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Kondunkturtendensene i april_1973

(Forrige konjunkturoversikt ble gitt i SU nr..12, 1973)

Vest-Europa har konjunkturene siden tidligifjor host wart

i svart sterk oppgang. Framtidsrettede indikatorer, f.eks. ordretilgangen til

industrien, tyder på at konjunkturbildet neppe har endret seg'vesentlig fra 4.

kvartal i fjor til I. kvartal i år. Industriproduksjonen viste i november-januar

meget høye vekstrater fra foregående tremånedei , speriode i de største industri-

landene, fra 8-9 prosent i Storbritannia og Sverige til 15-20 prosent i Frankrike

og Vest-Tyskland, sesongjustert og regnet som årlige rater. Det er imidlertid

ikke helt uvanlig at produksjonsveksten i den mest ekspansive fasen av en kon-

junkturbølge kan nå opp i så høye rater. Investeringsetterspørselen har etter

hvert tatt seg kraftig opp og er nå en viktig drivkraft bak oppgangen i alle

større land. Også konsumetterspørselen viser stort sett betydelig vekst, men

stigningstakten varierer en del fra land til land. Som vanlig i oppgangsperioder

viser utenrikshandelen sterkere utslag enn produksjonen;  de siste tallene for

eksportverdien tyder på en stigningstakt som varierer mellom om lag 20 og 30

prosent (årlig rate) i de tre største industrilandene og Sverige. Også vare-

eksporten representerer således en betydelig vekststimulans. Takten i pris-

stigningen er fortsatt svært boy, selv om den i noen land (Frankrike og Vest-

Tyskland) viste tendens til å avta omkring årsskiftet, til dels som et resultat

av myndighetenes prisdempende politikk.

Sambandsstatene har ikke konjunkturbildet endret seg

vesentlig i de siste månedene; både produksjon og etterspørsel fortsetter g

stige i høyt tempo.

Storbritannia er industriproduksjonen fortsattivekst,

og arbeidsløsheten går nå raskt nedover. Investerinr7setterspørselen forsterker

seg, mens konsumetterspørselen har vært i klar oppgang siden i fjor vår. Pris-

stigningen er fremdeles høy.

Den sesongjusterte indeksen for industriproduksjonen gikk i november-

januar opp med 1,9 prosent (7,8 prosent årlig rate) fra foregående tremåneders-

periode. Sterkest vekst var det i jern- og metallindustrien og i verkstedindus-

trien.

Arbeidsløsheten fortsetter g synke. Det sesongjusterte tallet på regi-

strerte arbeidsløse var 812 000 i september i fjor og 631 000 i mars i år.

Arbeidsloshetsprosenten (sesongjustert) falt på samme tid fra 3,6 til 2,8.



Som omtalt i forrige oversikt (SU nr. 13, 1973) utviklet investeringene

i fast kapital seg svakt i 1972. Særlig gjaldt dette industriens investeringer.

Etter ordrestatistikken a dome er det nå grunn til å vente et omslag oppover;

tilgangen på nye ordrer til verkstedindustrien fra innenlandske kunder steg i

volum med hele 9 prosent fra juni-august til september-november.

Konsumetterspørselen er fremdeles i sterk vekst; volumet av detaljom-

setningen (sesongjustert) var 2,1 prosent høyere i månedene november-januar under

ett enn i foregående tremåned rsperiode. Omsetningen av varige varer har okt

særlig sterkt.

Prisstigningen er fortsatt høy. Den ujusterte konsumprisindeksen var i

august, november og februar henholdsvis 6,6 prosent, 7,6 prosent og 7,9 prosent

høyere enn i de samme måneder ett år tidligere.

Både eksporten og importen av varer lå i de to første måneder av 1973

omtrent på samme nivå som tidlig i fjor host. Utenrikshandelen hadde da okt

meget sterkt etter havnearbeiderstreiken i fjor sommer, og de svært høye tallene

i høstmånedene i fjor var trolig til dels et resultat av "gjeninnhenting" etter

streiken. Fra siste "normale" tremånedersperiode for streiken (april-juni) til

desember-februar steg eksportverdien (sesongjustert) med hele 22 prosent regnet

som årlig rate og importverdien med 31 prosent. Fra 2. til 4. kvartal i fjor

økte det sesonejusterte volumet av eksporten og importen med henholdsvis 20

prosent og 23 prosent (årlige rater).

Den forste gjensidige tollreduksjon i handelen med resten av EF fant sted

I. april, for industrivarer med 20 prosent.

OgsåiVest-Tyskland er industriproduksjonen fortsatt i

sterk vekst. Det samme gjelder investeringsetterspørselen, mens konsumetter-

spørselen hittil har ligget etter i konjunkturoppgangen. Den sterke utenlands-

etterspørselen gir fremdeles betydelige vekststimulanser til vest-tysk økonomi.

Industriproduksjonen (s songjustert) var hele 4,7 pr6sent høyere i

perioden november-januar enn i foregående tremånedersperiode. I råvareindustrien

økte produksjonen med 6,4 prosent, i investeringsvareindustrien med 5,2 prosent

og i konsumvareindustrien med 1,7 prosent. Stigningen i samlet industriproduk-

sjon var uvanlig sterk i fjor host; regnet som årlig rate lå den sesongjusterte

produksjonsindeksen for januar i år hele 19 prosent høyere enn i september i

fjor og 7,4 prosent høyere enn i januar 1972.

Det sesongjusterte tallet på registrerte arbeidsløse lå i januar og

februar betydelig lavere enn i 2. halvår i fjor. I august, november og februar

var det henholdsvis 288 000, 274 000 og 208 000 arbeidsløse. Arbeidsløshets-

prosenten (sesongjustert) var 1,3 i august i fjor og 1,0 i februar i år.

Etter ordrestatistikken å dome er investeringsetterspørselen inne i en

periode med kraftig vekst. Verdien av tilgangen på nye ordrer til investerings-



vareindustrien fra innenlandske kunder (sesongjustert) steg med hele 14 prosent

fra august-oktober til november-januar. Samlet innenlandsk ordretilgang til

hele industrien økte på samme tid mod 10 prosent.

Det foreligger ingen nye indikatorer for konsumetterspørselen. De siste

tallene for detaljomsetningsvolumet, som ble omtalt i forrige oversikt, viste

ikke noen klar tendens til opp- eller nedgang.

Den sesongjusterte konsumprisindeksen steg med en årlig rate på 5,7

prosent fra februar til juni i fjor, med 8,8 prosent fra juni til oktober og med

5,8 prosent fra oktober i fjor til februar i gr. Ujustert var indeksen 6,8 pro-

sent høyere i februar enn på samme tid i fjor.

Den kraftige veksten i utenrikshandelen fortsetter. Verdien av vare-

eksporten (sesongjustert) var 9 prosent høyere i månedene november-januar under

ett enn i foregående tremånedersperiode. Ordretilgangen fra utlandet til vest-

tysk industri økte på samme tid med hele 18,5 prosent og pekte således mot

fortsatt sterk eksportøking. Verdien av vareimporten steg med 8 prosent fra

august-oktober til november-januar.

Frankrike fortsetter konjunkturoppgangen, med sterk pro-

duksjonsvekst og økende investeringsetterspørsel. Veksten i konsumetterspørselen

er derimot moderat. Den kraftige stigningen i utenrikshandelen fortsetter.

Veksten i industriproduksjonen var enda sterkere mot slutten av 1972 enn

i sommermånedene, og den høye veksttakten fortsatte inn i 1973. Fra august-

oktober til november-januar steg den sesongjusterte produksjonsindeksen med ikke

mindre enn 3,5 prosent. Produksjonen av konsumvarer og varer til vareinnsats

viste sterkest stigning, men Det franske statistiske sentralbyrås februarunder-

søkelse tydet på økende veksttakt også for produksjonen av investeringsvarer.

Februarundersøkelsen tydet også på at investeringsettersporselen nå er

i ferd med å forsterke seg; den innenlandske ordretilgangen til investerings-

vareindustrien viste merkbart øking. Undersøkelsen viste ellers at ordretil-

gangen til fransk industri generelt er svært god for tiden.

Det sesongjusterte detaljomsetninosvolumet viste tildels sterke sving-

ninger i 1972. Oppgangen i fjor sommer ble avløst av ny nedgang mot slutten av

året. Nasjonalrernskapstall viser imidlertid at samlet konsumetterspørsel

fortsatte å stige.

Takten i prisstigningen avtok noe i de to forste månedene i år, etter

at myndighetene mot slutten av fjoråret satte i verk forskjellige prisdempende

tiltak. Den ujusterte konsumprisindeksen var i august, november og februar

henholdsvis 6,1 prosent, 6,9 prosent og 6,3 prosent høyere enn i de samme måneder

ett år tidligere. Lønnsutviklingen har vist en økende stigningstakt det siste

året. Timefortjenesten i industrien var i januar og juli i fjor og i januar i



år henholdsvis 10,7 prosent, 11,4 prosent og 12,3 prosent høyere enn i de samme

måneder ett år tidligere.

Utenrikshandelen vokser fortsatt sterkt. Etter sesongjusterte oppgaver

økte importverdien med 11,8 prosent fra august-oktober til november-januar, mens

eksporten på samme tid steg med 8,7 prosent.

Ogsai Italia er det nå klar konjunkturbedring. Industriproduk-

sjonen, ble mot slutten av fjoråret, sterkt stimulert av en kraftig oppgang i

konsumetterspørselen. Tallet på arbeidsløse er imidlertid fortsatt høyt og

prisstigningen betydelig.

Industriproduksjonen, som etter sesongiusterte oppgaver falt i de 3 første

kvartalene i fjor, steg kraftig utover hosten.  I 4. kvartal lå den i gjennomsnitt

4 prosent høyere enn i 4. kvartal 1971 og hele 9,6 prosent (årlig rate) høyere

enn i 2. kvartal 1972. Oppgangen i fjor høst var betydelig både for konsum- og

investeringsvareindustrien.

Arbeidsløsheten er imidlertid fertsatt høy. Etter ujusterte oppgaver var

det i januar 747 000 arbeidsløse, eller 13 000 flere enn på samme tid ett år

tidligere. Arbeidsloshetsprosenten (ujustert) var 3,9 både i januar og juli i

fjor og 4,0 i januar i år.

Det foreligger ingen nye tall for investeringsettersporselen. I forrige

oversikt ble det antydet en forsterking i de første månedene av dette året.
e

Konsumetterspørselen, som etter detaljomsetningen g dømme ikke endret seg

vesentlig i de 7 første månedene av fjoråret, steg kraftig utover høsten. I

månedene september-november under ett var det sesongjusterte volumet av detalj-

omsetningen hele 6,5 prosent høyere enn i foregående tremånedersperiode.

Som omtalt i forrige oversikt økte takten i prisstigningen betydelig i

2. halvår i fjor. Den ujusterte konsumprisindeksen var i juni 5,5 prosent høyere

og i desember 7,4 prosent høyere enn i de samme måneder ett år tidligere. I

januar i år lå konsumprisindeksen hele 8,1 prosent høyere enn i januar 1972.

Innføringen av merverdiavgiften fra 1. januar var en medvirkende årsak til den

spesielt sterke stigningen i januar. Timefortjenesten i industrien var i januar

i år 12 prosent høyere enn ett år tidligere. De tilsvarende stigningsrater i

januar og juli i fjor var henholdsvis 8 prosent og 9,7 prosent.

Sesongjusterte tall for utenrikshandelen viser at verdien av både vare-

eksporten og vareimporten steg moderat gjennom storparten av 1972.

I Sverige fortsetter industriproduksjonen å stige, og inves-

teringsetterspørselen ser ut til å forsterke seg. Svensk økonomi får for tiden

også betydelige vekststimulanser fra utenlandsettersporselen.



mgntdene november-januar under ett var industriproduksjonen (sesong-

justert) 2,2 prosent	 prosent åIg rate) høyere enn i foregående tremåneders -

periode. bppgahgen har spredt sek til de fiste industrigrener, men er mest

markert i primær jern- og metallindustri, verkstedindustri og tremasse-, papir-

og trevareindustri.

Det sesongjusterte tallet på registrerte arbeidsløse har wart i nedgang

siden senhøsten i fjor. I september 1972 var det 72 900 arbeidsløse (sesong-

iustert), i de ember 69 700 og i mars i år 64 700. Etter utvalgsundersøkelsen

var den ujusterte arbeidsløshetsprosenten 2,6 i mars i år,mot 2,8 ett år tidligere.

Tallet på ledige plasser (sesongjustert) steg fra 31 000 i september i fjor til

34 100 i mars i gr.

Statistiska Centralbyrån's februarundersøkelse av industribedriftenes

investeringsplaner peker mot en volumøking i investeringene i fast kapital på om

lag 5 prosent Ira 1972 til 1973. Etter den samme undersøkelsen var veksten fra

1971 til 1972 2 prosent. Investeringsøkingen i år kan i første rekke ventes å

falle på maskiner og utstyr, mens volumet av bygg- og anleggsinvesteringene

neppe vil endre seg vesentlig fra trot for. Investeringsplanene for de enkelte

industrigrener viser at mesteparten av samlet planlagt investeringsaing faller

pl oljeraffinering og transportmiddelindustri. Tilgangen på nye ordrer til

investeringsvareindustrien fra innenlandske kunder i 4. kvartal i fjor tydet på

økende investeringsvirksomhet i de nærmeste månedene framover. Myndighetene

har bestemt at adgangen til g nytte investeringsfondene til investeringer i

bygninger og anlegg skal forlenges fra 30. juni i år til 31. mars 1974.

Det foreligger ingen nye tall for konsumetterspørselen. Som omtalt i

forrige oversikt tydet en undersøkelse blant bedrifter i detaljhandelen på at

omsetningsvolumet neppe endret seg vesentlig fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal

i år bortsett fra sesongutslag, men for hele 1973 regnet myndighetene med en

noe sterkere vekst i det private konsumet enn året for.

Takten i prisstigningen er høy, men har ikke endret seg vesentlig det

siste halve året. Den ujusterte konsumprisindeksen var i februar og august i

fjor og i februar i år henholdsvis 5,2 prosent 5,9 prosent og 6,1 prosent

høyere enn i de tilsvarende måneder ett år tidligere.

Den kraftige veksten i utenrikshandelen fortsetter. Verdien av vare-

eksporten (sesongjustert) var hele 9,2 prosent høyere i mhedene november-januar

enn i foregående tremånedersperiode. Det er fremdeles eksporten av trevarer,

papir og verkstedprodukter som øker sterkest. Den sesongjusterte verdien av

vareimporten steg med 4,6 prosent fra august-oktober til november-januar.

En undersøkelse som Statistiska Centralbyrån foretok blant bedrifter i jern-

og stålindustri og verkstedindustri i februar viste at verdien av jern- og stål-

eksporten i år ventes å ligge hele 20 prosent høyere enn i fjor, mens eksporten

av verkstedprodukter ble anslått til a øke med 16 prosent i verdi. For begge



gruppene representerte februarundersøkelsen en kraftig oppjustering av eksport-

anslagene for 1973 sammenliknet med den tilsvarende undersøkelsen i november i

fjor. I jern- og stålindustrien var det ventet sterk prisoppgang i 1973, i

verkstedindustrien en noe mer moderat stigning.

1. april trådte frihandelsavtalen med EF i kraft.

Sambandsstatene har fortsatt sterk konjunkturoppgang,

med betydelig vekst både i produksjon og etterspørsel og synkende arbeidsløshet.

Prisstigningen er blitt sterkere 4 løpet av de siste månedene.

Den sesongjusterte indeksen for industriproduksjonen var i månedene

desember-februar 2,1 prosent høyere enn i foregående tremânedersperiode (8,7

prosent regnet som årlig rate). Oppgangen var betydelig i de aller fleste

industrigrener, men mest markert i investeringsvareindustrien.

Verdien av ny igangsetting i bygge- og anleggssektoren (sesongjustert)

har okt sterkt siden i fjor host. I månedene november-januar under ett var den

hele 7,8 prosent høyere enn i foregående tremånedersperiode.

Arbeidsløsheten holder seg på et høyt nivå, men de sesonajusterte ar-

beidsløshetstallene her gjennomgående vært fallende siden mai 1972, da det var

5,1 mill. arbeidsløse. I oktober var tallet 4,8 mill. og i februar i år 4,4 mill.

Den sesongjusterte arbeidsloshetsprosenten var 5,1 i februar. Den sivile syssel ,-

settingen har økt sterkt det siste gret, fra 80,6 mill. i februar i fjor til

83,1 mill. i februar i år, eller med vel 3 prosent.

Etter ordrestatistikken g dome fortsetter den sterke økingen i invester-

ingsetterspørselen . Den sesongjusterte verdien av nye ordrer til investerings-

vareindustrien steg med 6,5 prosent fra august-oktober til november-januar.

Handels- og industridepartementet offentUggjorde i mars en undersøkelse som

viste at industrien planla a øke sine utgifter til investeringer i fast kapital
med hele 18 prosent fra 1972 til 1973.

Også konsumetterspørselen fortsetter å øke; detalj omsetningsvolumet

(sesongjustert) var i månedene desember-februar 3 prosent høyere enn i foregående

tremånedersperiode.

Takten i prisstigningen, som avtok i hele 1971 og fram til i fjor sommer,

har senere vist økende tendens. Den ujusterte konsumprisindeksen var i periodene

juni-august, september-november og desember-februar henholdsvis 3,0 prosent, 3,4

prosent og 3,7 prosent høyere enn i de tilsvarende perioder ett år tidligere.

Både eksporten og importen av varer viser fremdeles sterk øking. Fra

september-november til desember-februar økte eksportverdien (sesongjustert) med

12,4 prosent. Importen steg på samme tid med 8,5 prosent. Selv om eksporten

har steget noe raskere enn importen det siste året, viser varebyttet med utlandet

fortsatt underskott. I månedene desember-februar var underskottet (sesongjustert)

på varebalansen på 1,2 mrd. dollar mot 1,6 mrd. dollar i foregående tremåneders-

periode.



Japan har den meget sterke kbnjunkturoppgangen nå vart siden i

fjor sommer. Ved årsskiftet 1972/73 var det fortsatt betydelig vekst både i

produksjon og ettersporsel.

Industriproduksjonen var i fjor 5,2 prosent høyere enn i 1971. Sesong -

justerte oppgaver viste gjennomgående bare smA endringer i industriproduksjonen

gjennom 1971 og helt fram til sommeren 1972, men da satte en meget sterk oppgang

inn. Den sesongjusterte produksjonsindeksen steg med 10 prosent fra 2. til 3.

kvartal og med 21 prosent fra 3. til L4
. kvartal î fjor (årlige rater). Oppgangen

i fjor host var mest markert for investeringsvarer og innsatsvarer.

Ordrestatistikken tyder på en betydelig eking i investeringsetterspørselen

mot slutten av fjoråret. Verdien av tilgangen på nye ordrer til maskinindustrien

fra den innenlandske private sektor var etter sesongjusterte oppgaver nær 17

prosent høyere i 4. kvartal enn i foregående kvartal.

Konsumetterspørselen var etter detaljomsetningen å dømme, fortsatt i

sterk vekst ved årsskiftet. Sesongju tert steg volumet av detaljomsetningen med

2 prosent fra 3. til 4. kvartal.

Det foreligger ingen nye tall for utenrikshandelen siden forrige oversikt

ble skrevet. Både eksport og import av varer var imidlertid i kraftig oppgang

i fjor host.

De japanske myndighetene regner ikke med at overgangen til "flytende"

yen-kurs, som innebar en reell revaluering, vil hindre den økonomiske vekst i

den nærmeste framtid. Det ventes fortsatt ettersporselspress, og en rekke

reservesatser for hanker og andre finansinstitusjoner er satt opp med virkning

fra 16. mars. Dessuten ble diskontoen forhøyet fra 4 1/4 til 5 prosent den 2.

april.



BRUTTONASJONALPRODUKTET I UTVALGTE LAND

Prosentvis volumendring fra foregående år
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Kilde : 1966-1971: OECD; "Main Economic Indicators".

	1972: 	OECD'-anslag for Italia, ellers nasjonale anslag.

	1973:
	

OECD; "Economic Outlook", desember 1972.

1) Nasjonalregnskapet for 1971 viser en vekst på 5,5 prosent.

2) I nasjonalbudsjettet for 1973 er det regnet med en vekst pi 4,6 prosent.
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Norge henger fremdeles etteriden internasjonale konjunkturopp-

gangen, men mye tyder på at de ekspansive tendensene er i ferd med å få overtaket

også her. Utenlandsettersporselen er fortsatt en sterk drivkraft, men det er

grunn til å tro at den innenlandske etterspørselen vil bli et stadig viktigere

vekstelement utover våren og sommeren. Som nevnt i forrige konjunkturoversikt

tydet investeringsstatistikken for februar på en utbredt holdningsendring blant

investererne i flere viktige næringer siden november i fjor. Også på bakgrunn

av den siste tids uvanlig kraftige konjunkturoppgang i Vest-Europa må et omslag

oppover i investeringsetterspørselen her hjemme nå anses som sannsynlig. Vårens

og sommerens inntektsoppgjør vil stimulere konsumetterspørselen, selv om det

denne gang bare gis 45 prosent kompensasjon for prisstigningen. De subsidier

og støttetiltak som vil bli satt i verk - etter Regjeringens forslag svarende

til 250 mill.kr. på årsbasis - vil bidra til å begrense prisstigningen og dens

dempende virkning på det private konsumet. Dessuten vil lønnstakerne i tillegg

til indekskompensasjonen få lønnsforhøyelser som er innebygd i tariffavtalen fra

våren 1972, og som ble anslått å svare til en samlet lønnsøking på nær 2 prosent

i annet avtaleår.

Etter sesongkorrigerte oppgaver steg produksjonen i gruvedrift, industri

og kraftforsyning med 1,4 prosent fra tremånedersperioden september-november til

perioden desember-februar. Dette var nettoresultatet av en meget sterk produk-

sjonsstigning for gruvedrift (11,0 prosent), en fortsatt betydelig oppgang for

den egentlige industrien (1,4 prosent) og nedgang for kraftforsyning (2,7 prosent).

Den sesongkorrigerte indeksen for den egentlige industriproduksjonen har

nå vist betydelig vekst siden tidlig i fjor host, etter en periode med svært

moderat stigning tidligere i 1972 og gjennomgående stagnasjon i annet halvår 1971.

Oppgangen på 1,4 prosent fra september-november til desember-februar fulgte etter

en stigning på 1,8 prosent fra juni-august til september-november og 1,4 prosent

fra mars-mai til juni-august.

Siden omslaget til sterkere vekst satte inn i august,har eksportvare-

produksjonen bidratt betydelig til stigningen i totalindeksen for industri,

gruvedrift og kraftforsyning. Eksportvareproduksjonen viste riktignok nedgang

fra desember til januar, men denne kom ikke uventet etter en stigning fra august

til desember som regnet som årlig rate kom opp i hele 17-18 prosent. I de siste

måneder har innenlandske etterspørselskomponenter i stigende grad påvirket produk-

sjonsutviklingen. I desember, januar og februar viste produksjonen av varer for

innsats i bygge- og anleggsvirksomhet en uvanlig sterk oppgang; for tremåneders-

perioden under ett lå den sesongjusterte produksjonsindeksen for denne vare-

gruppen hele 2,7 prosent høyere enn i foregående tremånedersperiode. Også pro-

duksjonen av varer for innsats ellers gikk noe opp i samme tidsrom (1,2 prosent).



Produksjonen av investeringsvarer gikk en del ned i januar og februar, men lå i

desember-februar under ett likevel 1,8 prosent høyre enn i foregående tre-

månedersperiode. Konsumvareproduksjonen steg med 0,8 prosent, men den under-

liggende tendens til stagnasjon har neppe endret seg; både i desember, januar

og februar lå den sesongjusterte indeksen for konsumvareproduksjonen omtrent på

samme nivå som i perioden mars-september i fjor.

Blant de enkelte industrigrupper viste treforedlingsindustrien - etter

sesongjusterte oppgaver - sterk produksjonsoppgang fra forsommeren i fjor og

fram til februar i gr. Stigningen avløste en periode. med gjennomgående nedgang

siden sommeren 1970. I den andre store tradisjonelle eksportindustrien, primær

jern- og metallindustri, stagnerte produksjonen fra tidlig på høsten 1970 og fram

til sensommeren i fjor. Deretter steg den meget sterkt, med hele 13 prosent i

løpet av bare tre måneder, fra juli til oktober. Som en kunne vente etter en

oppgang som var så sterk at den i stor grad mg ha hatt tilfeldige årsaker, fulgte

en nedgang mot slutten av 1972 og fram til januar. Februarindeksen viste ny

oppgang. Al, i alt har denne industrigruppen-vist en. gjennomgående

tendens til betydelig produksjonsstigning siden i fjor sommer.  I næringsmiddel-

industrien (uten fiskevarer), treindustrien og møbel- og innredningsindustrien

har produksjonen okt betydelig i de siste månedene. For treindustrien tok opp-

gangen til allerede tidlig i 1972. 1 møbel- og innredningsindustrien stagnerte

derimot produksjonen i storparten av 1972, men siden november i fjor har den

steget sterkt. I næringsmiddelindustrien var det moderat produksjonsnedgang i

1972 fram til oktober, men deretter meget sterk stigning fram til januar i år;

februar-indeksen lå på omtrent samme, svært hye, nivå som januarindeksen.

maskinindustrien ble en meget sterk produksjonsoppgang i 1970 og 1971 avløst av

en mer moderat, men fortsatt betydelig stigning fra årsskiftet 1971/72 og fram

til februar i år. De to andre industrigruppene som i stor grad produserer

investeringsvarer (utenom skip), nemlig jern- og metallvareindustrien og elek-

troteknisk industri, hadde derimot gjennomgående stagnasjon eller bare svak

stigning i produksjonen i 1972 og de forste månedene av 1973 , I kjemisk industri

ble stagnasjonen i 1971 avløst av sterk oppgang gjennom storparten av 1972, men

veksttakten avtok betydelig mot slutten av året og i begynnelsen av 1973. Både

tekstilindustrien cg bekledningsindustrien viser fortsatt stort sett tendens til

produksjonsnedgang.

Etter årstiden er arbeidsløsheten lav for hele landet sett under ett.

Gjennom hele 1972 la tallet på arbeidsløse atskillig høyere enn gret for, men i

januar og februar var arbeidsløsheten bare ubetydelig større enn i de samme

måneder i fjor, og i mars noe lavere enn for ett år siden. Ved utgangen av

januar, februar og mars var det registrert henholdsvis 20 800, 18 900 og 16 700

arbeidsløse, eller henholdsvis 600 flere, 500 flere og 1 400 færre enn i de samme



månedene ett år tidligere. Sort' følge av nedsettelsen av pensjonsalderen til 67

år ble det i hver av månedene januar, februar og mars i år antakelig registrert

om lag 2 000 færre arbeidsløse enn om pensionsalderen hadde vært uendret, og

arbeidsløshetstallene for 1. kvartal 1973 er derfor ikke helt sammenliknbare

med tilsvarende tall i fjor. Men selv om en tar hensyn til nedsettelsen av

pensjonsalderen, viser tallene for 1 , kvartal en klar tendens til langt svakere

stigning i arbeidsløsheten enn i de nærmest foregående kvartaler. Arbeidslos-

hetsprosenten, slik den beregnes av Arbeidsdirektoratet, var i januar, februar

og mars henholdsvis 1,4, 1,3 og 1,1 mot 1,4, 1,2 og 1,2 i de samme måneder i

fjor. Tallet på ledige plasser lå imidlertid både i januar og februar fortsatt

en del lavere enn ett år tidligere, og Arbeidsdirektoratets stramhetsindikator,

som nyttes som mål på stramheten på arbeidsmarkedet, lå for begge måneder i

gjennomsnitt på 48, mot 56 i samme periode i fjor.

Samlet areal av bygg under arbeid lå i deember-februar litt høyere enn

i samme periode ett år tidligere. Boligarealet under arbeid var praktisk talt

uendret. Igangsettingen av nye bygg viste betydelig stigning; dette gjaldt

både for totaltallet og særskilt for boliger og industribygg. økingen mg imid-

lertid vurderes på bakgrunn av at igangsettingstallene var relativt lave i

desember-februar 1971/72. Samlet areal av fullførte bygg gikk en del ned fra

samme periode ett år tidligere. Nedgangen falt i første rekke pa. skolebygg;

både for boliger og industribygg viste fullført areal stigning.

Pet ble i forrige konjunkturoversikt antydet at den høye detaljomsetnings -

indeksen for januar i stor grad var et resultat av tilfeldige faktorer og at

veksten i konsumetterspørselen trolig fortsatt var svært moderat. Februar-

indeksen, som nå foreligger, peker i denne retning; detaljomsetningsvolumet

(detaljomsetningsindeksen deflatert med konsumprisindeksen) la i februar vel

prosent lavere enn i samme måned i fjor. Tar en bensyn til at det var 4n

arbeidsdag mindre i februar år Qnn i fjor, og forutsetter at omsetningen er

proporsjonal med tallet på arbeidsdager, blir den korrigerte volumøking i

detaljomsetningen fra februar 1972 til februar 1973 vel 2 prosent. For perioden

desember-februar under ett lå detaljomsetningsvolumet bare ubetydelig (0,3 pro-

sent) høyere enn i samme periode ett år tidligere.

Stigningen i konsumprisene har vært svært sterk i de siste månedene.

Etter a ha vist svakere veksttakt gjennom den siste prisstopp-perioden, fra

7. september i fjor til 1. januar i dr, skjøt prisstigningen ny fart i 1. kvartal.

Fra desember til mars økte konsumprisindeksen med om lag 10 prosent regnet som

årlig rate, og la da 7,8 prosent høyere enn for ett år siden. I perioden

september-desember i fjor, da prisstoppen var i kraft, steg konsumprisindeksen

med om lag 5 prosent	 rate),og i første del av siste tolvmånedersperiode

- fra mars til september 1972, da det ikke var noen prisstopp	 var stigningen



7,9 prosent, regnet som årlig rate. - I den forste perioden - fra mars til

september i fjor 	 var det særlig matvareprisene og prisene for gruppen reiser

og transport (der bilprisene veier betydelig) som trakk totalindeksen i været.

Delindeksene for disse to gruppene steg med henholdsvis 9,2 prosent og 9,5

prosent (årlig rate). Gruppert etter leveringssektor viste prisene på jord-

bruksvarer og på tjenester (utenom husleie) sterk stigning. I prisstopp

perioden (september-desember) ble takten i prisstigningen sterkt redusert for

de fleste'varegrupper, men prisene på tjenester med arbeidslønn som viktig

priskomponent fortsatte A stige sterkt. I 1. kvartal ble prisstigningen igjen

sterkere for nesten alle vare- og tjenestegrupper. Bl.a. slo avgiftsforhøyel-

sene sterkt ut. Således steg delindeksen for gruppen drikkevarer og tobakk med

hele 30 prosent (årlig rate). Prisstigningen på 15 prosent (årlig rate) for

gruppen reiser og transport, som har stor vekt ved beregningen av totalindeksen,

bidrog likevel mer til a heve denne. Den sterke stigningen for reiser og tran-
sport henger bl.a. sammen med høyere bilforsikringspremier. Gruppert etter

leveringssektor viste tjenester med andre viktige priskomponenter enn arbeids-

lønn en stigning på hele 26 prosent (årlig rate) i 1. kvartal. Også her er det

avgiftsforhøyelsene som slår sterkt ut; okt porto høyere telefontakster,

høyere buss- og sporveistakster og høyere lisensavgift på radio og fjernsyn

bidrog til den uvanlig sterke stigningen i delindeksen for denne gruppen. For

jordbruksvarer var prisstigningen i denne perioden svak (2,6 prosent årlig rate)

mens prisene på fiskevarer fortsatte A stige sterkt (9,6 prosent). Prisene på

andre norske konsumvarer viste - i motsetning til de to foregående perioder -

svært sterk stigning i 1. kvartal i år (11 prosent). Indeksen for husleie

økte med hele 11,7 prosent fra desember til mars, mot bare 2,8 prosent fra

september til desember i fjor og 8,0 prosent fra mars til september.

De siste tallene for utenrikshandelen viser at vareeksporten fortsatt

er i god vekst. I 1. kvartal lå eksportverdien (uten skip) 21 prosent høyere

enn i I. kvartal i fjor. Fra 4. kvartal 1971 til 4. kvartal 1972 økte verdien

av vareeksporten med 16 prosent. Korrigerer en for ulike tall på arbeidsdager,

var det neppe særlig stor forskjell på veksttakten i 4. kvartal i fjor og 1.

kvartal i gr. Også sesongjusterte tall tyder pel sterk eksportstigning; fra

4. til 1. kvartal økte vareeksporten med om lag 5-6 prosent (20-25 prosent

årlig rate) i verdi. På bakgrunn av konjunkturutviklingen i de land som er

Norges viktigste handelspartnere er det rimelig a vente fortsatt god eksport-

vekst i de nærmeste månedene framover.	 Oppgaver over fordelingen av vare-

eksporten på varegrupper foreligger nå til og med februar. Blant de viktigste

varegruppene var det metaller, maskiner, fisk og fiskeprodukter og mineralolje

og mineralolieprodukter som i desember-februar viste sterkest eksportstigning

fra samme periode ett år tidligere. Eksporten av treforedlingsprodukter viste

fortsatt bare svært moderat stigning.



Også vareimporten viste høye tall for 1. kvartal under ett; import-

verdien lå da hele 19 prosent høyere enn i samme kvartal i fjor (noe mindre -

om lag 16 prosent om vi korrigerer for tallet på arbeidsdager). Importverdien

viser imidlertid uvanlig sterke tilfeldige svingninger 	 enda sterkere enn

eksportverdien 	 slik at en sammenlikning av tremånedersperioder ikke gir noe

pålitelig bilde av den underlige veksttendensen. Denne peker neppe så sterkt

oppover som tallene for siste tremånedersperiode sett isolert kan gi inntrykk

ay. På den annen side tyder sesongjusterte tall på at vareimporten gikk over

fra stagnasjon til stigning utover høsten i fjor; importvarelagrene viste da

moderat oppgang etter a ha passert et bunnpunkt i løpet av sommeren. Med

stigende aktivitet innenlands og fortsatt behov for lagerjusteringer er det grunn

til å anta at tendensen til vekst i vareimporten vil holde seg og trolig bli mer

markert etter hvert.

Utenriksregnskapet for de førtte 4,.,6 månedene av 1973 viste et driftsunder-

skott på 457 mill.kr., mot et underskott på 260 mill.kr. i samme tidsrom i fjor.

økingen på bortimot 200 mill.kr. henger i første rekke sammen med oppgang (196

mill.kr.) i nettoimporten av skip. Men også underskottet på den rene varebalan-

sen steg (med 157 mill.kr.), trass i at vareeksporten i januar-februar lå rundt

600 mill.kr. høyere enn i samme tidsrom i fjor. En stigning på 235 mill.kr. i

nettovalutafraktene for skip i utenriksfart bidrog betydelig til g begrense

økingen i det samlede driftsunderskott. Regnet uten import av skip, eksport av

eldre skip og netto valutafrakter økte underskottet med 236 mill.kr., fra

1 311 mill.kr. i januar-februar 1972 til 1 547 mill.kr. i samme periode i 1973.

De totale netto gull- og valutabeholdninger gikk ned med 877 mill.kr. fra

utgangen av desember 1972 til utgangen av februar 1973, men de var da likevel

109 mill.kr. større enn ett år tidligere.



Tall til ajourføring av diagrammene for konjunkturindikatorer for Norge som stod

i konjunkturoversikten i SU nr. 12, 1973.

Diagram 1: Februar 174

Diagram 2: For eksport:	 Februar 247

For konsum:	 Februar 134

For investering: Februar 162

Diagram 3: Mars 16,7

Diagram 6: Detaljomsetningsvolum: Februar 90,0

3 måneders bevegelig gjennomsnitt: Januar 107,9

Diagram 7: Eksport: Mars 1 730

Import:	 Mars 2 392

Diagram 8: Januar 432

Diagram 0: I alt:	 Februar 5 737

Boliger: Februar 3 163



Januar-februar
1972 1973

1972I. Driftsregnskap

A. Varer og tjenester

1973
Eksport/ Import/ Eksport/ Import/
Inn an	 Utgan	 Inn an	 Ut an

UtenriksreEnskap for januar-februar 197 3 rorelq -Ige tall. Mill.kr.

(Forrige melding ble	 i 	 i SU nr. 14, 1973)

Hovedresultater

1. Overskott (underskott -) på driftsregnskapet uten import av skip,
eksport av eldre skip og netto valutafrakter av skip iutenriks-

	fart . • • • • • . • ••••••••••••••••••••••••••••••••••• o• •• • ea....ow*	 -1 311	 -1 547
2. Eksport av eldre skip - import av skip ....... ..... .. .... ... ....	 -124	 -320
3. Netto valutafrakter av skip i utenriksfart .......... ... . ... . • . •	 1 175	 1 410
4. Overskott (underskott -) pk driftsregnskapet (1+2+3) ..... *WOO 	 -260	 -457
5. Netto endring i totale netto gun.- og valutabeholdninger og

lånegjeld ikke forårsaket av transaksjoner ................. ....
6. Nedgan (o gang -) i Nor es netto: eld til utlandet (4+5) .

Januar-februar

••
290	 -130 
30 4 	-587

1. Varer .......... .....................	 2 711	 3 903	 3 307	 4 659
2. Skip, nybygde .... . . . . ....	 .. ..... .	 80	 400	 83	 991

	

3. Skip, eldre ........ ...... ............. 	 286	 10	 688	 17
4 • Netto valutafrakter avskip

. i .

 utenriks-
fart ................... 	 ... 	 1 175 	 - 	 1 410 	 ............

5. Reisetrafikk .... 000 40.04000.004... .....	 97	 140	 113	 162
6. Andre tjenester . . Me ..... .00000,6 00400 	 413	 414	 497	 547

	A. i alt .. . . . . .	 4 762	 4 867	 6 098	 6 376

	

Ek sportoverskott .. ... • • • • • • . • • • . ..... • . . • 	 _	 •
	I mportoverskott .....••••—••• .o• a • 4 • • • • • •	 .	 105	 .	 278

B. Renter og stønader

1. Renter m.v. .......—.........••••••••• 	 124	 257	 182	 334
2. Stonader ...... • . • . • . • • • • . • . . • . ••••••• .	 74	 96	 89	 116

	

B. i alt .• .....	 198	 353	 271	 450

	Rente- og stønadsunderskott ....mi....—. 	 .	 155	 •	 179

Overskott på driftsregnskapet	 . — ••••••••	 •

Underskott på driftsregnskapet ...............	 260	 457

II. Endring i totale netto gull- og valutabehold-
ninger og lånegjeld ikke forårsaket av tran-
saksjoner
A. Tildelte spesielle trekkrettigheter i IMF.	 184
B. Endring i fordring og gjeld p.g.a. valuta-

kursendringer ......................  	 105
1. Valutabeholdningsfo rdringer . • • • • .	 . •
2.
3. Lånegjeld	

2
Andre fordringer ........ • ... • ... • . —

4 • Annen gjeld	
. • •

... ........ 	 • •
C. Omvurdering av verdipapirer eller s

II. i alt ....

III. Nedgang (inng.)/oppgang (utg.) i Norges
nettogjeld til utlandet (I+II) . ... . .. . 4000.0

103

1

	

718	 848
848

••	 • • 	 . .

718
	•• 	 •• 

290

30

718 848  

587



1972	 1973
j2±z__— ang

18
1

17
1 526
1 097

166
891

40
288

13
43
85

66
66
41
25

49
31
18

1 096
455

24
385

46
41
43

150
407

25
25
18
7

20
10
10

571
365
67

285
13
21
7

111
67

Utenriksregnskap for januar-februar 1973 (forts.)      

Januar-februar    
Tv. Kapitalregnskap

A. Langsiktige kapitaltransaksjoner
(i) Offentlig forvaltning . .. ... . • . .....	 •	.. 	

•	

225
a. Lån fra utlandet . 	 . ......... 	

•	

181
1, Staten ..... 	 43

	

2 . Kommuner eoe-e,04,04 ewe. *Wee** 	 138
b. Andre finansobjekter . .... .. ... ... .. 	 44

(ii) Finansinstitusjoner
............

	....

	

.	 .	 149
a. Lån fra utlandet ..... eeee oo eeeese elf 	 143
b. Andre finansobjekter . ofeeeeeeeeeeses	 6

.(iii) Andre innenlandske sektorer 	•

	

927927
a. Lån fra utlandet ....... . •	 . 	.... . 	 565

	I. Offentlige foretak .... se .. . e0 ee 	

•	

112
2. Rederier ..........	 •	 416..............
3. Andre .,. ..... ........ . .... Oeeeeee	 37

b. Direkte investeringer i Norge ... 	

•	

204
C. Direkte investeringer i utlandet

. 	1d. Lån til utlandet . . . ... .. ..... ..	 52 • • . •
e. Andre finansobjekter 	  ...... 105

A. i alt 	  1 301

	Langsiktige kapitaltransaksjoner netto . •

•	

685

616	 1 544	 1 211

333

B. Kortsiktige kapitaltransaksjoner
(i) Offentlig forvaltning .. .. ...... . wee.* 	 5	

...	 5
(ii) Finansinstitusjoner .............. . . . 	 . 1 639	 1 702	 1 246	 1 413

	

1. Norges Bank ..... ....... ...... . ..... . 	 26	 234	 _	 194
a. Fordringsreduksjon (inng.)/oking

	(utg.) .. ..... ........ ..... .......	 13	 184	 _	 142
b. Gjeldsøking (inng.)/reduksjon(utg.)	 13	 50	 -	 52

	2. Forretnings- og sparebanker ......... 1 611	 1 430	 1 206	 1 114
a. Fordringsreduksjon (inng.)/oking

(utg• ) 0. • • . • • • • . • • . • .. 	 •• • .. .. . • • • 	 274	 47	 177	 1
b. Gjeldsøking (inng.)/reduksjon(utg.) 1 337 	 1 383 	 1 029 	 1 113

	

3. Andre finansinstitusjoner .......... . 	 2 	 38 	 40 	 105
a. Fordringsreduksjon (inng.)/oking

	

(utg.) ................... ....... . 	 - 	 33 	 38
b. Gjeldsøking (inng.)/reduksjon(utg.) 	 2 	 5 	 40 	 67

	

(iii) Andre innenlandske sektorer ............ 	 246 	 386 	 485 	 279
a. Fordringsreduksjon (inng.)/oking

	(utg.) . • 0 9 • • • • • • 6 • • • • • • • • • • • • G • • •
	 49 	 185 	 217 	 91

b. Gjeldsøking (inng.)/reduksjon(utg.)	 197
	

20/
(iv) Andre kortsiktige kapitaltransaksjoner

og statistiske feil .. . ... . . ...	 41 1

	B. i alt .......... i 890 	 2 499

Kortsiktige kapitaltransaksjoner netto 	 609

C. Netto kapitaltransaksjoner i alt (A+B) • • • • • 	 76

80

1 816

124

47

268 	 188

1 692

vs Netto endringer i fordringer og gjeld forar-
saket av valutakursendringer m.v.	 og C.)

VI. Oppgang (inng.)/nedgang (utg.) i Norges netto-
gjeld til utlandet (IV.C+V)	 • ..... .......

106 	 130

30 587  



Endring:
1/1- 	 li/i-
29/2 	28/2
1972 	 1973

Beholdnin
	Pr. 	 Pr.
	29/2

	
28/2

	

1972
	

1973

•	168	 -558 	 7 757 	 8 102

	

171 	 -.610 	 7 846 	 8 192

	

239 	 247

	

-1 	 445 	 496

	

184 	 580 	 634

	

- 1 3 	 -609 	 6 582 	 6 815

	

3 	 -52 	 89 	 90

	

-165 	 -89 	 -1 414 	 -1 426

	

-264 	 -120 	 904 	 963

	

-80 	 -185 	 1 427 	 1 372

	

154 	 891 	 1 017

	

3 	 -647 	 6 343 	 6 676

	

197 	 -230 	 779 	 555

	

19 	 28 	 3 251 	 3 368

	

202 	 -177 	 2 325 	 2 310

	

-183 	 205 	 926 	 1 058

	

5 	 53 	 1 546 	 1 755

200 	 -877 	 7 122 - 7 2 1

Januar-februar

	-37 	
-55

	

27 
	

121

74
66

-73

-36
-198
275

416

45776

Utenriksregnskap for januar-februar 1973 (forts.)

Spesifikasjoner

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

a. Offisielle gull- og valutareserver etter IMF-
definisjonen, (1+2+3+4) 	 MOW O *** eee

1. GUll • ** . ** ......„,.....
2. Reserveposisjon i IMF ..... 	 ........
3. Spesielle trekkrettigheter i IMF
4. Bankinnskott i utlandet og utenlandske verdi-

papirer • . •••••••••••••••••• ........ • • • • • •

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

flinger (a-b-c) 4 .. 0 .. oqoo ...... • ..... oewee•••••• •

a. Bankinnskott i utlandet ............. ........
b. Kortsiktige valutalån fra utlandet	 ... .
C. Utenlandske kroneinnskott i forretnings- og

sparebanker	 . ... ............ ...........

III. Norges Banks og forretnings- og sparebankers netto
gull- og valutabeholdninger (I+1. 1.)	 • . • •

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	 ..... 0 . f.

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

3

1972 1973

1 098
-494
-20

-344

240

Nettoopplåning i utlandet for skipsfart
1. Rederienes opptak av lgn	 .... 	 ..... .......... 	 Wee* ..... e 00

2. Rederienes avdrag på lån . ...... . .. . . .........	 ..... 0 ,0eiele

3. Finansinstitusjonenes opptak av lån for rederier (netto) .......
4. Endring i rederienes forskottsbetalinger ved skipsimport

• 	

.4.

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

Utl8n (netto) ved eksport av nybygde skip • • . • . • 	 ..... • • . • • .	 4,1

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

Netto kapitalinngang fra utlandet
1. Netto kapitalinngang til statsforvaltningen 	 ••••••••

2. Netto kapitalinngang til finansinstitusjoner	 . . .. ••• 44. .e

3. Netto kapitalinngang til rederier • -••••■•••••40•••••

4. Netto ka0.talinngang til kommuner
foretakl )	.. , ....

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

6. Netto endringer i fordringer og gjeld forårsaket av valutakurs-
endringer m.v.	 •11,40• 0•••••...••4 •••••

• 	

-106

7. Oppgang (nedgang -) 5 Norges  nettogjeld til utlandet (5+6)

. 1) inkluderer statistiske feil.

443
-297
-12
-34

•••■ • 

• 	

100

og andre offentlige og
• • .••*.

9••••••

.A.••••

••••••

private
••••••• ••••••••••••	 • • •	 ......

•	 -30

	 130

5.87



EnErosprisindeksen pr.  15. mars 1973 (1961 --:  100)

(Forrige månedsmelding ble offentliggjort i SU nr. 12, 1973)

Statistisk Sentralbyrås engrosprisindeks pr. 15. mars 1973 var uendret

fra måneden for, 143.

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

Febr. 	 Mars 	 Febr.	 Mars

1972 	 1972 	 1973
	

1973

Matvarer	 110 • • • • • • • •	 • • • • 41 • # • ..... • • • • • • . 	 150 	 150 	 157
	

159

Drikkevarer og tobakk ....•••••••••• &&&&& •••	 146 	 146 	 159 	 160

Råvarer .. . • • . . • • . - • • •••• 4 os••••••••••••••	 128 	 126 	 134 	 132

Fast brensel, brenselolje og elektrisk kraft	 133	 133	 137	 138

Animalske og vegetabilske oljer og fett . .• .	 106 	 105 	 119 	 120

Kj emikalier . . . • • & . . OO • • i 9 • ***** e 4 • • • • • • • •	 123 	 123 	 127 	 129

Bearbeidde varer .... . • . • • • • • • • • . . • • • . • . • • • . 	 130	 131	 139	 141

Maskiner og transportmidler • • . • • • • • • • • • • • 0 •	 129 	 129 	 136 	 137

Forskjellige ferdigvarer • • • • • . • • • • $ • • • • • • •	 133	 133	 139	 140

Total ......... ***** . . . . • • • • • • 	 ....... 	 135 	 135 	 143 	 143

Konsumvarer	 ... ....... ... 	 ..... . . ... 	 140 	 141 	 150 	 151

Ikke-varige produksjonsmidler 	 ..... .
	

134 	 134 	 140 	 141

Av dette: Byggematerialer .	 • • • • • • • • * •
	

139 	 139 	 144 	 146

Varige produksjonsmidler . 	 . ...... .....	 126 	 126 	 133 	 134



Innreise i mars 1973

Statistisk Sentralbyrås månedlige statistikk over innreise viser at

47 000 personer kom med fly og skip til Norge direkte fra ikke-nordiske land

i mars 1973. Tallene for mars 1972 var 36 400. I mars 1973 var 30 200 av de

innreiste personer nordmenn og 16 800 utlendinger. I forhold til mars 1972

er det en asking på om lag 33 T)rosent i tallet på nordmenn innreist og en øking

på 24 prosent for utlendinger.

For personer innreist til Norge fra og via annet nordisk land mangler

en oppgaver.



3

2

2

1

11

2

Personer innreist til Norge direkte fra ikke-nordiske land i mars 1973

I alt
med fly
o ski

Med fly Med skip

I alt Forne-
bu

Garder-
Kjevikmoen Sola

Fies-
land

I alt
Kristian-

Oslo sand

30 156 25 942 13 373 8 581 607 1 311 1 920 4 214 2 648 35

142 138 72 20 13 30 3 4

61 59 52 2 2 1 2 2 1

4 4 2 2

230 211 127 49 9 9 17 19 7

30 593 26 354 13 626 8 654 631 1 351 1 942 4 239 2 656 35

169 167 150 1 8 5 3 2 2

16 16 4 - 12

530 516 333 2 4 90 87 14 10

99 97 65 1 29 2 2

38 35 19 - 5 11 3

253 253 230 1 3 18 1

68 63 53 1 - 4 5 5

880 839 604 98 10 96 31 41 38

72 71 58 6 6 1 1

67 64 37 11 1 3 12 3

11 11 11 - - - -

83 83 83 - - -

178 176 133 4 22 11 6 2

6 029 3 076 2 203 32 53 277 499 2 953 633 21

268 254 235 3 5 11 14 14 -

30 29 18 - - 11 - 1 - -

22 21 18 - 3 1 - -

7 7 7 - - - - - _

3 619 1 199 999 10 46 73 71 2 420 2 387

34 34 20 - 14

111 109 95 6 2 2 4 2 1 -

31 30 6 23 1 - 1 - -

302 300 202 8 4 50 36 2 - -

2 605 2 555 1 501 39 86 349 580 50 2 1

120 118 106 3 5 4 2 1 -

18 17 11 1 5 1 - -

18 18 14 1 2 1

78 75 50 5 8 11 1 3 -

34 31 27 1 3 3 - -

1 1 1

8 8 8

24 24 21 3

236 234 208 - 4 9 13 2

50 50 50 -

14 14 10 1 3

1 -

133 130 98 1 1 4 26 3

125 110 77 1 12 20 15 2 1

19 12 5 1 6 7

5 5 5

16 406 10 852 7 775 227 297 1 084 1 457 5 554 3 090 23

46 999 37 206 21 401 8 881 928 2 435 3 399 9 793 5 746 58

36 358 29 804 23 947 694 2 142 2 998 6 554 4 305 75

Hjemland

Norge 	

Danmark 	 •

Finland 	

Island 	

Sverige 	

Nordiske land

Belgia og
Luxembourg 	

Bulgaria 	

Frankrike 	

Hellas 	 •

Irland 	

Italia 	

Jugoslavia 	

Nederland 	

Polen • 	

Portugal 	

Romania 	

Sovjetunionen

Spania 	

Storbritannia og
Nord-Irland 	 •

Sveits 	 .

Tsjekkoslovakia •

Tyrkia 	

Ungarn  .,...

Vest-Tyskland .. . •

Ost-Tyskland

Østerrike 	

Europa ellers .. . 	

Canada   ,...,

Sambandsstatene , •

Amerika ellers • ..

Forente arabiske
republikk (Egypt).

SOr-Afrika .. .....

Afrika ellers • ...

India ...... .. • •

Indonesia

Iran 	

Israel 	

Japan 	

Kina folkerepubl 	

Pakistan 	 , 	

Thailand

Asia ellers

Australsambandet..

Oseania ellers . .

StatslOse, ukjent
nasjonalitet ..,..

Ikke-nordiske land

I alt mars 1973 ..

I alt mars 1972 •.

2

2

3

2 174

-

1

-

Bergen

839

3

842

2 226

3 068

1 753



.Statstdenesten. Tallet pa stillinEer oE lønnsutifter2r. 1. juli 1972 

Statistisk Sentralbyrå har innhentet oppgaver over tallet på stillinger i

statstjenesten og statens lønnsutgifter pr. 1. juli 1972.

Skjemaer ble sendt til alle departementer og underliggende institusjoner.

Undersøkelsen omfatter hele statstjenesten, bortsett fra enkelte statsforetak.

Det ble innhentet oppgaver over tallet på stillinger i statstjenesten pr. 1. juli

1972 fordelt pa:

a) faste og, midlertidig organiserte stillinger
b) stillinger for arbeidstakere lønt etter særregulativ
e) stillinger for overenskomstlønte arbeidere
d) bistillinger (bade de som samtidig hadde hovedstilling i

statstjenesten og de med privat hovedstilling)

Det ble innhentet oppgave over hvor mange av de oppførte stillinger som var

ubesatt på tellingstidspunktet og hvor mange som var stillinger med kortere arbeids-

tid enn vanlig for statsstillinger. Videre ble det innhentet oppgave over hvor

mange ansatte som etter individuell avtale arbeidde færre timer enn det som er

fastsatt for stillingen (deltidsstillinger).

Statens årlige lønnsutgifter er fordelt på de hovedgrupper som er nevnt

foran. Lønnsutgiftene er beregnet under forutsetning av at alle stillinger pr. 1.

juli 1972 var besatt og på grunnlag av lønnsnivået på dette tidspunkt. Utgiftene

til stillinger for overenskomstlønte arbeidere bygger på tallet for forventet

gjennomsnittlig sysselsetting. Lønnsutgiftene er beregnet på grunnlag av netto

regulativlønn med alderstillegg og indekstillegg. Utgiftene til overtidsarbeid,

særlige tillegg, innskott i Statens pensjonskasse og arbeidsgivertilskott er ikke

tatt med.

Det ble også bedt om oppgaver over nye stillinger og inndragning av stil-

linger i budsjettforslaget for 1973. Utgiftene er også her beregnet etter løn-

ningene pr. 1. juli 1972.

Det samlede antall stillinger i staten pr. 1. juli 1972 er beregnet til

186 109. Stillinger ved trygdekontorene under Sosialdepartementet er for forste

gang med i undersøkelsen. Antall stillinger i 1972 ikke medregnet stillinger ved

trygdekontorene var 178 532. Det var således 4 189 eller 2,4 prosent flere stil-

linger pr. 1. juli 1972 enn pr. 1. juli 1971.

Av det samlede antall stillinger som var med i undersøkelsen i 1972 er faste

og midlertidige stillinger beregnet til 137 198. Tallet på stillinger for overens-

komstlonte arbeidere og arbeidstakere lønt etter særregulativer og bistillinger er

beregnet til henholdsvis 31 065 og 17 846.



Statens beregnede netto lønnsutgifter etter tallet på stillinger pr. 1.

juli 1972 var 6 199 mill. kroner. Regnet eksklusive lønnsutgiftene ved trygde-

kontorene var det en stigning i lønnsutgiftene på 12,2 prosent fra 1. juli 1971.

Av lønnsutgiftene på 6 199 mill. kroner utcdor 913 mill. kroner utgifter til

stillinger for overenskomstlonte arbeidere og arbeidstakere lønt etter saarregu-

lativer og 99 mill. kroner utgifter til bistillinger.



juli 1972Tabell 1. Stillinger i statstjenesten pr. 1.

Stil-
linger
i alt

Etat

34
13
22

5 34
13
17

4
58176

6364181 69

96	 838
- 2 309

10 194	 9 131
27 037 • 25 574

826
4 012

934
2 309

1 063
1 463

37 231 	 34 705 14 83896	 3 1472 526 	 3 243

194	 2 339	 8 16230 667 	 28 617 2 050 	 2 533

5 243 22 912 7 123 15 789	 3 756
1 437	 2 308	 -	 2 308	 1 027

44 958 	 39 . 715
21 325 	 19 888

Statstjenesten i alt 186 109 137 198 125 761 11 437 31 065 7 418 23 647 17 846

Tabell 2. Beregnede årlige netto lønnsutgifter etter tallet på stillinger pr. 1. juli
1972. 1 000 kr.

Etat

Bi-
stil-
lin-
ger

Lonns-
utgifter
i alt

Faste og
midler-
tidige
stil-
linger

Stillinger
for overens-
komstlonte
arbeidere og
arbeidstakere
lønt' etter
særregulativ

804
237
527

5 193
21 499

125 921

6 004
21 783

126 796

154 583 152 613 1 568

61 615
700 778
88 338

1 415 572
2 144 083

959 974

1 281 752
1 435 354

867 863

Stillinger etter sær-
regulativ og overens-
komstlonte arbeidere

Stil- Bi-
linger stil-
for

lin-
overens- ger
komst-

regu- lønte ar-
lativ beidere

Midler-
tidige
stil- 	 alt
linger

Stil-
linger
lønt
etter
sær-

Sentraladministrasjonen
i tilknytning til
departementene	 11 954

Den sivile ytre etat .. 	 33 358

Sentraladministrasjonen 	 45 312

Undervisning, forskning,
helsevesen m.m. 	 41 362

Offentlig næringsdrift
og anleggsvirksomhet 	 71 626

Forsvaret  	 24 660

1) Inkl. Stortingets ombudsmann for forvaltningen og Forsvarets ombudsmann.

Stortinget ..... 	 ... 	

• 	

........
Riksrevisjonen	 ........ • . • • • 	 . 	 • • . • . • •
Departementenel) . • • . • • .. •

•	

..	 • • • •	 .....

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

Sentraladministrasjonen i tilknytning til
departementene • ... • .......

Den sivile ytre etat ....... .

Sentraladministrasjonen	 .. 	 .. . ...

Undervisning, forskning, helsevesen m.m. ..
Offentlig næringsdrift o-; anleggsvirksomhet
Forsvaret ..... .... • *. • • • . .... • . • • •

6 199 252 5 187 959 912 600

7
47

348

402

5 693
8 669

14 362

72 205
7 951
3 773

98 693Statstjenesten i alt .

1) Inkl. Stortingets ombudsmann for forvaltningen og Forsvarets ombudsmann.

Faste og midlertidige
stillinger

Faste
stil-
linger

alt

Stortinget
Riksrevisjonen . .....
Departementenel)

alt • • • • • ..... • • •

165
469

2 515

3 149

130
452

2 435

3 017

125
452

_ 259

2 836

435 152
1 089 888

1 525 040

414 925
_ 035 452

1 450 377

14 534
45 767

60 301



Laks-, sjøaure - og sloroyefiske 1972. Førebels tal

Etter Statistisk Sentralbyrås samandrag av oppgåvene frå laksestyra blei

det fiska 1 610 tonn laks, sjøaure og sjørøye i 1972. Av dette blei 1 330 tonn

fiska i sjøen og 200 tonn i elvane.

1971 blei det fiska 1 288 tonn, 1 034 tonn i sjøen og 254 tonn i elvane.

Talet på laksar i 1972 var oppgitt for ca. 57 prosent av fangsten.

Gjennomsnittsvekta var 4,0 kg. pr. laks (6,4 kg for laks på ca. 3 kg og over og

2,1 kg for laks under ca. 3 kg).

Verdien av fangsten, på fiskarens hand, var 34,9 mill.kroner i 1972, mot

23,0 mill. kroner i 1971. Det blei betalt 5,1 mill. kroner for.elveleige og fiske-

kort i 1972.

Dei oppgitte fiskemengder gjeld fiske innanfor fiskerigrensa. Ein har

ikkje direkte oppgåver over laks som er tatt på line m.v. utanfcr grensa, men på

grunnlag av materiale som ligg fore, er det rekna at norske fiskarar fiska ca.

300 tonn laks i fritt farvatn utanfor norskekysten. Tilsvarande tal for 1971 var

også ca. 300 tonn.

Norske båtar fiska i 1972 ca. 175 tonn laks ved Grønland, mot ca. 330 tonn

1971.

Alle vekttal gjeld rund fisk.



Tillegg til de internasdonale Tanedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 2, 1973

Tallene er mottatt i tiden 10/4-18/4 1973 og er foreløpige. De vil even-

tuelt 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) 6r.

D anmark (tabell 80)

Detaljomsetningsindeks ..... .	 ... Kol. C.	 Feb.	 204	 (232)
Valutabeholdning .. ..... ..... . . . . . • •. "	 J.	 Jan.	 4 692	 (4 435)

Sverige (tabell 81)

Engrosprisindeks	 • . ...	 G.	 Feb.	 144	 (142)

Storbritannia (tabell 82)

Bytteforhold ......... ....
Reuter's råvareindeks, uketall

Frankrike (tabell 83)

øyeblikkelig rente på statsobliga-
sj oner	

•	

.. • .• . • • ..... • • • •

Valutabeholdning	 ................. •

fit

Iv

G.

E .

H.

Feb.	 100	 (103)
	9/4-13/4	 185 	 (174)

	

16/4-18/4 	 185

Jan. 	 7,35 	 (7,18)
Feb. 	 7,37

Jan. 	 44 691 (45 536)

✓ est-Tyskland (tabell 84)

Arbeidsløyse ....... ..... ............	 "	 B.	 Mars	 268,6	 (347,1)
Konsumprisindeks	 . . . . .	 ........ "	 I. 	Mars	 141	 (140)
Valutabeholdning	 00.44 00...00040 	 Jan.	 66 593 (68 190)

B elgia (tabell 85)

Valutabeholdning	 ...... . .......... 	 It
	

H. 	 Jan. 	 129,8 	 (120,8)

Sambandsstatene (tabell 86)

Moody's råvareindeks, uketall	 9/4-13/4	 137	 (137)

	

16/4-18/4	 138
Engrosprisindeks . .........	 .....	 J.	 Mars	 137	 (134)



Publikasjpner sendt ut fra Statistisk Sentralbyråirí2Z 3

serien Norges offisielle statistikk:

Bygge- og anleggsstatistikk 1971 . Sidetall 27. Pris kr. 7,00

økonomisk utsyn over gret 1972. Sidetall 162. Pris kr. 15,00

Dodsarsaker 1971. Sidetall 87. Pris kr. 8,00

Psykiatriske syl(ehus 1971. Sidetall 49. Pris kr. 7,00

Undervisningsstatistikk. Grunnskoler 1. oktober 1971. Sidetall 75.

Pris kr. 8,00

Bøndenes inntekt og formue 1970. Sidetall 43. Pris kr. 8,00

Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i innenriks rutefart november 1972.

Sidetall 33. Pris kr. 5,00

1 serien Artikler fra Statistisk Sentralbyrå:

Analytic Graduation of Age-Specific Fertility Rates. Sidetall 52.

Pris kr. 8,00

serien Statistiske analyser:

Alder og yrkeskombinasjonar i jordbruket og korleis desse faktorane verkar

inn på drifta av bruka. Sidetall 69. Pris kr. 8,00

Lavinntektsundersokeisen 1967. Sidetall 49. Pris kr. 8,00
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