )

(Forrige mhedsmelding ble offentliggjort i SU nr. 21, 1972)

Statistisk SentralbyrAs konsumprisindeks pr. 15. mai 1972 steg

0,3 poeng fra m'ineden for, fra 127,9 til 128,2.

Gruppen matvarer trakk totalindeksen opp knapt 0,2 poeng og

drikkevarer og tobakk knapt 0,1 poeng. Endringen i de andre gruppene var

meget liten.

Indekstall 1968 ::: 100

April 	 Mai
	

April 	 Mai

1971 	 1971 	 1972 	 1972

Matvarer ..... ........... ............... 	 122 	 123 	 131 	 131

Drikkevarer og tobakk  	 123 	 124 	 129 	 130

Klær og skotøy .. ..... ..... ............  	 115 	 115 	 124 	 124

Bolig, lys og brensel . . . . oè  	 121 	 121 	 128 	 128

Molder og husholdningsartikler  	 115	 116	 124	 124

Helsepleie  	 120	 120	 129	 129

Reiser og transport . ... .. .............  	 118	 118	 127	 128

Fritidssysler og utdanning  	 120	 119	 127	 127

Andre varer og tjenester  	 123	 123	 131	 131 

Total. ... •• OOOOOOOOOOOOOO • •

	 119,7
	

120,0
	

127,9
	

128,2



129,7

119,

120

140,6

128,7

127,9

141,0

128,8

128,2

Konsumprisindeks, 1968 = 100. Varer og tenester etter leveringssektor

Vekt April Mai
	

April Mai

0/00	 1971	 1971	 1972	 1972, 

1. Jordbruksvarer .•.•• *****

1.1 Mindre bearbeidde	 *****
1.2 Mer bearbeidde	 • ..... • . • • • • • •

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

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

3.1 Lite påvirket av verdensmarkedets
priser

3.2 Påvirket av verdensmarkedet p.g.a.
stort importinnhold eller råstoff -

pris bestemt på verdensmarkedet ...
3.3 Påvirket av verdensmarkedet p.g.a.

konkurranse fra utlandet ..... *MO

4. Importerte konsumvarer ..•••.•.••.. OOOOOO

4.1 Uten norsk konkurranse 	 OOOOOOOO
4.2 Med norsk konkurranse 	 OOOOO

5. Husleie OOOOOO ,s414,11041,0 OOOOOO 	 OO 41,4106•400

6. Andre tjenester 	..... . ......	 .......

6.1 Med arbeidslonn som dominerende
prisfaktor • • • • • • • • • • • • • • • • • • p••• •

6.2 OgsA med andre viktige priskomponen-
ter ... ..... ........ ........ ..... .

ta

	176,0	 120,3	 120,6	 129,1	 129,7

	

119,2	 122,3	 121,5	 129,9	 130,4

	

056,8	 116,2	 118,8	 127,5	 128,1

	

024,4	 129,0	 130,3	 142,6	 143,9

	405,7
1) 

119,2	 119,4	 126,8	 127,1

	

143,7
1) 

122,0	 122,4	 133,1	 133,5

	

053,8	 118,4	 118,7	 123,8	 124,3

	

208,2
1) 

117,3	 117,5	 123,3	 123,4

	

186,61) 118,3	 118,4	 125,4	 125,6

	

145,3	 120,3	 120,2	 128,3	 128,5

	

041,3
I) 

110,1	 110,6	 115,2	 115,4

	

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

	

151,1	 121,8	 122,4	 132,1	 132,3

043,6	 127,6

	

107,5	 119,4

	. 1 000 0
	

119 7

1) Reviderte vekter fra 15. januar 1972.



Detaldomsetninzen i april 1972

(Forrige melding ble offentliggiort i SU nr. 20, 1972)

Statistisk Sentralbyrås detallomsetningsindeks viser at verdien av

detaljomsetningen i april 1972 var den samme som i april 1971. Indekstallene

var 106. (Gjennomsnittlig månedsomsetning i 1970 = 100).

Sammenliknet med april 1971 var det 3 prosent nedgang i nærings- og

nytelsesmidler og 2 prosent stigning i tekstil- og bekledningsvarer.

Ved vurdering av indekstallene mA en ta hensyn til at påskehandelen

ble foretatt i mars i år og i april i fjor.

I gjennomsnitt for de 4 første Trineder av Aret steg totalindeksen

med 8 prosent, fra 1971 til 1972. Nærings- og nytelsesmidler steg 7 prosent,

mens tekstil- og bekledningsvarer steg 6 prosent.

I samme tidsrom steg konsumprisindeksen i alt med 6 prosent, mens

delindeksene for matvarer og klær og skotøy steg med henholdsvis 6 og 8

prosent.

Jan.-april
	

April	 Mars	 April

1971	 1972
	

1971	 1972	 1972

Totalindeks ..... ..... . • • OOOOOOO 	 96	 104	 106	 113	 106

Nærings- og nytelsesmidler .	 96	 103	 108	 118	 104

Tekstil- og bekledningsvarer 464. 	 88 	 94 	 99 	 84 	 101



Private finansieringsselskaper. Kvartalsbalanse pr. 31/3 1972

(Forrige melding ble offentliggjort i SU nr. 19, 1972)

Oppgaver fra Statistisk Sentralbyrås kredittmarkedstatistikk viser

at private finansieringsselskaper i løpet av 1. kvartal 1972 økte sin for-

valtningskapital med 15 mill.kroner, mot en øking på 146 mill.kroner i

samme periode året for.

Utlånene til næringslivet og privatpersoner steg i 1. kvartal 1972

med 51 mill.kroner, mot en stigning på 87 mill.kroner i 1. kvartal 1971.

Fra utgangen av mars 1971 til utgangen av mars 1972 har de samme utlånene

steget med 163 mill.kroner, mot en stigning på 270 mill.kroner i tilsvarende

periode året for.

Statistikken omfatter i alt 158 private finansieringsselskaper.

Kredittforeninger og rene leasing- og holdingselskaper inngår ikke i denne

statistikken.



1970	 1971	 1972

31.des. 31.mars
1)
 31.des. 31.mars

• • +

Balansetall. Mill.kr.

-

Aktiva

1. Bankinnskott ...... 	 .	..... ...............	 113	 135	 120	 113
a. Norges Bank ....	 .	**see ow000woow 	 10	 6	 9	 8
b. Postgiro ....... ..................... 	 3	 4	 3	 5
C. Forretningsbanker ... eeow000loweee 	 85	 104,	 77	 76

	d . Sparebanker ......... lOweoowowee 	 2	 8	 14	 9

	

c. Utenlandske banker ..	 13	 13	 17	 15................
2. Ihendehaverobligasjoner	 .	vivo 0000ewiree 	 38	 47	 29	 30
3. Aksjer og andeler ....... . ................ 1421..	*ogle 	 eeol000000ew 	 421	 430	 431	 450

a. Aksjer wooswes 	 •

	

eige ereweeewispoo 	 196	 198	 180	 179
b. Andeler ..............••..........•••	 225	 232	 251	 271

	4 0 Utlån for en bloc-avskrivninger .0 ... • ..	 2 332	 2 437	 2 760	 2 784
a. Finansinstitusjoner . ................	 379	 323	 396	 384
b. Utlandet —ow... seewooseeeowee 	 212	 286 	 424 	 409

C. Pantobligasjonslån . .. 	 ............... 	 572 	 599 	 577 	 624

	d . Gjeldsbrevlån ... . • • •oe •oo owoeoe•oll • 	 325 	 382 	 427 	 451

	e. Factoring ....... ...................• 	 171 	 153 	 199 	 189

f. Avbetaling ...... .................... 	 377 	 433 	 530 	 549

g. Andre utlån ..... .................... 	 296 	 261 	 207 	 178

	

5. Andre fordringer 2 ).. • .• • . • • woec0000•• . 	 248 	 282 	 303 	 311

	6 0 Realkapital ........• • ..—............•• 	 42 	 43 	 55 	 58

	7 . Andre aktiva weeileoesoo.weopowoosee 	 43 	 8 	 40 	 13

8. Aktiva i alt for avskrivning 	 3 237 	 3 382 	 3 738 	 3 759

9. - Avskrivninger på utlån eeowoe0000pee 	 43	 	42   50	 	56

10. 1 alt etter avskrivning . .0 	 oe • 	 3 194 	 3 340 	 3 688 	 3 703

Passiva

15

2 712

313

81

53

302

1

15

1 467

129

351

319

34

154

95

li

1. Ihendehaverobligasjonslån (utlandet) . 	 15
2. Andre Ian c0000peowseeeo w000 oo ow o, . 2 569

a. Forretningsbanker ..... oeoweeee• • ..	 302
b. Sparebanker ooeweewowoo eeowis e	 53

	C. Forsikringsselskaper ........ ....... .	 98
d. Andre kredittinstitusjoner 0 .........	 325
e. Kommunekasser ............... ........	 2
f. Annen offentlig forvaltning . ........	 10

g. Private foretak ............. ........ 1 378
	h. Andre innenlandske långivere ........97
	i . Utlandet ............................	 304

3. Annen gjeld . . . . . ee•o•e••••e•woo °owe 	 286
4. Ansvarlig lånekapital .................. 	 27
5. Aksjekapital ......• e•••••oweo••••••• •	 152
6. Fond move woweeew000dep0000weiroo• 	 88

	7 . Andre passiva . orneweewooweowee 	 57

	32 	 33

	

2 851 	 2 860

	

366 	 356

	

54 	 56

	

95 	 80

	

341 	 346

	

1
	

ANN

	11 	 9

	

1 450 	 1 483

	

142 	 157

	

391 	 373

	

482 	 506

	

36 	 38

	

161 	 163

	

79 	 86

	

47 	 17

8.	 alt ..•........•••.• • .. • . • .... 00.0.••• 	 3 194
	

3 340
	

3 688 	 3 703

I) Tallene er rettet fra forrige melding.
2) Medregnet leasing.



Tota1reEnska2 for fiskerinærinsen. ForeløpiE regnskap_1971
(Forrige melding ble offentliggjort i SU nr. 26, 1971)

De foreløpige tall for 1971 viser en årsfangst på 2 782 316 tonn til en

førstehåndsverdi av 1 551,0 mill.kr. Fisket i 1971 Var dejt nest beste en har hatt

når det gjelder mengdeutbytte, mens verdiutbyttet ble det høyeste som noen gang er

registrert. Som i de nærmest foregående år ble det landet mest lodde. Loddemengden

var på 1 371 154 tonn, som er ny landingsrekord. Ved siden av fangstrekord for

lodde ble det i likhet med i 1970 oppnådd rekordmessig torskekvantum, med skrei som

største post. I årsutbyttet inngår nærmere 200 000 tonn hestemakrell, makrell og

sildeartet fisk tatt utenfor kysten av Nordvest-Afrika. Dette kvantum er om lag

dobbelt så stort som i 1970, da ekspedisjonenes driftstid var vesentlig kortere.

Utbyttet av sildefiskeriene og av snurpefisket etter makrell i Nordsjøen ble en del

lavere i 1971 enn året for.

Verdien av registrert førstehåndslevert fisk m.v , utgjorde i årene 1968-

1971 rundt 93 prosent av fiskerisektorens totale inntekter (se tabell 1). De

resterende 7 prosent av totalinntekten fordelte seg på sel- og småhvalfangst,

uregistrert fangst, fangst til eget bruk, inntekt av fraktfart og bortleie av andre

produksjonsfaktorer, 07 verdien av egne investeringsarbeider.

Den største hovedpost på kostnadssiden er kapitalslitet, dvs. den verdi-

forringelse som under produksjonens gang har funnet sted på varig produksjonsutstyr

som farkoster, redskap, sjøhus m.v. Kapitalslitet utgjorde i årene 1968-1971

ca. 65 prosent av totalkostnadene. Av kostnadene til vareinnsats er det driv-

stoffutgiftene som teller mest.

Den største delen av statstilskottene til fisket inngår ved beregningen

av de enkelte inntekts- og kostnadsposter i totalregnskapet.

Tabell 1. Oversikt over fiskerisektorens totalinntekt

1968 
Mill.
kr.	 Pst.

1969 	1970
x

	1971
x

Mill. 	 Mill. 	 Mill.
Pst. 	 Pst. 	 Pst.kr. 	 kr. 	 kr.

Registrert førstehånds-
levert fisk m.v. ...... 1063,5	 92,7 1100,3 	 92,5 1402,6 	 93,0 1551,0 	 9?.2

Sel- og småhvalfangst . 	 23,0 	 2,0 	 27,5 	 2,3 	 35,7 	 2,4 	 37,0 	 2,2

Uregistrert fangst .... 	 22,6	 2,0 	 23,0 	 1,9 	 27,3 	 1,8 	 29,6 	 1,8

Fangst til eget bruk .. 	 13,9 	 1,2 	 14,1 	 1,2 	 16,8 	 1,1 	 18,2 	 1,1

Fraktfart og bortleie
av produksjonsfaktorer	 8,2	 0,7	 8,2	 0,7	 8,2	 0,5	 8,2	 0,5

Egne investerings-
arbeider . ............. 	 16,4 	 1,4 	16,5	 1,4 	18,5 	1,2	 19,3 	 1,2

alt ••••00•000••••••• 1147,6 100,0 1189,6 100,0 1509,1 100,0 1663,3 100,0



• • 0Makrell og pir

593

778

260

395

055

883

60

181

328

740

680

616

784

682

294

123

709

469

127

225

349

467

146

936

1426

279

308

431

533

403

315

141

404

291

680

190

1533

229

315

115

411

174

353

109

522

861

831

834

Sei, hyse, brosme,
lange m.v. . 00090 0 208

Kveite, flyndre
o.1., unntatt

463 193 157 212 337 189 435 220 900 223 635 205 640 251 842

2 663

1 915

14 596

24 376

15 429

22 955

blåkveite .......

• 	

3 187 	 12 869 	 3 329 	 14 173 	 3 214

Laks, aure, ål ..

• 	

2 089 	 23 235 	 2 436 	 31 935 	 1 622

Hestemakrell og
sardinella
	

378	 82 97 408	 33 932 186 171	 56 451

Annen og uspesifi-
sert fisk ........

Skalldyr og blot-

6 864	 14 523	 9 773	 18 759	 10 620	 8 692	 6 008	 10 212

Anvendelsen av det totale kvantum av forstehåndslevert fisk og sild m.v.Tabell 3.

Tonn	 Pst. Tonn Pst.

1970x 1971
x

1969 

Tonn	 Pst.	

1968

Tonn	 Pst.

2,5

9,4

	

3,5	 71 832

	

11,1	 260 663

	

2,0	 52 027
	

1,9

	

6,5	 212 309
	

7,6

	

1,1	 20 998
	

0,8

	

75,4 2 157 089
	

77,5

	0,4 	7 398	 0,3 

100,0 2 782 316 100,0

Tabell 2. Mengde og verdi av forstehandslevert fisk og sild m.v. i 11 hovedgrupper

1968	 1969	 1970x

Tonn	 1000 kr. Tonn	 1000 kr. Tonn	 1000 kr.

1971
x

Tonn	 1000 kr.

Sild og brisling .

Lodde, oyepål,
tobis, polartorsk
og kolmule

Torsk •••••oeo ea. 0

713 598 185 651 204 661 	 87 217 298 752 164 141 245 821 128 004

dyr m.v.	 23 882	 54 725	 23 054	 48 291	 25 487	 56 863	 24 634	 57 440

Lever og rogn	

•	

16 720	 8 269 17 323	 7  903 	23 263 	15 827	 31 764	 21 554

I alt 0000000 00000 2607 136 1063 465 2234 592 1100 344 2695 633 1402 635 2782 316 1551 001

Ising, fersk .	 90 061

Frysing •... • .	 247 797

Henging	 80 575

Salting ••••••	 154 886

Hermetisering.	 35 302

Oppmaling .... 1 983 285

	3,5	 85 108

	

9,5	 279 704

	

3,1	 84 207

	

5,9	 133 863

	

1,3	 33 556

76,1 1 606 100

	3,8 	 94 193

	

12,5	 300 028

	

3,8	 53 453

	

6,0	 175 830

	

1,5	 29 242

71,9 2 031 971

10 916

2 695 633

Agn 	 15 230 	 0,6 	 12 054 	0,5

I alt ........ 2 607 136 100,0 2 234 592 100,0



Tabell 4. Oversikt over fiskerisektorens totalkostnader         

1968 1969 1970x 1971
x            

Mill.kr. Pst. Mill.kr. Pst.  Mill.kr. Pst. Mill.kr. Pst.

Vareinnsats ..........
Derav drivstoff

Kapitalslit • • • o • • •

I alt •••••••0••••••••

	221,1	 35,4
	

217,1	 34,7	 228,9	 33,6
(126,9)
	

(129,3)	 (133,0)

	

403,0	 64,6	 409.0 	 65,3	 452,0 _66_ 14 4

	

624 4 100,0	 625 4 100,0	 680,9 100,0

263,2	 34,4
(168,4)

502 0	 65,6

765,2 100,0

Tabell 5. Kostnader til vareinnsats. Mill.kr.             

1968 1969	 1970
x	

1971
x      

Brenselolje ..
Smoreoljefett
Bensin .......
Petroleum mom.

2. Agn ..........

. 116,1	 118,5

. 9,6	 9,9
	- 	 -

	1,2 	 0,9	 0,6	 0,4

	

17,6	  17,9	 17 , 1 	14 5

1. Drivstoff • • .... • . • a •••••••••0• a
	 126,9	 129,3

••••••••

00••••••

D OW •••

	133,0
	

168,4

	

121,8
	

156,0

	

10,6
	

12,0

••• 0 • ••••• • ••••• •

• O • • • • • 0 0 * • • • •

Fryst sild
makrell, pir

Annet • • • • • • . .• . • .•

3. Salt, is, sukker, krydder . 00000

4. Kasser, tanner, emballasje 00060

5. Vedlikeholdsrekvisita	 00000

6. Assuranse ......................

7. Tjenester fra havnevesenet

8. Annen vareinnsats	 11.41,0410.0

9. Uspesifisert .......... .........

I alt .......................

	8,9 	 8,4	 8,2	 3,8

	

4,8	 7,2	 7,5	 8,4

	

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

	

3,7	 1,8	 2,4

	

5,1	 2,5	 3,3

	

22,2	 21,5	 24,3

	

21,1	 20,0	 21,7

	

2,0	 2-1	 2,3

	

2,2	 2,0 	2 , 2

	

_20,3	 _.....	 20,0 ______... ...22,6

	

221,1	 217,1	 228,9

00 0 0.0 0 0

O 0 0 00000

O 00 410 OOO

1,7

2,9

25,0

22,0

2,4

2,3

24,0

263,2

Tabell 6. Sammendrag av totalregnskap for fiskerisektoren. Mill.kr.

1968	 1969	 1970x
1971

x

Sum inntekter ....................
Sum kostnader .......... 0000000000
Fiskets nettoprodukt	 ..........
Statstilskott ..•••••0••••••••••••
Vederlag til arbeid og kapital ...
Renteutgifter på lånt kapital ....
Vederlag til arbeid og egenkapital
Rentegodtgjørelse til egenkapital.
Total arbeidsinntekt .............

1 147,6
624,1
523,5
10,5

534,0
33,9

500,1
77,8

422,3

1 189,6
626,1
563,5
14,0

577,5
38,5

539,0
80,3

458,7

	

1 509,1	 1 663,3

	

680,9	 765,2

	

828,2	 898,1

	

16,5	 15,0

	

844,7	 913,1

	

45,3	 48,7

	

799,4	 864,4

	

114,2	 130,7

	

685,2	 733,7



Tommerflotinzen 1971

Etter Statistisk Sentralbyrås statistikk var det innmeldt til

fløting 1,04 mill. m
3 

tømmer og kubb i 1971. Det var 31 000 m
3 

mer enn

året for.

Brutto flotingsutgifter var i alt 15,1 mill , kroner, eller

kr. 14.70 pr. kubikkmeter flott kvantum i 1971, mot henholdsvis 13,9 mill.

kroner og kr. 14,92 i 1970.

Det var sysselsatt 909 arbeidere ved fløting og sortering i 1971,

mot 1 175 i 1970. Disse utforte i alt 420 000 arbeidstimer med 5,85 mill.

kroner i utbetalt lønn. I tillegg kom 887 000 kroner i feriepenger,

betaling for bevegelige helgedager m.v. Det var dessuten sysselsatt

54 faste funksjonærer med 1,78 mill. kroner i lønn, inkl. feriegodtgjørelse.

Av arbeiderne var 527 fløtere i hovedvassdrag, 104 fløtere i

bivassdrag, 233 sorterere og 45 batmannskaper.

Arbeidstiden var gjennomsnittlig 393 timer for fløtere i hoved-

vassdrag cg 98 timer i bivassdrag For sorterere var gjennomsnittet

671 timer og for båtmannskaper 1 025 timer.

Den gjennomsnittlige timefcrtjeneste for alle arbeidere var

kr. 13,93 i 1971. I tillegg kom kr. 2,11 i feriepenger, betaling for

bevegelige helgedager m.v.

I statistikken er medregnet 98 000 kubikkmeter norsk virke som er

flott til Sverige og 78 000 kubikkmeter svensk virke som er flott til Norge.



Tabell 1 , Tømmerfløting. Kvantum og flotingsutgifter     

Innmeldt til
fløt ing

Brutto flotingsutgifter

Mill. 3
m

fast mål
I alt	 Pr. m

Mill.kr.	 Kr. 

1967

1968

1969

1970

1971

•••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••

Oo•o•••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••

4•••••••••006••••••••••••••

1,49

1,33

1,04

1,01

1,04

21,8

18,9

15,8

13,9

15,1

15,33

14,86

16,19

14,92

14,70

Tabell 2. Tømmerfløting. Arbeidere, arbeidstid og Linn

Feriepenger,
ArbeidslønnArbei- 1 000	 betaling for Funksjo-

dere	 time- alt Gjennom- bev. helge- rarer
I i alt verk
Mill

 snitt	 dager, 1. og i alt.
kr	 pr. time 17. mai.

Kr.	 Mill.kr.

Funk-
sjoniar-
lonn

Mill.
kr.

1967 .000.0. 3 192	 961	 9,3	 9,71	 1,2	 97	 2,3

1968 41.,, ,, osat, 	 2 365	 841 	 8,8 	 10,49 	 1,1 	 86 	 2,1

1969 ....... 1 631 	 582 	 6,5 	 11,18 	 0,8 	 80 	 ?,1

1970 ....... i 175 	 472 	 5,6 	 11,79 	 0,7 	 66 	 1,9

1971 000090. 	 909 	 420 	 5,9 	 13,93 	 0,9 	 54 	 1,8



Tillegg  til de internasdonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr.4, 1972

Tallene er mottatt i tiden 6/6 - 12/6 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.

Sverige (tabell 80)

Arbeidsløyse .000000.0011000.00000.00 Kol. A
	

Mai 	 61,6 	 (74,4)

Engrosprisindeks 0410.4.00000000000008 	 97 	 G
	

Mars 	 136 	 (135)

Storbritannia (tabell 81)

Reuter's råvareindeks, uketall 	 5/6-9/6 117	 (119)

Valutabeholdning ...................	 Pt
	

Mai 	 2744 	 (2737)

Vest-Tyskland (tabell 83)

Arbeidsløyse .......................

Belgia (tabell 84)

Detaljomsetningsindeks .............

Engrosprisindeks

Konsumprisindeks

Sambandsstatene (tabell 85)

Produksjon:
a. Produksjonsindeks, industri.
C. Bilproduksjon 00000000000000

Verdi av utenrikshandelen:
a. Innførsel ..................
b. Utførsel ...................

Moody 's råvareindeks, uketall .00.0.

B 	 Mai 	 208,3 (231,2)

C 	 Des. 	 182 	 (180)
PT
	

F 	 Feb. 	 119 	 (118)
Mars 	 119

G 	 Mai 	 139 	 (139)

Pi
	

D.a 	 April 	 141 	 (140)
14
	

D.c 	 Mars 	 1034 	 (954)

F.a 	 April 	 4460 	 (4475)
It
	

F.b 	 April 	 3760 	 (3891)

5/6-9/6 109 	 (109)


	Forside/Innhold

