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Konjunkturtendensene i september 1973 

(Forrige konjunkturoversikt ble gitt i SU nr. 3L L973)

I Vest-Europa er etterspørsel og produksjon -fortsatt

i klar oppgang, men veksttempoet er nå en god del lavere enn i fjor høst

og vinter, da oppgangen var uvanlig sterk (se forrige konjunkturoversikt).

Avdempingen i veksten utover våren og sommeren var markert i de tre

største industrilandene. Både i Storbritannia, Vest-Tyskland og Frankrike

stiger industriproduksjonen nå i mer moderat tempo, trolig i forste rekke

som folge av mangel på ledig kapasitet i flere bransjer. Men også

bremsetiltak med sikte på a begrense den uvanlig sterke prisstigningen kan

ha hemmet produksjonsveksten. Dette gjelder i hvertfall Vest-Tyskland,

der den økonomiske politikken i de siste månedene er blitt betydelig

strammet til. - I Italia og Sverige - som kom senere med i konjunktur-

oppgangen - ser det derimot ut til at oppgangstendensene er i ferd med å

forsterke seg.

Ogsåi Sambandsstatene fortsetter konjunktur-

oppgangen i noe redusert tempo, men produksjonsstigningen er fremdeles

sterk. Det var særlig vekstimpulsene fra konsumetterspørselen som ble

svakere utover våren og sommeren. Prisstigningen har etterhvert blitt

uvanlig sterk også her. Etter presseopplysninger som foreligger overveier

myndighetene A sette i verk skattepolitiske bremsetiltak.

I Storbritannia fortsetter konjunkturoppgangen,

men veksttakten er i ferd med g dempes noe. Det britiske økonomiske

forskningsinstituttet NIESR regner i sin augustrapport likevel med at

bruttonasjonalproduktet for 1973 vil bli 6,6 prosent høyere enn i fjor,

mens volumstigningen fra 1973 til 1974 anslås til 3,1 prosent. Avdemping

ventes i første rekke å ville ramme veksten i privat og offentlig konsum og

offentlige investeringer.

Industriproduksjonen er fortsatt i betydelig oppgang, men stignings-

takten ble klart svakere i løpet av våren og sommeren. For 2. kvartal i

gjennomsnitt la den sesongkorrigerte produksjonsindeksen likevel 1,2 prosent

(5 prosent årlig rate) høyere enn i 1. kvartal; oppgangen var svært

sterk i vintermånedene. I kjemisk industri var økingen fra 1. til

2. kvartal spesielt kraftig (hele 5 prosent). I tekstil- og beklednings-

industrien har produksjonen gjennomgående steget jamnt i vel ett år.

Fra 1. til 2. kvartal i år var produksjonsøkingen nær 3 prosent. Verksted-

industrien viste en stigning på bare 0,5 prosent, men tilbakegående tall



kan tyde på at den underliggende veksttendensen er noe sterkere.

Produksjonen i primær jern- og metallindustri stagnerte siste høst og

vinter og viste nedgang (3,5 prosent) fra 1. til 2. kvartal. 	 Streik har

imidlertid hemmet produksjonen i denne industrigrenen. - NIESR regner

med en vekst i samlet industriproduksjon på hele 10 prosent fra 1972 til

1973, mot 3,2 prosent foregående gr. For 1974 ventes en oppgang på

4 prosent fra året for.

Etter sesongkorrigerte oppgaver er arbeidsløsheten fortsatt i

nedgang; i februar var det 660 000 registrerte arbeidsløse, mens tallet

i august var sunket til 565 000. Arbeidsloshetsprosenten (ukorrigert) var

2,5 i august i år, mot 3,8 på samme tid i fjor.

Volumet av industriens investeringer i fast kapital lå etter

foreløpige, sesongkorrigerte oppgaver 7 prosent høyere i 1. halvår 1973

enn i 2. halvår i fjor, men endret seg lite fra 1. til 2. kvartal i år.

Som nevnt i forrige konjunkturoversikt, tyder ordreutviklingen på at

investeringsetterspørselen er i sterk vekst, og NIESR venter at industriens

investeringer vil stige med 11 prosent fra 1972 til 1973 og med hele

23,5 prosent fra 1973 til 1974. De tilsvarende anslag for stigningen i

de totale investeringene er henholdsvis 7,4 prosent og 4,3 prosent; det

er ventet nedgang i boliginvesteringene i 1974 og svakere vekst i de

offentlige investeringer.

Etter a ha steget sterkt i hele fjor var volumet av det private

konsumet om lag 2 prosent lavere (sesongkorrigert) i 2. kvartal enn i

I. kvartal i gr. Nedgangen henger i første rekke sammen med innføringen

av merverdiavgiften fra 1. april i år, men som nevnt i forrige oversikt

kan det ikke utelukkes at også den sterke veksten i den konjunkturbestemte

konsumetterspørselen er i ferd med g svekkes noe. NIESR venter en stigning

i det private konsumet på 2,5 prosent fra 1973 til 1974, mens vekstanslaget

for inneværende år er 4,9 prosent.

Konsumprisindeksen var i januar, april og juli henholdsvis 7,7

prosent, 9,2 prosent og 9,4 prosent høyere enn i de tilsvarende måneder

ett år tidligere. Ukelonnssatsen for industriarbeidere steg med nær

13 prosent fra juli i fjor til juli i gr.

Verdien av vareimporten har hittil i år økt raskere enn verdien av

vareeksporten; etter sesongkorrigerte oppgaver steg vareimporten med

11 prosent fra februar-mars til mai-juli, mens eksportverdien på samme tid

gikk opp med 5 prosent. Regnet i volum var forskjellen i veksttakt for

eksporten og importen mindre. NISER regner imidlertid med at utviklingen

i pundkursen etter hvert vil fore til raskere volumvekst i eksporten enn

importen.



I Vest-Tyskland har avdempingenikonjunktur-

oppgangen blitt tydeligere siden forrige oversikt ble skrevet. Både

produksjon og etterspørsel viste betydelig lavere vekst utover våren og

sommeren enn i fjor host og vinter.

Den sesongkorrigerte indeksen for industriproduksjonen gikk ned

med 0,5 prosent fra 1. til 2. kvartal, men den underliggende veksttendens

pekte trolig fortsatt oppover. Produksjonen i råvareindustrien og

investeringsvareindustrien endret seg lite, mens produksjonen i konsum-

vareindustrien gikk ned med vel 2 prosent. Stålproduksjonen var i de

sju første månedene av året 14 prosent høyere enn i samme periode ett år

tidligere.

Arbeidsløsheten er fortsatt lav; den sesongkorrigerte arbeids-

10shetsprosenten var i juli 1,4.

Som omtalt i forrige oversikt har ordrestatistikken vist uvanlig

sterke tilfeldige svingninger hittil i år, og er derfor mindre brukbar enn

tidligere som indikator for den konjunkturbestemte investeringsetter-

spørselen. Det synes imidlertid helt klart at investeringsetterspørselen

er dempet betydelig.

Også konsumetterspørselen viser tegn til dempet veksttakt. I

folge sesongkorrigerte oppgaver steg volumet av detaljomsç,Itningen med 0,6

prosent fra 1. til 2. kvartal.

Den sesongkorrigerte konsumprisindeksen ste_ med 7,2 prosent fra

juli i fjor til juli i år. Fra januar til juli var stigningen 7,6 prosent

regnet som årlig rate.

Verdien av utenrikshandelen viste uvanlig sterke svingninger i

1. halvar. Fra 1. til 2. kvartal økte verdien av vareeksporten (sesong-

korrigert) med 4,6 prosent og verdien av vareimporten med 0,5 prosent.

Statsbudsjettet for 1974, som nylig ble lagt fram, viste en

utgiftsøking på 10,5 prosent i forhold til 1973-budsjettet. Myndig-

hetene vurderer budsjettet som nøytralt i sin virkning på samlet etter-

spørsel.

Ogsai Frankrike var det tegn til en viss avdemping

i konjunkturoppgangen utover varen.

Industriproduksjonen endret seg lite fra 1. til 2. kvartal.

Riktignok hang dette i stor grad sammen med streik i bilindustrien,men

det er likevel sannsynlig at også den konjunkturbestemte veksten var noe

svakere enn tidligere.

Tallet på registrerte arbeidsløse (sesongkorrigert) har vist

svak oppgang siden tidlig i var. I juli var 401 000 personer registrert

som arbeidsløse, dvs. 32 000 flere enn i januar og 27 000 flere enn i



april. Arbeidsløshetspros'enten (sesongkorrigert) var i juli 1,9, mot

1,8 på samme tid i fjor.

Som nevnt i forri& oversikt, planla industribedriftene i juni

å øke sine investeringer i fast kapital med nær 7 prosent i volum fra

1972 til 1973. Dette var en svak oppjustering i forhold til marsptognosen.

Takten i prissti4Tningeh har gjennomgående vært noe  økende de siste

månedene. Den ukorrigerte konsumprisindeksen var i januar og juli henholds-

vis 6,7 prosent og 7,4 prosent høyere enn i de tilsvarende måneder ett år

tidligere.

De sesongkorrigerte tallene for utenrikshandelen viste sterke

svingninger i 2 , kvartal i år, men med klart stigende tendens. Både

verdien av vareeksporten og vareimporten steg med nær 5 prosent (sesong-

korrigert) fra 1. til 2. kvartal.

Også Italia har nå kommet medidet internasjonale

konjunkturoppsvinget. Det er sterk vekst i både produksjon og etter-

sporsel, men arbeidsløsheten er fortsatt høy. Prisstigningen er enda

sterkere enn i de fleste andre land i Vest-Europa.

Etter a ha stac;nert som folge av streiker i 1. kvartal, økte

industriproduksjonen sterkt i 2. kvartal og var da 9,5 prosent høyere enn

i samme kvartal ett år Lidligere. For 1. halvår under ett var det en

produksjonsoppgang på 4,7 prosent fra 1. halvår i fjor. For hele 1973

venter Det italienske industriforbund at industriproduksjonen i gjennom-

snitt vil ligge 6 prosent høyere enn året for, og fra 1973 til 1974 ventes

produksjonsoppgangen a bli 7 prosent. Etter prognosene vil produksjons -

stigningen bli sterkest i investeringsvareindustrien.

Det foreligger få nye opplysninger om investeringsetterspørselen,

men Industriforbundet regner med at industriens investeringer vil øke med

12,5 prosent fra 1972 til 1973.

Etter detaljomsetningen a dome var konsumetterspørselen fortsatt

i klar oppgang utover våren; det ukorrigerte detaljomsetningsvolumet var

7,5 prosent høyere i februar-april enn i samme periode ett år tidligere.

Prisstigningen har forsterket seg betydeli7 i løpet av det siste

halve aret; i januar og juli var konsumprisindeksen henholdsvis 8,1

prosent og 11,8 prosent høyere enn i de tilsvarende måneder ett år

tidligere. Som omtalt i forrige oversikt (SU nr. 34) ble det 24. juli

satt i verk prisstopp for en rekke varer.

Vareeksporten, som viste sterk nedgang gjennom vintermånedene,

steg kraftig utover våren og forsommeren. For 1. halvår under ett var

eksportverdien 6 prosent høyere enn i 1. halvår i fjor. Verdien av vare-

importen,som steg uvanlig kraftig mot slutten av fjordret, lå i



1. halvdr i år hele 32 prosent høyere enn i samme tidsrom i fjor. Under-
skottet pa varebalansen okte fra 134 mrd.lire i 1. halvår i fjor til

1575 mrd.lire i 1. halvår i år.

Sverige er industriproduksjonen nåigod stigning.

Utenlandsetterspørselen og investeringsetterspørselen er trolig fortsatt

viktige drivkrefter, men også konsumetterspørselen ser ut til a ha kommet

med i konjunkturoppgangen. Arbeidsløsheten er likevel fortsatt betydelig.

Den sesongkorrigerte indeksen for produksjonen i industri og

gruvedrift sett under ett steg med bare 0,5 prosent fra I. til 2. kvartal.

Den svake veksten hang imidlertid i første rekke sammen med en ikke

konjunkturbestemt produksjonssvikt i jernmalmgruvene. I den egentlige

industrien steg produksjonen betydelig. I primær jern- og metallindustri

økte produksjonen tried hele 7 prosent fra 1. til	 kvattal, mens tremasse-

industri, papiieindUstri og verkstedindustri Utenom skipsVerft alle viste

stigningsrater på 1,5 - 2 prosent. I tekstil- og bekledningsindustrien

var det derimot en svak nedgang.

Det sesongkorrigerte tallet på registrerte arbeidsløse har stort

sett bare vist små endringer i ar; i august var tallet 69 000, eller

4 000 høyere enn i mai cg 700 høyere enn i februar. Etter utvalgsunder-

sokelser var arbeidsløshetsprosenten 2,6 (ukorrigert) i august i år,

mot 3,0 i august i fjor.

Etter ordrestatistikken g dome er investeringsetterspørselen

fortsatt i sterk vekst. I 2. kvartal var tilganen på nye ordrer fra

innenlandske kunder til metallvareindustrien og maskinindustrien

henholdsvis 26 prosent og 14 prosent høyere enn i samme kvartal i fjor.
Ordretilgangen til elektroteknisk industri var om lag uendret, men

stagnasjonen her har trolig tilfeldige årsaker.

Utviklingen i detaljomsetningen tyder på at konsumetterspørselen

nå har tatt seg opp igjen etter den svake veksten gjennom storparten av

fjor6ret. Detaljomsetningsvolumet la i 1. kvartal i år på om lag samme

nivå som i samme periode i fjor, men steg med 2,5 prosent fra 2. kvartal

i fjor til 2. kvartal i år.

Tallene for utenrikshandelen har svingt sterkt i de siste månedene,

blant annet som følge av omlegging av arbeidsrutinene ved tollestedne fra

I. april, da handelsavtalen med EF trådte i kraft. Både eksporten og

importen av varer er imidlertid gjennomgående fortsatt i oppgang.



I Sambandsstatene fortsetter konjunkturoppgangen,

men siden siste vinter gjennomgående med noe lavere veksttakt enn tidligere.

Etter sesongkorrigerte oppaver c g regnet som årlig rate steg hrutto-

hasjonalprOduktet med vel 8 prosent fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal

i år, men med bare 2,4 prosent fra 1. til 2. kvartal. Opplysninger som

foreligger tyder på at den lave vekstraten for 2. kvartal til en viss grad

er	 et resultat av tilfeldige faktorer. Men det er sannsynlig at det

også har funnet sted en konjunkturbestemt avdemping av veksten.

Industriproduksjonen er i fortsatt sterk oppgang, selv om vekst-

takten ikke var fullt så sterk utover våren og forsommeren i år som

gjennom storparten av 1972. I månedene mai-juli var den sesongkorrigerte

produksjonsindeksen 1,8 prosent (7,4 prosent regnet som årlig rate)

høyere enn i foregående tremånedersperiode. Produksjonen av råvarer steg

med 1,6 prosent, av halvfabrikata med 1,3 prosent, av investeringsvarer

med 2,5 prosent og av konsumvarer med 0,9 prosent. Produksjonen av stål

var i de sju første månedene av året 15 prosent høyere enn i samme periode

ett år tidligere, og fra mai-juli i fjor til samme periode i år økte

stålproduksjonen med 14 prosent.

Det sesengkorrigerte tallet på arbeidsløse er nå lavere enn på

tre år, men arbeidsløsheten er fortsatt relativt høy. I august var det

4,2 mill. arbeidsløse. Dette svarer til en arbeidsloshetsprosent på

4,8. I august i fjor og i februar i år var arbeidsloshetsprosenten hen-

holdsvis 5,6 og 5,1. Likevel har den sivile sysselsettingen okt kraftig

de siste månedene; i juli var den 3,5 prosent høyere enn ett år tidligere.

Bygge- cg anleggsvirksomheten ligger fortsatt på et høyt nivå. Men

igangsettingstallene viser nå noe lavere stigningstakt enn tidligere;

verdien av ny igangsetting (sesongkerrigert) steF med 4,7 prosent fra 4.

til 1. kvartal, og med 1,2 prosent fra 1. til 2. kvartal. Tallet på

igangsatte boliger, som økte svært kraftig i 1970 og 1971, stabiliserte

seg i fjor på et høyt nivå. Hittil i år har tallet på igangsatte

boliger gjennomgående vist nedgang; i mai-juli var igangsettingen (sesong-

korrigert) vel 2 prosent lavere enn i foregående tremanedersperiode.

Etter ordrestatistikken a dømme er investeringsettersporselen

fortsatt i sterk vekst; i månedene mai-juli var verdien av tilgangen på

nye ordrer til investerinsvareindustrien Tar 8 prosent høyere enn i

foregående tremånedersperiode, etter sesongkorrigerte oppgaver. Indu-

striens totale ordreinngang steg på samme tid med 3,7 prosent.

Konsumetterspørselen stagnerte utover våren og sommeren; i

månedene mai-juli var det sesongkerrigerte detaljomsetningsvolumet litt

lavere enn i foregående tremånedersperiode. Amerikanske kilder antar

imidlertid at stagnasjonen er forbigående.



Prisstigningen er uvanlig sterk. Den ukorric . erte konsumpris-

indeksen var i juli 5,7 prosent høyere enn på samme tid i fjor. Fra

januar til juli steg indeksen med en årlig rate på 8 prosent. Stignings-

takten i timefortjenesten i industrien har ikke endret seg vesentlig det

siste året og var i juli om lag 7 prosent høyere enn i juli i fjor.

Vareeksporten viser fortsatt svært kraftig vekst; fra februar-

april til mai-juli steg den sesongkorrigerte eksportverdien med hele

8,3 prosent. Vareimporten hadde på samme tid en oppgang på 6,5 prosent.

Den 13. august ble diskontoen hevet fra 7 til 7,5 prosent. Dette

er den høyeste diskonto Sambandsstatene noen gang har hatt.

I Japan er det fortsatt sterk konjunkturoppgang, men som

folge av mangel på ledig produksjonskapasitet ble veksttakten utover

våren lavere enn i fjor host og i vinter; også Japan har trolig passert

den mest ekspansive fasen av konjunkturbølgen. Regnet fra foregående

kvartal og sesongkorriFTert økte bruttonasjonalproduktet med 3,6 prosent i

1. kvartal og med 1,4 prosent i 2. kvartal.

Industriproduksjonen er i fortsatt kraftig oppgang, selv om

veksttakten avtok utover våren. Regnet fra foregående kvartal steg den

sesongkorrigerte produksjonsindeksen med 6,6 prosent i I. kvartal cg med

3,2 prosent i 2. kvartal. Produksjonen av imvesteringsvarer og innsats-

varer viste sterkest øking i vårmånedene. I de sju første månedene i år

var stålproduksjonen 27 prosent høyere enn i samme periode ett år

tidligere. For tremånedersperioden mai-juli var det tilsvarende tall

26 prosent.

Etter ordrestatistikken a dome stiger investeringsettersporselen

fortsatt sterkt, men veksttakten har avtatt noe de siste månedene. Til-

gangen på nye ordrer til maskinindustrien fra private innenlandske

kunder var etter sesongkorrigerte oppgaver 4,6 prosent høyere i verdi

i månedene mars-mai enn i foregående treminedersperiode.

Veksten i konsumetterspørselen viste svikt i vårmånedene etter

en svært kraftig stigning siden i fjor vår. Det sesongkorrigerte

volumet av detaljomsetningen var bare 0,7 prosent høyere i perioden

mars-mai enn i foregående tremånedersperiode, men lå i mars-mai hele

12,4 prosent høyere enn i samme periode i fjor.

Prisstigningen i år har vært svært sterk. Fra januar til juni

steg konsumprisindeksen med en årlig rate på hele 18,5 prosent. Stig-

ningen fra juni i fjor til juni i år var 11,1 prosent.

Det foreligger ingen nye tall for utenrikshandelen. Da forrige

oversikt ble skrevet (SU nr. 34) var både import og eksport av varer

sterk oppgang. Særlig gjaldt dette importen. I slutten av august



varslet myndighetene tiltak som tok sikte på A redusere ståleksporten med

1 prosent i de to kommende måneder; bakFxunnen var stigende knapphet på

stål på det innenlandske markedet. Samtidig ble eksportkontrollen med

visse andre varer opphevet.

Med virkninF fra 29 auFust ble diskontoen hevet fra 6 til 7 prosent,

og den er nå høyere enn på 12 år. Samtidig ble enkelte reserveSatser

Okt. Videre ble en del av bevilgningene til offentle arbeider forskjøvet

til neste års budsjettermin, som begynner 10 april 1974. Det er Oså satt

i verk tiltak som tar sikte på a bremse avbetalingshandelen. Tiltakene

begrunnes med behovet for å redusere presstendensene i japansk økonomi.

BRUTTONASJONALPRODUKTET I UTVALGTE LAND

Prosentvis volumendrinF fra foregående år

4
1967	 1968	 1969	 1970	 1971	 1972	

1973	 197	 1\

prognose prognose- '

Danmark -Q... 	 4; 	 143	 8	 3	 3'	 43
Frankrike . . . . .	 5	 4;	 7;	 6	 5	 53
Italia .....0.. 	 7	 63 	 6	 5	 11 	 3;
Japan .... ... ..	 13	 14;	 12;	 11	 6;	 9
Norge .........	 53 	 4	 5	 31 	 5	 41
Sambandsstatene	 3	 5	 2i	 -; 	 3	 61
Storbritannia .	 2;3 	 2	 2	 13 	 3;
SveriFe ...... .	 23 	 3	 6	 4;	 i	 2
Vest-Tyskland .	 0	 73 	 8	 5;	 2;	 3

5; ø.

6	 6
4 12 	 51/'4

13;	 101
43
71/ 14	4;
61/'4	4;
5	 • •

61/4 	51

Kilde: OECD; "Main Economic Indicators" cg "Economic
Outlook" juli 1973.

1) OECD's juliprognose for veksten (sesongkorrif7ert, årlig rate) fra 2. halvår
1973 til 1. halvår 1974.
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I NorFe har konjunkturbildet ikke endret seg vesentlig

siden forrige oversikt ble skrevet for en snau maned siden. Industri-

produksjonen er fremdeles i moderat oppgang, og veksten i konsumetterspørselen

er fortsatt svak. Etter lang tids nedgang ser det ni ut til at import-

varelagrene har passert bunnpunktet for denne gang, men nedgangen i eksport-

varelagrene fortsatte også i 2. kvartal. - En mg ellers kunne vente at

utenlandsettersporselen i tiden framover fortsatt vil gi norsk økonomi

betydelige vekstimpulser. Riktignok ser konjunkturoppgangen i to av de

tre land (Storbritannia og Vest-Tyskland) som er Norges viktigste

eksportmarkeder ut til a ha passert den mest ekspansive fasen, men det er

grunn til g tro at ettersporsel og produksjon i disse landene vil fort-

sette å øke også utover i 1974, selv om veksttakten etter hvert svekkes.

I Sverige, som er Norres nest viktigste eksportmarked, ser konjunktur-

oppgangen ut til å were i ferd med g forsterke seg. - For utviklingen

av investeringsetterspørselen i Norge foreligger ingen nye pålitelige

indikatorer, men som nevnt i augusteversikten gav ordrestatistikken for

2. kvartal inntrykk av en moderat forsterking. pa litt lengre sikt er

det sannsynlig at den innenlandske investeringsetterspørselen etter hvert

vil komme til a dominere etterspørselsutviklingen i Norge. Blant annet

vil opptrappingen av oljeproduksjonen i Nordsjøen trekke i denne retning.

Et eventuelt konjunkturtilbakeslag her i landet ser derfor ut til ennå å

ligge nokså fjernt i framtiden.

Etter sesongkorrigerte oppgaver steg produksjonen i gruvedrift,

industri og kraftforsyning under ett (utenom produksjon av nordsjøolje)

med 0,7 prosent fra treminedersperioden februar-april til perioden mai-

juli. Produksjonen i kraftforsyning økte med 2,0 prosent, mens produksjonen

i gruvedrift gikk ned med hele 9,1 prosent. Den sterke produksjonsnedgang

gruvedriften, som gjaldt juni maned, var ikke etterspørselsbetinget.

Industriproduksjonen fortsetter å øke  bare moderat. I tremåneders-

perioden mai-juli sett under ett la den egentlige industriproduksjonen

1,0 prosent høyere (sesongkorrigert) enn i foregående tremånedersperiode,

svarende til en årlig vekstrate på 4,1 prosent.

Eksportreproduksjonen bidrar fremdeles i betydelig grad til g trekke

totalindeksen oppover; delindeksen for eksportvarer lå 2,7 prosent høyere

i mai-juli enn i februar-april, svarende til en årlig rate på vel 11

prosent. Men konsumvareproduksjonen økte like sterkt; stagnasjonen

gjennom 1972 og vinteren 1973 ble fulgt av en markert produksjonsøking i

vår- og sommermånedene. Oppgangen ser imidlertid ut til i stor grad å

ha vært et resultat av tilfeldige faktorer. Investeringsvareproduksjonen



har til dels vist svært sterke mgnedli e svingninger hittil i år, men med

en gjennomgående tendens til stigning. Fra februar-april til mai-juli

økte indeksen for investeringsvareproduksjonen med 1,3 prosent (5,3 prosent

regnet som årlig rate). Stigningen kan ha sammenheng med oppsving i

iavesteringsetterspørselen, slik ordrestatistikken og Statistisk Sentralbyrås

investeringsundersøkelser tyder på, (se bl.a. konjunkturoversiktene for

juni og august, henholdsvis SU nr. 26 og 34, 1973), men endringer i etter-

sporselen kan også slå ut i import og lagerbeholdninger. Konjunkturopp-

gangen i Norge gjennom det siste året har blant annet fort til høyere

produksjon av innsatsvarer; delindeksen for produksjon av varer til

innsats i andre sektorer enn bygge- og anleggsvirksomhet lå 1,1 prosent

høyere i mai-juli enn i foregående tremånedersperiode. Derimot har

produksjonen av innsatsvarer til bygge- og anleggsvirksomhet vist nedgang

siden i februar, da den lå på rekordhøyt nivå. Fra februar-april til

mai-juli gikk denne delindeksen ned med 2,0 prosent.

Om vi ser på de enkelte industrigruppene, viser sesongkorrigerte

tall at produksjonen i kjemisk industri steg sterkt fram til høsten 1972.

Også senere har produksjonsøkingen i denne pren av industrien vært

betydelig, men veksttakten har avtatt en del. Produksjonen i treforedlings-

industrien steg sterkt fra tidlig i fjor sommer, og den viste så sent som

i 1. kvartal i år fremdeles klar tendens til god vekst. Senere har tre-

foredlingsproduksjonen svingt uvanlig sterkt fra mined til maned (se

forrige konjunkturoversikt), men med fortsatt stigende tendens. I den

primære jern- og metallindustrien slo. stagnasjonen om i sterk vekst :Forst

fra sensommeren i fjor. Etter en forbigående nedgang i månedene omkring

årsskiftet steg produksjonen på nytt uvanlig kraftig til et rekordnivå

sommeren 1973. Denne industrigruppen har bidratt sterkt til oppgangen i

samlet eksportvareproduksjon hittil i år.

Innenfor investeringsvareindustrien viste maskinindustrien sterk

vekst fra sensommeren i fjor og fram til sommeren 1973. I elektroteknisk

industri tok oppgangen først til i vinter, men den ble til gjengjeld svært

sterk,og denne industrigruppen har trolig bidratt vesentlig til stigningen

i investeringsvareproduksjonen i de siste månedene. I jern- og metallvare

industrien har derimot produksjonen Ott ned utover våren og sommeren, etter

betydelig øking gjennom annet halvår i fjor og vinteren 1973. I transport-

middelindustrien, der skipsbyggingsindustrien dominerer, var det utover

våren uvanlig sterke månedlige svingninger i nroduksjonen, og det er her

vanskelig a spore noen klar ocT varig tendens mot opp-'eller nedgang.

Innenfor konsumvareindustrien har produksjonen i beklednings-

industrien vist en uvanlig sterk stigning utover våren oc sommeren. Etter

de opplysninger som foreligger er det mye som tyder pa at oppgangen skyldes



faktorer med kortvarig virkninF. Av annen konsumvareindustri har nærinTr,s-

middelindustrien vist sterk produksjonsnedFang hittil i år, mens den

underliggende produksjonstendensen i tekstilindustrien i beste fall ser ut

til å være svakt stiende tter den kraftige nedgangen fra i fjor vår til

utpå senhøsten. Det er således ennå intet sikre tegn pi omslag til en

varig sterkere vokst i kon'sumvareindustrien.

Arbeidsløsheten er fortsatt lav for hele landet sett under ett.

Ved utgangen av juni, juli og august var det reFistrert henholdsvis 6 900,

6 800 og 9 300 arbeidsløse, eller henholdsvis 1 700, 1 300 og 1 400 færre

enn i de samme måneder i fjor. Arbeidsløshetsprosenten, slik den beregnes

av Arbeidsdirektoratet, var i august 0,6,mct 0,7 i august i fjor.

Korrigerer vi for virkningene av nedsettelsen av pensjonsalderen, var

tallet på arbeidsløse i sommermånedene antakelig litt høyere i år enn i

fjor sommer. Tallet på ledige plasser var også i perioden mai-juli noe

lavere enn i samme periode ett år tidligere, men forskjellen fra fjorårs-

nivået har etterhvert skrumpet betydelig inn. Arbeidsdirektoratets

stramhetsindik ,.tor var i gjennomsnitt for perioden mai-juli 81, mot

henholdsvis 83 og 98 i samme tidsrom i 1972 og 1971. I juli lå stramhets-

indikatoren for forste gang siden august 1971 høyere enn i samme måned

ett år tidligere.

Samlet areal av bygg under arbeid lå ved uVangen av juli på

samme nivå som ett år tidligere. Arealtallene for bygg i varehandel,

bank og forsikring viste fortsatt sterk stigning, mens både arealet av

industribygg under arbeid og boligarealet under arbeid gikk litt ned.

Igangsettingen av nye bygg i løpet av perioden mai-juli li betydelig

lavere enn i samme tidsrom i fjor, men nedgangen ma ses på bakgrunn av at

iFairsettingstallene i mai-juli i fjor var uvanlig høye. Nedgangen var

sterk både for industribygg, undervisningsbygg og bygg i varehandel m.v.,

men atskillig mer moderat for boliger. - Hverken arealet av fullførte

boligbygg, fullførte industribygg eller samlet  areal av fullførte bygg

endret seg vesentlig fra mai-juli i fjor til mai-juli i år.

, De siste oppgavene fra lagerstatistikken viser at de samlede

lagre i industri og engroshandel, som ved utgangen av mars hadde vist

ubrutt nedgang gjennom et helt år, økte litt i løpet av 2. kvartal. Ved

utgangen av juni la totalindeksen likevel om lag 8 prosent lavere enn

ett år tidligere. - Industribedriftenes lagre av egne produkter fortsatte

a ga ned også i 2. kvartal, men nedgangen var da ubetydelig. Råstoff

lagrene viste derimot stigning. - Utviklingen i eksportvarelagrene er

fremdeles preget av den sterke veksten i vareeksnorten; nedgangen i

eksportvarelagrene fortsatte også i 2. kvartal, og de li ved utgangen av

juni hele 29 prosent lavere enn ett år tidligere og 33 prosent under



toppnivået ved utan -en av 1. kvartal i fjor. For importvarelagrene kan

de siste tallene tyde på at det ventede omslaget mot ny stigning (se

forrige konjunkturoversikt) nå er innledet; lagrene av importvarer, som

gjennomgående har vist moderat nedgang siden hosten 1971,  steg med hele

8 prosent i løpet av 2. kvartal i år oPà. Ia ved utgangen av juni 6 prosent

høyere enn ett år tidligere. Omslaget ITF'3:, ses ina bakgrunn av	 den

betydeliFe produksjonssti7ning som har funnet sted siden importvarelagrene

nådde to7pnivaet mot slutten av 1970, men også forventninger om fortsatt

sterk prisstigninF på importvarer mg antas a ha stimulert til lageropp-

legg.

Etter detaljomsetningsindeksen å dome er veksten i konsumetter-

spørselen fortsatt svak; i tremanedersperioden mai-juli under ett la
detaljomsetningsvolumet (detalj omsetningsindeksen deflatert med konsum-

prisindeksen) omtrent på samme nivå som i tilsvarende periode i fjor. Som

en kunne vente holder matvarekonsumet seg forholdsvis godt oppe; del-

indeksen for omsetningen av nærings- or nytelsesmidler deflatert med et

veid gjennomsnitt av prisindeksene for matvarer og drikkevarer og tobakk

viser en svak oppgang fra samme periode i fjor. Omsetningsvolumet av

tekstil- og bekledningsvarer- definert på tilsvarende mate - gikk derimot

ned med bortimot 6 prosent.

Det ble i august for første gang pi to år registrert nedgang i

den månedlige konsumprisindeksen (med 0,2 prosent fra måneden for). Men

nedgangen henger i forste rekke sammen med prisnedsettelsen på poteter

og med et sesongbetinget prisfall for gruppen klær og skotøy og kan ikke

tas som uttrykk for noen ny tendens. Det er grunn til a minne om at

prisstigningsimpulsene fra utlandet er i ferd med a forsterke seg kraftig

(se forrige konjunkturoversikt). Delindeksen for august for importerte

konsumvarer viste en stigning på hele 1,2 prosent fra måneden for.

De siste tallene for utenrikshandelen (uteri= handelen med skip)

viser at vareeksporten fortsatte a øke i høyt tempo gjennom sommer-

månedene. I perioden juni-august lå verdien av vareutførselen hele

24,2 prosent høyere enn i samme periode i fjor. Eksportoppgavene for de

enkelte varegruppene for perioden mai-juli viser særlig sterk stigning

fra samme periode i fjor for blant annet treforedlingsprodukter ofr

kjemiske produkter.	 Sesongkorrigerte tall fram til august viser at

den sterke eksportøkingen gjennom 1972 holdt seg også gjennom de forste

åtte månedene av 1973, men veksttakten var da neppe fullt så høy som i

siste halvår i fjor.

Også vareimporten ligger på et høyt nivå; i sommermånedene

juni-august lå verdien av vareinnførselen 14,2 prosent høyere enn i samme

tidsrom i fjor. Etter sesongkorrigerte tall a dome har likevel



stigninFstakten hittil i ir vært moderat, etter den uvanlig sterke opp-

gangen utover høsten i fjor. Avdempingen i importstiEningen i 1973 henger

blant annet sammen med at veksttakten for industriproduksjonen har vært

betydelig lavere hittil i år enn i annet halvår i fjor.

Utenriksregnskapet for forste halvår viste et driftsunderskott

på 235 mill.kr., mot et underskott på 820 mill.kr. i forste halvår i fjor.

Årsakene til den betydelige nedgangen (585 mill.kr.) i underskottet er i

første rekke a finne i skipsfartsektorens transaksjoner med utlandet;

eksporten av eldre skip, som steg med vel 1 140 mill.kr., ble bare delvis

oppveid av en øking (925 mill.kr.) i skipsimporten. Samtidig steg nette.

fraktene av skip i utenriksfart fra 3 915 mill.kr. til 4 700 mill.kr.,

eller med 785 mill.kr. Underskottet på den rene varebalansen viste

moderat oppgang - det økte fra 3 135 mill.kr. i forste halvår i fjor til

3 324 millskr, i første halvår i år, eller med 189 mill.kr.; en opp7ang

i vareimporten på 1 709 mill.kr. ble ikke fullt ut oppveid av okt vare-

eksport (i- 1 520 mill.kr., medregnet eksport av nye skip). Regnet uten

import av skip, eksport av eldre skip og nettofrakter av skip i uten-

riksfart økte driftsunderskottet fra 3 952 mill.kr. til 4 369 mill.kr.,

eller med 417 mill.kr. De totale netto gull- ocr valutabeholdninger økte

med 1 245 millokr. fra utgangen av desember 1972 til utgangen av juni

1973, og var da 1 409 mill.kr. større enn ett år tidligere.

Tall til ajourføring av diagrammene for konjunkturindikatorer for Norge

som stod i konjunkturoversikten i SU nr. 34, 1973.

Diagram 1: Juli 175

Diagram 2: For eksport: Juli 255

For konsum: Juli 138

For investering: Juli 173

Diagram 3: August 9,3

Diagram 6: Detaljomsetningsvolum: Juli 101,1

3 måneders bevegelig gjennomsnitt: Juni 106,5

Diagram 7: Import: August 2532

Eksport: August 2067

Diagram 8: Juni 475

Diagram 9: I alt: Juli 5580

Boliger: Juli 2941



Aktuelle konjunkturtall for Nor

Prosentvis endring fra samme
periode ett år -Lidligere

- 

Prosentvis endring
fra samme måned ett

år tidligere
Mai	 Juni Juli

Arbeidsmarkedet:
Arbeidsløyse i alt ............

Av dette: Industri, bygge- o
anleggsvirksomhet 3 	13	 -6	 -6	 9	 -11	 -28

	

Ledige plasser --wow-. 	 -17	 -13	 -7	 -7	 -6	 -6

	

Stramhetsindikatorl ) ......... .	 -18	 -10	 -2	 -7	 -1	 1
Industriproduksjon:

	Hele industrien ...............	 3,5	 4,0	 4,4	 6,8	 1,1	 6,6
Produksjon etter anvendelse:
Eksport .	ksport ..... .6• .. • • • • • • • . • .. 	 5,2	 4,2	 5,5	 6,9	 2,3	 8,6

	Konsum. .....................	 1,2	 0,2	 0,8	 1,6	 -	 1,1

	

Investering • ....• • • • • •••••• a 	 1,8	 2,9	 3,4	 8,0	 -	 2,6

	

Vareinnsats i bygg og anlegg.	 3,1	 4,2	 4,8	 10,0	 0,5	 5,4

	

Vareinnsats ellers .......... 	 2,9	 4,3	 4,3	 8,20 ,6	 4,7
Byggevirksomhet:

	Bygg satt i gang, boliger ..... 	 4 	 19 	 -10 	 - 	 -15 	 -16

	Bygg satt i gang, industribygg.	 -8	 22	 -29	 -32	 -50	 38

	

Bygg under arbeid, boliger ....	 -2	 -	 -4	 -3	 -4	 -6

	

Bygg under arbeid, industribygg	 -3	 1	 -1	 4	 -2	 -3
Detaljomsetning:

Ialt .......................	 7	 7	 8	 11	 7	 5
Utenrikshandel:

	

Eksportverdi, inkl. nye skip 0. 	 16	 8	 17	 12	 30	 9

	

Importverdi, uten skip ........	 9	 12	 15	 13	 11	 22

	

Innførselsoverskott, i alt ....	 -15	 1	 61	 121	 -67	 855

	

Eksportvolum, uten skip 3 ) .....	 12	 14	 5	 .•	 .. 	 ..

	Importvolum, uten skipi ) ......	 16	 6	 .. 	 .. 	 ..

Sjøfart:

	

Turfrakter, tørrlastskip ...... 	 38	54	 113	 116	 116	 106

	

Turfrakter, taçikskip ........ . . 	 39	 138	 240	 234	 252	 233

	

Skip i opplag2) ...... .........	 -53	 -94	 -99	 -99	 -99	 -98
Penger og kreditt:

Forretningsbankenes innen-
landske utlån til andre enn

	

finansinstitusjoner .........	 13	 14	 11	 12	 11	 11
Forretningsbanker, likvide

beholdninger ................ 22	 29	 20	 18	 38	 8

Nov.-jan. Feb.-april	 Mai-juli
1972/73	 1973 

15	 -1	 -15	 -9	 -19	 -17

Priser:
3)

Eksportpriser, uten skip	 ....	 4

	

Importpriser, uten skipP\ .... .	 3
	Bytteforhold, uten skipil .....	 1
	Konsumprisin eks ..............	 7

Aksjeindeks4 	0.••••••••••••...	 17

	5
	

9	 • •	 ••	 00

	3
	

2	 ••	 O 0	 00

	2
	

6	 • •	 O0	 00

	8
	

8
	

8	 8	 7

	

43
	

59
	

67	 61	 50

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

2) For mars 1972 skip i opplag med avmønstret mannskap. Senere også skip med fullt
mannskap om bord.

3) Gjelder periodene okt.-des., jan.-mars, april-juni.
4) Gjelder periodene des.-feb., mars-mai, juni-aug.



Engrosprisindeksen  2r. 15. august 1973(196' =  100)

(Forrige månedsmelding ble offentliggjort i SU nr. 33, 1973)

Statistisk Sentralbyrås engrosprisindeks pr. 15. august 1973 var 150

mot 149 måneden for.

Engrosprisindeks (prisindeks for forstegangsomsetn'ngen innen landet). 1961=100

Juli	 Aug	 Juli	 Aug.
1972 	 1972 	 1973 	 1973

Matvarer . ............................	 153	 155	 165	 166

Drikkevarer og tobakk ..... 	 147	 148	 160	 161

Råvarer	 126	 127	 138	 138

Fast brensel, brenseloljeog elektrisk
kraft . 00 , 0000.0•4•••••003oo a0000•••• 	 134 	 134 	 142 	 142

Animalske og vegetabilske oljer og
fett 	. 	 109 	 116 	 161 	 165

	

.............................. 	 • .

Kj emikalier . .00,64.,•000•40084.0eswo 	 124 	 124 	 130 	 131

Bearbeidde varer . ...........0........ 	 133 	 133	 148 	 149

Maskiner og transportmidler .. .. ... . . 0 	 132 	 132 	 138 	 139

Forskjellige ferdigvarer • ......... . . . 	 134 	 135	 144 	 146

Total 	 ..................... ... . . . 	 137 	 138 	 149 	 150

Konsumvarer • • • • • • so•••••••0•••o••••••

Ikke-varige produksjonsmidler

Av dette: Byggematerialer .........

Varige produksjonsmidler .00-00.•••••

144 	 145 	 156 	 155

135 	 137 	 148 	 150

140 	 141 	 153 	 154

129 	 129 	 134 	 135



Emisjoner av ihendehaverobligasdoner i august 1973 

(Forrige månedsmelding ble offentliggjort i SU nr. 36, 1973)

Ifølge Statistisk Sentralbyrås kredittmarkedstatistikk ble det i

august 1973 emittert ihendehaverobligasjoner for 203 mill.kr. i norske kroner.

Det ble ikke lagt ut obligasjoner på det utenlandske marked. Av de emitterte

statsobligasjoner overtok Folketrygdfondet for 121 mill.kr. (5 3/4 % og 6 %

1973), forretningsbanker for nær 36 mill.kr. (5 3/4% og 6 % 1973),

forsikringsselskaper for nær 9 mill.kr. (6 % 1973) og sparebanker for nær

4- mill.kr. (5 3/4 % og 6 % 1973).

Emitterte ihendehaverobligasjoner. Mill . . kr.

Låntakere 1972 1973      

August Jan.-aug. August Jan.-aug.

A. Emisjoner i alt •••••••......••••••••	 123	 3 581

B. Emisjoner i norske kroner	 123	 3 083

Statskassen	 39	 1 561

Kommunekasser ....................... 	 56

Statsbanker	 142

Kredittforeninger o.10 .....•••.•....	 62	 926

	

Herav realkredittforeninger ....... 	 21	 234

Statsforetak .................•.....• 	 70

Kommuneforetak 4••••0•0•0••••••••••• •	 12	 142

Private foretak .0.0.00000.0.0..40.00 	 10	 186

	C. Emisjoner i utenlandsk valuta1) .....	 498

Kommunekasser 	 230

Statsbanker	 • ... Q..... • • 4 • • 4••••••
	 211

Statsforetak . • .• • 114•4 15•••**•••••••••
	 57

	203
	

4 349

	

203
	

3 762

	

169
	

2 024

	

10
	

69

239

	

24
	

825

	

13
	

229

165

292

148

587

358

83

146

1) Beregnet etter gjennomsnittlig valutakurs i vedkommende maned.



Folketrygdfondet. Balanse pr. 31. august 1973.  Mil1.kr.
1)

(Forrige melding ble offentliggjort i SU nr. 34, 1973)

Ifølge oppgaver fra Statistisk Sentralbyrås finansstatistikk utgjorde

Folketrygdfondet ved utgangen av august 1973 4 797 mill.kr. pa samme tidspunkt

utgjorde Folketrygdens arbeidsmarkedsfond 965 mill.kr. Av den totale forvalt-

ningskapital var 2 796 till.kr. plassert i statsobligasjoner, 1 609 mill.kr. i

andre ihendehaverobligasjoner, 549 mill.kr. i tpdrebanker, 332 mill.kr. i

forretningsbanker og 367 mill.kr, som pantelån.

1969	 1970	 1971	 1972	 1973	 1973
31/12	 31/12	 31/12	 31/12	 31/7	 31/8

Akt iva

	Bankinnskott ...........,....... . 	 197	 268	 368	 846	 866	 881
Forretningsbanker	 . 000000 WOO 	 95	 115	 174	 326	 330	 332

	

Sparebanker .... ..............	 102	 153	 194	 520	 536	 549

Ihendehaverobligasjoner (bokfort

	

verdi) ........ ..................	 1 994	 2 500	 2 894	 3 808	 4 300 4 405
	Statskassen ..... WO 0000000 MO 	 1. 385	 1 635	 1 696	 2 323	 2 705 2 796
	Statsbanker ..... .............	 184	 237	 247	 302	 312	 311
	Kommuner og fylker .. ......... 	 69	 106	 178	 199	 206	 206

	

Kredittforeninger o.l. ..... ..	 169	 269	 376	 476	 532	 547
	Kraftverk og elektr.-formål .•	 106	 138	 226	 290	 305	 305
	Industri ..................... 	 81 	 115 	 171 	 218 	 240 	 240

Utlån 	 .......................

	

418 	 475 	 401 	 399

Andre fordringer 00000.00000000 OM 33 	 47 	 57 	 90	 86 	 86

Aktiva i alt • • • • • • • • • • • • • . 0*0••• 2 224 	2 815 	3 737	 5 219 	 5 653 5  771

Passiva

Gj eld 00000000 0000000000000000000 	 25 	 31 	 21 	 13 	 9 	 9

Folketrygdfondet ................ 	 2 199 	 2 784 	 3 716 	 4 242 	 4 670 4 797

	

- 	 ... 	 - 	 964 	 974 	 965-------
Passiva i alt 0000.00000000000000 	 2 224 	 2 815 	 3 737 	 5 219 	 5 653 5 771

1) Fra 1972 inkl. Folketrygdens arbeidsmarkedsfond. Den del av folketrygdens
midler som holdes tilbake av Rikstrygdeverket i likviditetsøyemed  er ikke med
i statistikken.

Folketrygdens arbeidsmarkedsfond.



Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere i 2. kvartal 1973

(Forrige melding ble offentliggjort i SU nr. 23, 1973)

Den gjennomsnittlige timefortjeneste for losse- og lastearbeidere var

kr. 22,35 i 2. kvartal 19/3. Betalingen for bevegelige helgedager er ikke tatt

med i dette fortjenestetallet, men er beregnet swrsidlt og utgjorde 144 ore pr.

time.

15 et var eh stigning i den gjennomsnittlige timefortjerieste på 114 ore fra

1. kvartal 1973 til 2. kvartal 1973. 26,0 prosent av alle timeverk ble utført

pa natt- og heldagsarbeid i 2. kvartal 1973 mot 24,6 prosent i 1. kvartal 1973.

Andelen av akkordarbeid i de to kvartaler var henholdsvis 65,5 og 67,7 prosent.

Fra 2. kvartal 1972 til 2. kvartal 1973 steg den gjennomsnittlige time-

fortjeneste (eksklusive helgedagsbetalingen) med 273 ore eller 13,9 prosent.

Den gjennomsnittlige arbeidstid for de faste arbeidere ved felles- og

otuerkontorene var 34,2 timer pr. uke i 2. kvartal 1973 og 33,9 timer pr. uke i
2. kvartal 1972.



Arbeidde timer på vanlig tidlonn
fordelt Da

helge-I alt 	 dag- 	 natt-
dags-

arbeid arbeid
arbeid
Pst.

	233 063
	

65,9
	

23,8
	

10,3

	

69 728
	

71,7
	

24,6
	

3,7

	

904
	

55,6
	

24,6
	

19,8

	

71 525
	

69,7
	

20,3
	

10,0

	

11 557
	

88,4
	

6,5
	

5,1

	

79 349
	

54,3
	

28,6
	

17,1

Arbeidde timer pa akkord
fordelt å

helge-
dags-
arbeid
Pst.

Alle bedrifter

Østlandet
Sørlandet
Vestlandet ...
Trøndelag
Nord-Norge ...

Timer Pst. Pst.

I alt dag- 	 natt-
arbeid arbeid

452 564

273 672
29 007
95 437
46 741
7 707

Timer Pst.

78,1

78,9
75,7
74,8
81,5
77,4

Pst.

	

16,8
	

5,1

	

18,1
	

3,0

	

11,9
	

12,4

	

17,2
	

8,0

	

13,3
	

7,2

	

17,8
	

4,8

Tabell 1. Timefortjeneste og arbeidde timer for losse- og lastearbeidere     

1969 • • • II •

1970 • • • • •

1971

1972 .....

1 9 7 1:
1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal

1 9 7 2:
1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal

1 9 7 3:
1. kvartal
2. kvartal

Østlandet.
Sørlandet.
Vestlandet
Trøndelag.
Nord-Norge

	3 588	 11,22 	 14,27 	 16,29 	 14,72

	

3 422	 12,24 	 15,23 	 18,32 	 16,49

	

3 025 	 14,06 	 14,86 	 20,17 	 18,17

	

2 708 	 15,19 	 15,70 	 22,07 	 19,85

	

778 	 12,99 	 13,86 	 19,11 	 17,32

	

747 	 14,20 	 14,83 	 20,91 	 18,62

	

724 	 14,41 	 15,68 	 20,41 	 18,26

	

776 	 14,51 	 15,22 	 20,39 	 18,49

	

690 	 14,36 	 14,84 	 21,14 	 19,04

	

702 	 15,14 	 15,73 	 21,69 	 19,62

	

627 	 15,57 	 16,34 	 22,60 	 20,08

	

688 	 15,66 	 16,09 	 22,97 	 20,69

	

698 	 15,61 	 16,35 	 23,69 	 21,21

	

691 	 17,15 	 17,39 	 24,96 	 22,35

	

348 	 16,22 	 17,15 	 25,19 	 23,44

	

30 	 18,78 	 - 	 31,36 	 30,96

	

167 	 17,09 	 19,08 	 23,29 	 20,63

	

59 	 15,03 	 18,06 	 22,89 	 20,81

	

87 	 18,32 	 - 	 26,18 	 19,02

Arb. timer på 
natt-

akkord og
helged.

	69,3
	

22,4

	

64,9
	

23,8

	

62,8
	

22,9

	

66,2
	

23,5

	

68,2
	

22,8

	

67,6
	

23,8

	

62,8
	

22,7

	

66,9
	

25,1

	

67,7
	

24,6

	

65,5
	

26,0

	

78,7
	

22,5

	

96,9
	

24,9

	

57,0
	

27,4

	

79,8
	

17,2

	

8,9
	

43,6

Betaling
for bey.
helge-
dager 

Kr.

0,41

0,42

0,48

0,56

0,28
1,18
0,09
0,36

0,58
1,22
0,10
030

0,43
1,44

1,50
1,29
1,46
1,90
0,89

Ar- 	 Gj.sn. timeforLintLt__ Gj.sn.
beidde Tran="g- 	time-maskin- 1) akkord- 	 . 2)

i alt 	 lønn
timer 	 tid-

1) lossing 	 arbearbeide fortj.
i alt

1000 t 	 Kr. 	 Kr. 	 Kr. 	 Kr. Pst. 	 Pst.

67,5
	

23,2

68,2
	

23,3

65,9
	

23,2

66,5
	

23,6

1) Betaling for bevegelige helgedager og andre tillegg ikke medregnet.
2) Betaling for bevegelige helgedager ikke medregnet.

Tabell 2. Arbeidde timer fordelt på dag-, natt- og helgedagsarbeid for losse- og
lastearbeidere. 2. kvartal 1973



Tabell 3. Gjennomsnittlig timefortjeneste og arbeidde timer ved felles- og stuerkontorene.
Arbeidstid pr. uke for faste arbeidere. 2. kvartal 1973

dag- 	 natt-
arbeid arbeid

1000 t
FELLES- OG	 -STUER
KONTORER	 552

Felleskontorer	 334	 35,7	 21,95	 75,7	 18,3	 6,0	 1,56

Arendal losse- og
lastekontor	 400.* 3	 16,7	 35,60	 74,7	 15,2	 10,1	 2,32

Bodo losse- og laste-
kontor . ... i.*0.*04000 	 23	 37,4	 18,47	 69,2	 19,0	 11,8	 1,05

Oslo losse- og laste-
kontor .4000004600.**0 	 215	 38,2	 21,13	 78,3	 18,3	 3,4	 1,37

Sandnes losse- og
lastekontor ........ . . 	 13	 38,9	 24,14	 61,4	 25,1	 13,5	 1,52

Stavanger losse- og
lastekontor ........ . . 	 32	 30,1	 22,19	 59,1	 26,4	 14,5	 2,23

Trondheim losse- og
lastekontor ........ ..	 47	 34,7	 21,01	 82,1	 11,1	 6,8	 2,14

	

Stuerkontorer .......... 218	 32,1	 22,17	 74,8	 19,5	 5,7	 1,64

Lønningskontoret for
Tromso havn .......... .	 34	 42,0	 19,56	 52,2	 31,5	 16,3	 0,68

Statistikkontoret for
Bergens havn .........	 94	 33,4	 19,46	 80,0	 14,4	 5,6	 1,50

Eksport 8, Import-
foreningen, Drammen . .	 28	 29,2	 26,39	 79,2	 20,8	 -	 1,68

A/S Fredrikstad
Stuerkontor ........ ..	 23	 32,7	 30,21	 59,2	 37,2	 3,6	 2,53

Fredrikshalds Stuer-
kontor, Halden .......	 16	 29,0	 24,12	 94,2	 4,0	 1,8	 1,41

Larvik Stuerkontor A/S	 14	 30,4	 22,38	 79,4	 17,1	 3,5	 3,02

A/S Skiensfjordens
Stuerkontor, Skien ...	 10	 24,4	 22,82	 87,8

	
9,6
	

2,6	 2,39

1) Betaling for bevegelige helgedager ikke medregnet.

Ar-
beidde
timer
i alt

Gjosn. ar-	 .
.sn.G3beidde ti-

time-
mer pr. uke fortj.
for faste	 . ait?)

arbeidere
Timer	 Kr.

34,2
	

22,04

Pst.

75,3
	

18,8
	

5,9

Arbeidde timer på

helge-
dags-
arbeid
Pst.Pst. Kr

1,59

Betaling
for bey.
helge-
dager



Tillegg til  de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 7, 1973 

Tallene er mottatt i tiden 11/9 - 17/9 1973 og er foreløpige. De vil

eventuelt bli korrigert i Statistisk månedshefte. Der vil man også finne nærmere

forklar2nur til tallene o7 alle korreksjoner av eldre tall.

parentes gjelder måneden (kvartalet, uken) for.

Danmark	 (tc,bell 80)

Valutabeholdning • • • .• • • .. •	 Kol. J
	

Mai
	

5 80 4
	

(6250)

Sverige	 (tabell 81)

Volum av utenrikshandelen

a. InI-J--orsel	 • • • • • Weeoe 45•• •

b. Utførsel	 II • • • • • 0 0 0 0 0 0 • • 0 •

Øyeblikkelig rente på statsobligasjoner

D.a
71
	

D.b

VV
	

F

2.kvartal
2.kvartal

Juli

	

165
	

(192)

	

221
	

(221)

	

7,40
	

(7,40)

22149

196

95

10,84

252

156

Storbritannia	 (tabell 82)

Sysselsetting .... ••••••••••00000000••
	 t t
	

A

Detaljomsetningsindeks e••• 9.6410 ooe*•■•

Bytteforhold	 • • • • •• 00900000. 	 G

Øyeblikkelig rente på statsobligasjoner	 H

Reuters råvareindeks, uketall .......

Engrosprisindeks ..................... 	 VV
	

J

4.kvartal

Juli

Juni

Juli

10/9-14/9

August

(22043)

(192)

(96)

(10,38)

(254)

(155)

Frankrike	 (tabell 83)

Arbeidsløyse ............ • •••• 000 op ef•

Verdi av utenrikshandelen

a, I-Tlforsel • •••• ••••• 0 09 00 00.00 •

b . Utf(ipsel ............... .......

Øyeblikkel -,,g rente på statsobligasjoner

Kons ,,Inprisindeks .....••••••••••••••••

Valutabeholdning .•••••••••000•9Wee•

Vest-Tyskland (tabell 84)

Arbeidslo:Tse •••.•••••••••••-••-• •

Valutabeholdning ..•••••••••••••••••••

VI
	

C.a
VV
	

C.b

VP
	

E
QV

V?

I V
	

B
?V

A Juni 	 329,5 	 (343,1)

Juli 	 345,6

Juni 	 13986 	 (14704)
Juni 	 13854 	 (13651)

Juli 	 8,08 	 (8,01)

Juli 	 157 	 (156)

Mai 	 45419 	 (46751)

August 	 222,0
	

(216,6)

Mai 	 79580
	

(84228)



Belgia	 (tabell 85)

Valutabeholdninp',	 ................ Kol. H
	

Mai 	 144,9 	 (149,9)

S ambandssttene(tabell 86)

Produksjon

c. Bilproduksjon ....... .. .... ...

Moody's ravareindeks, uketall * .... ...

Engrosprisindeks • • • • • • • • • • • 6 0 e • 0 0 • • • •

Timefortjeneste . _ • _ • • • 6 • • 0 • e • o o ,oi ...

Valutabeholdning i.....4..‘.060.06

It

1?

It

tf

Dec

J

Juni 	 1193 	 (1220)

10/9-14/9 	 172 	 (174)

August 	 151 	 (143)

August 	 4,07 	 (4,07)

Mai 	 11650 	 (11650)



Publikasdoner sendt ut fra Statistisk  Sentralbyrå hittil i se2tember 1973

serien Norges offisielle statistikk:

Statistikk over lavinntektsgrupper 1970 Sidetall 135 Pris kr. 9,00

Flyttestatistikk 1972 Sidetall 65 Pris kr. 8,00

Folkemengden etter alder og ekteskapelig status 31. desember 1972
Sidetall 109 Pris kr. 8 0 00

Sivilrettsstatistikk 1972 Sidetall 31 Pris kr. 7,00

serien Statistiske kommunehefter:

Folke- og boligtelling 1. november 1970: Rygge, Oyer, Jevnaker,
Ringebu, Flesberg, Nes i Buskerud, Rollag, Tønsberg, Larvik, Svelvik,
Borre, Stokke, Tjolling, Tokke, Grimstad, Froland, Landvik, Lillesand,
Arai, Bygland, Valle og Flekkefjord

Sidetallet varierer mellom 27-30. Pris kr. 7,00

Faste publikasjoner fra Statistisk Sentralbyrå

Statistisk månedshefte. Pris: Arsabonnement kr. 25,00

Pr. hefte	 f? 	 2,50

Månedsstatistikk over utenrikshandelen.

Pris: Arsabonnement kr. 30,00

Pr. hefte	 3,00
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