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Forord. 

Statistisk Sentralbyrâ sender med dette Ut <<Okonomisk utsyn over áret 
1958>>. Publikasjonen har stort sett samme innhold sam i tidligere âr. 

Den revision av nasjonalregnskapstallene sam ble omtalt i forordet til 
fjorârets publikasjon, er avsluttet nâr det gjelder tall I løpende priser. Tallene i 

faste priser ma fremdeles betraktes som foreløpige. 
<<økonomisk utsyn over ãret 1958 er utarbeidd under ledelse av forsknings- 

sjef, dr. plillos. Odd Aukrust og er redigert av byrâsief Paal Bog. Avsnittet 
om fiske og selfangst er utarbeidd av Fiskeridirektoratet, avsnittet om syssel- 
settingen av Arbeidsdirektoratet og avsnittet om bygge- og anleggsvirksomhet i 
det vesentlige av Boligdirektoratet. De andre avsnitt er som vanlig skrevet av 
funksjonrer i Byrâet. 

Statistisk Sentralbyrà, Oslo, 30. desember 1958. 

Petter Jakob Bjerve. 
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Ved inngangen til 1958 var det okonomiske 
verdensbildet preget av kontraktive tendenser, 
og det var tydelig at verden var kommet inn 
i en konjunkturell nedgangsperiode. Ràvare- 
priser og skipsfrakter hadde f alt sterkt i áret 
som var gatt. Betalingsbalanseproblemer i 
mange land hemmet verdenshandelen. I Sam- 
bandsstatene var det nedgang i den økonomiske 
aktivitet. I Vest-Europa var situasjonen mer 
preget av stagnasjon, men pa grunnlag av tid- 
ligere erfaringer kunne det vre grunn til a 
frykte at virkningene av det amerikanske til- 
bakeslaget, sammen med den kontraktive poli- 
tikk som ble ført i mange vesteuropeiske land, 
vile komme til a trekke ogsâ denne delen av 
verden med i nedgangen. 

I de første mânedene av 1958 sá det nrmest 
ut til at de kontraktive krefter fikk et enda 
sterkere tak i verdensøkonomien. Utpá vàren 
fant det imidlertid sted et klart oppsving i den 
okonomiske aktivitet i Sambandsstatene, og 
oppgangen der har senere fortsatt med bety- 
delig styrke, I Vest-Europa har stagnasjons- 
tendensene preget konjunkturutviklingen hele 
âret igjennom, men ogsá her er det mot slutten 
ày àret kommet nye trekk inn i konjunktur- 
bildet, som kan tyde pa at de kontraktive 
kreftene er i ferd med a svekkes. 

Sent pa høsten var det tegn til at de nye 
konjunkturtendensene, i første rekke oppsvinget 
i U.S.A., har bidratt til et omslag i prisutvik- 
lingen pa de internasjonale ravaremarkedene. 
Dette bebudet en lysning ogsà for de râvare- 
produserende land, som hadde vrt utsatt for 
stor inntektssvikt etter prisfallet âret før. 

Verdensproduksjonen. 

Verdens jordbruksproduksjon nàdde et nytt 
rekordnivá i 1958, og produksjonsøkingen var 
etter alt a dømme iallf all like stor som àret før, da 
den etter FAO's beregninger utgjorde mellom 
2 og 3 prosent. Det var srlig Nord-Amerika 

Verdensokonomien. 

og Sovjet-Samveldet som hadde en god høst. 
I flere land i Vest-Europa og Asia ble avlingene 
satt tilbake av dârlig var. 

Kornproduksjonen viste meget betydelig stig- 
fling i U.S.A., og overskottslagrene av hvete 
og fôrkorn fortsatte a øke pa tross av større 
eksport til vest-europeiske land. For hvete er 
det anslâtt at verdens totale lagerbehoidninger 
vii vre oppe i 50 millioner tonn ved midten 
av 1959, og det svarer til omtrent tredjeparten 
av den ãrlige hveteproduksjon I verden utenom 
Sovjet-Samveldet. Rishøsten ble mindre enn 
âret før i flere av de store produsentlandene. 

Verdensproduksjonen av sukker og kaffe 
nâdde en ny topp i 1958, og av kaffe finnes 
det ná store lager i de latin-amerikanske land. 
Pa den annen side ble ikke tehøsten i Sørøst- 
Asia sà god som âret før, og produksjonen av 
kakao var mindre enn pa mange àr. 

Ullproduksjonen viste noe nedgang, mens 
verdensproduksjonen av bomull ble av omtrent 
samme størrelse som áret før. I de siste par 
ârene har forbruket av bomull vrt større enn 
produksjonen, og det har vrt en del nedgang 
i de veldige overskottslagrene som hadde samlet 
seg opp srlig i U.S.A. 

Verdensproduksjonen i industri og gruvedrift 
(ekskl. de øst-europeiske land og China) økte 
fra 1954 til 1957 med nesten 20 prosent, men 
over halvparten av økingen kom fra 1954 til 
1955. I de etterfelgende ârene ble veksten i 
produksjonen stadig svakere, og etter bereg- 
ninger foretatt av FN's statistiske kontor, var 
produksjonen I første halvàr 1958 mellom 4 og 
5 prosent mindre enn i samme periode ãret fur. 
Nedgangen hadde først og fremst sammenheng 
med tilbakeslaget i U.S.A.; der falt industri- 
produksjonen med vel 10 prosent fra ferste 
haivar 1957 til samme tidsrom 1958. I Vest- 
Europa var det totalt sett en øking i produk- 
sjonen pa knapt 2 prosent, men enkelte land 
hadde nedgang. Industriproduksjonen i Sovjet- 
Samveldet økte i 1958 omtrent i samme tempo 
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som i de siste àrene. Japan, som har hatt en 
eksepsjonelt sterk produksjonsstigning i indu- 
strien i de senere àr, fikk et tilbakeslag i 1958 
og hadde i forste halvàr et betydelig lavere 
produksjonsnivà enn i samme tidsrom àret før. 
I flere av de industrifattige land i verden, som 
holder pa a bygge Ut sin industri, ble produk- 
sjonsframgangen hemmet av de valutavansker 
som prisfallet pa râvarer hadde ført med seg. 

De produksjonsdata som nàr dette skrives 
foreligger for siste halvâr 1958, viser at industri- 
produksjonen i U.S.A. har tatt seg kraftig opp 
igjen, men ennâ uten a komme helt pa høyde 
med niváet et & tidligere, og at produksjonen 
i Vest-Europa totalt sett holder seg omtrent 
pa foregàende àrs nivà. Alt i alt kan det Se Ut 
til at 1958 vil bli det første àret etter krigen 
uten framgang i verdens samlede industripro- 
duksjon. 

Industrien trte sterkt pa sine egne behold- 
finger av ràvarer i 1958. For mange industrielle 
ràvarer og halvfabrikater skapte etterspørsels- 
svikten overskottsproblemer, selv om produk- 
sjonen av de fleste slike varer sannsynhigvis var 
mindre i 1958 enn àret før. Etterspørselen etter 
matvarer ble derimot ikke srlig pàvirket av 
det internasjonale konjunkturtilbakeslaget, og 
de overskottsproblemer som gjør seg gjeldende 
ogsà for slike ràvarer er vesentlig et resultat 
av økt produksjon. For en rekke ràvarer ar- 
beides det for tiden med forsøk pa a løse over- 
skottsproblemene gjennom internasjonale av- 
taler. pa grunn av den kraftige reduksjon som 
har funnet sted i industriens egne ràvarelager, 
er det ellers grunn til a vente at et nytt opp- 
sving i industriproduksjonen forholdsvis hurtig 
vil føre til at ràvareprodusentene star overfor 
økt etterspørsel. 

Fig. 1. 

Den internasjonale prisutvikling. 

Det gjennomsnittlige prisnivâ pa verdens râ- 
varemarkeder viste smà forandringer i 1958, 
etter det meget sterke prisfallet áret før. Utpa 
sommeren Ne prisutviklingen I noen grad in- 
fluert av den skjerpede politiske spenning i 
Midt-østen, men tilstramningen ble av kort 
varighet. Ved utgangen av september l den 
amerikanske Moody's ràvareindeks pa praktisk 
talt samme nivâ som ved begynnelsen av àret, 
mens den britiske Reuter's indeks viste en ned- 
gang pa 3-4 prosent. 

For enkelte varer hadde imidlertid pris- 
failet vEert langt sterkere. Ullprisen var sâledes 
ved utgangen av september rundt 15 prosent 
lavere enn ved àrets begynneise, og ogsà prisene 
pa hvete og kaffe viste betydelig nedgang. 

Utpà høsten kunne det imidlertid merkes 
tegn til et prisomslag pa det internasjonale 
ràvaremarked. Omkrmg mànedsskiftet septem- 
beroktober begynte metaliprisene a stige, og 
noe senere kom andre industriràvarer som 
gummi og jute med i oppgangen. I enkeite til- 
felle var spesielle forhold pa tilbudssiden en 
medvirkende àrsak til prisstigningen, men det 
er butt mer og mer kiart at den i det vesentlige 
er et resultat av økt etterspørsel. Med det sti- 
gende aktivitetsnivá i U.S.A., og med utsikt til 
et nytt oppsving ogsà i Vest-Europa i forhoids- 
vis ruer framtid, skulle det etter hvert kunne 
ventes sterkere etterspørsel etter industrielle 
ràvarer, og sannsynligvis vii det føre med seg 
fortsatt prisstigning for disse varene. 

Situasjonen er mer usikker n&r det gjelder 
konsumràvarer som ull og bomuli, kaffe, kakao 
osv. For slike varer har det under konjunktur- 
tilbakesiaget ikke vrt en tiisvarende nedgang 
i etterspørselen som for industrirávarene, og 
nàr de likevel har falt sterkt i pris, skyldes 
det i første rekke produksjonsnkingen. Nâ.r 
dette skrives, har det ikke kunnet merkes noen 
nevneverdig pristilstramning for konsumrâva- 
rene, selv om prisfallet for enkelte av dem 
syntes a stoppe opp i oktober. Etter alt & 

dømme er det for disse varene først og fremst 
forhoidene pa tilbudssiden som i den nrmeste 
tiden framover vii vre avgjørende for prisut- 
vikiingen. 

Spøismàlet om en stabilisering av râvare- 
prisene gjennom internasjonaie avtaler fikk fly 
aktualitet i 1958 etter det kraftige prisfallet 
àret før. Biant annet var det sterkt i forgrunnen 
ved den økonomiske samveldekonferansen i 
Montreal og Det internasjonale pengefonds 
konferanse i New Delhi i høst. Det er imidlertid 
trolig at mulighetene for a nà konkrete resul- 
tater pa dette felt vii svekkes hvis vi igjen star 
foran en periode med prisoppgang pa de inter- 
nasjonale ràvaremarkedene. 
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Fig. 2. 

Prisene pa industrielle ferdigvarer pa ver- 
densmarkedet endret seg lite 1 løpet av 1958, 
men lâ gjennomgáende noe over nivâet fra âret 
før. Sammen med det sterke fall i det gjennom- 
snittlige rávareprisnivá fra 1957 til 1958, førte 
dette til en meget betydelig bedring i industri- 
landenes bytteforhold pa bekostning av de râ- 
vareproduserende land. For OEEC-landene tatt 
under ett viste sâledes bytteforholdet i første 
halvár 1958 en bedring pa rundt 6 prosent 
sammenliknet med samme periode ãret før. 

Det innenlandske prisnivá var bade i de 
fleste vesteuropeiske land og i U.S.A. met sta- 
but i 1958 enn pa flere âr. Engrosprisene viste 
jamt over en svakt synkende tendens, mens 
levekostnadene stort sett holdt seg uforandret 
eller beveget seg litt oppover. 

Varebijtte og betalingsforhold. 

For første gang siden den annen verdenskrig 
var det 1 1958 nedgang i verdenshandelens 
volum. I første halvâr var volumet av den 
samlede verdenshandel mellom 3 og 4 prosent 
mindre enn i samme periode áret før. Det var 
srlig eksporten fra U.S.A. som viste nedgang. 
Det amerikanske eksportvolumet falt med 17 
prosent sammenliknet med første halvàr 1957, 
og det meste av denne nedgangen skrev seg fra 
samhandelen med OEEC-landene. Dette ma 
først og fremst sees pa bakgrunn av at den 
amerikanske eksporten til Vest-Europa var 
uvanlig stor i første del av 1957, som følge av 
ekstraordinre leveranser av olje (mens Suez- 
kanalen var stengt) og korn (fordi mange vest- 
europeiske land hadde hatt en dárlig hest). 
Men det spilte utvilsomt ogsá en rolle at av- 
slapningen i etterspørselspresset i mange vest- 
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europeiske land rammet importetterspørselen 
srlig sterkt, fordi situasjonen pa forhánd 
hadde vrt preget av et meget høyt syssel- 
settingsnivâ og nrmest full kapasitetsutnyt- 
ting, og følgelig relativt stor importavhengighet. 

Det var ogsâ en viss nedgang i eksporten fra 
U.S.A. til rávareproduserende omrâder. Dette 
ma sees i sammenheng med den inntektssvikt 
som rammet rávareprodusentene under det 
kraftige prisfallet pa det internasjonale ràvare- 
marked. Det var ventet at inntektssvikten ogsa 
kunne føre til et betydelig fall i Vest-Europas 
eksport til de industrifattige omrâdene. I første 
halvar 1958 holdt imidlertid denne eksporten 
seg godt oppe, dels fordi mange rávareprodu- 
serende land hadde valutareserver som ble 
utnyttet til a finansiere import av inves- 
teringsvarer, og dels fordi det pa samme tid 
fant sted en betydelig tilstrømning av uten- 
landsk kapital til en rekke industrifattige land. 
Men etter hvert som valutabeholdningene ble 
redusert, I enkelte land sâ sterkt at de nrmet 
seg det nivá myridighetene betraktet som en 
nedvendig arbeidsreserve, ble mulighetene mm- 
dre til a opprettholde en løpende overskotts- 
import, og utover høsten har eksportindustrien 
i flere vesteuropeiske land merket svikt i ordre- 
tilgangen fra ràvareproduserende omráder. I 
mellomtiden har imidlertid oppsvinget kommet 
I U.S.A., og det er allerede tegn til at det har 
resultert i økt etterspørsel og stigende priser 
pa de internasjonale râvaremarkedene. Det 
skulle derfor na vre utsikt til at tilbakeslaget 
I Vest-Europas eksport til râvareproduserende 
omrâder vil kunne bli mindre og kortvarigere 
enn det var grunn til a frykte tidligere pa aret 
1 1958. 

Mens volumet av Vest-Europas import fra 
de râvareproduserende omrâder ikke endret seg 
meget i 1957 og 1958, ferte prisfallet pa rá- 
varer til en sterk nedgang i importverdien, og 
derved ogsâ I importoverskottet. Dette kommer 
kiart fram av tallene i tabell 1 over OEEC- 
landenes varebytte med sterlingomradet, som 
omfatter en rekke av verdens viktigste râvare- 
land. 

Vest-Europas eksport til U.S.A. holdt seg 
bemerkelsesverdig godt oppe under tilbake- 
slaget der. Verdien av OEEC-landenes samlede 
eksport til U.S.A. var i første halvàr 1958 et 
par prosent mindre enn I samme periode aret 
før, men denne nedgangen falt i sin helhet pa 
Belgia; de andre vesteuropeiske landene kurine 
jamt over registrere økt eksport til U.S.A. 
Dette var en helt annen utvikllng enn under 
de tidligere amerikanske konjunkturtilbake- 
slagene i etterkrigstiden, da eksporten fra Vest- 
Europa falt betydelig. Nat det samme ikke 
skjedde denne gang, skyldtes det først og fremst 
at de siste ârenes sterke ekspansjon i Vest- 
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Verdensøkonomien. 

Tabell 1. OEEC-landenes varebytte. Gjennomsnittstafl pr. mdned i mi 

Kilcie: OEEC General Statistics. 

Europas eksport til U.S.A. av forskjeflige indu- 
strielle ferdigvarer fortsatte uten a bli merk- 
bart berørt av konjunkturtilbakeslaget. Av srlig 
betydning i denne sammenheng er bileksporten, 
som i første halvâr 1958 var over en halv gang 
større enn i samme tidsrom áret før. Dette ma 
igjen sees i sammenheng med at de private 
inntekter og den private konsumetterspørsel i 
U.S.A. holdt seg sá godt oppe under hele det 
siste tilbakeslaget. 

Pa samme tid som den vesteuropeiske eksport 
til U.S.A. viste bare ubetydelig nedgang, var 
det som før nevnt et kraftig fall i Vest-Europas 
import fra U.S.A. Da ogsà utviklingen i vare- 
byttet med andre dollarland gikk i samme ret- 
ning, ble resultatet en meget betydelig nedgang 
i OEEC-landenes kommersielle dollarunderskott 
fra første halvàr 1957 til samme periode 1958. 
(Se tabell 1). I tillegg til dette fant det sted 
store amerikanske kapitaloverføringer til Vest- 
Europa; sr1ig var det en sterk vekst i til- 
strømningen av privat kapital som søkte den 
høyere rente i vesteuropeiske land. Alt i alt 
kunne derfor OEEC-landene registrere en meget 
betydelig øking i sine gull- og dollarreserver. 
I løpet av første halvár 1958 økte beholdningene 
av gull og dollar utenfor U.S.A. med i alt 
1,6 milliarder dollar, og en vesentlig del av 
dette falt pa Vest-Europa, i første rekke Stor- 
britannia, Benelux-landene og Sveits. 

Varebyttet mellom de vesteuropeiske land 
innbyrdes har de fleste ârene etter krigen vist 
relativt større øking enn Vest-Europas samlede 
varebytte med andre land. Men i siste halvpart 
av 1957 var det direkte nedgang i volurnet av 

den intereuropeiske handelen; i første rekke 
skyldtes det at Frankrike satte i verk vidt- 
gàende importrestriksjoner, men ogsá i enkelte 
andre land gikk importen noe ned. I første 
halvàr 1958 var det igjen stigning totalt sett 
i volumet av varebyttet mellom OEEC-landene 
innbyrdes, vesentlig fordi Vest-Tyskland fort- 
satte a øke sin import betydelig, men samtidig 
bredte importnedgangen seg til nye land, og 
alt i alt kom volumet av det intereuropeiske 
varebyttet i første halvàr ikke opp pa niváet 
fra samme periode i 1957. Pa eksportsiden var 
det srlig Belgia, Frankrike og Storbritannia 

Fig. 3. 

1956 
1957 1958 

1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 

I alt: 
Eksport 3 061 3 290 3 330 3 238 3 512 3 254 3 176 
Import 3 561 3 978 3 945 3 720 3 830 3 624 3 569 
Importoverskott 500 688 615 482 318 370 393 

Dollaromrâdet: 
Eksport 393 394 425 430 462 410 413 
Import 674 868 845 754 726 659 638 
Importoverskott 281 474 420 324 264 249 225 

Sterlingomrâdet: 
Eksport 714 735 749 751 794 759 722 
Import 841 911 917 817 826 813 811 
Importoverskott 127 176 168 66 32 54 89 
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Kilde: OEEC General Statistics. 

som ble rammet av nedgangen. Handelen med 
ferdigvarer holdt seg best oppe, og viste til dels 
øking, mens det var nedgang for viktige ràvarer 
som kull, metaller og tømmer. 

Betalingsforholdene innen Vest-Europa ble 
ogsà i 1958 regulert gjennom Den europeiske 
betalingsunion (EPU). De dominereride kredi- 
torland, Vest-Tyskiand og Belgia, fortsatte a 
øke sine overskott, mens underskottene steg 
ytterligere for de viktigste debitorlandene Frank- 
rike og Storbritannia. For de to land som inntar 
den mest ekstreme posisjon - Vest-Tyskiand 
og Frankrike - var imidlertid stigningen be-. 
tydelig mindre enn i àrene før. (Se tabell 2). 
Italia forbedret sin posisjon betydelig, mens et 
tradisjonelt kreditorland som Sveits har hatt 
et løpende underskott de siste par ãrene. 

Alt i alt hadde nesten alle land i Vest-Europa, 
med Frankrike som det viktigste unntak, en 
mer eller mindre betydelig øking i sine valuta- 
reserver i 1958. Ved halvàrsskiftet kunne OEEC- 
landenes samlede beholdninger av valuta og 
gull anslâs til om lag 18,5 milliarder dollar, 
dvs. 2,3 milliarder irer enn pa samme tid fore- 
gàende ár. Av hele stigningen falt rundt 1 mil- 
hard dollar pa Vest-Tyskiand. som derved økte 
sin andel av OEEC-landenes valutareserver fra 
30 til 31,5 prosent. Nâr Vest-Europa kunne 
hevde sin betalingsmessige stilling sá godt under 
det internasjonale konjunkturtilbakeslaget, var 
det i ikke liten utstrekning en følge av den 
kraftige bedring i industrilandenes bytteforhold 
som fulgte med prisfallet pa rávarer. For de 
rávareproduserende land selv førte pa den annen 
side prisutviklingen med seg store valutapro- 
blemer, som imidlertid ble lettet ved en bety- 
delig kapitaltilstrømning til industrifattige land. 
Betydningen av a stimulere verdenshandelen 
ved økt kapitaleksport fra industrilandene til 
ràvareproduserende omráder har vunnet stadig 

større forstàelse. Det er pa denne bakgrunn en 
ma se blant annet det vedtak som nylig er gjort 
om en betydelig øking av de finansielle ressur- 
sene til Verdensbanken og Det internasjonale 
pengefond. 

Vest-Europa. 

Konjunkturtilbakeslaget i Vest-Europa i 1952 
ble etterfulgt av en økonomisk ekspansjons- 
periode som i løpet av de fern ârene 1953-1957 
økte det samiede bruttonasjonalprodukt i disse 
landene med 25 prosent og deres industripro- 
duksjon med 40 prosent. De to siste ärene av 
femársperioden ble imidlertid stigningstakten i 
produksjonsframgangen etter hvert svakere, noe 
som i første rekke skyldtes at hensynet til den 
utenriksøkonomiske balanse og til den indre 
økonomiske stabilitet fikk flere og flere land til 
a sette i verk tiltak for a bremse pa aktivitets- 
stigningen. 

Ved inngangen til 1958 hadde det økonomiske 
tilbakeslaget i U.S.A. brakt et nytt usikkerhets- 
moment inn i det vesteuropeiske konjunktur- 
bildet. Det amerikanske tilbakeslaget kunne for 
det første komme til a medføre nedgang i eks- 

porten fra Vest-Europa til U.S.A. For det andre 
kunne det ved at de ràvareproduserende lands 
salgsmuligheter i U.S.A. ble svekket, ogsá fâ 
konsekvenser for disse landenes evne til a kjøpe 
industrivarer fra Vest-Europa. 

Som omtalt i avsnittet om varebytte og be- 

talingsforhold, holdt imidlertid Vest-Europas 
eksport seg meget godt oppe bade til U.S.A 
og til de râvareproduserende omrâder. Likevel 
var produksjonsutviklingen utover i 1958 preget 
av fortsatt avslapning. Oppstihlingen nedenfor 
viser den prosentvise øking i OEEC-landenes 
industriproduksjon fra tilsvarende periode fore- 
gaende ár. 

Overskott (+) eller 
underskott (-) 

Gjennomsnittlig mãnedlig balanseendring 
1957 1958 

1956-57 1957-58 1. halvàr 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 

Storbritannia - 236 - 328 + 6,0 - 133,8 + 1,2 + 56,5 - 31,5 - 30,7 
Frankrike - 975 - 588 - 91,0 - 69,9 - 28,8 - 36,6 - 58,5 - 25,4 
Vest-Tyskland + 1 357 + 854 + 127,0 + 232,6 - 11,4 - 4,1 + 62,3 + 29,4 
Belgia + 19 + 156 - 6,0 - 15,0 + 19,8 + 24,4 + 22,3 + 9,1 
Nederland - 33 + 88 - 2,9 - 30,9 + 48,8 + 0,2 + 10,9 + 26,4 
Sveits - 81 - 188 - 13,6 + 1,1 - 34,2 - 23,4 - 6,2 - 0,3 
Itahia - 99 + 217 - 12,0 + 35,4 + 10,9 + 15,1 + 11,0 + 12,7 
Sverige + 111 - 30 + 9,3 - 3,7 - 1,8 - 6,4 + 2,0 + 4,1 
Norge + 38 - 80 + 2,5 - 6,5 - 1,6 - 9,3 - 8,9 - 5,7 
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Fig. 4. 

De sterke stagnasjonstendensene som kommer 
kiart fram av tallene ovenfor kan bare ha hatt 
liten sammenheng med tilbakeslaget i U.S.A., 
selv om utviklingen der utvilsomt pâvirket 
nringslivets framtidsforventninger ogsà i Vest- 
Europa og derved ble en medvirkende ársak 
til den lagerreduksjon som fant sted i mange land. 
Etter alt a dømme var imidlertid hovedârsaken 

Tabell 3. Diskonto i enkelte OEEC-land. 

til stagnasjonen i Vest-Europas industriproduk- 
sjon landenes egen kontraksjonspolitikk. Men 
iallfalI i noen land ma utviklingen ogsa sees pa 
bakgrunn av at den sterke stigning i investe- 
ringsaktiviteten, som hadde vrt den viktigste 
drivkraft i ekspansjonen, avtok mer og mer etter 
hvert som det viste seg at den effektive etter- 
spørsel etter industrielle ferdigvarer ikke økte 
tilstrekkelig til a sikre full kapasitetsutnytting 
f or tilveksten i kapitalutstyr. 

Imidlertid viste det seg i løpet av 1958 flere 
og flere tegn til at myndighetene i mange land 
begynte a finne tiden inne til a lempe pa bremse- 
politikken. To forhold bidro til a lette en slik 
kursendring i den økonomiske politikk. For det 
første hadde valutasituasjonen jamt over bedret 
seg betydelig. For det andre var prisutviklingen 
i de fleste av landene preget av større stabilitet 
enn pa lang tid. Det kan i denne sammenheng 
ogsâ vre grunn til a nevne at OEEC's minister- 
møte i sommer rettet en forsiktig henstilling til 
medlemslandene om a legge politikken om i mer 
ekspansiv retning. 

Srlig vidtgâende er ikke den justeringen av 
den økonomiske politikk corn hittil har funnet 
sted i vesteuropeiske land. Et uttrykk for at 
penge- og kredittpolitikken jamt over er blitt 
mindre stram er imidlertid de diskontonedset- 
telser som er satt i verk i nesten alle land. 
(Se tabell 3). I en rekke tiLfelle er det videre 
gjennomført lettelser i restriksjonene pa kreditt- 
markedet og i kontrollen med avbetalings- 
handelen. 

De fleste av de tiltak corn er truffet, er av 
den karakter at det ma ta tid før eventuelle 
virkninger av dem viser seg i den økonomiske 
aktivitet. Det er ogsâ ennâ for tidlig til at dt 
nye arnerikanske oppsvinget kan ha hatt merk- 
bar innflytelse pa konjunkturutviklingen i Vest- 
Europa. En skal imidlertid ikke undervurdere 
betydningen av den psykologiske virkning som 
det utvilsomt allerede har hatt at den amen- 

Kilde: International financial news survey (International Monetary Fund). 

1 kvartal 1957 5,7 prosent 
2 

>> 1957 4,8 > 

3. > 1957 4,0 >> 

4. 1957 4,0 > 

1. >> 1958 2,3 
2. >> 1958 0,8 

Utgangen 
av 1957 

1958 

1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 

Storbritannia 
Vest-Tyskiand 
Frankrike 
Belgia 
Nederland 
Sverige 
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kanske økonomi igjen er pa vei oppover. Kiart 
er det, at i alle vesteuropeiske land er nrings- 
livets framtidsforventninger langt mer optimis- 
tiske nàr dette skrives enn de var i første halv- 
part av 1958. Det foreligger ennà bare ufull- 
stendige oppgaver over produksjonsutviklingen 
i Vest-Europa i 3. kvartal 1958. De data som 
er tilgjengelige tyder imidlertid pa at industri- 
produksjonen i en del land er i ferd med a ta 
seg noe opp. I Vest-Tyskiand viste industripro- 
duksjonen, sammenliknet med foregàende ár, 
en litt sterkere oppgang i 3. kvartal enn i 
2. kvartal, og i land som Danmark og Neder- 
land, hvor produksjonen siste vinter là kiart 
under nivàet fra samme tid àret før, har pro- 
duksjonsindeksene for industrien i løpet av 
sommeren og høsten kommet opp pa samme 
nivá som et àr tidligere. Men i visse andre land, 
i første rekke Storbritannia, gàr tendensen frem- 
deles i motsatt retning. 

I det følgende vii utviklingen i de tre land 
som betyr mest i Vest-Europas økonomi, Stor- 
britannia, Vest-Tyskland og Frankrike, bli be- 
handlet mer inngâende. 

I Storbritannia finner vi to domi- 
nerende hovedtrekk i den økonomiske utvikling 
i 1958. Pa den ene side fant det sted en opp- 
siktsvekkende bedring i landets utenriksøko- 
nomi. Pa den annen side begynte industripro- 
duksjonen a vise direkte nedgang fra det nivâ 
som hadde vert opprettholdt nesten uforandret 
i 3 ar. 

Driftsbalansen overfor utlandet viste i første 
halvàr er overskott pa 334 mihioner pund, som 
var mer enn I noe helt ãr tidligere i etterkrigs- 
perioden. I 1957 var driftsoverskottet i første 
halvâr 118 millioner pund og i siste halvâr 
154 millioner. Det meste av bedringen skyldtes 
den gunstige utvikling i varebyttet, som igjen 
I det alt vesentlige var en følge av den meget 
betydelige bedrmg I bytteforholdet. (Se tabell 4). 

Kilde: OEEC General Statistics. 

Tabell 4. Storbritannia. Varebytte med utkzndet. 

Fra første halvàr 1957 til samme tidsrom 1958 
var det en litt større nedgang i eksportvolumet 
enn i importvolumet, men da eksportprisene 
holdt seg uforandret, mens importprisnivâet 
falt med 10 prosent, ble resultatet en nedgang 
i vareimportoverskottet pa 180 millioner pund. 

Resten av sterlingomràdet hadde i ferste 
halvâr 1958 et samlet driftsunderskott som var 
betydelig større enn det britiske overskottet. 
En del av dette ble dekket ved at visse sterling- 
land solgte gull, men langt sterre rolle spilte 
det at Samveldelandene hadde en meget bety- 
delig kapitalimport fra andre land, i forste rekke 
fra U.S.A. Alt i alt ble det av det ytre sterling- 
omráde ikke trukket noe pa den sentrale gull- 
og dollarreserve i London i Iøpet av første 
halvàr, og reserven økte med 287 millioner pund. 

Som det framgàr av tabell 4, viste Storbri- 
tannias vareimportoverskott en stigende ten- 
dens i løpet av de tre første kvartalene av 1958. 
I september kom importoverskottet opp i 60 
millioner pund, som var det høyeste for àret. 
Eksporten til de ràvareproduserende omràder, 
som holdt seg forbausende godt oppe I første 
halvàr, har i den siste tiden vist tendens til 
noe nedgang. Pa den annen side har eksporten 
til andre vesteuropeiske land, som gikk merk- 
bart tilbake tidligere pa àret, tatt seg litt opp 
igjen. Stigningen i sterlingomràdets samlede 
valutareserve fortsatte 1 3. kvartal, men i langt 
svakere grad enn I første halvár. Alt i alt kan 
det ikke regnes med at det eksepsjonelt gode 
driftsresultatet i utenriksøkonomien i første 
halvär vil bli gjentatt i ârets siste halvpart, 
ikke minst ogsà fordi bedringen I bytteforholdet 
sammenliknet med âret før blir av mindre be- 

tydning etter hvert. 
Da den britiske regjering i september 1957 

satte i verk en rekke restriktive penge- og finans- 
politiske tiltak, var det i første rekke av hensyn 
til betalingsbalansen. Det er nà kiart at den 

1957 1958 

1.kv.j2.kv. 3.kv. 4.kv. 1.kv. 2.kv. 3.kv. 

Importverdi, gj.snitt pr. màned Mill. £ 353 347 332 327 311 304 316 
Eksportverdi, > >> 292 294 275 282 287 271 274 
Importoverskott, >> >> 61 53 57 35 24 33 42 
Importvolum 1 kv. 1957 = 100 100 97 95 97 96 94 
Eksportvolum = > 100 102 94 100 97 93 
Importpriser = > 100 100 96 93 90 90 90 
Eksportpriser = >> 100 100 102 101 100 100 100 
Bytteforhold = > 100 100 106 109 111 111 111 
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bedring som har funnet sted i landets utenriks- 
økonomi bare i meget liten grad kan tilskrives 
disse tiltakene. Derimot er det ingen tvil em 
at septembertiltakene ble en effektiv bremse pa 
ettersperselen og derved en vesentlig ársak til 
at industriproduksjonen i landet begynte a vise 
nedgang Ira og med 2. kvartal. Nedenfor er 
vist den prosentvise endring i industriproduk- 
sjonen fra tilsvarende periode âret før. 

Produksjonsnedgangen har hatt smâ virk- 
finger pa sysselsettingen, men en viss stigning 
har det likevel vrt i tallet pa arbeidsløse. I 
oktober var det oppe i rundt en halv million, 
som var det høyeste siden brenselkrisen i 1947. 

De offisielle nasjonalregnskapstall som fore- 
ligger for første halvàr tyder pa at lagerutvik- 
lingen spilte en avgjørende rolle i tilbakeslaget. 
Verdien av lagerøkingen i første halvár 1958 er 
anslàtt til vel 200 millioner pund, dvs. bare noe 
over halvparten sâ meget som i samme periode 
àret før. Det er beregnet at med samme stig- 
ningstakt i lagerøkingen i de to perioder, yule 
volumet av bruttonasjonalproduktet ha vrt 

- uforandret, mens det ná viste en nedgang pa 
1 present Ira første halvàr 1957 til samme 
periode 1958. Den andre viktige minusfaktor 
var eksporten av varer og tjenester, som regnet 
i volum var 3 prosent mindre i første halvpart 
av 1958 enn i samme tidsrom foregáende àr. 
Etterspørselsvirkningen av denne nedgangen er 
beregnet a vre omtrent halvparten sà stor 
som virkningen av lagerutviklingen En tredje 
kontraktiv faktor var en viss nedgang i det 
offentlige konsum. P den annen side steg det 
private konsum med 2-3 prosent, og volumet 
av den private investering i fast kapital viste 
en oppgang pa 3,5 prosent. Nár det gjelder 
investeringsutviklingen, var det imidlertid ye- 
sentlige ulikheter mellom forskjellige sektorer. 
Boligbyggingen falt betydelig, og det var ogsa 
en merkbar nedgang i industriens investeringer; 
økingen falt serlig pa varehandel og jordbruk. 

De kvartalsvise nasjonalregnskapstall viser at 
utviklingstendensen i løpet av første halvár 
pekte klart nedover for alle nasjonalproduktets 
hovedkomponenter, og etter alt a dømme fort- 
satte den samme tendensen a gjøre seg gjel- 
dende i 3. kvartal. Det ser blant annet ut til 
at lagerekingen da stoppet opp og kanskje gikk 
over til lagerreduksjon. 

Imidlertid er det nâ klart at de britiske myn- 
digheter er i ferd med a legge om sin økono- 
miske politikk i mer ekspansiv retning. Offisielle 

uttalelser fra regjeringshold er ikke lenger preget 
utelukkende av omsorg for prisstabilitet og til- 
liten til pundet; nødvendigheten av fly produk- 
sjonsframgang blir sterkere understreket enn før. 
Pa en rekke omrâder er det satt i verk tiltak 
som lemper pa den restriktive politikk. Diskon- 
toen er satt ned fire ganger i 1958; utover høsten 
f alt kredittrestriksjonene og kontrollen med av- 
betalingshandelen bert; investeringsstoppen i 
den offentlige sektor gjelder ikke lenger; im- 
portiestriksjonene overfor dollaromràdet er i 
stor utstrekning opphevét. 

Nar dette skrives, peker de viktigste indika- 
torer for den økonomiske aktivitet fremdeier 
nedover. Likevel samstemmer den siste tideiis 
rapporter Ira Storbritannia i det syn at de nye 
tendensene i den indre økonomiske politikk, 
sammen med konjunkturoppsvinget i U.S.A., 
har ført til betydelig større optimisme I nrings- 
livets framtidsforventninger, og derved skapt 
et psykologisk grunniag for ny aktivitetsøking. 
Biant annet kan nevnes at i en undersøkelse 
foretatt i oktober av det britiske industrifor- 
bund, ga 35 present av de bedriftslederne som 
ble spurt, uttrykk for storre optimisme enn fire 
maneder tidligere. Det er etter hvert ogsa visse 
tegn som tyder pa at den økende optimisme 
har et reelt grunniag. Sent pa hnsten ble det 
saledes meldt om et meget kraftig oppsving i 
etterspørseien etter mange varige forbruksar- 
tikler, noe som ma sees i sammenheng med 
frigjøringen av avbetaiingshandelen og de meget 
lette avbetalingsviikar som na gjelder i de fieste 
bransjer. Fra 2. til 3. kvartal fant det sted en 
merkbar øking i volumet av innviigede bygge- 
løyver til industrien, og denne oppgangen var 
desto mer oppmuntrende fordi det enna var 
gatt for kort tid til at den kunne vre et resultat 
bare av de lettelser som var gjennoniført pa 
kredittmarkedet. Ordretilgangen til maskinindu- 
strien gikk I ortsatt ned i oktober, men i svakere 
tempo enn tidligere. Det ma imidlertid tilføyes 
at ifolge en undersekelse som ble foretatt sent 
pa høsten, regnet industrien enna med forholds- 
vis betydelig mindre investeringsutgifter i 1959 
enn i 1958. 

De prognoser som foreligger nar dette skrives, 
regner stort sett med at det til over nyttâr 
ma ventes fortsatt nedgang i produksjonen og 
stigning i tailet pa arbeidsløse, men at det skulle 
vre bra muligheter for et omsiag tidlig pa 
aret 1959. Drivkraften synes i første omgang 
a matte bli det kraftige oppsving i konsum- 
etterspørselen, som ogsa vii influere pa lager- 
utviklingen De offentlige utgifter bade til kon- 
sum og investering ventes a øke. Det svakeste 
punkt er for oyeblikket den private industriens 
investering I anlegg og maskiner, men ikke 
minst pa bakgrunn av den siste tidens gunstige 
konsumutvikling, skulle det kunne ventes at 

4. kvartal 1957 + 1,8 prosent 
1. > 1958 + 0,9 >> 

2. >> 1958 2,0 
3. >> 1958 4,3 >> 



ogsâ investeringsviljen i denne sektor vii ta seg 
opp etter hvert. 

I V e s t - T y s k 1 a n d regnes det etter fore- 
løpige anslag med at bruttonasjonalproduktet i 
1958, i faste priser, vii vise en øking pa 3-3,5 
prosent sammenliknet med âret før. Det er en 
vekstrate som fremdeles er blant de høyeste i 

Vest-Europa, men som er betydelig svakere enn 
i de nrmest foregâende àrene (se tabeil 5). 
Industriproduksjonen iâ i gjennomsnitt for de 
tre første kvartaler av 1958 knapt 2,5 prosent 
høyere enn i samme tidsrom âret før. Det var 
en mindre produksjonsøking enn i noe tidligere 
âr etter krigen. Stagnasjonstendensene viste seg 
sriig tydelig i 2. kvartai, da produksjonsstig- 
ningen i industrien stoppet nesten heit opp. 
Produksjonsoppgaver fra 3. kvartal tyder imid- 
lertid pa at stigningstakten tiltok igjen i siste 
haivdei av âret. Oppstiliingen nedenfor viser 
den prosentvise stigriing i industriproduksjonen 
fra tilsvarende periode foregáende àr. 

Det har vrt stagnasjon og til dels nedgang 
i produksjonen av ikke-varige forbruksartikler. 
Derimot har investeringsvareproduksjonen vist 
stigning siden begynnelsen av 1958, og det 
samme gjeider stort sett produksjonen av varige 
forbruksartikler. Srlig bemerkeisesverdig var 
framgangen i bilindustrien, som fra 1957 tii 1958 
økte sin produksjon med rundt regnet en fjerde- 
part. 

Bade i 1957 og 1958 var veksten i nasjonai- 
produktet i sin heihet et resultat av økt pro- 
duktivitet, idet sysseisettingsøkingen ble opp- 
veid av forkorting i arbeidstiden, først og fremst 
ved at industrien i lepet av disse to ârene gikk 
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over fra 48 til 45 timers arbeidsuke. Den lavere 
vekstrate i produksjonen ma sees biant annet 
pa denne bakgrunn. Men etterspørselsutvik- 
lingen har iikevei vrt av størst betydning 

Den viktigste ekspansive faktor i 1957 var 
det sterkt stigende eksportoverskott. I første 
haivár 1958 stabiliserte imidlertid eksportover- 
skottet seg pa omtrent samme nivâ som i siste 
haivär âret fer; den uteniandske etterspørsei, 
i forste rekke etter kapitalvarer, viste da en 
merkbar nedgang. Etter de foreiøpige anslag 
som foreligger regnes det med at eksportover- 
skottet for hele 1958 vii bli 12 prosent mindre 
enn foregâeride i.r. Dette forutsetter imidlertid 
en langt større nedgang i eksportoverskottet i 

siste haivâr enn de oppgaver som nâ foreligger 
for 3. kvartai gir grunn til a vente. I september 
nâdde sáiedes volumet av vareeksporten et nytt 
rekordnivâ, og det ser ná nrmest Ut til at 
arets samiede eksportoverskott kan komme til 
a vise litt stigning sammeniiknet med 1957. 
Men i aile tiifelie vii den ekspansive virkning 
av eksportoverskottet bii langt mindre enn i de 
to foregaende arene. 

Det sterkt stigende offentlige konsum har 
vrt en ekspansiv faktor av en viss betydning 
i begge de to siste ârene. I den totaie etter- 
sporsel betyr likevel dette relativt lite. Det 
private konsum har i to ar pa rad steget svakere 
enn nasjonalproduktet. Dette henger biant annet 
sammen med en betydeiig øking i den private 
sparing, som har absorbert en stor del av inn- 
tektsstigningen. Avsiapningen i den private 
konsumetterspersei i 1958 rammet sr1ig de 
ikke-varige forbruksgoder. Etterspørseien etter 
varige forbruksartikier tok seg merkbart opp 
utover sommeren og høsten. 

Investeringen i fast kapitai, som hadde vrt 
den viktigste drivkraft i ekspansjonen de nr- 
mest foregaende árene, viste nesten ingen øking 
i 1957. Fra váren 1958 bie det imidiertid en 

Kilde: Economic conditions in member and associated countries of the OEEC: Federal Republic of 
Germany. 

1955 1956 1957 Anslag 1958 

Privat konsum + 9,4 + 8,7 + 4,6 + 3 
Offentiig konsum + 2,2 + 1,0 + 6,8 + 10 
Bruttoinvestering i fast kapital + 18,6 + 7,3 + 0,3 + 4 
Eksportoverskott - 10,2 + 37,5 + 15,6 - 12 

Bruttonasjonaiprodukt + 11,8 + 6,4 + 5,0 + 33,5 

4. kvartai 1957 5,9 prosent 
1. s 1958 3,9 ,> 

2. >> 1958 1,1 >> 

3. s 1958 2,1 >> 

Tabell 5. Vest-Tyskiand. Bnatonasjonalprodukt etter anvendelse. Prosentvis endring a foregdende dr 
(faste priser). 
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forholdsvis betydelig stigning i investeringsakti- 
viteten sammenliknet med àret før, og for tiden 
er utvilsomt investeringen det viktigste ekspan- 
sive element i den vest-tyske økonomi. Inves- 
teringsvirksomheten ble influert blant annet av 
at penge- og kredittpolitikken etter hvert ble 
mindre stram. Det kan synes noe usikkert om 
den økende investeringsvirksomhet kan holdes 
oppe hvis den ikke blir stimulert av sterkere 
innenlandsk konsumetterspørsel eller en bedring 
i utlandets etterspersel. Sent pa høsten ble det 
imidlertid meldt om tegn til enda større in- 

vesteringsvilje hos nringslivet, og de prognoser 
som nâr dette skrives foreligger for tiden fram- 
over, er i det hele preget av atskillig sterre 
optimisme enn tidligere pa àret. 

I F r a n k r i k e har det i de siste 4-5 
àrene foregâtt en eksepsjonell økonomisk eks- 
pansion. I perioden 1954 1957 økte landets 
industriproduksjon med gjennomsnittlig 10 pro- 
sent om àret og bruttonasjonalproduktet med 
om lag 5 prosent pr. àr. Srlig I de to siste 
árene av perioden førte imidlertid aktivitets- 
ekingen med seg en betydelig prisstigning, og 
en meget sterk øking i underskottet pa drifts- 
balansen, som reduserte valutabehoidningene 
fra 2,1 milliarder dollar i begynnelsen av 1956 
til 0,8 milliarder ved utgangen av 1957, og 
gjorde landet svrt avhengig av utenlandske 
lan og kreditter. Sommeren 1957 ble det derfor 
satt i verk vidtgàende importrestriksjoner, og 
det ble innfert eksportpremier og importav- 
gifter som i realiteten betydde en devauering 
av francen. Penge- og kredittpolitikken ble ogsâ 
strammet til. Disse tiltakene førte til en merk- 
bar bedring i utenriksøkonomien I siste halvâr 
1957, men situasjonen forverret seg pa ny i 
første halvâr 1958, da importen igjen viste sterk 
stigning. Oppstillingen nedenfor viser utvik- 
lingen i vareirnportoverskottet regnet i gjennom- 
snitt pr. màned. 

halvâr 1957 44 milliarder frcs. 
>> 1957 19 

1. >> 1958 37 >> >> 

kvartal 1958 15 >> 

Som tallene viser, inntrafl det i 3. kvartal 
igjen en kraftig nedgang i vareimportover- 
skottet. Det skyldtes I første rekke at importen 
gikk ned, og dette ma sees i sammenheng med 
at det fm vàren av begynte a vise seg tegn til 
en viss avslapning i den økonomiske aktivitet. 
Den nye tendensen kommer til merkbart ut- 
trykk i produksjonsindeksen for industrien, som 
viser følgende prosentvise endring sammenliknet 
med tilsvarende perioder et àr tidligere: 

I september là indeksen om lag 4,5 prosent 
over nivâet til samme tid aret før. Selv om 
stigningstakten har avtatt betydelig pa et halvt 
àr, ligger den imidlertid fortsatt betydelig over 
det som andre vesteuropeiske land kan oppvise. 

Etter de foreliggende rapporter a dømme, 
gjorde det seg først gjeldende en viss avslap- 
ning I det tidligere sterke etterspørselspresset 
overfor konsumvarer, og det ser ut til at dette 
blant annet kan ha hatt sammenheng med pris- 
og lsnnsutviklmgen. Pa tross av at prisnivàet 
var reiativt stabilt fra tidlig pa àret i 1958, 
viste levekostnadene sammeniiknet med àret 
før en betydelig større stigning enn lønnsmot- 
takernes inntekter. 

Investeringsvirksomheten holdt seg lenge pa 
et vel sà høyt nivà som àret før, men utpà 
høsten bie det meldt om tegri til avslapning i 

etterspørseien ogsà pa dette omràde. Meget tyder 
pa at nringslivets investeringsviije ble influert 
av blant annet den politiske usikkerhet i landet 
i forbindelse med forfatningsavstemningen og 
valgene til ny nasjonalforsamling, og av usik- 
kerheten nàr det gjelder den økonomiske poll- 
tikk regjeringen vii følge. 

Sent pa høsten var det visse tegn til at ogsà 
de franske myndigheter vii sin inn pa en mindre 
restriktiv politikk. Det ble truffet tiltak for a 
stimnulere konsumetterspørselen, blant annet ved 
a lette avbetalingshandelen, og en diskontoned- 
setting i oktober tas som et uttmykk for at det 
kan ventes lettelser i kredittilstramningen. Sam- 
tidig syntes eksporten ta seg noe opp. De 
prognoser som foreligger Mr dette skrives, regner 
med fortsatt avslapning i ârets siste mâneder, 
men det em iite som tyder pa at produksjons- 
framgangen vil stoppe helt opp, og mulighetene 
for et nytt oppsving i forhoidsvis nr framtid 
regnes alt i alt for gode. 

Sambandsstatene. 

Konjunkturnedgangen i U.S.A., som satte inn 
pa sensommeren 1957, ble sterkere enn noe av 
de tidligere tiibakeslagene I etterkrigstiden, men 
ogsà av kortere varighet. Industriproduksjonen 
nàdde bunnpunktet i april 1958, da den sesong- 
justerte pmoduksjonsindeks là 13 prosent lavere 
enn da nedgangen satte inn i august aret før. 
Stalproduksjonen alene hadde fait med 40 pro- 
sent. Bruttonasjorialproduktet, beregnet pa a- 
basis I løpende priser, gikk ned med ye! 5 prosent 
fra 3. kvartal 1957 til 1. kvartal 1958, og ned- 
gangen i det totale produksjonsvolum var enda 
noe større, da prisene steg iitt i løpet av dette 

4. kvartal 1957 9,2 prosent 
1. >> 1958 10,6 >> 

2. 1958 8,4 > 

3. > 1958 6,4 >> 



Kilde: Economic indicators. 
1 Beregnet pa àrsbasis og korrigert for sesongvariasjoner. 

tidsrommet. Tallet pa arbeidsløse i vârmânedene 
1958 var oppe i betydelig over 5 millioner; det 
var nrmere dobbelt sá mange som ett âr tid- 
ligere og det høyeste tallet i etterkrigstiden. 
Det kan nevnes til sammenlikning, at under det 
amerikanske tilbakeslaget i 1953-54, som varte 
i mer enn et âr, gikk industriproduksjonen ned 
med rundt 10 prosent og nasjonalproduktet med 
3 prosent. 

Som det framgãr av tabell 6, inntraff det en 
stagnasjon i den private investeringsaktiviteten 
allerede fra begynnelsen av 1957, og dette ma 
igjen sees pa bakgrunn av at en sterk øking i 
kapitalutstyret i de nrmest foregâende árene 
hadde fert til overskottskapasitet pa enkelte 
omrâder. I denne sammenheng kan det vre 
grunn til a peke pa at det i U.S.A. i de siste 
8-10 ârene etter alt a dømme har funnet sted 
betydningsfulle endringer i konsumetterspør- 
selen. Den prosentvise fordeling av det samlede 
private konsum pa de tre hovedgrupper varige 
forbruksgoder, ikke-varige forbruksgoder og tie- 
nester har utviklet seg slik: 

Tabell 6. Sambandsstatene. Bruttonasjonalproduktet etter anvendelse. 
Milliarder dollar i kpende pricer.1 

Like etter krigen var det en betydelig for- 
skyvning i sammensetningen av konsumet Ira 
tjenester over til bade varige og ikke-varige 
forbruksartikler. Av de sterkt stigende private 

rdensøkonomien. 

konsumutgifter siden 1950 har imidlertid en 
relativt sett større og større del gatt til kjøp 
av tjenester, mens det har vrt en tilsvarende 
relativ tilbakegang for ikke-varige forbruks- 
goder, og de varige forbruksarttklers andel av 
det samlede konsum liar holdt seg praktisk talt 
uforandret. Det ser ut til at etterspørselen etter 
ferdige forbruksvarer ikke har steget hurtig nok 
til a sikre full kapasitetsutnytting under de 
siste .renes store utvidelser av produksjons- 
apparatet i forbruksvareindustrien. 

a tross av stagnasjon i den private inves- 
tering i fast kapital i de tre første kvartalene 
av 1957, fortsatte bruttonasjonalproduktet a 
stige (se tabell 6). Drivkraften var først og 
fremst det økende private konsuin, men sam- 
tidig hadde U.S.A. i denne perioden et eksport- 
overskott som var langt sterre enn noen gang 
fer i etterkrigstiden. I siste kvartal 1957 falt 
imidilertid verdien av bruttonasjonalproduktet, 
og nedgangen ble enda sterkere i 1. kvartal 1958. 
Stagnasjonen i de private investeringer ble da 
avløst av direkte tilbakegang, og eksportover- 
skottet ble pa det nrmeste eliminert, men den 
viktigste kontraktive faktor var lageravvik- 
lingen, som beregnet pa ársbasis var oppe i 
9-10 milliarder dollar i 1. kvartal. I ekspansiv 
retning virket de stigende offentlige utgifter til 
kjøp av varer og tjenester, men nâr konjunktur- 
nedgangen ikke he enda sterkere enn tilfellet 
var, skyldtes det først og fremst at det private 
konsum holdt seg godt oppe. tet var riktignok 
en kraftig nedgang i konsumet av varige for- 
bruksgoder, som falt med 10 prosent fra 3. 
kvartal 1957 til 1. kvartal 1958, men dette ble 
bort imot oppveid av den fortsatte konsum- 
øking for tjenester. Det som holdt de samlede 
private inntekter oppe, pa tross av en ikke ube- 
tydelig nedgang I ervervsinntektene, var i første 
rekke høyere priser pa jordbruksprodukter, økte 

Varige 
Ikke- 
varige Tjenester 

1939 10 52 38 
1948 13 55 32 
1951 14 53 33 
1954 14 50 36 
1956 14 49 37 
1957 14 48 38 
1958, 1. kvartal 13 49 38 
1958, 2. kvartal 12 49 39 

1957 1958 

1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 

Privat konsum 279,8 282,5 288,3 287,2 286,2 288,3 292,0 
Privat investering i fast kapital 64,8 64,2 64,6 63,8 59,2 57,2 58,6 
Privat lagerendring 1,1 2,9 2,2 -2,3 -9,5 -8,0 -4,0 
Offentlige kjep av varer og 

tjenester 86,4 87,5 87,0 88,3 89,5 90,9 93,0 
Eksportoverskott 4,2 4,2 3,6 1,9 0,5 0,5 0,5 

Bruttonasjonalprodukt 436,3 441,2 445,6 438,9 425,8 429,0 440,0 
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stønader til arbeidsløse og veteraner og andre 
sosiale ytelser. 

Ut pa vâren kom det et skarpt omsiag i 
aktivitetsutviklingen, og i det neste halve âret 
fortsatte oppsvinget med uvanlig hurtighet og 
styrke. Den sesongkorrigerte produksjonsindeks 
for industrien viste fra april til oktober en stig- 
ning pa 9-10 prosent og tok derved igjen mer 
enn tre femteparter av den tidligere nedgangen 
fra toppnivâet 1 1957, og framgangen gjorde seg 
gjeldende i alle viktigere industrigrener. Brutto- 
nasjonalproduktet økte noe allerede i 2. kvartal, 
og i 3. kvartal var det igjen oppe i en àrsrate 
pa 440 milliarder dollar, dvs. knapt 1,5 prosent 
under rekordnivâet fra 3. kvartal âret for. 

Etter alt a domme var lagerutviklrngen en 
avgjorende faktor ogsâ ved dette siste omsiaget. 
Lageravviklingen i 2. kvartal var ennâ meget 
stor, men betydelig mindre enn kvartalet for. 
For 3. kvartal sett under ett var lageravvik- 
lingen beregnet pa ãrsbasis redusert til det halve 
av hva den var foregáende kvartal, og meget 
tyder pa at lageravviklingen mot slutten av 
3. kvartal kom langt pa vei til a stoppe opp. 
Den private investering i fast kapital viste opp- 
gang i 3. kvartal. Det ser ut til a ha funnet 
sted en betydningsfull endring I nringslivets 
investeringsplaner; en oversikt i juni viste at 
industrien ventet fortsatt nedgang i utgiftene 
til maskiner og nyanlegg til Ut i 1959, men den 
tilsvarende septemberoversikt viste uforandret 
utgiftsniva fra 2. til 3. kvartal og en viss stig- 
ning I 4. kvartal. Dessuten okte den private 
boligbyggingen betydelig; tallet pa igangsatte 
bygg i augustseptember var større enn pa 
nesten 3 âr. Det private konsum viste fly opp- 
gang allerede i 2. kvartal, og i 3. kvartal l 
det godt over det tidligere rekordnivaet fra til- 
svarende kvartal âret før. 

Nâr dette skrives, foreligger det ingen anslag 
over bruttonasjonalproduktet i ârets siste kvar- 
tal, men det synes a vre en alminnelig opp- 
fatning at nasjonalproduktet da nâdde et nytt 
rekordniva. Det regnes med en viss oking igjen 
i den private investering bade i fast kapital 
og i lager. I begynnelsen av november var 
kapasitetsutnyttingen i stâlindustrien kommet 
opp i 75 prosent, og det ble da meldt om sti- 
gende ordretilgang ogsá fra investeringsvare- 
industrien. For konsumutviklingen i ârets siste 
màneder ble publikums mottakelse av de nye 
bilmodellene betraktet som en srlig viktig 
faktor, og de meldinger som foreligger tyder pa 
betydelig storre bilettersporsel enn i fjor høst. 
I forste uke av november kom bilproduksjonen 
opp pa et nivà som var det høyeste siden 
februar. Det er ogsá meldt om okt ettersporsel 
etter forskje!lige andre varige forbruksartikler; 
for enkelte av dem l omsetningen sent pa 
hosten til og med hoyere enn under konjunktur- 

toppen âret for. Nár det gjelder ikke-varige 
konsumartikier, som ble minst rammet av depre- 
sjonen, har produksjonen pa I lere omrâder alle- 
rede satt nye rekorder. 

Den sterke produksjonsstigningen fra vâren 
1958 var fulgt av oking i sysselsettingen og i 

den gjennomsnittlige arbeidstid, men i var- og 
sommermânedene fortsatte arbeidsloysa a ligge 
pa et meget hoyt niva. Ti! tross for at 
tallet pa arbeidsløse absolutt sett gikk noe ned 
fra juni, var arbeidsloyseprosenten sà sent som 
i august den høyeste for âret. I september inn- 
traff imidlertid en avgjorende bedring ogsà pa 
dette omrade; tallet pa arbeidsiose gikk da ned 
med 600 000 sammenliknet med màneden I or, 
og dette var dobbelt sa meget som den vanlige 
sesongmessige nedgang. Likevel hadde syssel- 
settingsokingen til ut pa hosten vart relativt 
sett langt mindre enn produksjonsstigningen, 
og dette ma forst og fremst ha sammenheng 
med at det har funnet sted en betydelig produk- 
tivitetsøking innenfor industrien. 

Konjunkturutsiktene. 

I Sambandsstatene synes det nâ 
klart at de ekspansive kreftene har overtaket, 
og at oppsvinget vil fortsette inn i 1959. Nar 
det gjelder farten i den fortsatte aktivitetsstig- 
ningen, har en imidlertid a gjore med visse 
usikkerhetsmomenter. Framgangen hittil har 
vrt sa hurtig og sterk at den tradisjonelle 
frykten for en inflasjonistisk utvikling har fttt 
fly nring. De stigende offentlige utgifter har 
vrt et viktig ekspansivt element i amerikansk 
okonomi det siste aret, men det er tegn som 
tyder pa at det har begynt a gjore seg gjel- 
dende en viss bekymring overfor størrelsen pa 
det potensielle underskott pa statsbudsjettet, 
og dette kan komme til a resultere i at den 
ekspansive virkning av finanspolitikken etter 
hvert vil bli mindre sterk enn den var i 1958. 
Det samme gjelder kredittpolitikken. Federal 
Reserve Board har allerede vist seg a vre inn- 
stilt pa tiltak for a bremse aktivitetsstigningen; 
saledes ble diskontoen satt opp to ganger I 

lopet av hosten. Tilstramningen pa kreditt- 
markedet kan blant annet fore til nedgang i 
byggevirksomheten som var meget hoy i 1958. 

Et enda viktigere moment er at det i mange 
bransjer av industrien enná finnes en betydelig 
unyttet kapasitet, og en oking i ettersporselen 
kan derfor i ganske stor utstrekning møtes med 
det eksisterende produksjonsapparat. Dette kan 
i første omgang legge en demper pa investerings- 
lysten. P den annen side gjor det seg gjeldende 
en sterk tendens til modernisering av eksiste- 
rende kapitalutstyr. Det bor ogsâ nevncs i 

denne sammenheng at nringslivets framtids- 



forventninger nä jamt over synes a vre preget 
av betydelig optimisme. 

Lagerravviklingen stoppet opp i september. 
Det regnes nâ med ny iagerøking, men det kan 
ta noen tid før den igjen vii utgjøre et ekspan- 
sivt element av vesentiig betydning. For en tid 
framover ser det Ut til at det private konsum 
vii bli den viktigste faktor i det amerikanske 
konjunkturoppsvinget. Selv om arbeidsiøysa 
fremdeles er stor og troiig ikke med det 
første vii komme ned igjen pa niv.et fra 
før tilbakeslaget, synes den private inn- 
tektsutviklingen a gi grunniag for øking i for- 
bruket. De private inntekter er nà rekordhøye; 
og de vii etter alt a dømme fortsette a stige, 
først og fremst som følge av nye iønnsforhøy- 
elser og økte inntekter i jordbruket etter rekord- 
høsten i 1958. Prisene har vrt stabile den siste 
tiden. Etter hvert kan det ventes at de igjen 
vii begynne a stige, men det vii sannsynligvis 
ikke skje sà ienge det finnes betydeiige reserver 
av unyttet arbeidskraft og kapitalutstyr. 

Senhøstes var det tegn til at den uvanlig 
sterke stigningstakten under første fase av det 
amerikanske oppsvinget var i ferd med a 
svekkes. Alt i ait er det meget som tyder pa 
at konjunkturutviklingen i U.S.A. i den nr- 
meste tiden framover vii vre preget av relativt 
jamn, men moderat aktivitetsstigning 

I V e s t - E u r o p a er stagnasjonstenden- 
sene fremdeles tydelige. Men i fiere land ser 
det ná ut til at produksjonen holder pa a ta 
seg opp igjen, og ogsá i land der kontraksjonen 
ennâ fortsetter, i første rekke i Storbritannia, 
regnes det jamt over med et omslag i forholdsvis nr framtid. Det kan imidlertid vre grunn 
til a vente at tempoet i framgangen iallfali i 
første omgang vii bli noksa moderat. Lager- 
utvikimgen vii vre av stor betydning; ten- 
densen her syntes ennã sent pa høsten a variere 
temmelig meget fra land til land. Ved ut- 
gangen av 1958 sá det i de fleste vesteuropeiske 
land ut tii at den høye konsumettersporselen, 
etter en avslapning tidligere pa âret, igjen var 

2 - Okonomisk utsyn. 
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butt den viktigste ekspansive faktor i økono- 
mien. Imidiertid finnes det mange steder en 
betydelig unyttet produksjonskapasitet, og dette 
kan komme tii a forsinke en øking i investerings- 
aktiviteten. Meget vii her avhenge av den øko- 
nomiske politikk som vii bli ført. Jamt over 
ser det ut til at det holder pa a skje en justering 
av poiitikken i mer ekspansiv retning; i deane 
sammenheng kan det vre grunn til a peke pa 
at den unyttede kapasitet ogsa er en garanti 
for at den indre ekspansjon ná troiig kan drives 
temmelig iangt før infiasjonen igjen blir en fare. 

Ogsá utenriksokonomiske faktorer peker i ret- 
ning av moderat fart i en ny konjunkturopp- 
gang i Vest-Europa. Opprettelsen av det euro- 
peiske feliesmarked kan virke stimulerende for 
medlemsiandene, men det er usikkert hvilke 
konsekvenser det kan fa for de land som blir 
stâende utenfor. Og like lite som det amen- 
kanske tilbakeslaget førte til noen direkte og 
sterk nedgang i Vest-Europa, like iite kan det 
nâ ventes at oppsvinget i U.S.A. til a begynne 
med vii bety noen sriig kraftig stimulans for 
den vesteuropeiske økonomi. Vest-Europas eks- 
port til U.S.A. bestar for en stor del av kapitai- 
varer, og før de amerikanske investeringene tar 
seg sterkere opp, vii denne eksporten trolig ikke 
øke meget. Det ma ogsa ta en viss tid før en 
eventueli bedring i etterspørsel og priser pa 
rávaremarkedene kan styrke de ravareprodu- 
serende lands importevne i vesentlig grad. 
Meget tyder pa at farten i et kommende opp- 
sving i Vest-Europa vii avhenge i ikke iiten 
grad av hvor hurtig det kan komme fly kraft 
i de industrifattige lands etterspørsei etter vest- 
europeiske eksportartikler, og a stimulere denne 
etterspørselen synes a matte bii et viktig ledd 
i industrilandenes økonomiske politikk i tidert 
framover. De mange planer som i det siste er 
framlagt med sikte pa a øke kapitaltilførslene 
til industrifattige land bade pa internasjoriai 
og bilateral basis, tyder ogsa pa at betydningen 
av en slik poiitikk vinner stadig storre for- 
stãelse. 



Vareomsetningen med utlandet. 

Handelspolitikken. 

De konsoliderte norske toliinnrømmelser under 
Generalavtalen om tolitariffer og handel (GATT) 
vii bli opprettholdt for en treársperiode som 
utløper 1. januar 1961. For Norge er nâ toll- 
satsene for grovt regnet 55 prosent av importen 
(uten skip) bundet under GATT. Dersom den 
tolifrie import utover GATT-bindingene opp- 
rettholdes, vii Norges tolimessige handiefrihet 
i praksis vre begrenset til 20 prosent av im- 
porten. Den del av Norges eksport som er toll- 
beiagt og GATT-bundet, utgjør nrmere 50 pro- 
sent av totaleksporten. 

Det bie ikke i 1958 foretatt srlig store end- 
ringer av tolisatsene. I Okonomisk utsyn over 
áret 1957 bie det nevnt at den sâkalte maskin- 
anmerkning ble deivis gjeninnført fra 1. januar 
1957. Fra 1. juli 1958 er ogsa maskiner til bruk 
i gruveindustrien tatt med i anmerkningen. 
Dette vil si at slike maskiner kan innføres toll- 
fritt dersom rnaskiner med omtrent tiisvárénde 
yteevne ikke blir framstilt innenlands. 

Finans- og tolldepartementet har iagt fram 
forsiag om teknisk revision av tolitariffén pa 
basis av den sákalte Bryssel-nomenkiatur. Denne 
er et internasjonalt rammeskjema for oppstifling 
av varer i toiltariffer. De nàvrende toilposi- 
sjoner vii bli overført til den nye tariff uten 
at de enkeite tollsatser blir endret. Dersom 
Stortinget godtar forslaget, vii den nye tariff 
bii tatt i bruk fra 1. januar 1959. Samtidig vii 
statistikken over utenrikshandelen bli iagt om. 
Endringen vii fore til at det innen mange vare- 
grupper blir en bedre spesifikasjon av de en- 
kelte varer. 

Arbeidet med a frigjore handelen for kvanti- 
tative restriksjoner har fortsatt. Med de utvi- 
delser som trâdte i kraft 1. april 1957 og 1. 
januar 1958, omfatter importfrilisten i alt 81 
prosent av den totaie private importen fra fri- 
listeomràdet i 1948. Importen av skip er da 
regnet med. Dersom skip holdes utenfor bereg- 
ningsgrunnlaget, blir frilisteprosenten 93. Fra 
1. juli 1956 har Norge ogsá hatt en doilarfri- 
liste, som na omfatter Ca. 86 prosent av den 
private import fra Sambandsstatene og Canada 
(pa basis av importen i 1953). 

For importen av poteter, frukt, bar, grønn- 
saker, levende planter og plantedeler er det i 
jordbruksavtaien for 1. juli 1958 til 30. juni 
1961 tatt inn bestemmelser om nyordning av 
reguleringen. Med hjemmel i by av 22. juni 

Vareomsetningen med utlandet. 

Norge. 
U tenriksokonomien. 

1934 om midlertidig innførselsforbud har Land- 
bruksdepartementet fátt fullmakt til a treffe 
bestemmelser om forbud mot innførsei av disse 
varer (se avsnittet cm cJordbruk>). 

Fra 1. mars 1958 er eksportfrilisten blitt be- 
tydelig utvidd. Det regnes med at den ná om- 
fatter ca. 80 prosent av Norges eksport til fri- 
listeomrädet basert pa eksporten i 1954. Før 
den siste utvidelsen var frilisteprosenten om lag 
47. Eksportfrilisten omfatter stort sett EPU- 
landene og dollaromrádet. 

Systemet med tosidige avtaler er fortsatt 
butt oppretthoidt i stor utstrekning. Som tid- 
ligere har enkelte avtaler en rent generell ka- 
rakter, mens det i andre er fastsatt kvoter for 
varebyttet. 

I september la Det nordiske okonomiske sam- 
arbeidsutvaig fram en tiileggsrapport til den 
hovedrapport som ble framlagt i 1957. Tilleggs- 
rapporten inneholder forslag til et nordisk mar- 
ked pa de vareomrader som ikke gikk inn i 

den plan for Ca. 80 prosent av den nordiske 
samhandelen som ble publisert i hovedrapporten. 
I tilleggsrapporten er det dessuten gjort rede 
for den aktuelie stilling i forhandlingene om et 
vesteuropeisk frihandelsomráde ved maneds- 
skiftet juliaugust 1958. Pa denne bakgrunn 
er det framfort en rekke synspunkter pa f or- 
hoidet meliom det nordiske marked og et even- 
tuelt frihandelsomrade. 

Samarbeidsutvalgets hovedrapport og tilleggs- 
rapport ble behandlet av Nordisk rad ved dets 
sesjon i Oslo i november 1958. Rádet tok ikke 
noen endelig beslutning med hensyn til spørs- 
mâlet om opprettelse av et nordisk marked, 
men vedtok en henstilling til regjeringene om 
atde pa grunnlag av ekspert-rapportene og I 

kontakt med Nordisk rád tar opp forhandlinger 
om formene for det nordiske økonomiske sam- 
arbeidet, slik at saken - nár forutsetningene 
for en avgjørelse foreligger - kan forelegges 
parlamentene. Radet vedtok ogsa en resolusjon 
som ünderstreket den store betydningen av at 
forhandlingene om et europeisk frihandelsom- 
ráde snarest mulig forer til positive resultater. 

Den samlede vareomsetning med utlandet. 
Den samlede vareinnførsel viste en svak verdi- 

stigning fra januarseptember 1957 til samme 
tidsrom i 1958, mens det samtidig bie registrert 
en forholdsvis stor nedgang i verdien av den 
samlede vareutførsei. 

Vareinnførselen økte med om lag 20 mill. kr. 
eller 0,3 prosent. Stigningen skyldes den store 



skipsinnforselen i 1958, sr1ig i mànedene 
april, mai, juli og september. Verdien av inn- 
førselen av andre varer sank med 524 miii. kr. 
eller 9 prosent. Over halvparten av deane ned- 
gangen falt pa 2. kvartal, da innførselsverdien 
utenom skip var over 13 prosent lavere i 1958 
enn i 1957. Relativt minst nedgang viste tallene 
for 3. kvartal, da innførselsverdien var om lag 
5 prosent lavere i 1958 enn áret før. 

Tabell 7. Den samlede utenrikshandel. Mill. kr. 

1 Omfatter bi. a. militr innførsel pa B-lisens, 
flstningstemmer og varegaver. 2 Omfatter bi. a. 
utforsel av fletningstommer, varegaver og norske 
leveranser pa. Off-sliore-kontrakter av varer til 
bruk innenlands. 

Verdien av den samlede vareutførsel i mane- 
dene januarseptember 1958 var 422 miii. kr. 
lavere enn i samme periode 1957. Dette svarer 
til en nedgang pa 10 prosent. Skipsutførseien 
sank i dette tidsrommet med 176 mill. kr. elier 
hele 61 prosent. Utforseisverdien utenom skip 
viste en nedgang pa 246 miii. kr. elier 6 prosent. 
Ogsâ for utførseien falt verdien sterkest i 
2. kvartal, da nedgangen fra 1957 til 1958 
utgjorde 8 prosent. Ellers fordelte nedgangen 
seg pa alle mâneder i tidsrommet februar- 
august, mens utførselen bade i januar og i sep- 
tember var om lag 6 prosent høyere det siste 
áret. 

Vareinnførseisoverskottet var i tidsrommet 
januarseptember, nâr skip tas med, 442 mill. 
kr. større 1 1958 enn âret før. Dette er en 
stigning pa 17 prosent. Stigningen falt vesentlig 
pa 2. og 3. kvartal, da skipsimporten var størst. 
Holdes skipstallene utenfor beregningene, var 

Vc/-eomse/ningen med c'Mi/ (inki skip). 
Gjemm.si/ pi md,,ea 

Fig. 5. 

Fig. 6. 

det imidlertid en nedgang i importoverskottet 
pa 278 miii. kr. elier 17 prosent. Srlig i 1. og 
2. kvartal var overskottet betydelig lavere i 

1958 enn i 1957. 
Tabeli 8 gir en oversikt over volum- og pris- 

tailene for var samhandel med andre land (regnet 

voreom.se/i,,nge/7 med j/A'r,de (sW s44) 

Jan.- 
sept. 
1957 

Jan.- 
sept. 
1958 

Vareinnførsel uten skip etter 
handelsstatistikken 5636,6 5134,1 

Vareinnførsel utenom han- 
delsstatistikken' 103,0 82,0 

Innførsel av skip 1261,8 1804,8 

Total innforsel 7001,4 7020,9 

Vareutførsel uten skip etter 
handelsstatistikken 4036,3 3794,3 

Vareutførsel utenom han- 
deisstatistikken 42,0 38,0 

Utførsel av skip 294,5 118,4 

Total utførsei 4372,8 3950,7 

Innførseisoverskott i alt . 2628,6 3070,2 
Innførseisoverskott uten skip 1661,3 1383,8 
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uten skip, uten hvalolje m. v. fra feltet og uten 
varer som ikke er med i handelsstatistikken). 

Nedgangen i verdien av vareinnførselen fra 
januarseptember 1957 til samme periode i 
1958 hadde bade pris- og volummessige àrsaker, 
men det meste, over 60 prosent, skyldtes lavere 
priser pa de innførte varene. Innførselsprisene 
là i gjennomsnitt 6 prosent lavere i 1958 enn 
àret for. Prisfallet var srlig merkbart fra 1. til 
2. kvartal. I 3. kvartal var pristallet uforandret 
fra foregàende kvartal. Importvolumet var i 

1-3. kvartal om lag 3 prosent lavere i 1958 
enn i 1957. Det steg fra 3. til 4. kvartal 1957, 
men falt siden fram til og med 3. kvartal 1958, 
og là da pa omtrent samme nivà som i tilsva- 
rende periode de nrmest foregáende àrene. 

For utforselen skyldtes ogsâ verdinedgangen 
bade lavere volum og lavere priser, men det 
var mengdenedgangen som betydde mest. I 

Fig. 7. 

første halvàr 1958 var utførselsvolumet om lag 
6 prosent mindre enn I samme tidsrom àret før. 
Fra 2. til 3. kvartal skjedde det en sterk volum- 
oking, som først og fremst skyldtes den meget 
hoye eksporten i september, og eksportvolumet 
i 3. kvartal var bare ubetydelig lavere enn i 

tilsvarende periode foregàende àr. Ser vi àrets 
tre forste kvartaler under ett, ble de utfoite 
varene i gjennomsnitt solgt til 3 prosent lavere 
priser i 1958 enn àret før. Pristallet falt med 
3 prosent fra 3. til 4. kvartal 1957. I de to 
olgende kvartaler var pristallet uforandret, men 

falt sá med vel 4 prosent fra 2. til 3. kvartal 1958. 
Tabell 8 viser ogsä utviklingen i Norges bytte- 

fothold overfor utlandet (forholdet mellom pris- 
tallet for utførselen og pristallet for innforselen). 
Bytteforholdet har, bortsett fra en mindre ned- 
gang i 4. kvartal 1957, vist en gunstig utvikling 
fra lavnivàet i 1. kvartal 1957. I 2. kvartal 1958 

Fig. 8. 

Kvartai 
Volumtall Pristall Incleks 

for bytte- 
forboldet' lunfarsel Utfarsel lunforsel Utforsel 

1956 1 155 172 128 139 109 
2 168 174 129 137 106 
3 147 162 129 139 108 
4 171 184 133 142 107 

1957 1 166 187 141 141 100 
2 168 170 137 143 104 
3 149 174 134 144 107 
4 167 182 134 140 104 

1958 1. 162 177 133 140 105 
2 158 158 127 140 110 
3 149 172 127 134 106 
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1957 1958 

1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 

Utførsel: 

I alt uten skip 141 143 144 140 140 140 134 

Fisk, fersk og saltet 139 134 146 146 144 142 152 
Fiskehermetikk 135 139 145 136 142 139 148 
Dyre- og plantefett, olje og voks' 87 87 88 82 83 84 80 
Tremasse og cellulose 141 144 144 142 137 132 130 
Papir og papp 137 138 138 136 135 134 132 
Maimer og slagg 220 225 226 219 205 205 210 
Metaller, rà og halvforarbeidde 181 191 188 179 171 168 163 

Innforsel: 

I alt uten skip 141 137 134 134 133 127 127 

Korn og kornvarer 117 112 112 107 91 96 95 
Frukt og grønnsaker 124 135 121 109 121 150 132 
Kolonialvarer 201 218 191 196 209 175 142 
Drikkevarer og tobakk 123 130 129 137 124 135 132 
Oljefre og fete oljer 103 102 101 95 95 98 102 
Spinnestoffer, garn og tràd 135 134 136 134 130 118 123 
Tøyer, k1r og andre ferdige rnanufakturvarer 111 107 106 105 101 100 101 
Brenselsstoffer 215 203 174 170 161 147 151 
4almer og slagg 145 134 142 122 146 125 123 

Uedle metaller, rA og halvforarbeidde 168 181 183 181 185 175 168 
Arbeider av uedle metaller 139 138 141 137 148 143 141 
faskiner og apparater 111 116 114 130 118 113 126 

Innførsel Utførsel 
Jan. 
sept. 
1957 

Jan. 
sept. 
1958 

Jan. 
sept. 
1957 

Jan.- 
sept 
1958 

Etâstoffer og halviabrikater til jordbruk, industri, handel og trans- 
port 53 45 72 73 

Kapitalgjenstandcr til jordbruk, industri, handel og transport 34 41 10 8 
F'orbruksvarer 13 14 18 19 
I aJt 100 100 100 100 

Av dette: 
a) Ràvarer og andre ubearbeidde varer 22 20 19 19 
b) Mindre bearbeidde varer 25 21 50 50 
C) Mer bearbeidde varer 53 59 31 31 

Unntatt hvalolje m. v. levert direkte fra fangstfeltet og varer utenom handelsstatistikken. 

var indekstallet gunstigere enn i noe kvartal de tikk, lavere i 1958 enn äret fer. Relativt størst 
siste 3 âr. Fra 2. til 3. kvartal falt byttefor- var prisnedgangen for metailer. For de fleste 
holdet med nesten 4 prosent. gruppene falt prisen fra kvartal til kvartal i 

I tabell 9 er det gitt kvartalsvise pristali for 1958. Bortsett fra den vanlige sesongmessige 
en del varegrupper som har stor betydning for prisoppgang fra 2. til 3. kvartal for fisk og 
var utenrikshandel. fiskehermetikk, var det bare maimprisene som 

I utførselen là prisnivàet for alle viktigere viste litt stigning. 
varegrupper, med unntak av fisk og fiskeherme- Ogsà pa importsiden var det prisfall for de 

Tabell 10. Inn forsel og uttorsel prosent fordelt etter varenes bruk og bearbeidingsgrad.' 

Unnta hvalolje ru. v. utfert direkte a ang elte og varer utenom handelsstatistikken. 
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Tabell 9. Pristcill for enkelle viktigere grupper i uenrikshandelen. 
199 = 100. 



fleste viktigere varegrupper Ira 1957 til 1958. 
Unntak Ira regelen var maskiner og apparater, 
arbeider av uedle metaller, frukt og grønnsaker, 
drikkevarer og tobakk. Srlig stor var prisned- 
gangen for brenseisstoffer, korn og kolonialvarer. 

Verdien av innførselen og utførselen fordeit 
prosentvis etter varenes bruk og bearbeidings- 
grad er gitt i tabeli 10 (innførsel og utforsei 
utenom handelsstatistikken, og hvaiolje m. v. 
utført direkte Ira Iangstfeltet, er ikke regnet 
med). 

Pa innførselssiden var det store endringer i 
varenes sammensetning etter bruk og bearbei- 
dingsgrad. Fordi det i 1958 bie kjøpt skip Ira 
utlandet for betydelig større beløp enn âret før, 
gikk kapitalvarenes andel av den samlede inn- 
ferseisverdi opp Ira 34 til 41 prosent. Verdi- 
andelen for ràstofler og halvfabrikater gikk ned 
Ira 53 til 45 prosent, først og fremst som folge 
av stor nedgang i innførselen av spinnestoffer 
og garn, brenselsstolfer, maimer og metalier. 
For utlerselen viser beregningene bare mindre 
relative endringer. 

Innforselen av mktigere varer. 

Verdien av vareinnlørseien i mänedene ja- 
nuarseptember gikk ned fra 5 637 mill. kr. 
i 1957 tii 5 134 mill. kr. i 1958. Da er skip og 
varer utenom handelsstatistikken ikke regnet 
med. Dette svarer til en nedgang pa 9 prosent. 
Nedgangen falt i det vesentlige pa noen Id 
viktige varegrupper, nemlig brenseisstoffer, 
uedle metaller, garn, metervarer og ferdige tek- 
stiler. For en lang rekke varer under disse 
gruppene ma importnedgangen ha sammenheng 
med den iagerreduksjon som lant sted. 

Den prosentvise fordeiing av innførselsverdien 
pa hovedgrupper er gitt i tabell 11 (se ogsa 
tabell B i tabeliverket, side *5) 

Vareomsetningen med utlandet. 

1 Indeksgruppen omfatter ikke mais og durra. 
2 Unntatt varer utenom handelsstatistikken. 

Tabeli 11. Inn/erselsverdien (uti skp) prosen- 
vis fordelt p4 v-ikiigere hovedgrupper. 

Andelen for malmer, uedle metaller og ar- 
beider herav gikk ned Ira 23 prosent av total- 
verdien i januarseptember 1957 til 21 prosent 
i samme tidsrom 1958. Brenselsstoffenes andei 
falt fra 15 til 13 prosent og verdiandelen for 
tekstilvarer Ira 11 til 9 prosent. Pd den annen 
side har gruppen maskiner og apparater økt 
sin andel fra 20 til 23 prosent. Beregningene 
viser ellers at ogsd andeiene for kjemikalier og 
Irukt og grønnsaker gikk iitt opp. 

Ser vi pa endringene i innførselsverdien for 
de forskjellige varegrupper (tabell 12), finner 
vi størst relativ nedgang for spinnestoffer, garn 
og trdd, tøyer, oljefrø og fett, brenseisstoffer, 
malmer og uedle metailer. Det var sterk pro- 
sentvis øking i innlørselsverdien av frukt og 
grennsaker. Maskiner og apparater og transport- 
midler utenom skip viste en mer beskjeden 
verdioppgang. 

Innfersels- 
verdi 

Volum- 
thdeks 

Pris- 
indeks 

0/ 0/ 0/ /0 /0 /0 
Maskiner og apparater + 4 - + 4 
Uedle metalier, rà og halvforarbeidde - 17 - 16 1 

Maimer og slagg - 16 - 11 - 6 
Brenselsstoffer - 21 + 2 - 22 
Oljefrø og fett - 31 - 29 - 4 
Spinnestoffer, garn og trâd - 40 - 34 - 7 
Tøyer, klr og andre manufakturvarer - 18 - 12 - 6 
Korn og kornvarer' - 1 + 19 - 18 
Kolonialvarer - 6 + 10 - 15 
'rukt og rønnsaker + 25 + 19 + 5 

I alt uten skip2 - 9 - 3 - 6 

Jan. 
sept. 
1957 

Jan.-- 
sept. 
1958 

Malmer, uedle metailer og ar- 

beider herav 23 21 
Maskiner, apparater, transport- 

midler (uten skip) 20 23 
Brenselsstofler 15 13 
Tekstilvarer 11 9 
Korn og kornvarer 3 3 
Kolonialvarer 6 6 
Kjemikalier m. v. 5 6 
Oljefrø og fete oljer 2 2 
Tre- og treforedlingsprodukter 2 2 

Ikke-met.mineraler og arb. herav 2 2 

Frukt og grønnsaker 3 4 
Andre varer 8 9 

I alt (uten skip) 100 100 

Tabeli 12. Prosentvis endring i innforsels'verdi, volumtall og pristall Ira januarseptember 1957 til 
januarseptember 1958 for viktigere indeksgrupper. 



Den relativt store nedgangen i innførsels- 
verdien av spinnestoffer, garn og trâd skyldtes 
i det alt vesentlige mindre innførte mengder, 
noe som delvis forklares ved at lagerbehold- 
ningene gjennomgáende var store fra begynnel- 
sen av àret og utover. Innførselsprisene var 
gjennomsnittiig 7 prosent lavere enn i 1957. 
Nedgangen faller for spinnestoffenes del vesent- 
hg pa vasket, kardet eller kjemmet ull, ràbomull 
og andre plantefibrer utenom jute. For garn var 
det en samlet verdinedgang pa 53 mill. kr. En 
vesentlig del av denne nedgangen falt pa im- 
porten av uligarn og bomullsgarn som gikk ned 
til bare vel det halve av foregâende ârs import. 
Det var ogsâ betydelig mindre innførsel av garn 
av syntetiske og kunstige fibrer. 

Tøyer, kher og andre manufakturvarer hadde 
en nedgang i innførselsverdien pa 18 prosent. 
Om lag to tredjedeler av nedgangen skyldes 
mindre importvolum og resten lavere priser pa 
de innførte vãrene. Mengdenedgangen sb ster- 
kest ut i innførselsverdien av metervarer av 
bomull, silke, ull, un m. v. 

Det sterke verdifall i innførselen av oljefrø 
skyldtes at det ble innført langt mindre kvanta 
av kopra, linfrø, jordnøtter og soiabønner. 
Prisene var samtidig litt lavere. 

Ày alle varegrupper viste brenselsstoffer abso- 
iutt sett den største verdinedgangen fra 1.-3. 
kvartal 1957 til samme periode 1958. Nedgangeri, 
som var storst i første halvâr, beløp seg for hele 
perioden til 174 mill. kr. Den kan i sin helhet 

Proeo/Wi endfwg i ,%,focse/3ve,r/en 
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tilskrives prisene, som gjennomsnittiig fait med 
22 prosent. Beregningene viser en mindre gjen- 
nomsnittlig volumøking for hele gruppen under 
ett. Dette skyldtes sterkt økte kvanta av fyrings- 
olje nr. 1 og 2, mens andre viktigere brensels- 
stoffer ble innført i til dels betydelig mindre 
mengder. 

Innførselsverdien av maimer sank med 16 
prosent Det var nedgangen i det innførte kvan- 
tum, srlig av sinkmalm og manganmaim, som 
gjorde størst utslag. Malmen ble samtidig betalt 
med noe lavere priser. 

Kjemikahier viste hiten endring i innførsels- 
verdien totalt sett. Ser vi pa de enkelte vare- 
slag, viser det seg imidiertid at importen av 
vannfri ammoniakk gikk sterkt ned, Pa grunn 
av kraftmangelen var denne importen svrt 
stor i 1957. Som følge av den utvidde pro- 
duksjon ved aluminiumsverkene var det stor 
oppgang i aluminaimporten. Den var i de 
tre første kvartaler av 1957 ye! 115 tusen tonn 
og gikk i samme tidsrom 1958 opp i 141 tusen 
tonn. Verdimessig betydde økingen 12 miii. kr. 

Nest etter brenselsstoffene viste innførsels- 
verdien av uedle metahler den største nedgangen 
fra 1957 til 1958. Prismessig var det stort sett 
smâ endringer. Ser vi pa de innførte mengder, 
hadde nikkelkoppermatte og ratt kopper begge 
en øking pa 10 prosent. De øvrige vareslag, 
srlig profilstãi, stang-, bolt- og flatjern, verk- 
taystal og jern- og stalplater bie alie innf art i bety- 
delig mindre kvanta i 1958. Relativt sett var 
det dessuten meget sterk nedgang i innførselen 
av jernbane- og sporveisskinner, vaisetràd og 
rar og rørforbindelser. Importnedgangen henger 
sammen med mindre lagerhold og innskrenkning 
i produksjonen av en del ferdigvarer, og an- 
takelig ogsa en noe større tilgang pa visse stab- 
kvahiteter fra Norsk Jernverk. 

Det var en meget betydehig oking i import- 
volumet av korn og kornvarer og av kOioniai- 
varer fra 1957 tii 1958. Dette ble imidiertid 
mer enn oppveid av lavere priser, shik at det 
for begge grupper var en hiten nedgang i inn- 
førselsverdien. 

Størst verdioppgang fra 1-3. kvartal 1957 
til samme tidsrom 1958 bie registrert for inn- 
førselen av frukt og grønnsaker. Dette var den 
eneste av de viktigere varegrupper som hadde 
bade pris- og volumstigning i denne perioden. 
økingen i de innførte mengder har imidlertid 
betydd mest. Om lag halvparten av verdistig- 
ningen skyldtes starre import av epler, som i 
1958 ble tillatt innfart fritt alt fra 15. januar 
mot først fra 15. mars áret før. Poteter ble 
frilistet fra nyttâr. Importen av denne varen 
gikk dermed opp i over 6 mill. kr., mens det 
praktisk talt ikke var noen import i 1957. Eilers 
var importakingen stor ogsa for prer, mandler 
og syisker. 
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Maskiner og apparater hadde en relativt 
moderat verdistigning fra 1957 til 1958. Dette 
skyldtes hovedsakelig en mindre gjennomsnittlig 
prisstigning. Det ble srlig innført for større 
beløp av primrkraftmaskiner, mens innførselen 
av traktorer gikk sterkt tilbake. 

Innførselsverdien av transportmidler utenom 
skip viste ogsà en liten verdioppgang. For de 
to viktigste varekategorier innen denne gruppen 
var imidlertid endringene store, idet importen 
av fly var vesentlig mindre enn âret før, mens 
bilimporten økte sterkt. Tallet pa innferte nye 
personbiler gikk opp med rundt 3 600. Dette 
førte til en verdistigning pa vel 30 mill kr. 
eller om lag 30 prosent. En stor del av denne 
stigningen antas a kunne tilskrives <Volvo- 
avtalen>> og andre liknende produksjonsavtaler 
(se ogsá avsnittet om <<Annen samferdsel>>). 

Utforselen av viktigere varer. 

I tidsrommet januarseptember 1958 var 
verdien av vareutførselen 3 794 mill. kr. Det 
tilsvarende tall for samme periode áret før var 
4 036 mill. kr. Skip og varer utenom handels- 
statistikken er her ikke regnet med. Utførsels- 
verdien gikk sáledes ned med 6 prosent. Det 
meste av verdinedgangen falt pa papirmasse, 
papir og uedle metaller. 

Fordelingen av utførselen pa hovedgrupper 
av varer er gitt i tabell 13 og i tabell C i tabell- 
verket (side *6) Det var forholdsvis smâ end- 
ringer i sammensetningen av vareutførselen fra 
januarseptember 1957 til samme periode 1958. 
Imidlertid sb den store nedgangen i utførselen 
av metaller og treforedlingsprodukter ut i mm- 
dre verdiandeler for disse gruppene. Andre vik- 

Tabell 14. Prosentvis endring i utforsesve 
september 1957 til januarseptember 

Ekskl. hvalolje mv. levert direkte fra fangstfeltet. 

Tabell 13. Ut/orsei.sverdien (uten skip) prosent- 
vis fordelt pd viktigere hovedgrupper.' 

Metaller, rá og halvforarbeidde 
Tremasse og cellulose, papir og 

papp 
Fisk og fiskehermetikk 
Dyre- og plantefett, olje og voks' 
Gjødning 
Fôrstoffer 
Malmer og slagg 
Kjemikalier 
Huder, skinn og lr 
Tekstilvarer 
Tre, kork og arbeider herav. 
Matvarer fra landbruket 
Rá eller mindre bearbeidde ikke- 

metalliske mineraler 
Andre varer 

I alt (uten skip) 

rdi, volumiall og pristall fra januar- 
1958 for viktigere indeksgrupper. 

1 Ekskl. hvalolje m. v. levert direkte fra fangst- 
feltet. 

tige grupper av varer opprettholdt sin relative 
betydning i utførselen. 

Endringene i utførselsverdien for de viktigste 
varegrupper gâr fram av tabell 14. Den prosent- 
vise verdinedgang var til dels meget stor for 
treforedlingsprodukter, malmer og metaller, 
fiskevarer, dyre- og plantefett og framfor alt 
matvarer fra landbruket. Bare arbeider av uedle 
metaller og maskiner og apparater viste noen 
eksportøking av betydning 

Utforsels- 
verdi 

Volum- 
tall 

Pris- 
tall 

0/ 0/ 0/ (0 /0 /0 
Tremasse og cellulose - 10 - 4 - 7 
Papir og papp - 10 - 6 - 4 
Maimer og slagg - 9 - 2 - 7 
Metaller, rá og halvforarbeidde - 11 - 1 - 10 
Fisk, fersk og saltet - 6 - 10 + 5 
Fiskehermetikk - 13 - 17 + 2 
Dyre- og plantefett, olje og voks' - 25 - 19 - 7 
Gjodning - 5 - 4 1 
Matvarer fra landbruket - 45 - 32 - 19 

I alt uten skip' - 7 5 - 3 

26 25 

22 21 
14 14 

5 5 
5 5 
3 3 
4 4 
4 4 
2 2 
2 2 
2 2 
2 1 

1 1 
8 11 

100 100 

Jan.- Jan.- 
sept. sept. 
1957 1958 
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Fig. 10. 

Utførselsverdien av tremasse og cellulose i 
1.-3. kvartal 1958 var 42 mill. kr. mindre enn 
i samme periode àret før. Nedgangeri skyldtes 
for en del at eksportvolumet gikk ned, men i 
enda hoyere grad at varene ble solgt til bety- 
delig reduserte priser. Det gjennomsnittlige pris- 
nivá for gruppen under ett viste en nedgang 
pa 7 prosent. 

Papireksporten viste en verdinedgang pa 
40 miii. kr. Ày dette falt vel 25 miii. kr. pa 
trykk- og skrivepapir. For gruppen under ett 
var det en volumnedgang pa 6 prosent, mens 

Beregnet torrvekt. 
Skr!ve- og trykkartong inngàr 1 tallene for trykkpapir og skrivepapir. 

prisene f alt med gjennomsnittlig 4 prosent. 
Avispapirprisene falt noe mer ena gjennom- 
snittet. 

Utførselsverdien for uedie metailer gikk ned 
med 112 miii. kr. eller 11 prosent. I det alt 
vesentlige skyldtes dette en gjennomsnittlig 
prisnedgang pa hele 10 prosent; eksportvoiumet 
viste derimot bare ubetydelig nedgang. Det bor 
nevnes at eksporten i september økte meget 
sterkt, til et nivâ betydelig hoyere enn i noen 
tidligere màned i âret. Sannsynligvis hadde 
dette sammenheng med en forutgáende opp- 
hopning av skipninger. Totaltallene for gruppen 
dekker over til dels store ulikheter i utvikiingen 
for de enkelte vareslag. Srlig stor var ned- 
gangen i utforselsverdien for ferrolegeringer 
(109 miii. kr., hvorav hele 64 miii. kr. falt pa 
ferromangan). Fiere dominerende markeder f alt 
praktisk tait bort. Nikkelieveransene økte noe 
i kvantum fra 1957 til 1958. Srlig var det 
stor oking til Sambandsstatene, hvor prisene 
holdt seg pa om lag samme nivà som fore- 
gaende âr. P andre markeder var det bade 
volumsvikt og til dels et sterkt prisfali, slik at 
totaiverdien av nikkeieksporten gikk ned med 
nesten 44 miii. kr. Nâr det gjelder aluminium, 
viste imidlertid utforselen en helt annen utvik- 
ling enn for de andre metailene. De fleste viktige 
markeder økte sine innkjøp med meget store 
kvanta. Prisene viste samtidig en forholdsvis 
beskjeden nedgang pa rundt 5 prosent. Eksport- 
verdien steg derfor med hele 88 mill kr. 

Eksportverdien av fersk og saitet sild og fisk 
gikk ned med 6 prosent. Prisene iã om lag 
5 prosent hoyere enn àret for, men det kunne 
iikevei ikke oppveie volumnedgangen pa 10 
prosent. Sildefiskeriene ga darligere utbytte i 

Januar-september 1957 Januar-septeniber 1958 
Mengde 

1000 
tonn 

. ,. er 1 

miii. kr. 
Pris 

pr. tonn 
kr. 

Mengde 
1000 
tonn 

v rdi e 
miii. kr. 

Pris 
pr. tonn 

kr. 

Mekanisk masse'. 321,6 183,2 570 273,1 142,1 520 
Kjemisk masse' 210,8 245,8 1 166 220,9 244,6 1 107 
Papp og kartong' 31,7 42,5 1 342 27,8 35,5 1 277 
Avispapir 109,7 111,4 1 016 105,6 100,7 954 
Pakkpapir 49,4 79,1 1 601 51,5 80,8 1 571 
Trykkpapir og skrivepapir' 80,4 127,7 1 587 67,4 102,2 1 517 
Greaseproof og pergamyn . 22,9 45,2 1 976 21,3 42,9 2 012 
Annet papir og papp og arbeider herav 8,2 11,3 .. 9,8 15,0 

I alt 834,7 846,2 .. 777,4 763,8 
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Tabell 15. Utforsel av papirmasse, papir og papp og arbeider herav. 



1958 enn i 1957, og det resulterte i en ganske 
stor nedgang i de utforte mengder. Skrei- og 
loddefisket viste betydelig oppgang sammen- 
liknet med forrige âr. Klippfisktilvirkningen var 
imidlertid mindre, vesentlig som følge av de 
därligere avsetningsmuligheter i Brasil. Dette 
førte ogsâ til nedgang i prisene. I alt var klipp- 
fiskeksporten nesten 28 miii. kr. lavere enn àret 
for. Torrfiskproduksjonen og eksporten av torr- 
fisk holdt seg derimot godt oppe. Samtidig ble 
de forskjellige kvaliteter jamt over solgt til noe 
bedre priser. 

Tabell 17. Ulforsel av fisk og /iskeprodukter. 

Fiskehermetikk hadde ogsâ en mindre pris- 
stigning. Det var imidlertid en betydelig ned- 
gang i de utforte mengder, forst og fremst av 
roykt smâsild og brisling i olje og skaildyr. Dette 
førte til at utforselsverdien for hele gruppen 
f alt med 13 prosent. 

Avsetningsforholdene for dyrefett og -oljer 
var svrt vanskelige i 1958. Dette ga seg utsiag 
bade i mindre eksportmengder og lavere priser. 
Forst og fremst eksporten av herdet olje og 
fett f alt sterkt Eksportverdien for hvalolje steg 
imidlertid med 16 prosent. 

Det var liten tilgang pa rãstoff til sildmjol- 
fabrikkene 1 1958, og dette forte til stor produk- 
sjonssvikt for sildmjol. Eksporten i de første 
9 màneder av 1958 var ca. 30 mill. kr. lavere 
cnn i samme periode áret for. 

For meierivarer gikk utforselsverdien ned til 
under det halve av verdien i 1957. Denne ned- 
gang var en folge av sammenbruddet pa smor- 
markedet; visse land sokte a fâ avsatt sin over- 
skottsproduksjon ved eksport til meget lave 
priser, og dette forte igjen til at det ble satt 
i verk importrestriksjoner i enkelte avtakerland. 

Utenrikshandelens fordeling pa land. 

Samhandelen med de andre nordiske land 
utgjorde om lag 18 prosent av det samlede 
varebytte i januar-september 1958. Det var 
samme andel som âret før. Av dette falt igjen 
70 prosent pa Sverige, som er var viktigste 
handelspartner etter Storbritannia og Vest- 
Tyskiand. 

Innforselen fra Sverige viste en nedgang pa 
Ca. 50 mill. kr. fra 1.-3. kvartal 1957 til samme 
periode 1958. Det ble innfort for 25 miii. kr. 
mindre av uedle metaller, og videre var det til 
dels betydelig nedgang for malmer, tekstilvarer, 
maskiner og skip. Inuforselen av kjott og kjott- 

Januar-september 1957 Januar-september 1958 
Mengde 

1000 tonn 
Verdi 

mill. kr. 
Pris pr. 
tonn kr. 

Mengde 
1000 tonn 

Verdi 
mill. kr. 

Pris pr. 
toun kr. 

Jerrirnalm 955,6 83,4 87 886,9 77,9 88 
Svovelkis . 332,7 36,2 109 300,1 28,1 94 
Ferrosilisium . 98,2 73,3 746 80,1 55,5 692 
Ferrokrorn . 16,5 46,8 2 834 9,8 28,8 2 942 
Ferromangan 62,9 101,3 1 610 27,7 37,3 1 348 
Ferrosilicomangan 34,2 49,0 1 436 30,9 39,0 1 262 
Râtt kopper 10,8 49,5 4 574 13,1 46,6 3 551 
Râtt aluminium 52,2 205,1 3 927 78,5 293,6 3 739 
Râ sink 28,0 51,0 1 822 27,4 35,1 1 281 
Râ nikkel 14,7 234,3 15 967 15,0 190,5 12 675 

I alt 1 605,8 929,9 .. 1 469,5 832,4 

Jan .-sept. 
1957 

Jan.-sept. 
1958 

Meng- 
de 

bOOt. 

Verdi 
mill. 
kr. 

Meng- 
de 

bOOt. 

Verdi 
mill. 
kr. 

Fersk og frossen 
sild 101,7 55,2 63,0 35,6 

Fersk og frossen 
fisk og filet 36,9 87,4 39,8 96,8 

Torrfisk 25,2 106,3 25,8 116,6 
Klippfisk 30,9 107,0 24,7 79,6 
Saltet sild 55,3 47,5 51,4 43,8 
Saltet fisk 5,1 8,5 6,6 11,0 
Royktsildogfisk 2,8 4,1 2,7 4,1 
Skalldyr 2,3 22,1 2,3 24,3 
Hermetikk 22,9 114,2 19,8 99,1 
Sild- og fiskemjøi 101,9 118,8 82,0 91,4 
Râ sildoije 0,5 0,8 0,2 0,2 
Dampmedisintran 3,0 7,7 2,5 5,8 
Annen tran 8,2 17,2 10,1 19,0 
Saltet torskerogn 1,3 1,5 1,2 1,4 
Andre fiskeprod. 16,9 17,4 16,5 16,6 

I alt 414,9 715,7 348,6 645,3 
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Tabell 16. Utforsel av viktigere maimer og metaller. 



varer økte floe. Verdien av utførseien til Sverige 
gikk ned med 67 miii. kr. Det meste av dette 
skyldtes mindre skipssaig, mens resten var 
spredt pa flere varegrupper, srlig uedle me- 
taller, uorganiske kjemikalier og ikke-metal- 
liske mineraler. Det var øking i utførselen av 
fisk og fiskevarer. Innforselsoverskottet overfor 
Sverige var sâledes litt større i 1.-3. kvartal 
1958 enn i samme periode áret før, henholdsvis 
708 og 691 miii. kr. 

Mens innførselen fra Danmark steg betydelig, 
vesentlig pa grunn av større skipskjep, var det 
en liten nedgang i utførselen. Dette førte til at 
det i januar-september 1958 var et ganske 
betydelig innførselsoverskott i varebyttet med 
Danmark, mens det i samme periode forrige àr 
ble registrert et større eksportoverskott. 

Samhandelen med Finniand er forholdsvis 
liten og begrenset til forholdsvis fa vareslag. 
Som vanlig var det i 1958 eksportoverskott i 
varebyttet med Finniand, men det var noe 
mindre enn äret før. 

Flere av vâre andre viktigste handelspartnere 
hører til den gruppe av land som fra 1. januar 
1959 utgjør det europeiske fellesmarked (Vest- 
Tyskiand, Benelux-landene, Frankrike og Italia). 
Pa disse landene tilsammen falt 32 prosent av 
vàrt samlede varebytte med utlandet i de 9 
første mâneder av 1958. Det var en noe større 
andel enn àret før. 

Mer enn halvparten av samhandeien med 
feliesmarkedsiandene fait pa Vest-Tyskiand, som 
i 1958 gikk forbi Storbritannia og ble var vik- 

//loor/over.sko/f vec/ v,reby/fe/ med o'e v/(-f,gs/e 
land I nxYnedene jao-/ 41/li kra,,e" 
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Tabeil 18. Inn- og ulførsel$verdien 

prosentvis fordelt pa land. 

Produk- 
sjonsland/ 
forbruks- 

land 

Innførsel 
jan.-sept. 

Utførsei 
jan.-sept. 

1949 1957 1958 1949 1957 1958 

Europa . . . 71,7 74,5 76,5 77,7 75,0 74,4 
Afrika 1,6 2,4 2,4 2,8 5,0 5,7 
N.-Amerika, 

Meliom- 
Amerika og 
Vest-India 19,5 15,3 15,5 7,3 9,5 10,5 

Sør-Amerika 2,4 3,6 2,8 3,0 4,1 4,2 
Asia 4,1 4,0 2,6 6,5 4,8 3,7 
Oseania 0,7 0,2 0,2 2,7 1,6 1,5 

Belgiaog Lux- 
embourg 7,2 3,1 2,9 3,2 3,7 3,0 

Danmark 4,0 3,1 4,0 7,1 5,8 6,3 
Finniand 0,6 0,3 0,2 1,3 1,2 1,1 
Frankrike 5,7 3,5 3,2 7,5 4,8 4,2 
Italia 2,3 1,3 1,9 1,9 2,7 2,4 
Nederiand 2,8 5,5 6,4 3,5 4,3 3,8 
Polen 2,0 0,2 0,3 3,6 0,6 0,5 
Portugal 0,2 0,2 0,2 0,7 0,5 0,6 
Sovjet-Samv. 2,7 1,8 1,3 4,5 2,3 2,2 
Spania 1,0 0,9 0,9 1,7 1,0 1,9 
Storbrit. og 

N.-Irland 20,8 17,9 15,6 19,1 20,2 19,2 
Sveits 0,8 1,2 1,3 0,7 1,0 1,0 
Sverige 13,9 16,3 15,5 9,1 10,0 9,4 
Tsjekkoslov. 2,0 0,6 0,7 3,7 1,0 1,0 
Vest- 

Tyskiand.. 3,3 16,9 20,6 6,7 12,4 14,2 
øst- 

Tyskiand.. 0,6 0,6 0,5 1,0 1,1 1,3 
Sør-Afrika- 

Sarnbaridet 0,2 0,3 0,4 0,6 1,1 1,8 
Canada 2,2 4,3 4,9 0,3 0,4 0,3 
Sambands- 

statene 14,3 9,1 7,2 6,1 6,7 8,7 
Argentina 0,6 0,6 0,4 0,8 0,6 1,2 
Brasil 1,1 2,0 1,9 1,8 -2,8 1,9 
China og 

Hong Kong 0,3 0,3 0,3 1,6 0,6 0,5 
India, Pakis- 

tan, Burma 0,6 0,3 0,4 2,5 1,7 1,2 
Indonesia 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 
Austral-Sam- 

bandet 0,4 0,2 0,2 2,3 1,3 1,3 
Andre land. 10,3 9,3 8,6 8,6 11,9 10,8 

I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Tabell 19. Inn! orselen og u(forselen fordelt pa land og valutaomrdder jan.-sept. 1957 og jan.-sept. 1958. 
(Mill. icr.) 

tigste handelspartner. Innførselen fra Vest- 
Tyskiand økte fra januar-september 1957 til 
samme periode 1958 med hele 260 mill. kr. eller 
22 prosent. Skipsimporten steg med 332 miii. kr., 
men vareinnførseien eliers viste en nedgang pa 
72 miii. kr., noe som vesentlig skyldtes mindre 
kjøp av kjemiske ràstoffer og forbindeiser, tek- 
stilvarer og metaller. Det var en svak oppgang 
i verdien av var utforsel til Vest-Tyskiand nâr 
skip regnes med. Holdes skip utenfor, viste 
resten av vareutforselen en stigning pa 60 mill. 
kr. eller 12 prosent. Det var sr1ig stor øking 
for dyre- og plantefett og for metaller. Pa den 
annen side viste utforselen av matvarer fra 
landbruket og av fisk og fiskevarer sterk ned- 
gang. Innførselsoverskottet overfor Vest-Tysk- 
land gikk opp fra 630 mill. kr. i januar-sep- 
tember 1957 til 873 mill. kr. i samme tidsrom 
1958. 

Utførselen til de andre fellesmarkedsiandene 
var mindre i 1958 enn àret før. Srlig stor var 
nedgangen for Belgia og Frankrike. Det var 
nedgang i salget av skip, og langt mindre Ut- 

førsei av papirmasse og metaller til alle landene 
enn ãret før. øking av betydning viste bare 
utførselen av olje og fett til Nederland og fiske- 
eksporten til Italia. Innførselen viste oppgang 
fra Italia, men nedgang fra de andre landene. 
Innforseien av tekstilvarer var mindre enn àret 
for fra alle fern land; videre gikk importen av 
metailer fra Belgia og brenselimporten fra Neder- 

Januar-september 1957 Januar-september 1958 

Unntatt Island. 2 Italia, Vest-Tyskland, Belgia og Luxembourg, Nederland og Frankrike. Land 
tilsluttet Orgarnsasjonen for europeisk okonomisk samarbeid og deres oversjeiske besittelser. Eire, 
Island, Storbritannia og britiske besittelser, Libya, Sør-Vest-Afrika, Sør-Afrika-Sambandet, Rhodesia og 
Nyasaland, Burma, Ceylon, India, Irak, Pakistan, Jordan, Austral-Sambandet og New Zealand. Land 
tilsiuttet Den europeiske betalingsunion og deres oversjoiske besittelser. 6 Liberia, Nord-Amerika, Mellom- 
Arnerika (unntatt franske, nederlandske og britiske besittelser), Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela 
og Filippinene. Albania, Bulgaria, Jugoslavia, Polen, Romania, Sovjet-Samveldet, Tsjekkoslovakia, 
øst-Tyskland og Ungarn. Land utenfor de omrãder som er srskilt nevnt. 

land sterkt ned. Pa den annen side var skips- 
importen storre enn foregáende âr, og det var 
ogsá oppgang i blant annet korn- og kornvare- 
importen fra Frankrike og innforselen av bren- 
seisstoffer fra Italia. Det samlede resuitat av 
varebyttet ble økt importoverskott overfor 
Belgia og Frankrike og srlig Nederland; i 
handeien med Italia var det i januar-september 
1957 et eksportoverskott, men i 1958 viste ogsà 
varebyttet med dette landet et betydelig im- 
portoverskott. 

De nordiske land (unntatt Finniand) og felles- 
markedsiandene er ogsa medlemmer av Orga- 
nisasjonen for europeisk okonomisk samarbeid 
(OEEC). Ày var samiede innforsel og utforsei 
etter handeisstatistikken fait i 1-3. kvartal 
1958 henholdsvis 75 og 69 prosen pa land tii- 
sluttet OEEC. Verdien av innforseien fra om- 
râdet var 5 210 miii. kr. i 1958 mot 5 010 mill. 
kr. aret for. Dette svarer til en stigning pa 4 
prosent. Regnet uteri skip var det derimot en 
verdinedgang pa 9 prosent. Utforselen til OEEC- 
land var 2 711 miii. kr. i januar-september 
1958 mot 3 073 mill. kr. i samme periode aret 
før, dvs. en verdinedgang pa 12 prosent. Holdes 
skip utenfor, var nedgangen 7 prosent. Utvik- 
lingen i vã.r handel med OEEC-omrâdet forte 
til en stigning pa 562 miii. kr. i importover- 
skottet nâr skip regnes med, mens overskottet 
regnet uten skip gikk ned 116 mill. kr. 

Som nevnt hadde vi i de 9 forste nianeder 

tnnforsel Utforsel 
Inn- 

fersels- 
overskott 

Innferse Utfersel 
Inn- 

forsels- 
overskott 

Nordiske landt 1 358,2 738,9 619,3 1 368,6 655,2 713,4 
Seksmaktsgruppen2 2 088,8 1 207,6 881,2 2 428,0 1 078,0 1 350,0 
OEEC-land3 5 010,1 3 073,0 1 937,1 5 209,7 2 711,1 2 498,6 
Sterlingland4 1 359,4 1 166,7 192,7 1 241,7 987,8 253,9 
EPU-land5 5 061,6 3 238,7 1 822,9 5 263,2 2 837,5 2 425,7 
Dollarland' 1 036,8 448,4 588,4 1 002,6 446,9 555,7 
Ost-Europa 246,6 226,9 19,7 217,0 215,1 1,9 
Andre land8 455,7 312,4 143,3 342,3 289,8 52,5 
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Fig. 12. 

av 1958 et noe mindre varebytte med Stor- 
britannia enn med Vest-Tyskiand Men ser en 
bort fra kjep og saig av skip, var Storbritannia 
fortsatt vat største handelspartner. Mellom 18 
og 19 prosent av vârt varebytte uten skip falt 
pa Storbritannia. Til sammenlikning var den 
tilsvarende andel for Vest-Tyskiand 15-16 pro- 
sent og for de nordiske land under ett omtrent 
det samme. 

Den samlede innforsel fra Storbritannia gikk 
ned fra 1 217 miii. kr. i januarseptember 1957 
til 1 084 miii. kr. i 1958. Bare 12 miii. kr. av 
dette skyidtes mindre innførsel av skip. En 
vesentlig del av importbehovet for sukker og 
sukkervarer ble i 1958 dekket ved kjøp fra øst- 
europeiske land, slik at sukkerimporten fra 
Storbritannia gikk ned med 48 miii. kr. Det var 
videre betydelig lavere innførsel av garn, meter- 
varer og ferdige tekstiler og noe mindre ned- 
gang for uedle metaller og maskiner. Utførseien 
til Storbritannia gikk ned fra 876 miii kr. til 
750 miii. kr. Det skyldtes blant annet en stor 
svikt i utferselen av ferrolegeringer, spesielt 
ferromangan. Utførselen av uedie metaller i alt 
til Storbritannia var 71 miii. kr. lavere i 1958 
enn àret før. Eliers gikk eksportverdien av for- 
stoffer ned med 21 miii. kr. og av papirmasse 
med 41 miii kr., mens det bie utført kjemiske 
rástoffer og forbindelser for 15 miii. kr. mer. 
De forholdsvis store forskyvninger i inn- og 
utferselen førte bare til en svak nedgang i inn- 
førselsoverskottet fra 343 miii. kr. til 334 mill. kr. 

Handelen med østeuropeiske land sett under 
ett viste smâ endringer fra 1957 til 1958. Baxe 
innforselen fra Sovjet-Samveidet gikk ganske 
sterkt ned. Dette kom av at brenseisimporten 
derfra sank med 28 mill. kr. Utførselen av olje 
og fett til Sovjet-Samveldet gikk ned med 
10 miii. kr. 
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Eliers viste eksporten til Spania sterk stigning. 
Det bie utført større kvanta av biant annet 
dyrefett og -oljer, klippfisk, papirmasse og me- 
taller. 

Fra 1954 og fram til og med 1957 hadde 
Norge stigende underskott i varebyttet med 
doiiaromrâdet. Fra januarseptember 1957 til 
samme tidsrom i 1958 gikk underskottet ned 
fra 588 til 556 mill. kr. Dette svarer til en 
nedgang pa vel 5 prosent. Innferseien fra land 
som regnes til doiiaromràdet gikk ned fra 
1 037 miii. kr. til 1 003 miii. kr. Utførseisverdien 
var praktisk tait uforandret. I 1958 var dollar- 
omrádets andel av var samlede innførsel om lag 
15 prosent og av utførselen 11 prosent. Det 
betydde en mindre nedgang fra àret før. 

Størst endring viste varebyttet med Sam- 
bandsstatene. Innførselen derfra gikk ned fra 
627 mill. kr. i januarseptember 1957 til 
497 mill. kr. i samme periode 1958. Nedgangen 
fait i farste rekke pa brenseisstoffer med hele 
80 mill. kr., uedle metalier med 27 miii. kr. 
og transportmidier (utenom skip) med 12 mill. 
kr. Det ble innført mer korn og frukt enn âret 
før. Verdien av utførseien til Sambandsstatene 
økte fra 290 mill. kr. tii 341 miii. kr. Størst 
verdiøking viste utførseien av uedie metalier, 
i første rekke nikkei med en oppgang pa 21 
miii. kr. og rá aluminium med 14 miii. kr. Det 
bie videre utført peisskinn for 9 miii. kr. mer 
og papirmasse for 12 miii. kr. mer enn âret før. 
Várt varebrtte med Sambandsstatene utvikiet 
seg sâledes i en meget gunstig retning, og inn- 
førseisoverskottet gikk ned fra 338 miii. kr. i 

1-3. kvartai 1957 tii 156 miii. kr. i samme 
tidsrom 1958. 

Handelen med andre doiiariand resuiterte 
derimot i et meget større innførseisoverskott i 

1958 enn âret før. Det skyidtes biant annet 
økt import av nikkeikoppermatte fra Canada, 
og stor skipsimport fra Panama, samtidig som 
saiget av skip tii dette land gikk sterkt tilbake. 
Varebyttet med Argentina viste i de 9 første 
máneder av 1957 et importoverskott pa 17 miii. 
kr., men i 1958 et eksportoverskott pa 20 miii. 
kr. Kornimporten gikk ned, og samtidig var 
det en betydelig øking i eksporten av stâi, 
aluminium og andre metaiier. 

Importoverskottet overf or Brasil bie 40 mill. 
kr. større i januarseptember 1958 enn i samme 
periode àret før. Klippfiskeksporten falt i verdi 
fra 69 tii 29 miii. kr. og ogsá utførseien av 
papir gikk tilbake. Pa den annen side gikk 
kaffeimporten en del ned. 

Importen fra Afrika og Asia var nesten like 
stor i 1958 som áret før. Eksporten viste større 
nedgang, sriig til Asia. Det var i farste rekke 
utførseien til India og Japan som gikk bety- 
delig ned. 



30 Betalingsbalansen overfor utlandet. 

Betalingsbalansen overfor utlandet. 

Underskottet pa driftsbalansen overfor ut- 
landet er for hele âret 1958 foreløpig anslatt 
til om lag 1 300 miii. kr. Det var et større 
underskott enn i noe annet âr etter krigen. 
Driftsunderskottet i 1958 ma sees pa bakgrunn 
av det internasjonale konjunkturtiibakeslaget, 
men først og fremst hadde det sammenheng 
med at skipsimporten, som er bestemt av tid- 
ligere inngátte kontrakter, var rekordstor. I de 
fleste skipsfartsland var tilgangen pa skip svrt 
stor i 1958, og dette var ogsá en viktig med- 
virkende ârsak til det svake fraktratenivâet og 
derved til at de norske fraktinntektene ble 
meget mindre enn âret før. 

Utviklingen i betalingsbalansen i 1957-1958 
hadde mange likhetstrekk med utviklingen i 
1952-1953. Det første áret i begge de to pen- 
oder var slutten pa en høykonjunktur, og drifts- 
balansen viste overskott; áret etter var det 
begge ganger et milliardunderskott pa drifts- 
balansen. Men de store underskottene førte ikke 
med seg en tilsvarende belastning pa valuta- 
behoidningene. I 1953 ble underskottet for en 
stor del dekket ved a trekke pa kredittkvoten 
i EPU, men ogsá laneopptak i utlandet, srlig 
av rederiene, spilte en betydelig rolie. I 1958 
dekket rederienes láneopptak en vesentlig storre 
del av driftsunderskottet, mens gjelden til EPU 
bare viste en mindre øking. Det ble ogsá tatt 
opp forholdsvis betydelige kortsiktige private 
lan i utlandet. En ikke uvesentlig del av disse 
bie formidlet gjennom norske banker. 

Nár dette skrives, foreligger betalingsbalansen 
bare for de tre forste kvartaler av 1958. For 
denne perioden viser dniftsbalansen et under- 
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skott pa 900 mill. kr. mot et overskott pa nr 
100 mill. kr. i samme periode áret før. Av f or- 
verringen pa dniftsbalansen pa rundt 1 milliard 
kr. utgjør økingen i nettoimporten av skip hele 
720 mill. kr. Nettovalutafraktene viste en ned- 
gang pa 575 mill. kr. Dessuten økte under- 
skottet pa rente- og stønadsbalansen med vel 
35 mill. kr. Pa den annen side gikk netto- 
importen av varer ned med nrmere 280 mill. 
kr., og nettoinntektene av andre tjenester enn 
skipsfant økte med vel 55 mill. kr. Det 
siste skyldtes blant annet at turistinntektene 
nkte mer enn turistutgiftene. 

Noe over fjerdeparten av forverringen pa vare- 
og tjenestebalansen skyldtes volumutviklingen, 
og nrmere tre fjerdeparter kan tilskrives pris- 
utviklingen. I denne sammenheng en det imid- 
lertid viktig a vre oppmerksom pa at bytte- 
forholdet for varer ekskl. skip viste en bedring 
pa ye! 3 prosent fra 1.-3. kvartai 1957 til 
samme peniode 1958, idet prisnedgangen var 
betydelig større for importvarene enn for eks- 
portvarene. Nár likevel det totale bytteforholdet 
for varer (inkl. skip) og tjenester var om lag 
8 prosent darligere i de tre første kvartaler av 
1958 enn i samme tidsrom âret før, var dette 
forst og fremst et resultat av den store ned- 
gangen i skipsfraktene. Men ogsá prisindeksen 
for importerte skip viste litt oppgang, mens 
prisene pa eksporterte skip pa den annen side 
f alt meget sterkt. 

Volumtallene viser totalt sett en importøking 
pa om lag 3 prosent. Skipsimporten økte i volum 
med rundt en tredjedel, mens volumet av vane- 
importen gikk noe ned. Volumet av eksporten 
viste totalt sett en svak oppgang. En nedgang 

vareeksporten (inki. skip) pa vel 5 prosent 



1 Skipsfartens bruttofrakter minus utgifter (inki. Ionn) i utlandet. 2 Inklusive offentlige foretaks 1n. 
Norges Banks, valutabankenes, rederienes og forsikringsselskapenes nettovalutabehoidninger. 

1957 1958 

1.-3. kv. 1.-3. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 

I. Driftsbalansen. 
A. Vare- og tjenestebalansen. 

1. IrLntekter: 
Vareutførsel (uten skip) etter handelsstati- 
stikken fob. 4 036 3 794 1 322 1 216 1 256 
Vareutførsel utenom handelsstatistikken 42 38 4 25 9 
Utførsel av skip 295 118 44 41 33 
Nettovalutafrakter av skip i utenriksfart1 2 590 2 015 655 670 690 
Andre tienester netto 232 289 69 111 109 

I alt 7 195 6 254 2094 2 063 2 097 

2. Utgifter: 
Vareinnfersel (uten skip) etter handelsstati- 

stikken cif 5 637 5 134 1 833 1 696 1 605 
Vareinnførsel utenom handelsstatistikken 103 82 23 36 23 
Innførsel av skip 1 262 1 805 434 730 641 

I alt 7 002 7 021 2 290 2 462 2 269 

3. Saldo pa vare- og tjenestebalansen (1-2) . 193 - 767 - 196 - 399 - 172 

B. Rente- og stønadsbalansen. 
1. Nettostønader fra utlandet 21 25 8 6 11 
2. Nettorenter til utlandet 118 158 39 75 44 

3. Saldo pa rente- og stønadsbalansen (1-2) - 97 - 133 - 31 - 69 - 33 

C. Saldo pa driftsbalansen (A3 + B3) 96 - 900 - 227 - 468 - 205 

II. Kapitalbalansen. 
A. Inntekter: 

Offentlige lan 59 126 16 105 5 
Bruttotrekk pa kredittkvoten i EPU 8 131 50 50 31 
Lan (netto) ved skipsimport 184 569 79 347 143 
Andre lan2 52 64 14 30 20 
Annen kjent kapitalinntekt (netto) 31 117 43 115 - 41 

I alt 334 1 007 202 647 158 

B. Utgifter: 
Avdrag pa offentlige lan 161 139 40 71 28 
Avdrag pa konsolidert gjeld til EPU 72 65 23 21 21 
Avdrag p. andre lan2 19 34 16 10 8 
Lan (netto) ved skipseksport 27 - 93 - 8 - 37 - 48 
øking av nettovalutabehoidningena 204 128 1 171 - 44 

I alt 483 273 72 236 - 35 

C. Saldo pa kapitalbalansen (AB) - 149 734 130 411 193 

III. Uforklart differanse (I C + II C) - 53 - 166 - 97 - 57 - 12 
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TabelI 20. Betalingsbalansen over/or utlandet 1.-3. kvartal 1957 og 1958. 
Foreløpige tall. Mill. kr. 
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ble sâ vidt oppveid av større leveranser av 
frakttjenester til utlandet. 

Det var en relativt betydelig uforkiart netto- 
inntektspost i betalingsbalansen ogsâ for de tre 
første kvartalene av 1958. Dette skyldtes bade 
statistiske uoverensstemmelser og ufulistendig 
registrering av kapitaltransaksjoner - sr1ig 

Produksjon og sysselsetting. 

Hovedtrekk av produksjonsutviklingen. 

Etter foreløpige beregninger gikk bruttona- 
sjonalproduktet regnet i løpende priser ned fra 
31,5 milliarder kr. i 1957 til 31,4 milliarder kr. 
i 1958. Regnet i faste priser (1955-priser) gikk 
bruttonasjonalproduktet ned fra 28,3 milliarder 
kr. i 1957 til 28,0 milliarder kr. i 1958, efler 
med knapt 1 prosent. Dette er det første 
àr siden krigen at nasjonalproduktet har vist 
nedgang. Det ma imidlertid understrekes at 
disse tailene, og ogsâ de andre hovedtall fra 
nasjonalregnskapet som er gjengitt i tabell 21, 

kortsiktige. Denne posten er en medvirkende 
ársak til at valutabehoidningen har kunnet øke 
med 128 miii. kr. til 2 226 mill. kr. pa tross 
av det store underskottet pa driftsbalansen 
Men viktigst er de store registrerte kapiialinn- 
tektene, som ligger vel tre ganger sâ høyt som 
i 1-3. kvartal 1957. Rederienes lan (netto) 
ved skipsimport utgjorde 569 miii. kr. eller om- 
trent tre ganger sa meget som i samme periode 
i 1957. Samtidig I ikk rederiene avdrag pa tid- 
ligere ytte lan til utlandet ved skipseksport pa 
93 miii. kr. Disse inntekter dekket imidlertid 
tilsammen ikke mer enn Ca. 40 prosent av vér- 
dien av nettoimporten av skip i perioden. 
Offentlig láneinngang pa 126 mill. kr. var 
13 mill. kr. mindre enn avdragene pa slike lan. 
Laneinngangen var omtrent dobbelt sa stor som 
i samme periode 1957, mens avdragene var noe 
mindre. Største lantaker var Oslo kommune 
med 75 mill. kr. Til utbygging av Innsetfaliene 
kom inn 21 mill. kr., mens det bade til Tokke 
og Nea gikk inn 15 mill. kr. Gjelden til EPU 
okte med 66 miii. kr. Det bie trukket pa kreditt- 
kvoten for 131 miii. kr., men samtidig ble det 
betalt avdrag pa konsolidert gjeld til EPU med 
65 mill. kr. Gjenstáende kredittmuiigheter i EPU 
utgjorde ved utgangen av september 293 mill. kr. 
Andre lan utgjorde 64 mill. kr., hvorav 36 mill. 
kr. til A/S Ardal og Sunndal Verk, mens avdrag 
pa andre lan i alt beløp seg til 34 miii. kr. 
Annen kjent kapitaiinntekt (netto) pa 117 mill. 
kr. omfatter bi. a. inngang av kortsiktige ian 
pa 117 mill. kr. og avdrag pa slike lan med 
76 mill. kr. 

Utviklingen av saldi pa betalingsbaiansen fra 
kvartal til kvartai er ogsá i 1958 preget av 
mer tilfeidige forhoid. Saledes er underskottene 
pa driftsbalansen sterkt avhengig av utviklingen 
i importverdien for skip. Overskottene pa kapi- 
talbalansen avhenger bi. a. av i hvilken periode 
ianeinngangen finner sted. Dette behøver ikke 
vre i samme periode som lanene blir tatt opp. 

kan bli gjenstand for korreksjoner etter hvert 
som Byráet far mer fullstendige oppgaver over 
produksjonen i de forskjeilige nringer. 

Produksjonsnedgangen ma dels sees pa bak- 
grunn av at mindre gunstige naturforhold bidro 
til et svakere produksjonsresultat enn aret før 
i enkelte nringer. Det gjaidt srlig fisket, men 
i noen grad ogsa jordbruket. Vanskeiigere avset- 
ningsforhoid bade ute og hjemme bidro til pro- 
duksjonsnedgang for industrien. For skipsfarten 
vat utviklingen sterkt preget av det svake frakt- 
markedet, 
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Arbeidsmarkedet var i 1958 betraktelig lettere 
enn i de foregáende âr. Ved utgangen av ok- 
tober var det sysselsatt 10 500 frre lønnsmot- 
takere enn et àr tidligere. Arbeidsløysa steg en 
del. Sysselsettingsnedgangen var størst i indu- 
strien. Pr. 30. oktober 1958 var det 13 000 
frre arbeidstakere i industrien enn til samme 
tid âret før. Ellers var utviklingen fortsatt preget 
av nedgang i sysselsettingen i jordbruk og lønt 
husarbeid, Det har vrt en mindre stigning i 
sysselsettingen i varehandel, mens økingen i 
sjøtransport og offentlig og privat tjeneste- 
yting har vrt mer markert. Sysselsettingen 
i bygge- og anleggsvirksomheten har totalt 
sett ligget pa om lag samme nivä som i 1957. 

Det samlede høstutbytte i jordbruket 
er foreløpig beregnet til 94 prosent av et middels- 
ârs avling, eller noe mindre enn i 1957. Frukt- 
avlingen ble større enn i floe tidligere âr. Av- 
lingen av hagebr var noe mindre enn i 1957. 
Den samlede husdyrproduksjon var ifølge fore- 
løpige oppgaver fra Budsjettnemnda for jord- 
bruket litt lavere enn i 1957. Etter foreløpige 
beregninger var jordbrukets bidrag til netto- 
nasjonalproduktet i 1958 1 390 mill. kr., eller 
85 mill. kr. større enn áret før. 

I s k o g b r u k e t er avvirkingen i hogst- 
sesongen 1957-58 anslâtt til om lag 7,7 milli- 
oner m3 bartømmer til salg. Dette er 700 000 m3 
mindre enn sesongen før. 

Arsfangsten i f i s k e t i 1958 er foreløpig 
beregnet til om lag 1 230 000 toan. Dette er 
344 000 tonn mindre erin i 1957 og 756 000 
mindre enn i 1956. Det var først og fremst 
vintersildfisket som sb feil, men ogs størje- 
fisket og brislingfisket gay mindre utbytte enn 
âret før. 

Fangstutbyttet i h v a 1 f a n g s t e n i se- 
songen 1957-58 ble mindre enn i foregâende 
sesong. Norske ekspedisjoner produserte 853 800 
fat hval- og spermolje. Dette er om lag 150 000 
fat mindre enn i sesongen 1956-57. Det totale 
verdiutbytte beløp seg til 214 mill. kr. mot 

3 - Okonomlsk utsyn. 

298 mill. kr. i 1956-57, eller en reduksjon pa 
28 prosent. 

I i n d u s t r i e n har produksjonen etter 
foreløpige beregninger gátt ned med vel 3 

prosent fra 1957 til 1958. Nedgangen var 
større i eksportindustrien enn i hjemmeindu- 
strien. 

I 1. kvartal inntraff det en sterk produk- 
sjonsnedgang i eksportindustrien pa grunn av 
betydelig svikt i rástofftilførselen til sildolje- 
og hermetikkfabrikkene. Produksjonen i kjemisk 
industri ble i 2. kvartal dessuten hemmet av 
kraftmangel. Ferrolegeringsverkene og trefored- 
lingsindustrien matte foreta produksjonsinn- 
skrenkninger, fordi avsetningen av deres pro- 
dukter gikk tregere pa eksportmarkedene. Det 
nye aluminiumsverket i Mosjøen kom i drift i 
mars, og aluminiumsproduksjonen i 1958 steg 
med om lag 25 prosent over 1957-niváet. Râjern-, 
stal- og valseverkene har ogsâ pa grunn av kapa- 
sitetsutvidelser kunnet øke sin produksjon av 
rajern og stál i 1958. 

Innen hjemmeindustrien var produksjonsned- 
gangen betydelig større i konsumvareindustrien 
enn i investeringsvareindustrieri. Tekstilfab- 
rikkene matte gá til innskrenkninger i produk- 
sjonen pa grunn av redusert etterspørsel. Innen 
bekledningsindustrien var det betydelig pro- 
duksjonsnedgang for konfeksjonsfabrikkene og 
skotøyfabrikkene. 

E 1 e k t r i s i t e t s p r o d u k s j o n e n var 
i 1958 vel 6 prosent større enn àret før. Dette 
er en noe mindre stigning enn i 1957. 

Bygge- og anleggsvirksomhe- 
t e n hadde i 1958 om lag det samme omfang 
som i 1957. Ved inngangen til 1958 var volumet 
av bygg under arbeid om lag 20 prosent høyere 
enn ved inngangen til 1957. Foreløpige anslag 
gâr ut pa at det ble satt i gang arbeid med 
om lag 24 000 leiligheter mot 29 400 i 1957. 
Ogsà av kontor- og forretningsbygg og industri- 
bygg ble det satt i arbeid et noe mindre areal 
enn i 1957. For andre bygg var det imidlertid 

I lepende priser I 1955-priser 

1957 1958 Endring 
1957-58 

Prosent- 
vis end- 

ring 
1957-58 

1957 1958 Endring 
1957-58 

Prosent- 
vis end- 

ring 
1957-58 

Bruttonasjonalprodukt 31 513 31 404 109 - 0,3 28 250 27 999 251 0,9 

Av dette til: 
Bruttoinvestering (inkl. lager) 11 293 11 795 + 502 4,5 10 357 10 416 59 0,6 
Privat konsum 16 594 17 147 + 553 3,3 15 451 15 324 127 0,8 
Olfentlig konsum 3 323 3 562 + 239 7,2 2 921 2 967 46 1,6 
Eksportoverskott 303 - 1 100 - 1 403 - 463,0 - 479 708 - 229 - 47,8 
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Tabell 21. Nasjonalproduktet etter anvendelse. Mill. kr. 
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eking. Den ordinre anleggsvirksomhet viste 
noen nedgang fra 1957 til 1958. Igangsetting 
av ekstraordinre anleggsarbeider for a syssel- 
sette arbeidsiese førte imidlertid til at den totae 
anleggsvirksomhet i 1958 ble om lag av samme 
omfang som àret før. 

Beregnede gjennomsnittstall. 2 Inklusive 23 000 selvstendige. 

I s k i p s f a r t e n ferte det lave fraktnivàet 
til at nettoproduktet (i løpende priser) etter 
foreløpige beregninger sank med 900 mill. kr. 
fra 1957 til 1958. Handelsflàten hadde de tre 
første kvartaler av 1958 en netto tilvekst av 
nye skip pa tilsammen 850 000 tonn. Kontra- 
heringene i 1958 har vrt ubetydelige, og i lepet 
av àret har noen tidligere inngâtte kontrakter 
blitt kansellert. Pr. 1. november 1958 là 112 
norske skip pa tilsammen 603 000 bruttotonn 
i opplag, men den seilende flàten var likevel 
større enn pa samme tid àret fer. 

Det foreligger, nár dette skrives, ikke til- 
strekkelige oppgaver til si noe sikkert om 
hvorledes produksjonsutviklingen i Norge i 1958 
stiller seg sammenliknet med andre land. I indu- 
strien har imidlertid produksjonsnedgangen i 

Norge vrt sterkere enn i de fleste andre vest- 
europeiske land, og det er meget som tyder pa 
at utviklingen i bruttonasjonalproduktet hos 
oss har vrt ugunstigere enn gjennomsnittet 
for hele Vest-Europa. 

Sysselsettingen. 

I 1958 var det nedgang i sysselsettingen og 
eking i den registrerte arbeidsloysa. Ved ut- 
gangen av oktober var tallet pa lennsmot- 
takere 10 500 lavere enn samme tid àret fer. 
Av nedgangen var 6 000 kvinner. 

Tabell 22. Yrkesbe/olkningen prosentvis fordeU pa nringer.' 

1957 1958 

Jordbruk 18,0 17,9 
Skogbruk 2,5 2,4 
Fiske og fangst 3,7 3,7 
Bergverksdrift 0,6 0,6 
Industri 25,4 24,9 
Bygge- og anleggsvirksomhet 8,1 8,1 
Av dette: 

Byggevfrksomhet2 5,6 5,6 
Anleggsvirksomhet 2,5 2,5 

Kraf t- og vannforsyning 0,8 0,8 
Varehand el 10,8 10,9 
Finansinstitusjoner 1,4 1,5 
Sjøtransport 4,8 5,0 
Annen samferdsel 5,6 5,6 
Offentlig administrasjon 2,5 2,5 
Forsvar 3,1 3,2 
Offentlig og privat tjenesteyting 7,9 8,2 
Personlig tjenesteyting 4,8 4,7 

I alt 100,0 100,0 
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Fig. 17. 

Nedgangen i sysselsettingen har vrt storst 
i i n d u s t r i e n . (Se tabell 23). Det dàrlige 
vintersildfisket førte til sysselsettingsnedgang i 
fisketilvirking og olje- og fettindustri; avset- 
ningsvansker hemmet aktiviteten i tekstil- og 
bekledningsindustrien og i treindustrien. I de 
senere màneder har det vrt nedgang i syssel- 
settingen ogsâ I jern- og metallindustrien, srlig 
skipsindustri og primr jern- og metallindustri. 

Virkningen av det dârlige sildefiske viste seg 
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pa flere omràder. Foredlings- og avsetnings- 
virksomheten ble sterkt hemmet. Mange per- 
soner som vanhigvis arbeider med lossing, bear- 
beiding og pakking kom ikke i arbeid. Det 
gjorde seg ogsâ indirekte virkninger gjeldende 
i andre nringer. Av foregáende ârs kasse- og 
tonneproduksjon ble en stor del usolgt, og pro- 
duksjonen har vrt sterkt redusert i 1958. 
Nybyggings- og reparasjonsvirksomheten for 
fiskerflâten har gàtt tilbake. 

Ày industrigruppene hadde tekstil- og be- 
kledningsindustri størst nedgang i sysselset- 
tingen. (Se tabell 24). Denne nedgang har 
foregätt i flere âr, men den var sirlig stor i 
1958. Arsaken var i første rekke produksjons- 
nedgang pa grunn av at omsetningsleddene 
reduserte sine lager. Utover høsten var det tegn 
til at sysselsettingsnedgangen stoppet opp. Ved 
utgangen av september var sysselsettingen i alt 
6 150 lavere enn pa samme tid ãret for. Av ned- 
gangen falt 2 650 pa tekstil og 3 500 pa bekied- 
ning Tallet pa sysselsatte kvinner var 4 600 
lavere. 

Ettersporselssvikten pa eksportmarkedene ga 
seg utslag i sysselsettingsnedgang for eksport- 
industrier som primr jern- og metallindustri 
og treforedlingsindustri. I de senere máneder 
har det vrt fallende tendens i sysselsettingen 
i verkstedindustrien. Sr1ig tydelig har dette 
vrt i skipsindustrien, hvor i forste rekke lavere 
reparasjonsvirksomhet har ført til innskrenk- 
finger. En del mindre skipsverfter har dessuten 
hatt vansker med a fâ nye byggekontrakter til 
erstatning for de nybygginger som etter hvert 
blir levert. Noe nedgang har det ogsâ vrt i 

sysselsettingen i elektroteknisk industri og ma- 

Gjennomsnitt av tallene ved utgangen av liver rnned. 

3. kv. 1956 3. kv. 1957 3. kv. 1958 
Endring 

3. kv. 1957- 
3. kv. 1958 

Prosent is 
en ring d 

Jordbruk og skogbruk 63 986 58 420 54 291 - 4 129 - 7,1 
Fiske og fangst 3 935 4 217 6 035 1 818 43,1 
Bergverksdrift m. v. 10 032 9 681 9 246 - 435 - 4,5 
Industri 333 611 335 751 323 484 - 12 267 - 3,7 
Bygge- og anleggsvirksomhet 96 506 105 432 105 327 - 105 0 
Kraft- og vannforsyning 12 351 12 222 12 235 13 0 
Varehandel 124 582 128 014 128 243 229 0,2 
Finansinstitusjoner og eiendomsdrift 20297 21 342 22 096 754 3,5 
Sjotransport (inki. utenriksfart) 56 983 59 844 62 285 2 441 4,1 
Annen samferdsel (inki. N. S. B.) 71 527 72 339 71 719 - 620 - 0,9 
Offentlig administrasjon og forsvar 57 683 60 341 61 284 943 1,6 
Offentlig og privat tjenesteyting 101 708 105 672 109 571 3 899 3,7 
Personlig tjenesteyting 66 096 63 940 62 340 - 1 600 - 2,5 

I alt 1 019 297 1 037 215 1 028 156 - 9 059 - 0,9 

Tabell 23. Sysseisatte ion takers.1 



skinindustri, bl. a. ved bedrifter som produserer 
elektriske husholdningsmaskiner (komfyrer, kjø- 
leskap etc.). 

Den kalde vinter og sene vâren skapte vansker 
for byggevirksomheten., med stor 
sesongmessig nedgang I vintermànedene. Pa 
grunn av de omfattende ekstraordinre arbeider 
var sysselsettingen i anleggsvirksomheten i mars 
og april 1958 høyere enn ett ár tidligere. Bygge- 
og anleggsvirksomheten under ett har ellers 
ligget om lag pa fjorárets nivâ. Tall for bygge- 
og anleggsvirksomheten er gitt i tabellene 25 
og 26. 

I skogbruket var virksomheten vinte- 

ren 1957-58 litt lavere enn foregâende ár, bl. a. 
pa grunn av m.indre etterspersel etter tømmer. 
Kulde og mye sne hindret dessuten skogs- 
driften mange steder. 

I v a r e h a n d e 1 har sysselsettingen i etter- 
krigsárene økt sterkt. Denne øking opphørte i 
1958, og sysselsettingen har i de senere máneder 
vert bare ubetydelig høyere enn pa samme tid 
áret før. I engroshandel har sysselsettingen hele 
àret vrt lavere enn i 1957. I detaljhandel er 
sysselsettingen fortsatt høyere enn foregâende 
àr, men ekingstakten er sterkt avtakende. 

Tallet pa norske s j 0 f o 1 k steg forholdsvis 
sterkt; ved utgangen av september 1958 var 

Pr. 30. september Endringer 

30. juni 
1957 
30. juni 

30. sept. 
1957- 

30. sept. 
1958 1958 

ringsmidde1industri (ikke hermetikk 
og fisketilvirking) 27 361 27 013 27 051 3 38 

E'iske- og kjotthermetikkindustri 7 797 8 391 8 740 - 371 349 
E'isketilvirking 7 651 7 486 7 675 - 60 189 
Drikkevare- og tobakksindustri 5 175 5 178 5 114 - 36 - 64 
Pekstilindustri 20 027 19 744 17 109 - 3 127 - 2 635 

kotoyindustri 6 351 6 255 5 496 - 400 - 759 
Annen bekledningsindustri m. v. 22 288 21 904 19 154 3 087 - 2 750 
Sagbruk og hovlerier 11 394 10 871 9 959 - 991 - 912 
Annen treindustri 4 682 4 501 4 175 - 257 - 326 
Mobel- og innredningsindustri 14 373 14 445 13 484 - 884 - 961 

Treforedlingsindustri 26 856 26 859 26 555 - 249 - 304 
Grafisk industri, forlag m. v. 18 784 19 358 19 454 323 96 
Lerindustri 2 593 2 589 2 375 - 222 - 214 
Gummivareindustri 3 197 3 333 3 214 74 - 119 
Kjemisk grunnindustri 10 476 10 787 10 786 255 - 1 

Olje- og fettindustri 4 871 4 466 3 865 - 812 - 601 
Kjemisk industri ellers og kull- og mi- 

neraloijeforedling 5 619 5 838 5 935 215 97 
Jord- og steinvareindustri 12 107 12 421 12 092 - 110 - 329 
Primer jern- og metallindustri 19 489 19 954 19 394 - 294 - 560 
Jern- og metailvareindustri 22 080 22 464 21 795 - 295 - 669 

Maskinindustri (ikke elektr. og for 
transport) 13 420 13 080 12 600 - 417 - 480 

Elektroteknisk industri 14 000 14 703 14 581 369 - 122 
Skipsindustri 29 433 30 096 29 288 - 226 - 808 
Annen transportmiddelindustri 17 685 17 743 17 899 343 156 
Diverse industri 5 733 5 529 5 254 - 356 - 275 

Industri i alt 333 442 335 008 323 044 - 10 612 - 11 964 
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Tabell 25. SysseLsaUe lønnsmoUakere 
bygge- og anleggsvirkscnnhet.' 

1956 

1957 

1958 

84 519 
92 396 
96 506 
98 317 

85 756 
93 789 

105 432 
100 799 

85 428 
94 565 

105 327 

1 Gjennomsnitt av tallene ved utgangen a' 
hver máned. 

det Ca. 2 900 større enn et ár tidligere. Tallet 
pa utlendinger i handelsfláten gikk samtidig ned 
med ye! 1 000. 

Offentlig og privat tjeneste- 
y t i n g har ogsá i 1958 hatt betydelig øking 
i sysselsettingen. Ved utgangen av september 
var tallet pa sysselsatte 4 150 høyere enn et âr 
tidligere; av disse var 2 700 kvinner. I denne 
gruppe inngãr undervisning, helse- og veterinr- 
vesen og annen off entlig og privat tjenesteyting. 
Nedgangen i lønt husarbeid har vrt noe mindre 
ena tidligere. 

Den registrerte arbeidsløysa 
har i 1958 vrt høyere enn âret før. (Se tabell 27). 
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Ved utgangen av januar ble det registrert 39 400 
helt arbeidsløse. Det er det heyeste tall etter 
krigen og utgjør 3,9 prosent av tallet pa syssel- 
satte lønnstakere og registrerte arbeidsløse, og 
2,6 prosent av den totale arbeidsstyrke. Arbeids- 

Tabel! 26. Endring i taflet p4 syssel.satte lonnsmoUakere i bygge- og anleggsvirksonthet 195 7-58. 
31. mars 
1957 

31. mars 
1958 

30. juni 
1957 
30. junl 

1958 

30. sept. 
1957 

30. sept. 
1958 

Sysselset- 
ting pr. 
30. sept. 

1958 

Kommunal og fylkeskommunal byggevirksomhet - 245 - 198 - 250 1 425 
Statlig byggevirksomhet - 90 - 82 - 182 401 
Privat byggevirksomhet - 699 859 771 64 474 

Byggevirksomhet i alt 1 034 579 339 66 300 

Kommunal og fylkeskomm. anleggsvirksomhet 564 176 63 13 079 
Statlig anleggsvirksomhet 1 320 160 - 201 16 500 
Kommunal og fylkeskomm. anleggsvirksomhet Ut- 

ført av privat entreprenør - 50 176 145 2 917 
Statlig anleggsvirksomhet utført. av privat entre- 

prenør 100 62 - 56 2 648 
Annen privat anleggsvirksomhet - 629 - 715 - 846 6 278 

Anleggsvirksomhet i alt 1 305 - 141 - 895 41 422 
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løysa var ogsà vinteren 1958 vesentlig av sesong- 
messig art. Noe under halvparten av de arbeids- 
lese var sâledes bygge- og anleggsarbeidere, som 
ble ledige pa grunn av sesongmessig nedgang 
i bygge- og anleggsvirksomheten. 

0 k i n g e n i arbeidsløysa i 1958 henger 
imidlertid srlig sammen med den utvikling i 
sysselsettingen som det er gjort rede for ovenfor. 
Okingen har vrt størst for industriarbeidere 
og bygge- og anleggsarbeidere. Tallet pa regi- 
strerte arbeidsløse kvinner har ikke økt sâ sterkt 
som sysselzettingsutviklingen skulle tilsi. Dette 
er srlig tydelig for tekstil- og bekledningsindu- 
strien, hvor økingen i tallet pa ledige kvinner 
i de senere mâneder har utgjort mindre enn 
10 prosent av nedgangen i sysselsettingen. 

Til motvirking av arbeidsløysa ble det i 
budsjettâret 1957-58 brukt 24,1 miii. kr. til a 
sette i gang ekstraordinre arbeider. Av beløpet 
ble 6,1 miii. kr. brukt til kommunale hjeipe- 
arbeider og 18,0 miii. kr. til statlige arbeider. 
Videre ble det brukt ca. 4 miii. kr. til dekning 
av merutgifter ved vinterarbeidsdrift pa ordi- 
nre kommunaie arbeider. De ekstraordinre 
arbeider ble vesentlig drevet i mánedene februar, 
mars og april. I denne tiden ble det sysselsatt 
ekstraordinrt ca. 6 000 mann; 3 400 av disse 
var i Nord-Norge. For budsjettaret 1958-59 
er det bevilget i alt 123 mill kr. til mbtvirking 
av arbeidsløysa. Ekstraordinre arbeider ble 
satt i gang allerede i oktober og ventes a gi 
sysselsetting for om lag 7 000 personer i desem- 
ber. Dette tall forutsettes a øke til 12-13 000 
i januar, februar og mars 1959. 

Den naturlige tilvekst til yrkesbefolkningen 
var i 1958 større enn forrige âr. Tilveksten i 
løpet av âret er beregnet til Ca. 11 900, hvorav 
8 700 menn. Beregningene bygger pa den forut- 
setning at den del av hver aldersklasse som 
tilhører yrkesbefolkningen (yrkesprosenten) er 
den samme som ved folketellingen 1950. Av 
tilveksten faller 60 prosent pa aldersgruppen 

15-19 ar. Det er grunn til a anta at yrkes- 
prosenten for denne aldersgruppe er noe lavere 
na enn i 1950, pa grunn av at ungdommen i 

større utstrekning søker videre praktisk og teo- 
retisk utdanning. De beregnede tall er derfor 
trolig litt for høye. Det var i 1958 fortsatt ned- 
gang i aidersklassene 20-39 ár, men mindre 
enn foregàende ar. 

I 1958 har det vrt bedre tilgang pa ar- 
beidskraft enn tidligere, og behovet har vert 
bedre dekket for de fleste kategorier arbeids- 
kraft. I de tre første kvartaler bie det registrert 
flere arbeidssøkere enn i samme tidsrom i 1957, 
mens tallet pa ledige plasser var pa det nr- 
meste uforandret. Det ble foretatt flere for- 

midlinger gjennom arbeidsformidlingen enn i de 
tre første kvartaler 1957. Det var ogsâ i 1958 
noe knapp tilgang av arbeidskraft mnen enkelte 
yrker, bi. a. kvalifisert teknisk personell, befal 
til sjøs, arbeidere ved helsepleie, hotell- og kaf é- 

betjening, hushjelper og enkelte kategorier av 
handels- og kontorfunksjonrer. Det var fort- 
satt udekket behov for fagarbeidere til jern- 
og metailindustrien, men merkbart mindre enn 
foregáende ar. 

Jordbruk. 
Planteavi. 

Korndyrkingen har økt sterkt siden 1949, men 
i 1958 var samiet kornareal om lag som âret før. 
Det var fortsatt nedgang i hvetedyrkingen, med 
43 prosent fra 1957. Siden 1949 er hvetearealet 
gatt tilbake med 74 prosent. Dyrkingen av rug 
har ogsà fortsatt gatt tilbake. Byggarealet viste 
fortsatt øking, siste àr med vel 7 prosent, og 
er i alt økt til over 3 1/z gang arealet i 1949. 
Havrearealet gikk tilbake i 1958 med Ca. 7 pro- 
sent i forhold til âret før, og er i alt minket 
med 25 prosent siden 1949. Samlet areal av 
korn og erter i 1958 var 2,12 mill dekar mot 
1,52 miii. i 1949. 

I alt 
Bygge- 

og 
anleggs- 

Lndustriarbeidere 

I alt 
Tekstil- og 

bekied- Jern- og 
metan- 

arbeidere ai5re arbeidere 

1957: 1. kvartal 24032 11017 4759 265 549 
2. 4 265 1 580 621 150 152 
3. >> 6 946 1 593 1 605 118 240 
4. 27 541 13 233 5 560 795 787 

1958: 1. kvartal 34 708 14 667 8 325 1 390 1 380 
2. >> 9 322 2 578 2 643 1 107 484 
3. >' 13 910 4 023 2 989 562 725 
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Potetarealet gikk tilbake siste ãr med Ca. 
3 prosent eller 18 000 dekar. Det var floe ned- 
gang i de fleste av fylkene. Arealet i 1958 av 
rotvekster og fôrmargkál er i alt økt med 6 000 
dekar eller 4 prosent fra áret før. Grønnsak- 
arealet gikk noe tilbake siste âr. 

Det var forholdsvis mye âkerareal til brakk 
i 1958, sr1ig pa østlandet. 

Samlet areal av áker og hage var i 1958 vel 
sâ stort som i 1957. Eng til slâtt gikk fortsatt 
tilbake, srlig naturenga, men arealene av beite 
pa innmark har fortsatt a oke. Siden 1949 er 
arealet av áker og hage økt med 600 000 dekar, 
beite pa innmark er økt med vel 200 000 dekar, 
og slàtteng pa innmark er gatt tilbake med 
bortimot 800 000 dekar. Slâtteng i utmark er 
gâtt tilbake med vel 200 000 dekar, slik at 
samlet jordbruksareal var floe mindre i 1958 
enn i 1949. 

Forbruket av k u n $ t g j 0 d s e 1 sommeren 
1958 var 102 000 tonn, regnet som verdistoff 
(kvelstoff, kalium og fost or), dvs. Ca. 4 prosent 
mindre enn àret før. Av en samlet varemengde 
pa 399 000 tonn var Ca. 180 000 tonn fullgjødsel. 

Over hele landet var det en streng etterjuls- 
vinter. Det var mye sno pa Sorlaridet og i 
Trondelag. Vàren var kald over hele landet, 
og sno og tele tinte sent. Váronna ble overalt 
forsiriket med om lag 1-3 uker. Srlig i leir- 
jordsbygdene var det vanskelig a komme utpà 
med jordbruksredskap. 

Det var fortsatt kjølig vr i juni, delvis med 
lite nedbor, men ved mânedsskiftet og de forste 
dagene av juli, ble det varmt drivende vr og 
tilstrekkelig nedbør. Bade temperatur og ned- 
bør var senere noe skiftende, til dels kjolig og 
med mye regn. Fra slutten av august og i 
forste del av september var det godvr over 
hele Sør-Norge. 

Fra slutten av september og forste del av 
oktober var det lay temperatur og mye nedbor 
over østlandet, Agder og Jren. Innhostingen 
ble sterkt forsinket, og det var flomskade i en- 
kelte distrikter, srlig i Vestfold og nedre Tele- 
mark. Fra midten av oktober ble det klarvr, 
og det meste av avlingen var i hus ved utgangen 
av oktober. Ellers i landet var det stort sett 
bra vr og gode forhold for innhøstingen. Det 
var lite frost i Nord-Norge. 

Pa grunn av den sene váren var utsiktene 
for ârsveksten dárlige pa forsommeren. Godvrs- 
periodene bidro til a bedre forholdene, men alt 
i alt er det regnet med under middelsârsavl for 
engvekster og de fleste ãkervekstene i 1958, 
og kvaliteten ble satt sterkt ned over store deler 
av landet. 

Samlet avling fra innmark er forelopig be- 

regnet til 2 085 mill fôrenheter, eller 94 prosent 
av et middelârs avi. I 1957 var avlingen fra 

Fig. 19. 

innmark i alt 2 141 miii. fôrenheter og 96 prosent 
av et middelsàr. 

Som gjennomsnitt for landet er det regnet 
med 96 prosent av et middelsár for eng pa 
dyrket jord, og 95 prosent for natureng Samlet 
hoyavling pa innmark er anslatt til 2,7 mill. 
tonn, mot 3,0 mill. tonn i 1957. Stort sett var 
kvaliteten god i sørlige deler av landet. Norda- 
fjells ble kvaliteten noe redusert. Det ble gode 
hàavlinger, som er nyttet til beite eller silo. 

Kornet spirte sent og ujamt, og det var en del 
angrep av skadeinsekter og fotsyke. Veksttiden 
var for det meste for kjolig, men perioder med 
drivende var, gjorde at det meste av kornet 
regnes a ha nádd modning. Sor og øst i landet 
ble avlingene redusert av dárlig bergingsvr. 
Ellers ble det til dels bra kornavlinger. Samlet 
avling er forelopig beregnet til 512 600 tonn, 
eller 90 prosent av et middelsár, mot 86 prosent 
i 1957. Várhveten er anslatt til 83 prosent, 
bygget 91 og havren 90 prosent av et middelsar. 

Potetene kom ogsà sent i vekst, men tok seg 
bra opp i juli. Mildt og fuktig vr i siste del 
av august førte til angrep av torràte over hele 
landet, men srlig over østlandet, i Agder og 
pa Jren. Potetavlingen er arislatt til 98 prosent 
av et middelsàr, eller i alt 1 192 000 tonn i 1958, 
mot 80 prosent i 1957. Kvaliteten var stort sett 
tilfredsstillende pa Vestlandet og nordafjells. 

Rotvekstene ble til dels sterkt angrepet av 
insekter, og det kjølige vret sinket veksten, 
men den tok seg godt opp i det milde, fuktige 
hostvret. Avlingene av kàlrot og formargkal 
er anslátt til 100 og 99 prosent av middelsarsavl, 
fôrbete og fôrnepe ga noe darligere avlinger, og 
gronnfôret ga 97 prosent av middelsarsavl. 

Beitene kom sent i vekst fra vren ay. Senere 
pa sommeren var det bra gjenvekst, men det 
var for det meste kaldt i fjellet. 
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Frukttrr og brbusker ble noe skadd under 
overvintringen, av toppfrost, snøbrekk og angrep 
av markmus. Blomstringen var betydelig for- 
sinket pa grunn av sen var, men det var rikere 
blomstring ena vanlig, unntatt for plommer. 

Fruktavlingen i 1958 er beregnet til i alt 
96 000 tonn eller noe mer enn i de rike frukt- 
àrene 1956 og 1954, og er den storste frukt- 
avling som er beregnet hittil. I 1957 var frukt- 
avlingen 64 700 toun. 

Eplene ga jamt over store avlinger sønna- 
fjells, 90-125 prosent av et middelsár, men 
noe mindre i Trondelag og Nordland. Avlingen 
ble i alt 68 700 tonn; av dette var 23 300 tonn 
sommer- og høstepler og 45 400 tonn vinter- 
epler. Det var srlig vintereplene som sb godt 
til, med 112 prosent av middelsársavl. Sommer- 
eplene ble gjennomgáende smâ, men vinter- 
frukten ble stor og godt farget. 

Prene ga rekordavling pa 10 600 tonn, 117 
prosent av middelsàrsavl. Det var store avlinger 
I de viktigste distrikter, unntatt i Møre og 
Romsdal. 

Plommene ga ujamne og til dels smà avlinger, 
fylkesvis fra 50 til 110 prosent av middelsârsavl. 
Avlingen var likevel større enn âret for, og ble 
i alt vet 12 000 tonn. 

Kfrsebr og moreller ga ogsa noe vekslende 
utbytte, i alt 4 600 tonn, eller noe under mid- 
dels.rsavl. 

Av hagebrene ga rips, stikkelsbr og solbr 
for det meste jamt bra avlinger, men det ble 
knapt middelsársavl for landet under ett. Jord- br og bringebr ga ujamne avlinger. Bringe- 
brene ga i alt bare 78 prosent av middelsãrsavl. 
Samlet avling av hagebr ble 27 800 tonn i 1958 
mot nr 30 000 tonn i 1957. 

Gronnsakene ble forsinket fm vàren av, og 
srlig gikk det ut over tidliggronnsakene. Sterke 
angrep av kâlmoll og kâlftue satte ogsâ avlingen 
tilbake. Noen gronnsakslag ga store avlinger, 
srlig guirot og purre. I alt er avlingen av 
grønnsaker pa friland beregnet tit 116 000 tonn 
I 1958 mot 123 000 tonn âret for. Tomater under 
glass ga 9 300 tonn, noe mer enn i 1957. Agurker 
under glass ga 2 100 tonn, eller noe mindre enn 
áret for. 

Maskiner og redska per. 

I januarseptember 1958 ble det innfort 
6 274 traktorer til jord- og skogbruk. I løpet 
av de siste ti àrene er det innfort vel 50 000 
traktorer til jord- og skogbruk. En regner med 
at det i jordbruket na er ca. 8 000 tohjulstrak- 
torer, og om lag 40 000 tre- og firehjulstraktorer. 
Videre er det ca. 3 700 skurtreskere og om lag 
40 000 mjotkemaskinanlegg. Etter oppgaver fra 
Driftskredittkassen for jordbruket var det pr. 
1. juli 1958 i drift 2 715 maskinstasjoner, med 

3 689 traktorer, 178 bulldozere, 3 300 ploger, 
3 600 harver, 1 741 slámaskiner og 282 skur- 
treskere, foruten et betydelig maskinutstyr 
ellers. 

Hu,sdyrholdel. 

Hesteholdet har fortsatt gátt tilbake, siste ãr 
med Ca. 5 prosent, og i alt siden 1949 med 37 
prosent. Det er fortsatt noe nedgang for ung- 
hester, men nedgarigen gjør seg nâ sterkest 
gjetdende i aldersklassen 5-16 àr. For eldre 
hester er det fortsatt øking, og tablet er her 
storre enn i 1949. Det var nedgang i heste- 
holdet i alle fylkene i 1958, men enkelte fylker 
hadde flere føll og unghester enn áret for. 

Storfeholdet i 1958 var i alt vel sà stort som 
i 1957. Det var en oking pa vel 4 prosent for 
kalver og ungdyr, men det var fortsatt nedgang 
i tablet pa kyr - Ca. 1 prosent siden 1957. 
Nedgangen falt pa østlandet og Trondelag, mens 
landsdelene ellers hadde noe flere kyr 1 1958 
enn âret for. Siden 1949 er tallet pa kyr gâtt 
ned med 19 prosent. Nedgangen var størst for 
østlandet, med 30 prosent, minst pa Vestlandet 
og i Trondetag, med 8b prosent. Ày fylkene 
hadde bare Rogaland flere kyr i 1958 enri i 1949. 

Saueholdet 1 1958 viste liten endring fra áret 
for. Det var floe oking i Agder og pa Vestlandet, 
men ellers for det meste noe nedgang. Siden 
1949 har saueholdet okt med ca. 10 prosent pa 
Vestlandet og i Nord-Norge. Det var oking ogsâ 
i Agder, mens det var nedgang i Trondelag og 
pa østlandet, sett under ett. For landet under 
ett var det flere lam, men knapt sa mange 
voksne sauer i 1958 som i 1949. 

Geiteholdet gikk fortsatt noe tilbake siste ar. 
Siden 1949 er tallet pa voksne geiter gâtt til- 

bake med vet 20 prosent. 
Svineholdet pr. 20. juni 1958 var i alt ca. 

8 prosent mindre enn aret for. Det var nedgang 
bade for avlssvin, slaktesvin og smagriser. Svine- 
holdet i 1958 var likevel vet sá stort som i 1949. 
Fylkesvis har utviklingen i svineholdet vrt 
forskjellig bade siste ar og siden 1949. Rogaland 
skibler seg ut med srlig sterk oking i svine- 
holdet siden 1949. 

Tablet pa voksne hons gikk tilbake med 9 pro- 
sent fra 1957 til 1958. Det var nedgang I nesten 
alle fylkene, men i noe forskjellig grad. Taltet 
pa kyllinger okte derimot med 19 prosent. Det 
var oking i de fleste fylkene, unntatt i Nord- 
Norge. 

Etter oppgaver fra Statens Kornforretning ble 
det omsatt 445 000 tonn k r a f t f ô r til gros- 
sist i januarseptember 1958, mot 369 000 tonn 
i samme tidsrom i 1957. Kraftfôrordningen av 
1956 gjelder fortsatt. Det er prisrabatt for 
kraftfôr i avgrenset mengde etter husdyrholdet, 
men en overpris pa kraftfôr utover dette. Over- 
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prisen skaffer midler til et kraftfôrfond. I regn- 
skapsâret 1957-58 ble det levert fra engros- 
forhandler 569 000 tonn kraftfôr, derav 270 000 
tonn med prisreduksjon, mot 526 000 og 291 000 
tonn i 1956-57. 

Meieriene veide inn 952 000 tonn beregnet som 
helmjølk i de ni første mâneder av 1958. Det 
er 2 prosent mindre enn âret før. I september 
var mjølkeniengden noe større i 1958 enn i 1957. 
Produksjonen av meierismør i januarseptem- 
ber var 11 700 tonn i 1958, 18 prosent mindre 
enn 1 1957, niens osteproduksjonen, 29 600 tonn, 
var 14 prosent større enn i samme mâneder 
âret før. 

Tallet pa førstegangskontrollerte slakt i ja- 
nuarseptember økte fra 1957 til 1958 med ca. 
12 prosent for storfe og 3 prosent for sau. Tallet 
pa svineslakt gikk ned med Ca. 8 prosent, og 
det var nedgang ogsá for andre slakt. 

Husdyrproduksjonen i bygdene var etter 
Byráets produksjonstelling i 1954-55 og senere 
tiileggsberegninger, i tusen tonn: 

Produksjonen i disse árene var noe større enn 
i 1949-50 for kjøtt, flesk og egg. Mjelkeproduk- 
sjonen gikk noe tilbake fra 1950 til 1954, men 
er senere økt. 

Tiiførsiene av kjøtt har i flere âr vlert større 
enn produksjonstallene viser. Dette gjelder sar- 
hg ku og hest, hvor nedshaktingen har ført til 
at buskapen er minket med over 200 000 dyr 
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i alt fra 1949 til 1958. Mjølkeproduk5jonen er 
hoidt oppe ved at yteisen pr. ku er økt Ira âr 
til àr. 

Foreløpige tall for 1958 fra Budsjettnemnda 
for jordbruket, viser noe nedgang i mengdene 
av husdyrprodukter til saig og hjemmeforbruk 
i forhold til âret før (tallene i tusen tonn): 

Kjøtt Flesk Kumjelk1 Egg 

Priser og Winninger m. v. 

Jordbruksavtalen av 1956 gjaldt fram til 
30. juni 1958. Forhandlinger om en ny avtale 
tok til i mars 1958. Den 5. juni ble det under- 
tegnet en treárig avtale for tiden fram til 
30. juni 1961, med forlengelse av hovedavtalen 
for samme tidsrom. Avtalen kan reguleres etter 
endringer i levekostnadene og jordbrukets drifts- 
kostnader, og den ble godkjent av Stortinget 
den 17. juni. 

Avtalen forutsetter bevilgninger over stats- 
budsjettet til mjølk og mjølkeprodukter, og til 
støtte av kornavien gjennom priser og trygder, 
etter iiknende retningslinjer som før. Det skal 
ellers vre arlige tilskott til prisregulering for 
kraftfôr, kunstgjødsel m. v. pa 93 miii. kr., til 
potettrygd 20 miii. kr., til fond for driftsbyg- 
ninger i jordbruket 20 miii. kr. og til visse 
andre formal 5,5 miii. kr. 

I avtaien er det iagt stor vekt pa avsetnings- 
spørsmâl og markedsregulering, bi. a. ved hjeip 
av rnidier fra kraftfôrfondet og ved import- 
regulering. Kraftfôrfondet skal forvaltes av et 
eget styre. Fondets midler skal nyttes til avset- 
flings- og markedsregulerende tiltak, for mjølk 
med 40 miii. kr. áriig, for kjøtt og flesk med 
9 miii. kr., for egg og fjørfesiakt med 4 miii. kr., 
og fordeit pa disse varegruppene 5 mill. kr., og 
dessuten for peisskinn et beløp beregnet etter 
forbruket av kraftfôr tii peisdyroppdrett. Mid- 
lene skal nyttes i samordning med tiitak for 
avgiftsmidier fra Omsetningsrâdet for jord- 
bruksvarer. 

Kraftfôrfondet skal videre dekke frakttilskott - for mjøik med 10 miii. kr. árlig og for slakt 
med samme beiøp. Dessuten skai kraftfôrfondet 
yte tilskott pa 9 mill. kr. til uhifondet, til støtte 
av ullpriser og omsetning av norsk uli. 

For mjølkeproduktene kan kraftfôrmidiene 
nyttes til a oppna fastsatte minstepriser. Eliers 
inneholdt avtalen en eking av maksimalprisene 
for mjøik og ost. For kjøtt, fiesk, egg og fjørfe- 
siakt skai jordbruksorganisasjonene hoide pri- 
sene pa eiier under et fastsatt niva som gjennom- 

1 Mjølk til for regnet med. 
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/nnve'd ,7jO/ veci roeleriene, 
/000 loon. 

/40 

Do 

/c2 

__ 

A MJ iA S 01N40 

Tellingsâr Kjøtt Flesk Kumjølk Egg 
1954-55 .... 63,0 49,9 1 548 28,0 
1955_56*.... 60,5 54,2 1 559 30,0 
1956_57*.... 59,1 53,2 1 617 30,9 

1957 66,1 52,4 1 661 29,5 
1958* 65,0 50,0 1 660 28,2 
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snitt for âret. Norges Kjøtt og Fleskesentrals 
noteringer skal da legges til grunn. Importregu- 
lering gjennornføres for disse varegruppene, men 
med fri import hvis prisene i to uker kommer 
over en øvre grense. For poteter, grønnsaker, 
frukt og br m. v. gjennomføres sesongvis en 
liknende importregulering. Normaipriser og øvre 
prisgrense fastsettes her av et eget importrád. 
I samband med disse importordninger inneholder 
jordbruksavtaleri et tilsagn om at jordbruks- 
varene sokes gitt en srsti11ing under en even- 
tuell europeisk frihandelsavtale. 

Etter jordbrukets prisindeks (utarbeidd ved 
Norges Landbrukshøgskole) var prisindekstallet 
for jordbruksprodukter i alt 122 for september 
1958, mot 116 i september 1957. Det var mest 
øking for husdyrproduktene. Utviklingen siste 
ãr gár ellers fram av tabell 28, som viser indeks- 
tallene som uveide kvartalsgjennomsnitt. 

Tabell 28. Jordbrukets prisindek.s. 
1952 = 100. 

Statens grunnpriser for norsk korn er de sam- 
me for avlingsäret 1958 som áret før, med 90, 
83, 70 og 61 ore pr. kg for hvete, rug, bygg og 
havre. For fôrkorn er prisene uendret og noe 
lavere. Korntrygden pa 19 ore pr. kg for inntil 
1 000 kg matkorn er ogsâ som for. Ellers er 
trygden for 1958-árs avi delt i en grunntrygd pa 
6 ore pr. kg, og en tilleggstrygd som er avgrenset 
etter husdyrholdet, pi. 8 øre pr. kg, men 4 ore 
for havre og blandkorn. 

Potetprisene var forholdsvis stramme allerede 
fra høsten 1957 og utover sommeren 1958. Arets 
avl kom sent pa markedet, og det ble innfort 
poteter i juli. I september 1958 var potetprisene 
omtrent som áret for. Grønnsakene var forholds- 

Jordôrc.'kei'5 pr,s,nc/eA5 
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vis dyre tidlig i sesongen, men gikk raskt ned 
utover høsten, til om lag samme nivà som i 1957. 
Prisene pa norsk frukt var lave hosten 1958 pa 
grunn av de store avlingene. 

Det var knapp tilførsel av kjøtt og flesk som- 
meren 1958, og prisene ble satt opp etter 1. juli. 
Det ble likevel nodvendig a innfore storfekjott 
og flesk. I september var prisene pa okse, sau 
og svin høyere enn âret før. Det ble etter hvert 
bedre tilgang pa storfe, og noteringen for okse 
ki. I gikk ned fra kr. 6,65 i september til kr. 
6,10 pr. 10. november. Jordbruksavtalens gjen- 
nomsnittspris er kr. 6,25. For svin ki. I var 
noteringen i hostmànedene kr. 5,60, dvs. 10 øre 
over avtalens gjennomsnitt. 

Tilskottene til prisregulering for mjolk og 
mjolkeprodukter ble redusert fra 1. april 1958, 
og utsalgsprisen okt for mjolk, fløte og smør. 

Som ledd i jordbruksavtalen, ble prisen til 
detaljist økt med 8 øre pr. liter mjolk og 50 øre 
pr. kg ost fra 1. september 1958. Samtidig ble 
forbrukertilskottet pa 8,2 øre pr. liter mjolk 
og kr. 1,35 pr. kg ost, tatt bort. 

I januarseptember var utførselen av smør 
og ost noe mindre i 1958 enn àret før. 

Eggprisene steg i de første mâneder av áret, 
og det var delvis knapp tilførsel. I september- 
oktober gikk prisene ned under fjorârets nivã. 
Ogsâ eggeksporten var mindre enn i 1957. 

Prisnoteringene for norsk ull gikk noe ned i 

oktober 1958, til kr. 11,00 pr. kg for kl. A ekstra 
mot kr. 11,60 i oktober 1957. Det ble utført 
749 tonn ràull I januarseptember 1958, mot 
444 tonn i de samme máneder aret før. 

Det ble utført pelsskinn av rev og mink for 
42 mill. kr. i januarseptember 1958, mot 37 
mill. kr. i de samme mâneder âret før. Prisene 
ved Oslo Skinnauksjoner var faste og delvis 
stigende i begynnelsen av sesongen 1957-58. 

- PRO&UKSJON5M/OCR 
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Jordbruksprodukter Pro- 
duk- 
sjons- 
midler I alt 

Plante- 
pro- 

dukter 

Husdyr. 
pro- 

dukter 

1956: 
3. kvartal 114 107 116 120 
4. >> 115 93 121 121 

1957: 
1. kvartal 114 97 118 122 
2. 112 99 115 123 
3. * 115 99 119 121 
4. >> 118 109 120 122 

1958: 
1. kvartal 119 118 119 124 
2. s 118 125 116 124 
3. * 123 120 123 123 
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Tabell 29. Regnskapsresullater i jordbruket. 
Kroner pr. bruk. 

Kostnader til leid arbeid er her tatt med 
under kostnader. Driftsoverskottet skal dekke 
rentekrav og betaling for familiens eget arbeid. 
I 1957 var det sterk nedgang i inntektene av 
planteprodukter, og liten øking i inntekter av 
husdyrprodukter. Kostnadene okte, og drifts- 
overskottet gikk sterkt ned. 

TabeIl 30 viser jordbrukssektorens samlede 
inntekter og kostnader i mill. kr. Oppgavene 
omfatter jord- og husdyrbruk, hagebruk, gart- 
neri og pelsdyravl. Under inntekter er tatt med 
prisreguleringstilskott og trygder og statsstønad 
til forskjellige jordbruksformàl. Etter fradrag 
av kostnader til driftsmidler, vedlikehold og 
nedskrivning av realkapital, far en det rest- 
belop som jorclbrukssektoren har til dekning av 
rentekrav og godtgjøring for eget og leid arbeid. 

Tabell 30. Totalregnskap for jordbrukct. 
Mill. kroner. 

Skogbruk. 

Driftsforholdene i skogbruket 1957-58 var 
sterkt vekslende i løpet av sesongen og vekslet 
ogsâ betydelig etter distrikt, men var stort sett 
middels gode. Før jul var det relativt mildt i 

Sør-Norge og Trøndelag med gode hogstforhold. 
Etter jul var vinteren streng. Sørlige del av 
Ostlandet, Sorlandet og Trondelag fikk sà store 
snomengder at det til d&s hindret skogsdriften. 
I det indre av østlandet var det sine steder 
sà lite sno at det var til ulempe for framkjø- 
ringen, men det var tele sà det kunne kjores 
overalt. 

De foreløpige rapporter pr. 30. juni 1958 gàr 
ut pa at det i 1957-58 ble avvirket til salg 

Fig. 22. 

Inntekter Kostnader 
Godtgjoring 
for arbeid 
og kapital 

1954 2 291 902 1 389 
1955 2393 1041 1352 
1956 2709 1164 1545 
1957 2 685 1 254 1 431 
1958 2 832 1 304 1 528 

Driftsoverskott 

Inn- 
tekter 

Kost- 
nader I alt 

Av dette 
familiens 
arbeids- 
fortje- 
neste 

1955.... 19208 12732 6476 4958 
1956.... 22800 13653 9147 7538 
1957.... 21773 14830 6943 5045 
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Srlig for blârev og mink var det god avset- Dette beløpet svarer til faktorinntekten i By- 
ning, og etter auksjonen i mai var det lite skinn ràets nasjonalregnskap. Det gikk ned fra 1956 
igjen. til 1957, men viste øking for 1958. 

For jordbrukets produksjonsmidler var det 
smà prisendringer i 1958. Landbrukshogskolens 
prisindeks for september var 123, mot 121 for 
september 1957 (àret 1952 = 100). 

Arbeidslønnen i jordbruket là etter Byràets 
lønnsstatistikk noe høyere for 1957-58 enn 
áret før. For menn pa mánedslønn var økingen 
om lag 5-6 prosent. For tariffestede jordbruks- 
arbeidere var den ledende sats økt med 30 øre 
pr. time, til kr. 3,55, fra 15. januar 1958. Fra 
15. juli ble det gitt et indekstillegg pa 3,5 prosent 
i samsvar med lønnsreguleringen i andre fag. 

Prisnivâet for jordbrukseiendommer, uttrykt 
ved gjennomsnittsprisen pr. skyidmark, steg 
fortsatt i 1957, med Ca. 6 prosent i forhold til 
1956. 

Norges Landbruksøkonomiske Institutt bear- 
beider regnskaper fra Ca. 1 000 bruk av for- 
skjellig størrelse, fordelt over hele landet. 
Hovedresultatene gàr fram av tabell 29. 
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7,15 mill. m bartretommer De endelige tall 
Jigger vanligvis noe hoyere enn de foreløpige. 
Avvirkingen av bartretommer I 1957-58 er 
derfor anslatt til a bli Ca. 7,7 mill. m3 eller Ca. 
700 000 m3 mindre enn i 1956-57. 

Avsetningen av bartrevirke til industriforbruk 
har i de senere âr stort sett vrt ganske lett. 
I enkelte âr og distrikter har det irnidlertid 
vrt vansker med levering av furuvirke, sr1ig 
av de mindre dimensjoner. I 1957-58 ble sà- 
ledes ikke all innmeldt furu solgt, og det gjaldt 
ogsâ de storre dimensjoner. Nordmore fikk 
levere bare 40 prosent av det innrneldte kvan- 
turn. I Mjosen Salgsforenings distrikt ble det 
en reduksjon for furu pa 20 prosent. Samme 
reduksjon var det delvis i Drammensdistriktet, 
og i Telemark og Agder ble furukvantumet 
redusert med 30 prosent. 

Den mer intensive drift av skogen som er 
satt i gang i de senere âr, vil føre til at det 
blir økende mengder smâtt virke, og skogreis- 
ingsdistriktene vestpâ har fâtt et stort behov 
for avsetning av lauvtrevirke. Var industri er 
ikke ailtid utbygd for a bruke den slags virke, 
og den ligger heller ikke slik til at transporten 
av smâvirke blir økonomisk forsvarlig. Pa 
samrne tid har behovet for brensel av trevirke 
gâtt betydelig ned. Det har derfor vrt utført 
et stort arbeid for a bedre avsetningsmulig- 
hetene for bade smâtt virke og lauvtrevirke. 
Sáledes er det bygd sponplatefabrikker pa 
Gjovik, i Hattfjelldal og i ørstavik. Ett slikt 
anlegg er under bygging i Trysil, og flere er 
under planlegging. Pa Vestlandet (i Vadheim) 
er det under planlegging en fabrikk for utnyt- 
ting av lauvtrevirke. Videre har det vrt ar- 

TabeIl 32. Hoggere i arbeid. Etter rapporter Ira skogdirektaren. 

Tallene avrundet til nrmeste hundre. 

beidd meget med spørsmâlet om a fà en rasjo- 
nell vedfyring bade av avfallsvirke fra skogen 
og fra sagbrukene. Ved enkelte meierier er slike 
anlegg sâledes allerede i gang. 

Rapporten orn tommerdriften pr 15. novem- 
ber 1958 viser at det var hogd 1 100 445 m, 
og at det var 12 873 hoggere i arbeid. Til samme 
tid i 1957 var det hogd 1 289 997 m3, og det 
var 15 440 hoggere i arbeid. 

Tilgangen av arbeidshjelp i skogbruket har 
i siste ár vrt tilfredsstillende. Mens det for 
var vanskelig a tilfredsstille behovet for ar- 
beidskraft til kulturarbeidene, har det i de 
siste ár vrt merkbar bedring pa dette omráde, 
selv orn det ved de storre byer og industri- 
steder lokalt har vrt visse vansker med ar- 

beidskraft. Skogkulturarbeider av alle slag ut- 
føres i stigende omfang, og skogreisingsarbeidet 
i kyststrøkene Jigger meget godt an i forhold 
til de oppsatte planer. 

Tabell 31. Samlet hogst. Mill. m. 

Drlftsàr 
Til g 

Hus- 
behovs- 
virke pa 
gardene 

Sarnlet 
bogst 

Tomrner Ved 

1952-53 7,7 0,6 2,5 10,8 
1953-54 7,5 0,4 2,5 10,4 
1954-55 7,7 0,4 2,5 10,6 
1955-56 8,6 0,5 2,5 11,6 
1956-57 8,6 0,4 2,5 11,5 
1957_58* 7,8 0,4 2,5 10,7 

1953-54 1954-55 1955-56 1956-57 1957-58 1958-59 

Pr. 15. november 17 499 14767 17 250 17 576 15 440 12873 
>> 15. desember. 25 274 19 918 22 478 23 057 21 453 

15. februar. 24 245 23 514 24 064 24 483 22 334 
> 15. mars. 20243 23136 24099 21624 21611 

> 15. april 9405 12025 13169 10650 11122 

Dato 1953 1954 1955 1956 1957 1958 

28. februar 42 200 37 300 36 400 38 400 37 300 34 500 
31. mai 21 600 21 200 21 100 24 600 23 600 21 500 
31. august 20800 21900 22800 25200 23200 21700 
30. november 32 400 29 100 32 100 32 000 30 000 

Tabell 33. Syssel.satte menn i skogbruk og fløting'. Etter Arbei direkioratets 
oppgaver over pliktig syketrygdede. 



Forhandlingene om tømmerprisene for 1957- 
58 ble meget langvarige og matte til slutt gâ 
til meglingsmannen. Overenskomst ble derfor 
først sluttet 2. oktober 1957. For de viktigste 
tømmerslag pa østlandet og Sørlandet ble pri- 
sene pr. m1 kr. 84,00 for midtmált gran, kr. 
73,50 for midtmàlt furu, kr. 83,50 for skurslip, 
og 230 og 220 prosent tillegg til grunnpris- 
tabellen for toppmãlt gran og furu, hvilket 
svarer til ca. kr. 99,00 og 96,00 pr. m8. 

I Trøndelag, Møre og Romsdal og Nordland 
ble prisen for midtmâlt gran kr. 78,70, midtmâlt 
furu kr. 66,00 og for toppmãlt gran og furu 
henholdsvis 1cr. 91,90 og 88,90. 

Fra 1956-57 til 1957-58 var det sáledes for 
østlandet og Sørlandet en nedgang i prisen med 
1cr. 2,00 pr. m3 for midtmJt gran og med kr. 
1,50 for de andre tømmersorter, svarende til 
mellom 1,5 og 2,3 prosent. For Trøndelag, Møre 

Forhandlingene om tømmerprisene for 1958- 
59 ble vanskeligere enn for 1957-58. Etter 
avtale i april 1955 mellom de interesserte parter 
om fastsettelsen av tømmerprisene, skal pris- 
forhandlingene om sevjebarket tømmer og kubb 
foregä i april máned og for tømmer i august 
máned. Hvis det ikke oppnas enighet om prisene 
senest 1. mai, respektive 1. september, skal pris- 
spørsmâlet gâ til megling for en nøytral meg- 
lingsmann som partene utpeker i fellesskap, 
eller som eventuelt oppnevnes av Riksmeglings- 
manneri. Fører ikke megling til enighet innen 
15. mai, respektive 30. september, kan prisene 
fastsettes av en voldgiftsrett. Ved forhandlin- 
gene om prisene for sevjebarket tømmer og kubb 
i 1958 var det ikke mulig a komme fram til 
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og Romsdal og Nordland var prisnedgangen 
prosentvis noe større enn for østlandet og Sør- 
landet. For midtmá.lt gran og furu og toppmâlt 
gran var den saledes mellom 2 og 2,5 prosent 
og for toppmált f urn 3,6 prosent. 

De fastsatte priser inkluderer en investerings- 
avgift som vecl Kronprinsregentens resolusjon 
av 25. oktober 1957 ble fastsatt til 10 prosent 
av virkets bruttoverdi pa vedkommende leve- 
ringssted. 

For 1956-57 var treforedlingsindustrien, 
utenorn de fastsatte tømmerpriser, pálagt en 
avgift til <<Skogtiltaksfondeb> pa kr. 3,25 pr. m1 
fast mâl eller kr. 2,50 pr. m1 løst mál. Avgiften 
skulle ikke overstige 11,05 mill. kr. i alt. Denne 
avgift falt bort i 1957-58. For treforedlings- 
industrien ble derved nedgangen i tømmerprisen 
vel 1cr. 5,00 pr. m1 og sáledes betydelig større 
enn nedgangen i pris til skogeier. 

1 Siden 1955-56 betales hogst av ubarket sagtommer midtmâlt utenpá bark med 56 % av lenn for 
merkingstømmer. 

noen avtale. Det ble ikke engang forsøkt meg- 
ling. Prisene for sevjebarket virke ble derfor 
først fastsatt høsten 1958 samtidig med avtalen 
om árets tømmerpriser. For sevjebarket midt- 
malt gran ble det da fastsatt et tillegg pa 6 pro- 
sent til prisen for vanlig midtmàlt gran, og for 
sevjebarket toppmâlt tømmer 234 prosent til- 
legg til grunnpristabeflen. Prisene for sevje- 
barket grantømmer i 1958 blir da kr. 86,00 
pr. m1 for midtmâlt og 1cr. 100,00 for toppmalt. 
I 1957 var tillegget for sevjebarket midtmâlt 
tommer 10 prosent. 

Ved prisforhandlingene om høsten ble det 
heller ikke oppnàdd enighet ved de ordinre for- 
handlinger. Den oppnevnte nøytrale meglings- 
mann matte ogsá oppgi a a partene enige, og 

Driftsàr 

1955-56 1956-57 1957-58 1958-59 

Vedhogst: 
1-meters reis kr. 2,55 2,80 2,80 2,87 
Bjørk (pr. meterfavn fra rot) >> 31,50 36,00 36,00 36,90 
Barved (pr. meterfavn fra rot) > 28,30 31,75 31,75 32,55 

Hogst av merkingstømmer: 
Barket tømmer1 kr. pr. in8 9,15 9,85 9,85 10,10 

tillegg pr. stokk: rot øre 50 53 53 55 
midt og topp 20 20 20 21 

Skogkjøring: 
Li.mning kr. pr; m3 4,20 4,55 4,55 4,65 
pa- og avlessing >> >> 2,05 2,20 2,20 2,25 
Kjøring pr. km a> 2,25 2,45 2,45 2,50 

l'abell 34. Utdrag av tari/Jene for hogst og kjering. 
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det ble avslãtt a la prisene fastsette ved voidgift. 
Regjeringen nedsatte derfor et utvalg som skulle 
undersøke hva som kunne gjøres. Regjerings- 
utvalgets arbeid ferte senere til at de interes- 
serte parter frivillig gikk med pa a la en void- 
giftsnemnd fastsette prisene. Kjennelsen ble 
kunngjort 23. oktober 1958. For østlandet og 
Sørlandet ble prisen for 1958-59 for midtmált 
grantømmer fastsatt til kr. 81,00 pr. ma, som 
er kr. 3,00 lavere enn for 1957-58. For midt- 
malt furu ble prisen kr. 70,00 pr. ma - en 
nedgang pa kr. 3,50, og for skurslip kr. 79,50 - en nedgang pa kr. 4,00 pr. ma. For toppmãlt 
gran og furu ble tillegget til grunnpristabellen 
henholdsvis 215 og 205 prosent svarende til 
kr. 94,50 og kr. 91,50 pr. ma. Nedgangen for 
toppmãlt tømmer er sáledes kr. 4,50 pr. m3. 

Nedgangen i tømmerprisene fra 1957-58 til 
1958-59 for østlandet og Serlandet er 3,6 pro- 
sent for midtmâlt cellulosetømmer av gran, 
mens den for de andre tømmerslag ligger mellom 
4,5 og 4,8 prosent. For Trøndelagsdistriktet er 
tømmerprisene ennà ikke avtalt, men det kan 
regnes med noenlunde samme relative nedgang 
som for østlandet og Sørlandet. De fastsatte 
priser inkluderer investeringsavgift. Størrelsen 
av denne er ennã ikke fastsatt, men det er 
sannsynlig at den som i de to foregáende driftsâr 

Tabell 35. Tømnwrpriser og dri/Lsug/ter for østlandet for midmâlstømnwr av gran og barkel og 
ubarket top pmdlstømmer.1 Beregnet i kroner pr. m. 

blir 10 prosent av bruttoverdien pa vedkom- 
mende leveringssted. 

Noteringsprisene for ved i 1958 for Trøndelag, 
østlandet og deler av Aust-Agder ble uforandret 
fra 1957 med kr. 86,00 pr. favn 60 cm for barved 
og kr. 70,00 for osp og annen lausved, mens 
bjork og annen hardved ble nedsatt fra kr. 
113,00 til kr. 110,00. 

Ved avtale av 12. april 1958 ble overens- 
komsten om arbeidslønningene i skogbruket for 
1957-58 med endel forandringer prolongert til 
høsten 1960. De viktigste endringer var at fra 
1. april 1958 ble de tariffestede timelønnssatser 
forhøyd med 18 ere pr. time, dog ikke ut over 
kr. 4,50. For mann og hest ble tillegget 28 ere 
pr. time og for traktorkjering 50 øre pr. time. 
Det ble videre vedtatt regler om nedsettelse 
av den ordinre effektive arbeidstid fra 1. mars 
1959 med kompensasjon for dette, og videre 
vedtatt regler for regulering av lønningene etter 
levekostnadsindeksen. Det ble ogsa fastsatt be- 
stemmelser om regulering etter tømmerpris hvis 
denne gár ned. 

Som følge av regulering etter levekostnads- 
indeksen gis det fra 1. september 1958 tillegg 
til timelønnssatsene med 3,5 prosent og til 
akkordsatsene med 2,5 prosent. 

1 Irivesteringsavgift kornmer i tillegg. 2 Middeipris for gran og furu. a Tallene er korrigert, 

1954-55 1955-56 1956-57 1957-58 1958-59 

Cellulosetømmer av gran: 
Pris for framdrevet tømmer 70,00 75,00 77,40 75,60 72,90 
Driftsutgifter 42,38 45,42 48,66 48,60 49,44 
Av dette arbeidslønn Ca. 33,30 35,52 38,06 37,95 38,77 
Tømmerets rotverdi 27,62 29,58 28,74 27,00 23,46 
Driftsutgifter i % av pris 60,5 60,1 62,9 64,3 67,8 

Skurtømmer, barket: 
Pris for framdrevet tommer2 80,10 86,10 89,10 87,75 83,70 
Driftsutgifter 41,94 44,93 48,17 48,11 48,94 
Av dette arbeidslønn Ca. 32,55 34,75 37,28 37,18 37,96 
Tømmerets rotverdi 38,16 41,17 40,93 39,64 34,76 
Driftsutgifter i % av pris 52,4 52,2 54,1 54,8 58,5 

Skurtømmer, ubarket: 
Pris for framdrevet tømmer2 75,29 80,93 83,75 82,48 78,68 
Driftsutgifter 35,63 37,44 40,26 40,11 40,86 
Av dette arbeidslønn Ca. 25,90 26,90 28,92 28,85 29,49 
Tømmerets rotverdi 39,66 43,49 43,49 42,37 37,82 
Driftsutgifter i % av pris 47,3 46,3 48,1 48,6 51,9 



Fra 1957-58 til 1958-59 er det sáledes ned- 
gang i tømmerprisene og stigning i driftsut- 
giftene. Begge deler fører til nedgang i netto- 
utbyttet av temmerdriften. For de to viktigste 
tømmersorter - cellulosetømmer av gran og 
skurtømmer - var nedgangen i rotverdien Ca. 
13 prosent. Fra 1956-57 til 1957-58 var ned- 
gangen for de samme tømmerslag henholdsvis 
ca. 5 og 3 prosent. 

Pa grunniag av oppgavene over tømmerpriser 
og tariffoverenskomster for skogsarbeid er det 
i tabell 35 gjengitt beregninger over de gjen- 
nomsnittlige tømmerpriser og driftsutgifter for 

Tabell 36. Bruttoverdi, driflsutgifter og rolverdi for bartretømmer til saig.' Mill. kr. 

1 Investeringsavgift medregnet. 

Tabell 37. Totalregnskap 

Fiske. 

Det samlede fan gstresultat. 

Arsfangsten i 1958 er foreløpig anslátt til om 
lag 1 230 000 tonn. Det er det laveste utbytte 
siden 1949. Sammenliknet med foregâende ar 

østlandet. Forutsetningene for beregningene er 
nrmere omtalt i <<Okonomisk utsyn over áret 
1949s, side 43. Ved beregning av driftsutgiftene 
er det gátt Ut fra <'vanhiges driftsforhold og mid- 
lere driftsvei, og det er regnet med et midlere 
gang- og vanskelighetstillegg. Videre er det. 
driftsutgiftene regnet med tillegg for ferie og 
bevegelige helgedager. Det kan ogsà nevnes at 
det for alle àr er regnet med at utgiftene til ad- 
ministrasjon utgjør 6 prosent av tømmerpris til 
skogeier etterat investeringsavgift er fratrukket. 

Skogbrukets samlede inntekter og kostnader 
er tatt inn i tabell 37. 

or skogbruket. Mill. kroner. 

var det en nedgang i mengdeutbyttet pa 344 000 
tonn eller 22 prosent. Nedgangen skyldtes først 
og fremst at vintersildfisket var svrt dârlig 
i 1958. Ellers ga størjefisket og brislingfisket 
mindre fangsutbytte enn âret før. Utbyttet av 
andre fiskerier ble omtrent som i de n,ermest 
foregaende ârene eller en del over, 

1953-54 1954-55 1955-56 1956-57 195758* 

Bruttoverdi 543,8 604,7 732,3 775,2 693 
Driftsutgifter 273,3 320,8 383,9 406,1 370 
Ày dette arbeidslønn Ca. 212,1 249,0 296,5 314,3 286 

Rotverdi 270,5 283,9 348,4 369,1 323 
Driftsutg. I % av bruttoverdi 50,3 53,1 52,4 52,4 53,4 

1954 1955 1956* 1957* 1958* 

Levert skogsprodukter i alt 707 784 938 996 869 
[nntekt av egne investeringsarbeider 38 36 54 61 56 
Verdi av endring i trekapital og hogst- 

kvantum 38 23 - 4 12 43 
Bruttoinntekt i alt 783 843 988 1 069 968 
Kostnader' 
kogbrukets bidrag til nasjonalpro- 
duktet (nettoprodukt) 

66 70 83 85 89 

717 773 905 984 879 
+ Subsidier 13 12 14 14 16 
Avgifter 

odtgjøring til arbeid og kapital (fak- 
torinntekt) 

3 3 3 4 3 

727 782 916 994 892 
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1 Kostnader omfatter leie av hest og redskap, andre varer og tjenester og kapitaislit. 
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Den samlede fangstverdien i 1958 er anslàtt 
til i alt om lag 570 miii. kr. eller ca. 55 mill. kr. 
mindre enn áret før. Verdiutbyttet av vinter- 
sildfisket var rundt 100 mill. kr. lavere enn i 

1957. 

Tabell 38. Samiet Ian gstutbyUe. 

Sysseiseting. 

Taliet pa fiskere som er oppgitt tii fiskeri- 
statistikken utgjorde ved utgangen av 1957 i alt 
80 469. Det var en nedgang pa 6 798 personer 
i forhold til 1956. Den sterste del av nedgangen 
fait pa Nord-Norge, men ogsá i de andre kyst- 
strek var tallet pa fiskere lavere enn i 1956. 
Relativt sett var nedgangen srlig stor i Møre 
og Romsdai. Ogsâ i 1958 gikk trolig tallet pa 

fiskere en del tilbake. I skreifisket var del- 
takingeri 12 125 mann, mens det i vintersild- 
fisket er anslátt a ha deltatt ca. 27 600 mann. 

Fiskefartoyer. 
Pr. 1. juli 1958 var det registrert 39 527 fiske- 

fartoyer med maskin. Ày disse var 12 663 dekte 
og 26 864 âpne fiskefartøyer. Tonnasjen er be- 
regnet til 382 576 bruttotonn. Tallet pa dekte 
fartoyer økte med 80 og apne bâter med 1 136 
i forhoid til foregàende ár. 

Torskefiskeriene. 

L o f o t ii s k e t . Deltakingen i fisket holdt 
seg hele tiden liten, og sett pa denne bakgrunn 
ga fisket et relativt bra utbytte. Det ble i opp- 
synstiden fra 30. januar til 25. april brakt i 
land 33 841 tonn. Vrforholdene var gode, og 
det var fa landliggedager. 

S k r e if i s k e t utenom Lofoten var litt 
mindre enn i de nrmest foregâende âr, I alt 
ble det brakt i land 34 760 tonn, hvorav 9 793 
tonn i Finnmark, 6 317 tonn i Troms, 10 370 
tonn i Nordland, 2 427 tonn i Trøndelag og 
5 853 tonn i Møre og Romsdal. Nedgangen falt 
pa Troms, Nordland og Trøndelag. 

Tabell 39. Skrei og loddetorsk. Bruken av fangsten. 

I Finnmark ga vártorskefisket et 
større utbytte enn i floe annet ár etter krigen. 
Fisket var srlig stort i siste halvdel av april 
og i første del av mai. I alt utgjorde utbyttet 
69 045 tonn ioddetorsk. 

Total 
fangst Fersk 

eksport Salting 

Ày bank- og fjordtorsk ble det 
brakt i land noe mer enn i foregâende âr. Biant 
annet deltok det fiere fartøyer i fisket ved Vest- 
Grønland og Newfoundland. 

Tabell 40. Vintersild. Bruken av /angsten. 1 000 hi. 

Av dette brukt til: 

Mjøl 
og olje 

Herme- 
tikk Agn Fersk In- 

neniands 

Total 
fangst 

Ày dette brukt til: 
Rogn Lever 

Tilvirket 
damp- tn Henging salting Fersk og 

filet 

Tonn Tonu Tonn Tonn Hi Hi Hi 

Gj.sn. 1951-1955 131 936 54 975 57 708 19 253 46 941 150 558 75 140 
1956 163 046 78 859 62 939 21 248 47 678 152 924 69 692 
1957 111 640 61 729 37 412 12 499 35 686 97 011 41 985 
1958* 137 646 85 598 31 378 20 670 40 234 125 306 61 376 

Gj.sn. 1951-1955 9 540 868 1 005 7 413 143 60 51 
1956 12 321 1 101 1 156 9 818 129 69 48 
1957 8 555 1 143 871 6 290 157 46 48 
1958 3 713 743 862 1 912 101 50 45 

Gj.snitt 1946-1950 1 106 206 302 387 
Gj.snitt 1951-1955 1 657 645 535 612 
1956 1 986 300 711 201 
1957 1 573 892 626 751 
1958* 1 230 000 572 000 

Mengde i Verdi 1 

tonn 1000 kr. 
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Sildefiskeriene. 

Vintersiidfisket. Vintersilda kom 
uvanlig sent inn til kysten, og fisket var mye 
hindret av uvr. Storsildperioden skuile normait 
gâ ut 14. februar, men pa grunn av det sene 
innsiget ble den forienget til 21. februar. For- 
lengeisen av det tidsrom hvor fangstene skulie 
betales etter storsildpris, ga en merverdi til fisker 
pa ca. 1,5 miii. kr. Ogsâ vàrsiidfisket var smâtt. 
I siste haivdei av mars bie det i en kortere 
tid tatt gode värsiidfangster pa Røstbanken. 
I siutten av vârsiidperioden foregikk fisket 
vesentlig utenfor Nord-Trondelag. Det samlede 
vintersildutbytte utgjorde 3 712 836 hI sammen- 
iiknet med 8 554 640 hi 1 1957. 

Tabell 41. Fangsten uv vintersiid fordeit etter 
redskapene8 art. 1000 hi. 

Feit- og smâsildfisket. Fisket i 
forfangstsiidperioden var forholdsvis lite. Bade 
av feitsild og smâsiid var fangstmengden ved Ut- 
gangen av september mindre enn til samme tid 

4 - Okonomisk utsyn. 

U/byhW ov s,/c/e/7skeriene boo /a.. 
Frw OG 
SM4S/L0 

i foregâende âr. I begynneisen av oktober tok 
det til med et betydelig sildefiske I Nord-Norge. 
Fangstene besto for det meste av smasild, men 
det var ogsa forekomster av feitsild. Arsutbyttet 
av begge sorter ventes a ligge 8b prosent 
over fangsten i 1957. 

Tabell 42. Feitsild og smásiid. Bruken av 
fangsten. 1 000 hi. 

T r a i s ii d f I s k e t ga lite utbytte til ut- 
gangen av juli. Fisket bedret seg i august og 
var svrt godt i september. 

Siidefisket ved Island var godt, 
og det bedret stiliingen for en del av de far- 
tøyene som hadde deitatt med lite utbytte i 
vintersild.fisket. Til fabrikk ble det levert ca. 
275 000 hi, mens utbyttet av saitsild utgjorde 
anslagsvis 230 000 tønner. 

1956 1957 1958 

Snurpenot 8 719 4 905 1 871 
Garn . 3 568 3 600 1 833 
Landnot. 34 50 9 

I alt.... 12321 8555 3713 

Feitsild mãsiid 

1957 1958' 1957 1958' 

Fersk eksport. 8 0 3 1 
Salting 18 18 10 7 
Mjøl og oije 366 423 1 141 1 298 
Hermetikk 11 4 213 160 
Agn 74 88 21 30 
Fersk inneniands 10 7 6 4 

I alt 487 540 1 394 1 500 

Fiske. 49 

Fig. 23. Fig. 24. 



50 Fiske. 

B r i s 11 n g Ii s k e t. Utbyttet av brisling 
pa om lag 325 000 skjepper utgjorde ca. 65 pro- 
sent av et normalârs fangst, som regnes a ligge 
pa ca. 500 000 skjepper. 

L o d d e f i s k e t ga fly rekordfangst med 
et utbytte pa 945 149 hl. 

Andre fiskerier. 
M a k r e 11 f i s k e t. Fangsten av makrell 

lâ til utgangen av august under utbyttet i fore- 
gâende âr. I september sb fisket godt til, og 
fisket var ogsa usedvanlig stort i slutten av 
oktober da sesongen vanligvis er slutt. Ti! Ut- 
gangen av oktober hadde Norges Makrellag S/L 
omsatt 13 292 tonn makrell m. v. sammenliknet 
med 11 305 tonn til samme tid i 1957. 

Tabell 43. Makrell, pir og gyt om.satt av Norges 
Makrelkzg. Tonn. 

Makrellstørjefisket toktill6. juli 
uteni or Bulandet. I slutten av mneden kom 
storjefisket ogsâ i gang utenf or Trøndelag og 
pa Helgeland. Fangstene var smà. 1 august ble 
det tatt en del størje i Vesteráler., og fisket 
var noe bedre. I september foregikk fisket hoved- 
sakelig i Hordaland og Sogn og Fjordane. Det 
samlede utbytte av størjefisket bl bare floe 
over halvparten av fangsten i foregâende ar. 

Anvendelsen av fan gstene. 
Av skrei og loddefisk ble det leve:-t en sterre 

del til henging og en mindre del til salting enn 
I foregâende sesong. Ogsâ av annen torsk var 
leveransen til tørrfiskproduksjon stø rre. Omleg- 
gingen skyldtes vanskelige avsetningsforhold pa 
klippfiskmarkedene. 

Av vintersild ble det saltet omtrent like mye 
som áret før, til tross for den store nedgang I 

fangstutbyttet. Derimot ble sildmjiindustrien 
bare tilført en tredjedel av kvanturnet i 1957. 
For en del ble dette oppveid av del; større ut- 

bytte av fabrikksildfisket ved Island og av det 
større feitsild- og smàsildfiske i de siste mâneder 
av âret, men likevel utgjør de beregnede rastof f- 
tilførsler av sild og lodde til sildmjølindustrien 
bare 57 prosent av det tilførte kvantum i fore- 
gâende ar. 

Priser. 

Etter utlepet av den siste ràfiskavtale 31. ja- 

nuar 1958 ble det i henhold til fly räfiskavtale 
av 25. januar 1958 overlatt til de enkeite fiske- 
salgslag a fastsette minstepriser. Det ble i den 
anledning gitt dispensasjon fra pabudet om 
prisstopp av 23. mars 1956. Bakgrunnen for 
denne omlegging av prisfastsetteisen var at 
fondsmidlene under Prisreguleringsfondet for 
fisk i hovedsaken var brukt opp. Av restformuen 
pa om lag 21 mill. kr. ble det bestemt a bruke 
12 miii. kr. til reguiering av førstehândsprisene 
i tiden 1. februar 1958-31. januar 1959, mens 
resten skulie ga til støtte av salget av ferdige 
varer. Videre skulle det over statsbudsjettet 
bevilges 11 mill. kr. til regulering av prisene 
ved saig fra fisker i samine tidsrom. 

Minsteprisen for sløyd hodeløs torsk over 
43 cm ble av Norges Rãfisklag satt opp fm 

70 øre pr. kg til 80 ore pr. kg i Lofoten og fra 
68 øre pr. kg til 74 ore pr. kg i Finnmark. 
Den oppnâdde gjennomsnittspris for skrei i 
Lofoten var 89 ore pr. kg. 

Garantiprisen for storsild og vársild ble etter 
forhandlinger melbom Noregs Sildesalslag og 
Staten satt til henholdsvis kr. 23,00 pr. hl og 
kr. 20,00 pr. hi. Fiskerne fikk utbetalt gjennom- 
snittlig kr. 22,85 pr. hl storsild og kr. 19,74 
pr. hl vârsild. Prisstigningen til fisker utgjorde 
for vintersild under ett ca. 1,8 prosent. 

Gjennomsnittsprisen til fisker for brisling ble 
kr. 24,85 pr. skjeppe sammeniiknet med kr. 24,03 
pr. skjeppe I foregâende sesong. For bodde ble 
det til fisker utbetalt gjennomsnittlig kr. 7,93 
pr. hl mot kr. 8,95 pr. hi I 1957. 

Prisbevegelsen i de senere ár for en del fiske- 
sorter gâr elbers fram av tabell 44. 

Tabell 44. Gjennomsnittspriser i kroner pr. tonn. 

Fiskerinrngens samlede irmtekter og ut- 
gifter er tatt inn i tabeil 45. 

1955 1956 1957 1958' 

Kveite 
Skrei 
Sei 
Makrell 
MakreiLstørje 
Pigghâ 

2 

1 

775 
806 
451 
666 
628 
346 

2 

1 

986 
704 
466 
604 
868 
343 

3 

1 

253 
734 
470 
628 
635 
387 

3 

1 

089 
805 
765 
631 
553 
402 

1957 1958' 

Fersk innenlands 3 627 3 985 
Fersk eksport 1 393 247 
Filetering 536 774 
Frysing 1 092 3 917 
Røyking 105 268 
Salting 493 754 
Hermetikk 570 1 271 
Fôrmjøl 2 761 953 
Agn 647 1 109 
Diverse 81 14 

I alt... 11 305 13 292 



Tabeil 45. Totalregskap for fiske.' Mill. kr. 

Tail for selfangsten er inkludert i tabellen 

Selfangst. 

Forelopige oppgaver over selfangsten viser en 
deltaking pa 66 fartøyer og 1 194 mann i 1958. 
Tilsvarende tall for foregàende àr var 73 far- 
tøyer og 1 295 mann. 

Oppgavene for 1958 omfatter 80 fangstturer, 
mens det ble innkiarert fangst fra 90 turer i 
1957. Det ble foretatt 13 turer til feltene ved 
Newfoundland, 42 turer til Vestisen, 12 til 
Grønlandsstredet og 13 turer til Nord- og 
østisen. 

Etter de foreløpige oppgavene ble det i 1958 
fanget 260 819 dyr mot 208 271 i 1957 og 299 624 
i 1956. Fangsten i Vestisen ga meget godt ut- 
bytte, men pa grunn av isvansker ved New- 
foundland kom fangsten der sent i gang, og 
det bie derfor fanget lite unger. 

Det var gode avsetningsforhold for selfangst- 
produktene i 1958. Førstehándsverdien av fang- 
sten er oppgitt til 17,1 mill. kr. mot 12,5 miii. kr. 
i 1957. 

Ogsâ i 1958 var det hjeipefartoy til stede 
under fangsten i Vestisen. 

Sesong 

1952-53 
1953 54 
1954-55 
1955-56 
1956-57 
1957-58 

Alle 
ekspedisjoner 

14,4 
12,1 
12,3 
13,5 
11,3 
11,9 

13,6 
11,1 
11,2 
12,2 
10,4 
10,4 

Bvaifangst. 

Den norske hvalfangstflâten besto ved ut- 
gangen av 1958 av 9 flytende kokerier pa til- 
sammen 137 860 br.tonn. Det var de samme 
kokeriene som Norge har hatt i hver av se- 
songene siden 1952. Hvalbàtfiàten ble i 1958 
redusert med 2 eldre bâter som ble soigt til 
utlandet, og ved utgangen av ãret besto den 
av 123 báter pa tilsammen 64 000 br.tonn. 

Hvalbátflàten er i de senere árene butt en 
del redusert, srlig nàr det gjelder tailet pa 
bâter. Ved utgangen av 1953 besto hvalbàt- 
fiàten av 144 enheter med en samlet tonnasje 
pa 68 000 br.tonn. Reduksjonen skyldes over- 
gangen til større og mer effektive hvaibâter og 
den innskrenknirig i bruken av hvalbâter som 
har funnet sted for a oppnâ en bedre økonomisk 
utnytting av hvalbátmateriellet. Ved frivillige 
avtaier meilom hvalfangstselskapene har tallet 
pa hvalbâter nyttet pr. flytende kokeri i se- 
songene fra og med 1953 54, unntatt 1955-56, 
vrt begrenset pa forskjeliige mater. Avtaiene 
for de 2 siste sesongene 1956-57 og 1957-58, 
som hadde tilsiutning fra aiie deitakende peia- 
giske ekspedisjoner, unntatt den sovjetrussiske, 
gikk Ut pa at de store kokeriene ikke skuiie 
bruke mer enn 12 hvaibâter, og at de mindre 
kokerier skulle bruke et noe lavere antail. Et 
stort kokeri hadde tiilateise til a bruke 14 hvai- 
bater i begge sesongene, mens et annet stort 
kokeri hadde tillateise til a bruke 13 bâter i 
sesongen 1957-58. 

Tabell 47. Gjennomsnittlig hvaTháttall pr. fly- 
tende kokeri. 

Norske 
ekspedisjoner 

Som det framgár av tabell 47 har gjennom- 
snittstaiiet for hvaibâter nyttet pr. fiytende 
kokeri i de to sste sesongene vrt noe mindre 
enn I de nrmest foregâende sesonger. Det 
gjelder bade for de norske ekspedisjoner og for 
aile ekspedisjoner sett under ett. 

De norske ekspedisjonene nyttet i alt 94 hvai- 
bkter og aile 9 flytende kokerier i den pelagiske 
fangst i sesongen 1957-58, dvs. like mange 
hvalbàter og kokerier som i foregâende sesong. 
Landstasjonen i Husvik Harbour pa Sør-Georgia, 

Inntekter Kostnader 
Godtgjoring 
til arbeid 
og kapital 

1954 .... 646 213 433 
1955 .... 690 221 469 
1956 .... 784 253 531 
1957 .... 698 254 444 
1958 ... 639 259 380 

Tabell 46. Utbijtte av selfangsten. 

1957 1958* 

Fartøyer 73 66 
Besetning 1 295 1 194 
Innklarerte fangstturer 90 80 
Fangs t: 
Dyr i alt Stk 208 271 260 819 
Ày dette: 

Grøniandssel 162 039 179 105 
Klappmyss > 43 731 81 443 
Storkobbe >> 2 067 178 
Snadd >> 184 10 
Isbjørn 250 83 

Spekk Tonn 5 121 6 313 
Innklareringsverdi 1 000 kr. 12 547 17 147 
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som i foregáende sesong nyttet 7 hvalbàter, var 
ikke i drift i sesongen 1957-58. 

Tallet pa nordmenn sysselsatt i Antarktis- 
fangsten 1957-58 var betydelig mindre enn i 
foregâende sesong. I alt var det sysselsatt 6 693 
nordmenn, hvorav pa norske ekspeclisjoner 4 374, 
pa britiske 1 852 og pa den arge:tinske 467. 
I forhold til foregâende sesong med i alt 7 299 
sysselsatte nordmenn var dette en nedgang pa 
vet 600 mann. Nedgangen skyldes at landsta- 
sjonen i Husvik Harbour ikke var i drift i sesongen 
1957-58, og at det sor-afrikajiske kokeri 
<<Abraham Larsen>> med 8 hvalbáter var butt 
solgt til Japan. I foregâende sesong var det 
ansatt 343 nordmenn ved landstasjoiien i Husvik 
Harbour og 393 nordmerin pa den sør-afrikanske 
ekspedisjon. Tallet pa sysselsatte utlendinger 
har gatt sterkt opp i de siste sesongene. I fore- 
gáende sesong 1956-57 steg tallel; med 1 734 
og i sesongen 1957-58 med 1 6)0 til i alt 
10 898 mann. Som tabell 48 viser er den uten- 
landske mannskapsstyrken blitt ford oblet i lopet 
av de siste 4 sesonger. Nordmennene prosentvise 
andel ble dermed ytterligere sterJt redusert. 
I sesongen 1957-58 utgjorde nordniennene bare 
38,0 prosent av den totale manr..skapsstyrke 
mot 44,2 prosent i foregaende sesng og 50,4 
prosent i 1955-56. Grunnen til den sterke stig- 
ning I tallet pa sysselsatte utlendinger i de siste 
sesongene er Japans utvidde hvalfangst. Japa- 
nernes andel i den totale mannskap:;styrke gikk 
opp fra 27,0 prosent i sesongen 1.955-56 til 
39,3 prosent i 1956-57 og 47,8 prosent i 
1957-58. 

Tabell 48. Syssel.ettingen pa h9alfangst- 
ekspedisjonene. 

Fangsten i Antarktis ble i sesongcn 1957-58 
drevet av 6 land med 20 flytende kokerier, 
2 landstasjoner og 257 hvalbâter. D tte var ett 
land mindre, en iaridstasjon mindre og 11 hval- 
bâter mer enn i foregáende sesong, mens tallet 
pa flytende kokerier var uforandret. Det sor- 
afrikanske hvalfangstselskap trakk seg 1 1957 

ut av Antarktisfangsten og solgte sitt flytende 
kokeri <<Abraham Larsen>> med 8 hvalbater til 
Japan. Japan deltok derfor i sesongen 1957-58 
med 6 flytende kokerier mot 5 i forrige sesong. 
I den pelagiske fangst ble det brukt 12 hval- 
bater mer i sesongen 1957-58 enu i foregaende 
sesong. Storbritannia hadde 2 bater mer, Sovjet- 
Samveldet 6 bater mer og Japan 14 bâter mer 
enn i forrige sesong. Sor-Afrika-Sambandet, som 
hadde 10 hvalbáter i 1956-57, deltok som før 
nevnt ikke i fangstsesongen 1957-58. 

pa motet i den Internasjonale Hvalfangst- 
kommisjon i London i 1957 ble det fastsatt at 
maksimalkvoten for den pelagiske bardehval- 
fangsten i sesongen 1957-58 skulle vre 14 500 
bláhvalenheter, som i foregâende sesong. Ellers 
var de viktigste bestemmelser for den pelagiske 
fangst i sesongen 1957-58 følgende: 

Fangsttiden for finnhval og seihval var fra 
7. januar til 7. april, for bláhval fra 1. februar 
til 7. april. 

For knølhval var fangsttiden begrenset til 
dagene 1. 4. februar, og det var forbudt a 
fange knølhval mellom 0° og 70° vest. 

Fangsten av bardehval skulle bare finne sted 
inntil den fastsatte maksimumskvote var nadd. 

Det tidligere fredede omráde i Antarktis mel- 
lom 70° vest og 160° vest, som bie apnet for 
pelagisk fangst av bardehval i sesongen 1955- 
56, var ápent ogsá i sesongen 1957-58. 

I sesongen 1957-58 ble fangstkvoten pa 
14 500 biâhvalenheter nàdd pa nøyaktig samme 
tid som i foregaende sesong. I begge sesongene 
ble fangsten avblâst 16. mars etter 69 dagers 
fangst. Som før nevnt ble det i begge sesonger 
nyttet 20 flytende kokerier, men 12 hvalbâter 
mer I sesongen 1957-58 enn i den forrige. 

Fangsten i 1957-58 omregnet til blâhval- 
enheter ble 14 851 enheter eller 351 blãhval- 
enheter mer enn den fastsatte kvote. I fore- 
gáende sesong ble fangstkvoten overskredet med 
245 buahvaienheter. I tabell 49 nedenfor er gitt 
fangsttallene for de forskjellige bardehvalarter 
I de siste sesongene. Etter krigen har det vrt 
en sterk nedgang i biahvalfangsten og samtidig 
stigning I finnhvaifangsten. Det ser ut til at 
blâhvalfangsten vii ebbe ut, mens finnhval- 
fangsten er blitt den helt dominerende. I siste 
sesong gikk likevel tallet pa fanget blahval litt 
opp, nernlig til 1 684 fra 1 505 1 foregáende 
sesong. I sesongen 1957-58 ble det fanget et 
usedvanlig stort antall seihvai. 

Av fangstkvotens blahvalenheter utgjorde bl- 
hvalen 55 prosent og finnhvalen 40 prosent I 

1946-47 mot henholdsvis 11 prosent og 85 pro- 
sent 1 sesongen 1957-58. Biáhvalens prosentvise 
andel av den samlede blahval- og finnhvalf angst 
var i 1946-47 40,8 prosent mot 6,3 prosent i 
1957-58. 

Sesong Nord- 
menn 

Ut- 
lendinger I alt 

Nord- 
menn 
I pct. 

av alle 

1953-54 7 240 5 351 12 591. 57,5 
1954-55 7 279 7 003 14 28 51,0 
1955-56 7 594 7 474 15 063 50,4 
1956-57 7299 9208 16507 44,2 
1957-58 6 693 10 898 17 591 38,0 



Den sterke nedgang i bláhvalfangsten skyldes 
for en stor del den forskyvning av fangstperioden 
som har funnet sted i etterkrigssesongene. Ap- 
ningsdagen for fangsten er butt skjøvet lengre 
og Iengre framover. Forskyvningen av fangst- 
tiden har vrt foretatt for a minske beskat- 
ningen av bláhvalen. Den internasjonale hval- 
fangststatistikk viser nemlig for tidligere âr at 
blâhvalforekomstene i alminnelighet er størst i 
de antarktiske vármáneder, dvs. november og 
desember, mens det er mest finnhval senere i 
sesongen. Det er uvisst hvor meget av ned- 
gangen i fangsttallene for bláhvalen, skyldes den 
beskyttelse blâhvalen pa denne mate har fâtt, 
og hvor meget som skyldes at blâhvalbestanden 
er redusert. I tabell 49 er oppført tallene for 
blâhvalens prosentvise andel av den samlede 
blàhval- og finnhvalfangst i tidsrommet fra og 
med 1. februar til og med 4. mars i hver sesong. 
I dette tidsrommet har bade blàhval- og finn- 
hvalfangsten foregátt fuilt Ut i alle sesonger. 
Disse tall, som er regnet ut av kontoret for 
Internasjonal Hvalfangststatistikk i Sandefjord, 
tyder pa at det har vrt en betydelig nedgang 
i blähvalforekomstene i etterkrigssesongene. 
Prosenttallet for blàhval sank fra 31,9 i 1946-47 
til 9,3 i 1956-57. I siste sesong, 1957 58, steg 
prosenttallet til 13,5. 

Fangstutbyttet for alle ekspedisjoner som tok 
del i fangsten i Antarktis I sesongen 1957-58 
ble 39 896 hval og 2 317 638 fat hval- og sperm- 
olje. Dette var 3 781 hval og 70 716 fat olje 
mer enn i foregâende sesong. Holder en utenf or 
spermoijen, sam i sesongen 1957-58 utgjorde 
311 782 fat mot i foregâende sesong 218 700 fat, 
viser hvaloljeproduksjonen i siste sesong en ned- 
gang pa 22 366 fat, til tross for at bardehval- 
fangsten utgjorde 106 blâhvalenheter mer i 
denne sesongen enn i den foregáende. Dette 
skyldes et dârligere oljeutbytte av hvalen. Gjen- 
nomsnittsproduksjonen av hvalolj e pr. blahval- 
enhet i den pelagiske fangst var 124,9 fat i 
sesongen 1957-58 mot 128,7 fat i foregâende 
sesong. 

Tabell 50. Samlet /angstutbytte og anvendt 
materiell. 

For de norske ekspedisjonene ble fangstresul- 
tatet i sesongen 1957-58 atskillig dàrligere enn 
i foregende sesong. De fanget i alt 13 289 hval 
og produserte i alt 853 810 fat hval- og sperm- 
olje, eller 1 754 hval og 150 563 fat olje mindre 
enn i foregâende sesong. Nedgangen skyldes for 
en stor del at det ikke ble drevet fangst fra 
landstasjonen i Husvik Harbour i 1957-58. 
Den hadde i foregàende sesong et fangstutbytte 
pa 1 035 hval og 48 774 fat hval- og spermolje. 
Den norske spermoljeproduksjonen utgjorde 
122 569 fat i 1957-58 mot 99 666 fat i 1956-57. 
Holdes denne utenfor, ble den norske hvalolje- 

Sesong Blâhval Finnhval Knølhval Seihval 
F t 

i alV 

Fanget 
bardehval 
1 blàhval- 
enheter2 

Blãhval i pct. av fanget 
blã- og finnhval i alt 

Hele 
fangsttiden 

1. febr.- 
4. mars 

1953-54.... 2 684 24986 594 251 31 218 15 456 9,7 14,0 
1954-55.... 2 163 25 878 493 146 34 388 15 323 7,7 9,5 
1955-56.... 1611 25289 1432 276 35531 14874 6,0 11,5 
1956-57.... 1 505 25 700 679 712 32987 14745 5,5 9,3 
1957-58.... 1684 25222 396 2385 36490 14851 6,3 13,5 

Sesong 
og land 

Hval 
fanget 

Olie- 
- ' .' 

1956-57: Fat 
Norge 15 043 1 004 373 1 9 101 
Storbritannia 6 266 381 931 1 3 42 
Nederland 1 409 92 489 - 1 14 
Japan 8 093 492 507 - 5 54 
Sovj.-Samv 2 600 137 706 - 1 18 
Sør-Afrika- 

Sambandet 1 596 86 586 - 1 10 
Argentina 1 108 51 330 1 - 7 

I alt 36 115 2 246 922 3 20 246 

1957-58: 
Norge 13 289 853 810 - 9 94 
Storbritannia 7 080 400 705 1 3 45 
Nederland 1 867 116 497 - 1 14 
Japan 11763 627849 - 6 68 
Sovj.-Samv 4 037 224 578 - 1 24 
Argentina 1 860 94 199 1 - 12 

I alt 39 896 2 317 638 2 20 257 
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Tabell 49. Pelagisk I angst av hardehval, etter art. 

1 Her er ogsá ta ed spermhval. 2 1 blãhvalenhet = b1hva1 eller 2 finnhval 21/2 knølhval 
eller 6 seihval. 



produksjonen i sesongen 1957-58 pa i alt 
731 241 fat mot 904 707 fat i foregàende sesong. 

Norges prosentvise andel i verdensfangsten i 
sesongen 1957-58 gikk sterkt ned etter det 
mindre gode fangstresultatet for de norske ekspe- 
disjonene. Pa Norge falt 33,3 prosent av tallet 
pa fanget hval i alt og 36,8 prosent av den 
samlede oljeproduksjon, mot henholdsvis 41,6 
prosent og 44,7 prosent i foregáende sesong. 

Den norske hvaloljeproduksjonen i de 2 siste 
sesonger fordelte seg med følgende kvanta pa 
de enkelte avtakerland: 

Av den norske hvaloljen fra sesongen 1957-58 
ble 2 000 long ton solgt til £ 80 pr. ton, 5 000 
long ton til £ 78.15, 500 long ton til £ 70, 45 991 
long ton til £ 77.10 og 68 500 long ton til £ 67.10. 
Gjennomsnittsprisen ble Ca. £ 72.0.0 mot 
£ 85.16.5 i foregâende sesong. Med disse lavere 
priser og med det lavere oljekvantum ble verdi- 
utbyttet av den norske hvaloljeproduksjonen 
i sesongen 1957-58 bare Ca. 176 mill. kr. mot 
256 mill. kr. i sesongen 1956-57. 
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Verdien av den norske spermoljeproduksjonen 
i sesongen 1957-58 ble Ca. 27 mill. kr. mot 
28 mill. kr. i foregâende sesong. Gjennomsnitts- 
prisen for spermoljen var ca. £ 65.0.0 pr. long ton 
mot £ 83.1.8 i sesongen 1956-57. 

Verdien av biproduktene fra sesongen 1957- 
58 var omtrent 11 mill. kr. Det ble produsert 
bare 7 212 long ton biprodukter i siste sesong 
mot 12 050 long ton i sesongen 1956-57. 

Biproduktene fra de 2 siste sesonger fordelte 
seg slik pa de forskjellige produkter: 

Den samlede verdi av den norske produksjon 
av hvalolje, spermolje og biprodukter i sesongen 
1957-58 utgjorde etter dette ca. 214 mill. kr. 
I foregâende sesong var det tilsvarende verdi- 
utbytte 298 mill. kr. og i sesongen 1955-56 
245 miii. icr. 

Lønnsinntekten for nordmenn sysselsatt pa 
utenlandske ekspedisjoner i Antarktis i sesongen 
1957-58 er beregnet til Ca. 32,5 miii. kr. 

I den nye Antarktissesong 1958-59, som for 
den pelagiske bardehvalfangst tar til fra 7. ja- 
nuar, deltar de sainme 6 land med de samme 
20 flytende kokerier som i sesongen 1957-58. 
Alie 3 landstasjoner pa Sør-Georgia er i drift i 
denne sesongen, idet Norge har tatt opp igjen 
fangsten fra Husvik Harbour. 

Den frivillige avtale om begrensning av hval- 
bâttallet i den pelagiske fangst, som var inn- 
gátt for de to sesongene 1956-57 og 1957-58, 
gjelder ogsâ for den nye sesongen. Avtalen har 
denne gang som før tilsiutning fra alle delta- 
kende ekspedisjoner unntatt den sovjet-russiske. 
Tallet pa hvalbâter som vil bli brukt i den 
pelagiske fangst og fra Sør-Georgia i sesongen 
1958-59 blir antakelig 254 mot 257 i fore- 
gâende sesong. Det regnes da med at den sovjet- 
russiske ekspedisjon vil bruke 20 hvalbâter mot 
24 (delvis 25) i sesongen 1957-58. Pa den annen 
side blir det fra landstasjonene pa Sør-Georgia 
brukt 21 hvalbàter i den nye sesong mot 20 i 
sesongen 1957-58. 

Pa den Internasjonale Hvalfangstkommisjons 
møte i Haag sommeren 1958 ble fangstkvoten 
for sesongen 1958-59 mot en stemme (Neder- 
lands) fastsatt til 14 500 blâhvalenheter som i 

1956-57 
Long ton 

1957-58 
Long ton 

Kjøtt og beinmjøl 9 859 5 086 
Lever 104 55 
Leverolje 49 47 
Kjøttekstrakt 136 174 
Hvalkjøtt 365 385 
Flytende fôrstoffer 

(solubles) 1 520 1 463 
Andre biprodukter 18 2 

1956-57 
Long ton 

1957-58 
Long ton 

Norge 54 255 31 677 
Danmark 10 083 4 993 
Sverige 1 763 3 537 
Belgia 3 645 2 120 
Frankrike 11 332 12 121 
Italia 498 - 
Nederland 23 230 12 460 
Storbritannia 23 052 30 573 
Vest-Tyskland 23 589 25 012 

I alt 151 447 122 493 
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de 2 foregâende sesonger. Foruten Nederland, 
har Norge, Storbritannia og Japan senere ned- 
lagt protest mat beslutningen om en maksimums- 
kvote pa 14500 blâhvalenheter. Etter dette 
gjelder da den generelle bestemm&se om en 
maksimumsfangst pa 15 000 bláhvalenheter for 
sesongen 1958-59. 

Ellers gjelder de samme fangstbestemmelser 
for den pelagiske bardehvalfangsten som i fore- 
gâende sesong. Fangsttiden for bardehval unn- 
tatt blähval er fra 7. januar til 7. april, for 
blâhval fra 1. februar til 7. april. For knølhval 
er fangsttiden bare dagene 1.-4. februar. Det 
tidligere fredede omráde i Antarktis mellom 
70° vest og 160° vest er ápent for fangst ogsâ 
i sesongen 1958-59. 

Fangsten fra de 3 landstasjonene pa Sør- 
Georgia tok til 1. oktober 1958 og fangsttiden 
gjelder til 1. april 1959. Hver av stasjonene 
fanger denne gang med 7 hvalbáter. 

Hvalfangstens samlede inntekter og utgifter 
er tatt inn i tabell 51. 

Tabell 51. Totalregnskap for hvalfangsten. 
Mill. kr. 

Gruvedrift, industri og kraftforsyning. 

I 1958 var produksjonen i disse nringene 
om lag 3 prosent lavere enn i 1957. Mens det 
for hvert ár i perioden 1945-1957 har vrt 
en stigning i produksjonsvolumet, gikk gjennom- 
snittet av den manedlige produksjonsindeksen 
for mânedene januaroktober ned fra 163 i 
1957 til 157 i 1958. Tallet pa sysselsatte lønns- 
takere i industrien i alt var i gjennomsnitt 
for àret 2-3 prosent lavere 1 1958 enn i 1957. 
pa grunn av permitteringer og innskreriking av 
arbeidstiden ved en rekke bedrifter var antakelig 
nedgangen i tallet pa utførte timeverk litt storre. 

En bør vre merksam pa at produksjons- 
indeksen ikke gir et absolutt pâlitelig uttrykk 
for endringene i produksjonsvolumet. Indeks- 
tallet for jern- og metallindustrien, som har om 
lag femteparten av industriens samlede produk- 
sian, beregnes bare pa grunniag av oppgaver 
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over utferte timeverk. Dersom produksjonen pr. 
timeverk i denne gruppen har vrt mindre i 
1958 enn i 1957, vil produksionsnedgangen i 
industrien vre større enn praduksjonsindeksen 
viser. Det omvendte vil vre tilfelle am produk- 
tiviteten har gâtt app fra 1957. Det fareligger 
ingen sikre oppgaver aver produktivitetsutvik- 
lingen, men slik Sam forholdene har vrt i 1958, 
med relativt dârlig kapasitetsutnytting i enkelte 
bransjer innen jern- og metallindustrien, er det 
lite trolig at produksjonen pr. timeverk har okt 
fra 1957. Nar dette skrives, foreligger enna ikke 
produksjanstall for de to siste mânedene av 1958, 
men Byraet regner med at den samlede industri- 
produksjonen var am lag 3 prosent lavere i 1958 
enn âret før. 

Det er flere ârsaker til denne produksjonsned- 
gangen. pa grunn av den internasjonale ned- 
gangskonjunkturen var avsetningsforholdene i 
1958 mindre gode for flere av váre viktige eks- 

partvarer, bi. a. ferrolegeringer og treforedlings- 
produkter. Det var nedgang fra âret før i det 
innenlandske konsumet av visse varer, i første 
rekke tekstiler og klr og varige forbruksar- 
tikler. Etterspørselsavslapningen, og de usikre 
framtidsforventninger som konjunkturutviklin- 
gen ute i verden skapte, bidro til at lagerbe- 
hoidningene jamt aver ble redusert. 

En del av fiskeforedlingsindustrien har hatt 
ràstoffmangel. Sildefisket ga dàrlig resultat, og 
brislingfangstene var vesentlig mindre enn i 

1957. Beregnet eksklusive sildoljefabrikkene og 
herinetikkfabrikkene vat den gjennomsnittlige 
nedgangen i den mánedlige praduksjonsindeksen 
for de 10 første manedene av áret 2,6 prosent 
mot 3,5 prasent for hele industrien. Tilsvarende 
tall for eksportindustrien var 2,0 prosent ag 
5,4 prosent. Om lag en fjerdepart av nedgangen 
i hele industrien ag tre femteparter av produk- 
sjonsnedgangen i eksportindustrien skyldes aitsa 
svikt i râstofftilgangen for de to industri- 
gruppene. 

Set vi pa de kvartalsvise endringene i produk- 
sjonsindeksen for hele industrien, f inner vi liten 
forskjell i nedgangen fra 1957 til 1958 for de 
tre første kvartalene av aret. Settes det gjen- 
nomsnittlige indekstallet for tilsvarende kvartal 
foregaende at 11k 100, blir indekstallet far 
1. kvartal 1958 lik 95,8, for 2. kvartal 96,3 og 
for 3. kvartal 95,9. Dersom nedgangen fra til- 

svarende kvartal 1957 beregnes eksklusive sild- 
oljefabrikkene og hermetikkfabrikkene, blir den 
for 1. kvartal 1958 0,9 prosent, for 2. kvartal 
3,2 prasent og far 3. kvartal 4,4 prosent. Disse 
tallene tyder pa at den delen av produksjons- 
nedgangen som først og fremst skyldes mindre 
etterspørsel, har vrt stigende. 

For hele aret under ett var nedgangen i pro- 
duksjonsvolumet noe sterkere for eksportindu- 
strien enn for hjemmeindustrien. Gjennom- 

Inntekter Kostnader 
Gadtgjoring 
til arbeid 
og kapital 

1954 281 166 115 
1955 264 170 94 
1956 285 176 109 
1957 339 190 149 
1958 254 188 66 
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snittet av den mned1ige produksjonsindeksen 
for tidsrommet januaroktober gikk ned med 
5,4 prosent for eksportindustrien og 2,8 prosent 
for hjemmeindustrien fra 1957 til 1958. 

Dersom vi ser pa utviklingen fra kvartal til 
kvartal, har det ogsá vrt betydelig forskjell 
mellom eksportindustrien og hjemmeindustrien. 
For eksportindustrien var nedgangen fra 1957 
hele 11,3 prosent for 1. kvartal, 7,0 prosent 
for 2 kvartal og 0,2 prosent for 3. kvartal. 
Den sterke nedgangen fra 1. kvartal 1957 til 

kvartal 1958 skyldes først og fremst produk- 
sjonssvikten ved sildoljefabrikkene. En vesentlig 
del av produksjonen ved disse fabrikkene foregár 
i de tre første mánedene av äret. Nedgangen i 

kvartal skyldes delvis at produksjonen av 
nitrogenprodukter gikk ned som følge av kraf t- 
inangel og mindre import av ammoniakk. Bade 
for 1. og 2. kvartal har den dârlige râstofftil- 
gangen til hermetikkfabrikkene vrt en med- 
virkende Arsak til nedgangen i eksportindustrien. 
I 3. kvartal var bade sildolje- og hermetikk- 
produksjonen litt større enn i 1957. 

De gruppene innen eksportindustrien som har 
vrt sterkest ramn-iet av avsetningsvanskene pa 
verdensmarkedet, er ferrolegeringsverkene og 
tresliperiene. Enkelte andre grupper har holdt 
produksjon og eksport oppe pa noenlunde samme 
niva som i 1957. Jamt over har imidlertid 
eksportprisene vrt vesentlig lavere i 1958 enn 

Fig. 26. 

âret for. Det nye alumin umsverket i Mosjøen 
ble satt i drift i mars 1958, og aluminiums- 
produksjonen okte i alt med nesten 25 prosent 
fra 1957. Pa grunn av meget langsiktige leve- 
ringskontrakter har de norske aluminiumsver- 
kene kunnet utnytte kapasiteten og oke eks- 
porten til tross for nedgang i verdensforbruket. 

Kvartalsvise indekstall for hjernmeindustrien 
viser en nedgang i 1958 i forhold til 1957 pa 
1,2 prosent i 1. kvartal, 2 5 prosent i 2. kvartal 
og 5,6 prosent 1 3. kvartal. Arsaken til at ned- 
gangen var vesentlig større i 3. kvartal enn i 
første halvàr, er for en del at timeverkstaflene 
for jern- og metallindustrien kom vesentlig 
under tallene for 1957 fra og med august máned. 
Innen hjemmeindustrien var nedgangen storst 
for konsumvareindustrien, med 4,5 prosent i gjen- 
nomsnitt for mánedene januaroktober. Her 
er det srlig tekstilfabrikkene og kon.feksjons- 

Tabell 52. Mánedlig produksjonsindeks. 
Gjennomsnitt av de nuznedlige indekstall. 

1949 = 100. 
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Jan.- 
okt. 
1956 

Jan.- 
okt. 
1957 

Jan.- 
okt. 
1958 

Hele industrien 157 163 157 
Bryting av kull og maim 167 169 169 
Nrings- og nytelses- 

ruiddelindustri i alt 121 126 125 
Av dette: Hermetikk- 

fabrikker 63 100 87 
Tekstilindustri 115 124 103 
Bekledningsindustri i alt 152 161 146 

Av dette: Skotoy- 
fabrikker 97 98 94 

Trevare- og møbelindustri 125 129 116 
Treforedlingsindustri i alt 146 158 152 

Av dette: Papirfabrik- 
ker 126 140 137 

Kjemisk industri i alt 205 207 186 
Av dette: Eiektrokje- 

misk industri 215 257 250 
Jord- og steinvareindustri 170 176 178 
Primr jem- og metall- 

industri 212 229 232 
Annen Jern- og metall- 

industri 167 169 167 
Andre industrier 134 131 126 
Gass- og elektrisitetsverk 149 162 171 
Eksportindustri 169 180 170 
Hjemmeindustri i alt 152 157 153 
Av dette: Konsumvare- 

industri 141 146 140 
>> Investerings- 

vareindustri. 166 170 168 



fabrikkene som trekker gjennomsnittstallet ned- 
over. For investeringsvareindustrien var den 
gjennomsnittlige nedgangen for de 10 første 
mánedene av 1958 om lag 1 prosent. 

Indekstallene for 2. halvâr til og med oktober 
synes a tyde pa at flere av industrigruppene 
passerte bunnpunktet i løpet av 3. kvartal, selv 
om det ikke var noen vesentlig bedring a spore. 
Totalt sett var produksjonen i oktober 1958 
fremdeles lavere enn I samme mâned âret før. 

Tabell 53. Prosentvis .sligning eller nedgang i 
den mánedlige produksjonsindeks. 

Produksjonsutviklingen i enkelte industrigrupper.1 

Pa grunn av avsetningsvansker bade pa 
hjemmemarkedet og eksportmarkedet ble pro- 
duksjonen av k u 11 ved de norske gruvene pa 
Svalbard sterkt redusert etter utløpet av drifts- 
sesongen 1957-58. Mens produksjonen utgjorde 
390 000 tonn i 1957, vii den neppe overstige 
300 000 tonn i 1958. Dette er den laveste ârs- 
produksjon siden 1946. 

Malmproduksjonen viste alt i alt 
smá endringer fra 1957 til 1958. For jernmalm 
har det ikke vert nevneverdige vansker med 
avsetningen i 1958, delvis pa grunn av lang- 
siktige leveringskontrakter. Produksjonen ventes 
a bli 1,7 mill. tonn, eller det samme som i 1957. 
I de 10 første mànedene av âret ble det ekspor- 
tert om lag 1,02 mill. tonn jernmalm i 1958 
mot 1,11 mill. tonn âret før. 

Produksjonen av svovelkis gikk ned fra 
830 000 tonn i 1957 til om lag 790 000 tonn i 
1958. Nedgangen skyldes hovedsakelig avset- 
ningsvansker pa eksportmarkedet. Utsiktene for 
produksjonen I tiden framover er ogsá dárlige 
p. g. a. sterkere konkurranse fra andre svovel- 
produserende land. 

Sink- og blykonsentratproduksjonen økte med 

1 tabellverket side *11 og *12 er det gitt opp- 
gayer over produksjonen av visse viktige varer. 

om lag 30 prosent som følge av sterkt utvidd 
drift ved A/S Bleikvassli Gruber. Produksjonen 
av koppermalm viste smá endringer. 

I nrings- og nytelsesmiddel- 
i n d u s t r i e n sett under ett gikk produk- 
sjonen ned med 1 prosent fra 1957 til 1958. 
Det vesentlige av nedgangen skyldes at produk- 
sjonenvedhermetikkfabrikkenegikk 
ned med om lag 10 prosent som følge av dârlig 
tilgang pa brisling og pa vintersilci til kippers- 
produksjon. Til utgangen av november 1958 var 
det produsert om lag 310 000 kasser brisling- 
hermetikk mot 535 000 kasser til samme tid 
âret før. Som kippers ble det pakket 88 000 hi 
vintersild i 1958 mot 135 000 hl i 1957. Av 
smâsildhermetikk var det til utgangen av no- 
vember 1958 pakket om lag 760 000 kasser. 
Dette er vel 10 000 kasser mer enn pa samme 
tid i 1957. 

For tekstilindustrien ialtgikkpro- 
duksjonen ned med om lag 15 prosent fra 1957 
til 1958. Nedgangen skyldes delvis lavere for- 
bruk ved konfeksjonsfabrikkene som er avtakere 
av en stor del av tekstilproduksjonen, srlig 
metervarer. Produksjonen av tekstilvarer i 1958 
var imidlertid mindre enn forbruket. Da aret 
begynte, var det uforholdsmessig store lager- 
beholdninger bade i industri og varehandel, noe 
som igjen hadde sammenheng med at tekstil- 
produksjonen i de tre forste kvartalene av 1957 
hadde vrt større enn det som svarer til nor- 
malt forbruk. Utover i 1958 ble lagrene brakt 
betydelig ned. I siste kvartal av âret var den 
nødvendige lagerreduksjon stort sett gjennom- 
ført pa alle ledd, og ordretilgangen ble noe bedre. 
Situasjonen var derfor noe lysere ved utgangen 
av 1958. 

Produksjonsnedgangen har vrt størst for 
ullvarefabrikkene med 20 prosent. 
Ved trikotasjefabrikkene var ned- 
gangen om lag 17 prosent og ved boniulls- 
v a r e t a b r i k k e n e (inkl. rayon- og rayon- 
varefabrikkene) om lag 10 prosent. Bomulls- 
varefabrikkenes produksjon av bomullsgarn og 
celluilgarn økte litt fra 1957, mens produksjonen 
av bomullstøyer gikk sterkt ned. 

I bekledningsindustrien gikk 
produksjonen ned med 8 prosent fra 1957 til 
1958. De viktigste arsakene til produksjons- 
nedgangen er antakelig at omsetningen av kker 
og skotøy gikk ned med anslagsvis 3-4 prosent 
fra 1957 til 1958 malt I volum, og at produsenter 
og forhandlere reduserte sine lagerbeholdninger. 
Etter at bekledningsvarer ble satt pa friliste fra 
1. april 1957 har importen økt floe. De impor- 
terte varene dekker imidlertid fortsatt bare en 
liten del av omsetningen av kker og skotøy. 
Importøkingen har derfor neppe hatt vesentlige 
skadevirkninger for bekledningsindustrien sett 
under ett. 

Hele 
indu- 
strien 

Eks- 
port- 
indu- 
strien 

Hjem- 
me- 

indu- 
strien 

1956-1957 
1957-1958 

3,1 
4,0 

5,6 2,2 - 6,5-3,0 
1. kv. 1956 - 1. kv. 1957 4,7 - 0,5 7,0 
2. kv. 1956 - 2. kv. 1957 4,0 16,0 - 0,1 
3. kv. 1956 - 3. kv. 1957 4,3 6,9 3,4 
4. kv. 1956 - 4. kv. 1957 - 0,3 2,3 - 1,2 
1. kv. 1957 - 1. kv. 1958 - 4,2 - 11,3 - 1,2 
2. kv. 1957 - 2. kv. 1958 - 3,7 - 7,0 - 2,5 
3. kv. 1957-3. kv. 1958 4,1 - 0,2-5,6 
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Innen bekledningsindustrien var nedgangen i 
produksjonen størst for konfeksjons- 
fabrikkene med 10 prosent. For sko- 
tøyfabrikkene varnedgangen3prosent. 

Tr efo r e dlingsin du stri en har i 
1958 vrt preget av vanskelige avsetningsfor- 
hold pa eksportmarkedet. Dette gjelder srlig 
treslipe.riene hvor produksjonen gikk 
ned fra 668 000 torm tremasse i 1957 til om lag 
625 000 tonn i 1958, eller med 6-7 prosent. 
I de 10 første mânedene av 1958 ble det eks- 
portert 309 000 tonn tremasse til en verdi av 
160,1 mill. kr. mot 356 000 tonn til en verdi 
av 202,1 mill. kr. i samme tidsrom i 1957. 
Eksportkvantumet gikk altsâ ned med 13-14 
prosent og eksportverdien med 21 prosent. Det 
innenlandske forbruket av tremasse là pa samme 
nivâ som i 1957. 

Produksjonen av c e 11 u 1 o s e gikk ned med 
2-3 prosent fra 1957 til 1958. Produksjonen 
ventes a bli om lag 630 000 tonn i 1958 mot 
648 000 tonn âret før. Eksporten av cellulose 
holdt seg relativt godt oppe, men prisene pa 
verdensmarkedet gikk ned med gjennomsriittlig 
5-6 prosent fra 1957 til 1958. I tidsrommet 
januaroktober ble det i 1958 eksportert 
253 000 tonn cellulose til en verdi av 278,7 
mill. kr. mot 234 000 tonn til en verdi av 272,9 
mill. kr. i 1957. 

Ved papir-, papp- og kartong- 
f a b r i k k e n e gikk produksjonen ned med 
om lag 3 prosent fra 1957 til 1958. I alt regnes 
det med en produksjon pa 625 000 tonn papir, 
papp og kartong i 1958 mot 645 000 tonn àret 
før. Fra høsten 1957 til høsten 1958 økte papir- 
fabrikkenes kapasitet med 30-40 000 tonn og 
utgjør nà om lag 720 000 tonn papir, papp og 
kartong pr. ár. Pa grunn av kapasitetsøkingen 
og produksjonsnedgangen var kapasitetsutnyt- 
tingen vesentlig dàrligere i 1958 enn áret før. 
Sma ordremasser i 1958 gjorde at det ogsà var 
vanskelig a utnytte produksjonskapasiteten ra- 
sjonelt. Eksporten i mànedene janüaroktober 
1958 utgjorde 321 000 tonn til en verdi av 
425,6 mill. kr. mot 330 000 tonn til en verdi 
av 459,3 mill. kr. i samme tidsrom àret før. 

I kjemisk industri ialtgikkproduk- 
sjonen ned med om lag 10 prosent fra 1957 til 
1958. Mâk eksklusive sildoljefabrikkene var 
nedgangen omtrent 4 prosent. 

Produksjonen av nitrogenprodukter gikk litt 
ned i 1958. I de 10 første manedene av âret 
ble det ved Norsk Hydro's bedrifter produsert 
kalksalpeter m. v. med et innhold av nitrogen 
pa 189 000 tonn i 1958 mot 196 000 tonn àret 
før. Nedgangen skyldes at det i 1958 ble an- 
vendt mindre importert ammoniakk ved fram- 
stillingen av nitrogenprodukter. Til tross for 
dârlige vannforhold ved here av Norsk Hydro's 
kraftanlegg i vàrmânedene 1958, var selskapets 
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Fig. 28. 

egen produksjon av ammoniakk litt større enn 
i 1957. Avsetningsforholdene for nitrogenpro- 
dukter var stort sett gode i 1958. En vesentlig 
del av Norsk Hydro's nitrogenproduksjon i 
driftsàret 1958-59 ble forhándssolgt i juni 1958. 

Produksjonen av karbid økte noe fra 1957 
til 1958 pa grunn av at Norsk Hydro's nye 
karbidfabrikk ble driftsklar i begynnelsen av 
àret. I de 10 første mànedene av 1958 ble det 
produsert vel 59 000 tonn mot 50 000 tonn i 
samme tidsrom áret før. Eksporten av karbid 
i perioden januaroktober utgjorde 48 000 tonn 
i 1958 mot 37 000 tonn i 1957. 

Produksjonen ved sildolj efabrikkene 
gikk sterkt ned pa grunn av det dàrlige vinter- 
sildfisket i 1958. Produksjonen ventes a bli vel 
95 000 tonn sildmjøl og om lag 35 000 tonn 
sildolje i 1958 mot 175 000 tonn mjøl og 66 000 
tonn olje àret før. I rekordàret 1956 var produk- 
sjonen oppe i 110 000 tonn sildoije. Eksporten 
av sildmjøl i de 10 første mánedene av .ret 
sank fra 102 000 tonn til en verdi av 121,1 miii. 
kr. i 1957 til 74 000 tonn og en verdi av 85,0 
mill. kr. i 1958. Lagrene av sildmjøl gikk ned 
fra 98 000 tonn pr. 1. juli 1957 til 23 000 tonn 
pr. 1. juli 1958. 

Olje- og fettraffineriene viste 
smá endringer i produksjonen fra 1957 til 1958, 
til tross for vanskeligere avsetningsforhold det 
siste àret. Eksporten av herdet fett i tidsrommet 
januaroktober 1958 utgjorde 41 000 tonn mot 
47 000 tonn äret før. Prisene pa eksportmarkedet 
er ogsâ gatt noe ned. 

I primr jern- og metallindu- 
s t r i sett under ett là produksjonen i 1958 

Gruvedrift, industri og kraftforsyning. 59 



pa omtrent sarnme nivâ som áret før til tross 
for at markedsforholdene for de fleste metaller 
ikke har vrt s. gode som i 1957. 

Ferrolegeringsverkene har ar- 

beidd under meget vanskelige avsetningsforhold 
i 1958, og produksjonen lâ gjennomsnittiig om 
lag 25 prosent lavere enn i 1957. Avsetnings- 
vanskene henger sammen med nedgangen i stál- 
produksjonen i land som er avtakere av norske 
ferrolegeringer. De store stálprodusentene har 
dessuten redusert sine lager av ferrolegeringer 
i løpet av áret. I de 10 første mânedene av 1958 
ble det eksportert 87 000 tonn ferrosilisium og 
80 000 tonn andre ferrolegeringer mot henholds- 
vis 108000 tonn og 129 000 tonn i samme pen- 
ode i 1957. Prisene pa eksportmarkedet har 
gjennomsnittlig vrt om lag 10 prosent lavere 
cnn i 1957. 

Ved aluminiumsverkene økte pro- 
duksjonen fra vel 95 000 tonn i 1957 til om lag 
120 000 tonn i 1958. Pa verdensmarkedet har 
etterspørselen etter aluminium vrt noe svakere 
enn i 1957. Arsaken til at de norske verkene 
likevel har kunnet utnytte sin produksjons- 
kapasitet er at de arbeider med langsiktige 
Ieveningskontrakter. Dc har dessuten relativt 
lave produksjonskostnader pa grunn av billig 
elektnisk kraft og har derfor kunnet konkurrere 
til verdensmarkedets pniser. 

Produksjonskapasiteten ved aluminiumsver- 
kene økte med om lag 25 prosent i 1958 først 
og fremst som følge av at det nyc verket i 
Mosjøen tok til med driften i mars. Det en alle- 
rede vedtatt planer om utbygging som vii bringe 
den norske aluminiumsindustriens kapasitet opp 
i over 200 000 tonn pr. ár. I 1959 ventes pro- 
duksjonen a bli 140-150 000 tonn. 

Râjern-, stàl- og valseverkene 
viste en liten øking i produksjonen fra 1957 til 
1958. Produksjonen av rájern ventes a bli om 
lag 260 000 toun i 1958 elier vel 15 000 tonn 
mer enn i 1957. I løpet av 1958 ble to nyc 
râjernsovner driftsklare, en ved jernverket i Mo 
i Rana og en ved Bremanger Smelteverk. Dette 
bringer den samlede kapasitetén opp i over 
350 000 tonn rájern pr. an. Eksporten av bade 
ràjern og stài økte fra 1957, men prisene pa 
verdensmarkedet var vesentlig lavere i 1958 cnn 
âret før. 

For jern- og metallindustrjcn 
ellers gikk produksjonsindeksen for tidsrommet 
januaroktober ned fra 169 i 1957 til 167 i 1958. 
Som tidligere nevnt er mãnedsindeksen for jern- 
og metallindustrien en ren timeverksindeks. Det 
er uvisst om produksjonen pr. timeverk en gatt 
opp elier ned i 1958, og det er derfor vanskelig 
a si om produksjonsnedgangen har vrt større 
eller mindre cnn nedgangen i mânedsindeksen. 

Skipsvenftene ekte leveringen av tonnasje Ira 
190 000 br.reg.tonn i 1957 til om lag 210 000 

br.neg.tonn i 1958. Ordrerescrven cr ennà rela- 
tivt stor, men det gjør seg gjeldende en viss 
frykt for kanseilering av nybyggingskontrakter. 
Tilgangen pa reparasjonsarbeidcr har vrt 
dârlig. 

I den elektrotekniske industrien har produksjo- 
nen av investcringsvarer holdt seg relativt godt 
oppe, mens produksjoncn av forbruksapparater, 
srlig elektrotermiske apparater, var mindre 
cnn i 1957. I maskinindustrien l produksjonen 
pa omtrent samme niva i 1958 som áret før. 

Elektrisitetsverker. 

Eiektnisitetsproduksjoncn vii etter foreløpige 
beregninger bii om lag 27 500 miii. kWh i 1958. 
Dette er en økmg pa 1 660 mill. kWh eller 6,4 
prosent Ira 1957. Stigningen er noe mindre cnn 
i fornige âr, da den var 8,8 prosent. 

a Ostlandet, som i alminnelighet har over 
halvparten av landets samlede elektnisitetspro- 
duksjon, var vannforholdene stont sett gunstige, 
selv om det var lite snø i fjellet, og varen kom 
relativt sent. For landet ellers, unntatt Trønde- 
lag, van ogsà vannforholdene i 1958 alt i alt 
ganske gode. I Trøndeiag har vannsituasjonen 
vrt mindre god det meste av âret, men bednet 
seg vesentiig i løpct av oktoben maned. 

Tabell 54. Elektrisitetsproduksjonen, ved 
verker pa 1 000 kW og over. 

I de tre fønstc kvartaler av 1958 var produk- 
sjonen I hele landet under ett 1 028 mill. kWh 
ellen 5,6 pnosent større cnn i tilsvarende tids- 
nom 1957. økingen var bade absolutt og rela- 
tivt sett størst i Nord-Norge med 396 mill. kWh 
eller 23,4 prosent. I Trøndelag van pnoduksjonen 
23 mill. kWh mindre i januarseptember 1958 
cnn i samme periode i 1957. 

Pr. 30. september 1958 hadde Ostlandsmaga- 
sinene en samlet energibehoidning pa 6 382 mill. 

Omrâde 
Januan-september 

mill. kWh 
Stig- 
ning 
pct. 1957 1958 

østlandet 9332 9627 3,2 
Sorlandet 1 169 1 258 7,6 
Vestlandet 5 347 5 618 5,1 
Trøndelag 868 845 2,7 
Nord-Nonge 1 690 2 086 23,4 

Hele landet 18406 19434 5,6 

60 Gruvedrift, industri og kraftforsyning. 
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kWh. Dette er den største energibehoidning Born 
hittil er registrert, og den var 781 miii. kWh 
eller 13,9 prosent større enn ved samme tids- 
punkt âret før. For landet eliers var energi- 
behoidningen i rnagasinene 11 prosent større 
enn i 1957, men var likevel floe mindre erin 
ved utgangen av august, da det ble registrert 
6 284 miii. kwh. 

Tabell 55. Reguleringsmagasinenes energi- 
behoidning pr. 30. september. Mill. kwh. 

Ved utgangen av september 1958 var vann- 
fyllingen i magasinene ganske bra for Ostlandet, 
Sørlandet og Vestlandet, mens den for Trøndeiag 
var under normait. I Nord-Norge var vann- 
fyllingen svrt varierende, men gjennomgâende 
mindre god. For Giomfjord Kraftverk var fyi- 
lingsgraden 50 prosent, men med økende ten- 
dens. I Tromsø var stiilingen siik at det matte 
innføres strømrasjonering I oktober. I Røss.ga 
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var imidlertid magasinene fuile alt i juii. Ved 
utgangen av oktober 1958 var tilsiget stort sett 
bra over hele landet. 

Den utbygde vannkraft ved regulert iav- 
vannføring og 75 80 prosent effekt (árgangs- 
kraften) var ved utgangen av 1957 kommet opp 
i 2,95 mill. kW. Dette tallet vii sannsynligvis 
øke med om lag 240 000 kW i løpet av 1958. 
økingen falier vesentlig pa storanleggene Røss- 
äga, Hjartdøia, Hol, Balmi og Tafjord. 

I siste femàrsperiode har det vrt en gjen- 
nomsnittlig tilgang pa utbygd vannkraft pa 
164 000 kW ârgangskraft pr. âr. Dette er 32 
prosent mer enn i femàrsperioden 1949-1953, 
da det var en gjennomsnittlig ârlig utbygging 
pa 124 000 kW. Til sammeniikning kan nevnes 
at det i femársperioden 1935-1939 bare ble 
utbygd 16 000 kW pr. âr. 

Inntektsutviklingen. 

De samiede inntekter og utgifter for gruve- 
drift, industri og kraftforsyning er ført opp i 
tabeil 56. 

Tabeli 56. Totalregnskap for gruvedrift, industri 
og kraftforsyning. Mill. hr. 

Bygge- og anleggsvirksomhet. 

Bygge- og anieggsvirksomheten var stor ogsà 
i 1958. I gjennomsnitt for de tre første kvartaier 
av âret i sysseisettingen pa omtrent samme 
nivá som foregâende àr. Tailet pa igangsatte 
nye bygg var mindre i 1958 enn i 1957. Areaiet 
av bygg under arbeid viste nedgang i løpet av 
áret, og det ia noe lavere ved utgangen av 
1958 enn et ar tidiigere. 

Tilgangen pa de fieste byggemateriaier i 1958 
var mer enn tiistrekkeiig til a dekke behovet. 
I annet haivár bie det imidiertid importert iitt 
sement. For hele âret er sementforbruket ansiatt 
til omtrent det samme som i 1957. Forbruket 
av murstein og lettbetong viste heller ingen 
vesentlige endringer sammeniiknet med fore- 
gáende âr. 

Al 

; 

: 

ii 

Inntekt Kostnacler 
Godtgjøring 
til arbeid 
og kapital 

1954 17791 11670 6121 
1955 19181 12835 6346 
1956 21053 14110 6943 
1957 22 182 15 023 7 159 
1958 21265 14139 7126 

Ostiands- 
omrãdet 

Landet 
ellers 

1954 4 923 3 487 8 410 
1955 4 305 4 954 9 259 
1956 4 473 4 722 9 195 
1957 5 601 5 617 11 218 
1958 6 382 6 237 12 619 



Norsk produksjon pluss import minus eksporl. 

Byggereguleringen ble i 1958 opprettholdt i 
samsvar med de regler som ble gitt ved Kron- 
prinsregentens resolusjon av 15. februar 1957. 
De bygg som etter disse reglene har vrt unn- 
tatt fra byggeløyveordninger er (1) bygg med 
inntil 40 m' brutto golvflate, (2) bygg som ute- 
lukkende skal brukes til helãrsbolig og hvor 
de enkelte leiligheter ikke far sterre brutto 
golvf late enn 80 m', (3) bygg som oppføres for 
statens eller en statsetats regning, (4) skogshus- 
vre og skogsstaller til bruk under skogsarbeid 
og fløting, (5) driftsbygninger i tilknytning til 
gàrdsbruk, (6) veksthus og (7) naust, rorbuer 
og egnebuer. 

Videre har det kunnet gis byggeløyve uten 
kvotebelastning for boliger av den størrelse og 
standard som statens boligbanker finansierer. 
Den samme ordning har gjeldt for vâningshus 
pa gârdsbruk nár fylkesforsyningsnemnda har 
funnet at størrelsen av huset har státt i rimelig 
forhold til bruket. 

Ogsâ i 1958 er det butt fastsatt tre ulike 
kvoter for de grupper av bygg som det kreves 
byggeløyve for, nemlig en kvote for fylkesfor- 

syningsnemndene, en som disponeres av Indu- 
stridepartementet til industribygg over 150 m' 
og en sm disponeres av Landbruksdeparte- 
mentet til større industribygg og lagerbygg i 
tilknytning til landbruket. 

I nasjonalbudsjettet for 1958 ble det uttalt 
at omfanget og sammensetningen av byggevo- 
lumet ved inngangen til âret gjorde det pâkrevd 
a ta sikte pa a redusere igangsettingen av nye 
bygg i 1958 i forhold til 1957. De samlede bygge- 
kvoter for fylkesforsyningsnemndene ble sáledes 
redusert til 775 000 m' for 1958, mot 925 000 m' 
for 1957. Kvoten for større industribygg ble 
satt til 325 000 m', det samme som i 1957, 
mens Landbruksdepartementets kvote ble økt 
fra 25 000 m' i 1957 til 30 000 m' i 1958. 

Imidlertid ble fylkesforsyningsnemndenes 
kvoter i løpet av áret økt med i alt 280 000 m' 
som et ledd i tiltakene for begrense vinter- 
arbeidsløysa 1958-59. Oppgavene for de tre 
første kvartaler vi ser at fylkesforsynings- 
nemndene i 1958 har brukt mindre av sine 
byggekvoter til kontor- og forretningsbygg enn 
i 1957, men pa den annen side økt innvilgnin- 

Tabell 58. Byggeløyve qitt i drene 1954-1958 i 1 000 m2 flute. 

1956 1957 
1.-3. 

kvartal 
1957 

1.-3. 
kvartal 

1958 

Murstein, 1 000 stk. 95 800 87 600 62 200 60 200 
Sement, tonn 873 300 951 138 703 643 688 143 
Armeringsstál, tonn 84 000 86 000 65 000 - 
Trefiberplater, tonn 61 300 63 273 47 158 42 927 
Spiker og stift, tonn 13 875 11 600 8 700 9 300 
Vindusg1as, tonn 15 700 13 900 9 600 10 000 
Lettbetong, 1 000 mursteinsenheter 111 100 12 950 93 250 103 100 

1954 1955 1956 1957' 
1-3. 
kvartal 
19571 

1.-3. 
kvartal 
1958' 

Boliger 
Industribygg 
Kontor- og forretningsbygg 
Landbruksbygg 

2 

33 

567 
361 
273 
352 
614 

357 

2 

27 

145 
305 
186 
397 
518 

317 

1 

23 

898 
411 
230 

.. 
421 

146 

2 

31 

649 
473 
301 
385 
541 

108 

2 

25 

198 
369 
211 
303 
373 

767 

1 

18 

607 
300 
164 
305 
464 

645 

Andre bygg 
Av dette: 
Tallet pa leiligheter 

Herunder ogsã registrerng av bygg som e unntatt fra byggeløyveordningen, 

62 Bygge- og anleggsvirksomhet. 

Tabell 57. Tilgang av byggematerialer.' 
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gene betydelig for skoler og for andre offentlige 
bygg enn sykehus. Igangsettingen av boligbygg 
som kan oppføres uten byggeleyve eller som 
det kan gis byggeløyve for uten kvotebelast- 
ning, har vist en markert nedgang fra 1957 til 
1958. En oversikt under ett for areal innvilget 
efler registrert er gitt i tabeil 58. 

I de tre ferste kvartalene av 1958 ble det 
satt i arbeid ca. 18 900 leiligheter mot ca. 23 100 
i samme tidsrom 1 1957. For hele 1958 regnes 
det med at tallet vii bli om lag 24 000 mot 
29 400 i 1957. Igangsettingen av nye boliger i 
1958 har likevel ligget noe hoyere enn i 1956. 
Ogsà for kontor- og forretningsbygg og for indu- 
stribygg viser igangsettingen i 1958 nedgang i 
forhold til 1957, men øking sammeniiknet med 
1956. I gruppen <<andre bygg>> var det 1 1958 en 
ytterligere eking fra niváet i 1957. 

Tallet pa leiligheter finansiert utenom statens 
boligbanker kan antas a ha gatt ned fra knapt 
12 000 i 1957 til om lag 7 000 i 1958. Likevel 
er ogsâ dette et forholdsvis stort tall sammen- 
liknet med enkelte tidligere âr. I 1956 ble det 
sáledes finansiert bare Ca. 4 500 leiligheter 
utenom statens boligbanker. 

Tabell 59. Bygg under arbeid ved utgangen av hvert kvartal. Golvf late i 1 000 m2. 

1 Eksklusive landbruksbygg. 2 Beregnet etter gjennomsnittsareal pa 84 m2 pr. leilighet. 

Som følge av den store igangsettingen av nye 
bygg 1 1957, var det ved inngangen til 1958 et 
meget stort areal av bygg under arbeid, for alie 
grupper under ett bort imot 20 prosent høyere 
enn ved begynnelsen av 1957. Ved utgangen av 
3. kvartal 1958 lá imidlertid arealet av bygg 
under arbeid pa samme nivá som ett ár tid- 
ligere. Etter forelepige beregninger var det ca. 
5 present frre leiligheter under arbeid ved 
utgangen av 1958 enn ved utgangen av 1957. 
For de andre grupper av bygg er det grunn til 
a tro at arealet under arbeid var omtrent det 
samme som ved utgangen av 1957. 

Forholdet mellom sysselsetting og areal under 
arbeid har i de siste mâneder av 1958 vrt 
om lag det samme som i tilsvarende mâneder 

i 1957. Men i ferste haivár av 1958 la syssel- 
settingen i underkant av niváet i ferste haivâr 
1957, til tross for at areaiet under arbeid var 
betydelig større. 

I de tre første kvartaler av 1958 ble det tatt 
i bruk 17 534 leiligheter, praktisk talt det samme 
antail som I tilsvarende periode i 1957. Tallet 
for hele ret 1958 er anslatt til 26 000. For de 
andre grupper av bygg, som det i 1957 ble 
fullført relativt lite av, viser 1958 en betydelig 
eking i fullferingstaiiene. 

Ved inngangen til 1959 er arealet av bygg 
under arbeid noe mindre enn ved inngangen 
til 1958. Arealet kan komme til a gá ytterligere 
ned i løpet av âret, fordi det vii bli fuilfert 
forholdsvis mange bygg i 1959. 

Boligbygg Industri- 
bygg 

Kontor- og 
forretnings- 

bygg 
Andre1 

1957. 

1958. 

1. 
2. 
3. 
4. 
1. 
2. 
3. 

kvartal 
>> 

> 

>> 

kvarta 
>> 

s 

1 
1 
2 
2 
1 

2 1 
2 2 

580 
959 
254 
074 
902 
962 
188 

507 
524 
599 
615 
574 
532 
545 

339 
364 
408 
424 
422 
433 
454 

833 
884 
913 
944 
903 
917 
971 



1 Eksklusive landbruksbygg. 2 Beregnet pa grunnlag av et gjennomsnittsareal pa 84 m2 pr 
leilighet. 

Arbeidsdirektoratets sysselsettingstall er den 
viktigste kilden til a belyse hvordan anleggs- 
virksomheten har utviklet seg. Tabell 61 viser 
sysselsettingen i anleggsvirksomheten i 1957 og 
de tre første kvartaler av 1958 etter Arbeids- 
direktoratets statistikk. Tabell 62 viser statens 
sivile anleggsvirksomhet ifolge oppgave fra 
etatene. En del av den statlige anleggsvirk- 
somhet som utføres av private entreprenører, 
er i tabell 61 regnet med i gruppen privat. 
Tabellen omfatter dessuten forsvarets anleggs- 
virksomhet. Tallene i disse to tabeller er derfor 
ikke direkte sammenliknbare. 

Sysselsettingstallene viser at den samlede 
anleggsvirksomhet i de tre forste kvartaler av 
1958 var omtrent like stor som i tilsvarende 

Fig. 31. 

periode àret før. Den là kiart over foregàende ârs 
nivâ i mars og april, men noe under i de fleste 
andre màneder. Sysselsettingen ved de private 
anlegg var hele tiden en del lavere enn i 1957, 
men dette ble oppveid av økt virksomhet ved 
statlige, kommunale og fylkeskommunale anlegg, 
delvis som en følge av de ekstraordinre off ent- 

lige arbeider som ble satt i gang i mars og april 
for motvirke arbeidsløysa. 

økingen i statens anleggsvirksomhet falt i 
første rekke pa Vegvesenet. Vassdragsvesenet 
tok i første halvàr inn flere folk ved Tokke og 
Røssàga; i 3. kvartal ble imidlertid sysselset- 
tingstallene pávirket av redusert virksomhet 
ved Aura og Inset. Den noe lavere sysselsetting 
ved Statsbanenes anlegg skyldes nedgang ved 
Nordlandsbanen. 

I àrets siste kvartal ble det igjen satt i gang 
ekstraordinre offentlige arbeider. Det kan for 
hele àret under ett regnes med en samlet an- 

Fig. 32 

Boligbygg Jndustribygg Kontor- og 
forretningsbygg Andre 

1957. 1. kvartal 463 62 32 78 
2. >> 485 69 26 87 
3. >> 531 57 71 154 
4. 714 108 68 138 

1958. 1. kvartal 458 105 50 105 
2. >> 2534 160 52 90 
3. >> 2489 99 57 189 
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Tabell 60. Bygg tatt i bruk. Golv/late 1 1 000 m2. 



1 Oppgaver fra etatene. Kvartalsvise gjennomsnitt av tallene ved utgangen av hver rnãned. 

leggsvirksomhet av omtrent samme omfang som 
i 1957. Men den ordinre anleggsvirksomheten, 
utenom de ekstraordinre sysselsettingstilta- 
kene, vii alt i alt iigge en del under foregâende 
ârs nivá. 

De samiede inntekter og utgifter for bygge- 
og anleggsvirksomheten er fert opp i tabell 63. 

Tabefl 63. Totalregnskap for bygge- og anleggs- 
virksomhet. Mill. icr. 

- økonomlsk utyn. 

Ski psfari. 
Hav4elsfldten. 

Ved utgangen av 1957 besto den norske han- 
delsfláten av 2 074 skip pa tilsammen Ca. 8,6 
miii. bruttotonn. Av disse var 473 skip pa tii- 
sammen 4,8 miii. bruttotonn tankskip, mens 
1 601 skip pa tilsammen 3,8 mill. bruttotonn 
var terrlastskip av forskjellig art. Hele fláten 
var pa Ca. 12,7 miii. tonn dw. Oppstillingen 
nedenfor viser handeLsfiâtens fordeling pa ulike 
arter skip ved utgangen av 1957: 

1 Tallene er delvis beregnet. 

Kommunal 
og fylkes- 
kommunal 

Statllg Privat I alt 

1957. 1. kvartal 13 429 14 852 4 877 33 158 
2. >> 13954 16721 5838 36513 
3. >> 15 254 19 008 6 972 41 234 
4. 14809 16810 6198 37817 

1958. 1. kvartal 13316 15462 4486 33264 
2. >> 14574 17810 5091 37475 
3. >> 15338 18924 6222 40484 

Veg- 
vesenet 

Norges 
Stats- 
baner 

Telegral- 
verket 

Vass- 
drags- og 

eiektr.- 
vesenet 

Havne- 
vesenet 

Diverse 
aniegg alt 

1957. 1. kvartal 6757 970 3340 1893 248 540 13748 
2. >> 7 350 1 100 3 625 2 532 547 402 15 556 
3. s 7 948 1 304 3 737 3 066 633 367 17 055 
4. >> 7 524 1 048 3 641 2 571 571 465 15 820 

1958. 1. kvartai 6856 893 3413 2286 318 660 14426 
2. >> 7 870 1 124 3 688 2 628 656 412 16 378 
3. >> 8314 1284 3869 2908 647 382 17404 

Inntekter Kostnader 
Godtgjering 
til arbeid 
og kapital 

1954 4418 2809 1609 
1955 4499 2865 1634 
1956 4 609 2 958 1 651 
1957 5175 3351 1824 
1958 5 286 3 392 1 894 

Skipenes 
art Skip Br. tonn Dw. tonn' 

Tankskip 473 4 781 704 7 296 000 
Terriastskip: 

Malmtankskip . 7 119 747 166 000 
Kjøle- og 
fryeskip 37 72 903 72 000 
Passajerskip 276 217 492 126 000 
Terrlastskip 
ellers 1 281 3 371 624 5 053 000 

I alt 2074 8563470 12713000 

Skipef art. 65 

Tabeli 61. Sy3selsatte Iønn.smottakere i anleggsvirksomhet.1 

Kvartalsvlse gjennomsnitt av tallene ved utg gen av hver mAned. 

Tabell 62. SysseLsellingen ved staiens sii,ile anlegij.' 



Tabell 64. Tilgang og avgang i handel8flàten. i mlnedene januarseptember 19581. 

Omfatter bare egentlige handelssklp over 100 bruttotonn ' Tellene er delvis beregnet. 

100 499 
br.tonn 

500-2 499 
br.tonn 

2500-4 999 
br.tonn 

5 000-9 99l 
br.tonn 

10 000-14 999 
br.tonn 

15 000 br.tonn 
og over I alt 

Skip 
I 

Br.tonn Skip 
I 
Br.tonn Skip Br.tonn Skip 

J 

Br.tonn Skip 
j 

Br.tonn Skip Br.tonn Skip Br.tonn Dw. tonn2 

Flâten 1. januar 1958 

Tilgang 
januarseptember: 

Nybygg i utlandet 

Eldre skip kjøpt i utlandet 

Nybygg i Norge 

Tilgang i alt 

A.vgang 
januarseptember: 

Solgt til utlandet 

Forlis, kondemriert etc 

Opphogd 

Avgang I alt 

etto tilgang i alt 

F'làten 1. oktober 1958 

774 

11 

4 

22 

172 

5 

1 

5 

073 

274 

423 

865 

366 

7 

- 
4 

551 

12 

8 

456 

309 

- 
612 

201 

4 

1 

2 

759 

15 

3 

6 

165 

222 

503 

786 

433 

24 

- 
2 

3 189 

213 

10 

734 

021 

- 
866 

232 

22 

3 

8 

2 652 

269 

34 

93 

319 

775 

229 

632 

68 

13 

- 

3 

1 238 

274 

56 

723 

736 

- 
982 

2 074 

81 

8 

41 

8 563 

790 

39 

182 

470 

337 

155 

743 

12 713 

1 092 

60 

276 

000 

000 

000 

000 

37 12 562 11 20 921 7 25 511 26 223 887 33 397 636 16 331 718 130 1 012 235 1 428 000 

10 

3 

3 

3 465 

892 

769 

17 

- 

1 

24 255 

- 
534 

3 

1 

- 

10 

4 

795 

283 

- 

11 

2 

- 

84 

19 

224 

760 

- 

1 

- 

- 

10 448 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

42 

6 

4 

133 

24 

1 

187 

935 

303 

198 

29 

1 

000 

000 

000 

16 5 126 18 24 789 4 15 078 13 103 984 1 10 448 - - 52 159 425 228 000 

21 7 436 - 7 - 3 868 3 10 433 13 119 903 32 387 188 16 331 718 78 852 810 1 200 000 

795 179 509 359 547 588 204 769 598 446 3 309 637 264 3039 507 84 1 570 441 2 152 9 416 280 13913 000 



Til handelsflâten er regnet handelsskip over 
100 bruttotonn. Fiske- og fangstskip, hvalkokeri- 
skip, spesialskip .som taubâter, bergingsbáter, 
isbrytere, kabeiskip a. 1. er ikke tatt med. Fig. 33 
viser handelsflâtens vekst i de senere ârene. 

Nettotilveksten av tonnasje var star i de tre 
første kvartaler i 1958. Ved utgangen av sep- 
tember besto fláten av 2 152 skip pa tilsammen 
9,4 mill. bruttotonn (tabell 64). Over 95 prosent 
av tilgangen I januarseptember var nybygd 
tonnasje. De fleste av disse skipene, i alt 81 skip 
pa tilsammen Ca. 790 000 bruttotonn, ble levert 
fra utenlandske verksteder. Fra norske verk- 
steder ble det levert 41 skip pa tilsammen 
183 000 bruttotonn. Resten av tilgangen var 
eldre skip som ble kjept inn fra utlandet. De 
leverte nybyggingene fordeler seg slik: 

Tanksklp Tørrlastsklp 
Skip Br.tonn Skip Br.tonn Fra land: 

Nesten 65 prosent av tilgangen til tørrlast- 
flâten var skip mellorn 5 000 cg 10 000 br.tonn. 
Av tilgangen var det 3 store malmskip pa ca. 
20 000 bruttotonn hver. Vel halvparten av til- 
gangen til tanktonnasjen var skip over 15 000 
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Fig. 33. 

bruttotonn. I alt 8 skip var <<supertankskip>> pa 
ca. 30 000 tonn dw. hver. 

Om lag 85 prosent av avgangen i handels- 
fláten i 1958 var salg av eldre tonnasje. I alt 
ble det solgt 42 skip pa tilsammen 133 000 
bruttotonn. Inntil utgangen av september var 
det forlist 3 skip pa tilsammen 20 000 brutto- 
tonn. Resten av avgangen var skip som ble 
opphogd eller kondemnert etter havari. 

I tabell 65 er endringene i flàten i de tre 
første kvartaler av 1958 sammenliknet med tall 
fr ârene 1954-1957. Tallene er ikke helt sam- 
menlignbare, da oppgavene for 1957 og 1958 
bare omfatter egentlige handelsskip. 

Tabell 65. Tilgang og avgang i handeLsfldten. 1 000 bruttotonn'. 

Skip over 100 br.tonn. T. a. m. 1956 alle skip. Oppgavene for 1957 og 1958 gjelder handlsklp 
(ekskl. fiske- og fangstsklp, hvalfangstsklp og spesialskip som taubàter, bergingsbater, isbrytere, kabel- 
skip o. L). 

Ar Tilgang 
i alt 

Nybygd 
i Norge 

Nybygd 
I utl. 

Eldre 
skip 

fra uti. 
Avgang 

I alt 
Forlist, 

kondem- 
nert etc. 

Solgt til 
uti. 

Netto- 
oking 
I alt 

Av dette 
tanksklp 

1954 772 129 579 64 326 17 309 447 409 
1955 941 168 612 161 286 15 271 658 495 
1956 957 171 689 97 384 28 356 576 189 
1957' 946 185 722 39 260 28 232 692 387 
1958' jan.- 

sept 1012 183 790 39 159 26 133 853 527 

Vest-Tyskiand 6 92 656 27 194 089 
Sverige 12 182 072 11 78 603 
Storbritannia 3 37 166 4 37 794 
Nederland 3 50 112 2 11 637 
Frankrike - - 3 29 997 
Danmark 1 13 296 3 10 906 
Belgia 1 16 258 - 
Iriand 1 13 409 
Japan 1 13 407 
Italia - - 3 8935 

Utlandet i alt 28 418 376 53 371 961 
Norge i alt 12 140 905 29 41 838 

I alt 40 559 281 82 413 799 
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Tilgangen og avgnngen av handelsskip I de 
3 første kvartaler av 1958 fordelte seg slik: 

Tabell 66. Bruttotonnasjen fordelt etter alder 
ved utgangen av áret. Prosent. 

Beskjeftigelsen. 
Opplegget av norsk tonnasje økte sterkt i de 

første mânedene av 1958, og nádde maksimum 
juli med 733 000 br.tonn. Dette var langt mer 

Tabell 66 viser fordelingen av fláten etter 
aldersgrupper ved utgangen av 1957 sammen- 
liknet med en del tidligere âì. 

Pr. 1. oktober 1958 var den samlede kon- 
traktsbestand for norsk regning 4 663 000 
bruttotonn. Av dette var 3 156 000 bruttotonn 
eller om lag 68 prosent kontrahert ved uten- 
landske verksteder. De inngâtte kontrakter for 
bygging av norske skip i utlandet har i de 
senere âr fordelt seg slik: 

Terriast- Tank- 
tonnasje tonnasje 

1 
a 

1000 br.t. 1 000 br.t. 
Ar 

Tabeli 67. Norske nybyggingskontrakter fordelt etter byggeland og sannsynlig leveringsár. 
Beregnet etter kontraktsbestanden pr. 1. oktober 1958. 1000 brittotonn. 

Koritraheringsaktiviteten har siden 1956 vrt 
sterkt avtakende. I løpet av 1958 er en del 
tidligere inngâtte kontrakter bUtt kansellert. 
Dessuten er en rekke kontrakter som tidligere 
ble inngâtt for bygging av tankskip, i løpet av 
1958 bUtt forandret til kontrakter pa tørrlast- 
skip. 

enn noen gang tidligere i etterkrigstiden. Ut- 
over høsten Me imidlertid opplegget en del 
mindre. Pr. 1. oktober var det 1 alt 644 000 
br.tonn som lá i opplag, og senere har opplegget 

1939 1946 1954 1955 1956 1957 

0 4 ár 25 18 42 42 43 44 5 9 >> 21 21 21 23 29 30 
10-14 18 10 12 13 11 10 
15-19 16 23 10 9 7 6 
20-29s 14 19 9 8 6 7 
30 ár og over 6 9 6 5 4 3 

I alt 100 100 100 100 100 100 

Land 4. kvartal 1959 1960 1961 1962 1963og I alt 

Av dette 
tankskip 
ogandre 

skip 

Danmark 17 58 39 39 69 - 222 144 
Frankrike 13 16 - - - - 29 13 
Italia 3 17 - - - - 20 - 
Nederland 33 65 3 7 16 - 124 99 
Storbritannia 26 41 143 39 37 132 418 283 
Sverige 59 347 329 288 194 176 1 393 981 
Vest-Tyskiand 43 321 185 229 109 26 913 451 
Andre land 7 26 4 - - - 37 - 

Utlandet i alt 201 891 703 602 425 334 3 156 1 971 

Norge 61 298 226 190 255 477 1 507 1 246 

I alt 262 1 189 929 792 680 811 4 663 3 217 

Motortørrlastskip 
Dampterrlastskip 
Motortankskip 
Damptankskip 

I alt 

Tilgang 
Skip Br.tonn 
82 342 898 

4 75 602 
36 442 725 

8 151 010 

Avgang 
Skip Br.tonn 
19 46 676 
20 46 493 
11 53 811 

2 12445 

130 1 012 235 52 159 425 

1953 1 35 36 
1954 304 64 368 
1955 419 774 1 193 
1956 864 1 331 2 195 
1957 301 376 677 
1958 1.-3. kv. 29 - 131 - 102 



Fig. 34. 

gatt ytterligere ned. Til tross for det store opp- 
legget var det pr. 1. oktober 1958 storre tonna- 
sjemengde i fart enn pa samme tid àret før. 
Det henger sammen med den store nytilgangen 
pa tonnasje det siste àret. 

Fraktkontrollen i Norges Rederforbund har 
utarbeidd en oversikt over beskjeftigelsen for 
skip over 1 000 t. dw. (Ca. 700 br.tonn) pr. 
1. oktober 1958. Oversikten viser at andelen 
av tørrlastflàten som gàr pa tidscertepartier har 
gàtt ned fra 35 prosent i 1957 til 31 prosent 
i 1958. Ogsà den delen av tørrlastflàten som 

gár i linjefart og løsfart, har prosentvis gatt 
noe ned i forhold til 1957. Andelen av tørrlast- 
fláten som var i opplag eller under langvarig 
reparasjon, økte fra 1 prosent pr. 1. oktober 
1957 til 8 prosent pr. 1. oktober 1958. 

Om lag 83 prosent av tankflàten var sluttet 
pa tidscertepartier eller konsekutive reiser pr. 
1. oktober 1958, mot 86 prosent i 1957. Under 
tidscertepartier og konsekutive reiser er tatt 
med skip som er sluttet for mer enn 12 mâneder, 
uansett hvor stor del av løpetiden som gjenstàr. 
Er varigheten kortere, er de regnet med blant 
skip i losfart. 

Nesten 7 prosent av tankflàten là i opplag 
pr. 1. oktober 1958. Ett àr tidligere var om lag 
1,5 prosent av tankflàten i opplag. 

Fraktmarkedet. 

Skipsfrakterje var fallende gjennom hele âret 
1957. I januar 1958 1 Norwegian Shipping News 
indeks for tankfrakter i løsfart M.O.T. = 100) 
pa ca. 44. Indeksen som er utarbeidd siden 1952 
hadde til da ikke vist sä lavt fraktnivà. I tids- 
rommet januaraugust 1958 var det relativt 
smà endringer i tankfraktene. Det laveste nivá 
ble nàdd i april med et indekstall pa 39. Siden 
har det vrt noe stigning. 

Fraktene for tørrlast har holdt seg relativt 
bedre oppe. Turfraktene là ved begynnelsen av 
1958 pa ye! 100 (Norwegian Shipping News 
indeks 1949 = 100) og falt senere en del, mens 
tidsfraktene - av inntil et ârs varighet - han 
ligget pa ca. 80 i hele 1958 (fig. 35). Det har 
vrt liten interesse for langtidsbefraktning i 
1958. Dette gjelder bade tank og tørrlast. 

De lave fraktene i 1958 er resultatet av en 
rekke ulike faktorer. Oljeforbruket i verden liar 

Fig. 35. 
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Terrlastskip 
1000 

br. tonn 

Tankskip 
1000 

br. tonn 
Pr. 1. oktober 1957 3 294 4 746 
Pr. 1. oktober 1958 3 680 5 385 

Ày dette: 
I linjefart 1 325 - 
Pa tidseertepartier av 

mer enn 12 màneders 
varighet 1 151 3 858 

Pa konsekutive reiser av 
mer enn 12 màneders 
varighet 149 608 

I løsfart (skip pa reise- 
certeparti og skip pa 
timecharter og konse- 
kutive reiser av 12 
màneders varighet og 
under) 764 555 

I opplag eller under lang- 
yang reparasjon 291 364 
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vrt i fortsatt vekst, men pa grunn av almin- 
nelig økonomisk stagnasjon er økingen butt 
mindre enn ventet. Ettersporselen etter tank- 
tonnasje har dessuten falt sm følge av ulike 
tiltak under og etter Suez-krisen. Under krisen 
økte U.S.A. og Venezuela sin produksjon av 
olje, men da den ekstraordinre etterspørsel falt 
bort, ble det overproduksjon av olje i U.S.A. 
Det bie gjennornført importregulering, og olje- 
farten fra Midt-østen til U.S.A. som før var 
en viktig trade, er nà butt redusert. Olje- 
eksporten fra Venezuela har holdt seg godt oppe, 
men denne oljen har kortere vei til de store 
markeder, slik at tonnasjebehovet her blir 
mindre. 

Den økonomiske stagnasjonen i Vest-Europa 
har ført til sterk reduksjon i kulleksporten fra 
U.S.A. Ogsà i mahufarten har det vrt et til- 
bakeslag, vesentlig pa grunn av aktivitetsned- 
gangen i U.S.A. Disse forhold har fàtt srlig 
betydning for de store tørrlastskipene som gâr 
i trampfart, da kull og maim er de viktigste 
varene disse skipene frakter. En rekke eldre 
tørrlastskip pa over ca. 10 000 tonn dw. som 
tidligere gikk i trampfart, er i løpet av 1958 
butt lagt opp. De nye tørrlastskipene liar kiart 
konkurransen bedre pa grunn av gunstigere 
kostnadsstruktur. 

Ogsá de smâ tørrlastskipene som gâr i tramp- 
fart, har i 1958 hatt et meget dâ.rlig fraktmarked. 
Av trampskipene i gruppen 1 000 4 000 torui 
dw. là 17 prosent i opplag pr. 1. oktober 1958. 
Det store opplegget henger til dels sammen med 
at det er vanskeiig a sikre disse skipene syssel- 
setting ved tidscertepartier. Dessuten er kon- 
kurransen av utenlandske skip meget sterk pa 
de markeder som de smâ trampskipene har. 

Skipene som gâr i linjefart har i 1958 hatt 
mindre tilgang pa stykkgods erni vanlig. Frak- 
tene for stykkgods er faste og endres bare nàr 
det blir vesentlige endringer i kostnadene. Men 
linjeskipene frakter ogsà bulkvarer som korn 
og maim, og er for disse varenes vedkommende 
blitt berørt av det lavere fraktnivàet. 

Den sjesatte tonriasje i verden har i de siste 
àr vrt meget stor, og dette har fátt virkning 
pa fraktnivàet pa samme mate som stagna- 
sjonen i verdenshandelen. I 1957 ble det sjøsatt 
i alt 8,5 mill. br.tonn. Dette er det høyeste tall 
hittil i fredstid, og det l 1,8 miii. bruttotonn 
høyere enn i 1956. I første halvàr av 1958 ble 
det sjøsatt 4,6 miii. bruttotonn, slik at det i 
1958 sannsynligvis vii bli en samlet tilvekst til 
verdens handeisflâte pa ca. 9 mill. bruttotonn. 
Av den sjøsatte tonnasje i 1957 var 45 prosent 
tankskip, mot 34 prosent i 1956. Avgangen av 
eidre skip har i de siste âr vrt forholdsvis liten, 
siden disse pa grunn av de høye fraktene har 
kunnet seiie med fortjeneste. Dette har ogsà 
hatt virkning pa fraktnivàet. 

Inntektsutviklingen. 

Tabeli 68 viser skipsfartens samlede inntekter 
og kostnader i innen- og utenriksfart. Etter fra- 
drag av kostnader til driftsmidler, vedlikehold 
og nedskrivning av realkapital, framkommer det 
restbeløp som skipsfarten har til dekning av 
renter og godtgjøring for eget og leid arbeid. 
Dette beløpet svarer til faktorinntekten i By- 

theta nasjonalregnskap. I inntektene er inkludert 
tilskott til skip i rutefart pa kysten, og i kost- 
nadene er inkludert frakt-, tonnasje-, laste- 
og fyravgifter. 

Tabell 68. Totalregnskap for ski psi arten. 
Mill kr. 

Annen samferdsei. 
Sysselsetting. 

Tallet pa sysselsatte lennsmottakere i annen 
samferdsel enn sjøtransport gikk ned fra om lag 
71 200 ved utgangen av oktober 1957 til om lag 
70 400 ved utgangen av oktober 1958. Forde- 
lingen av arbeidsstyrken pa de forskjellige grener 
av samferdselen er vist I tabeli 69. 

Tabell 69. Sysselsatte ionnsnwttakere pr. 31/10. 

1 En del av SAS' personell er overfert tiu Trygde- 
kassen for sjøfolk i utenriksfart og er ikke med 
i sysselsettingstallene for 1958. 

Inntekter Kostnader 
Godtgjøring 
til arbeid og 

kapital 

1954 4 009 3 045 964 
1955 4 820 3 415 1 410 
1956 5 982 3 761 2 221 
1957 6 726 4 320 2 406 
1958 5 915 4 423 1 492 

1957 1958 

Jernbane-, forstadsb 
og sporveistransp. 24 600 23 600 

Rutebiltransport 7 500 7 500 
Drosje- og turbiltrans- 

port 1 900 1 900 
Lastebiltransport . 3500 3 500 
Landtransport eliers 1 700 1 600 
Lufttransport 2 200 1 1 900 
Tjenester i tilknytning 

til transport 3 800 4 000 
Lagring 900 1 000 
Post 10700 11 000 
Telefon og telegraf 14 400 14 400 

I alt 71 200 70 400 



Jernbanetrans port. 

I novemberdesember 1958 fant det sted 
tre viktige endringer I jernbanenettet: 1) Strek- 
ningen SaltdalFauske (39 km) pa Nordlands- 
banen ble ápnet for drift, 2) Ostfoldbanens østre 
linje SkiMysen---Sarpsborg (81 km) ble âpnet 
for elektrisk drift, 3) strekningen Sandvika- 
Asker (10 km) ble âpnet for dobbeltsporet drift. 

Trafikken med Statsbanene viste nedgang fra 
1956-57 til 1957-58. For persontrafikken var 
det en nedgang pa floe over 1 prosent for tallet 
pa reiser og om lag I/2 prosent for transport- 
arbeidet malt i passasjerkilometer. Godstra- 
fikken viste en betydelig sterkere nedgang enn 
persontrafikken. Nâr vi ser bort fra malmtra- 
fikken pa Ofotbanen, var nedgangen om lag 
9 prosent bade malt i tonn transportert og 
tonnkm. Maluitrafikken pa Ofotbanen holdt seg 
imidlertid oppe, slik at nedgangen i den totale 
godstrafikken var om lag 4 prosent malt i tonn 
transportert og om lag 7 prosent malt i tonn- 
kilometer. De absolutte tall for person- og gods- 
trafikken i de to siste driftsár framgâr av 
tabell 70. 

Tabell 70. Jernbanetrafikken (Norges Statsbaner). 

Trafikktellinger har vist at reisetrafikken pa 
noen av de viktigste inneniandske jernbane- 
strekninger var om lag 5 prosent større i mai- 
september 1958 enn i tilsvarende periode âret 
for. Det var øking ved alle tellepunktene, som 
er vaigt silk at minst mulig iokaltrafikk kom- 
mer med. Passasjertrafikken til og fra utlandet 
gikk derimot ned med om lag 9 prosent. 

Fra 1. januar 1958 ble takstene for rnâneds- 
billetter og ukekort forhøyd med ca. 15 prosent 
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pa avstander inntil 40 km og med ca. 10 prosent 
pa lengre avstander. Inntektene av disse billett- 
slag økte i driftsâret 1957-58 sammenliknet 
med driftsáret 1956-57. Inntektene av de andre 
billettslag var imidlertid lavere enn for, slik at 
de samlede persontrafikkinntekter gikk ned med 
0,4 mill. kr. og utgjorde 162,9 miii. kr. i 1957- 
58. Godstrafikkinntektene gikk samtidig ned 
med 12,2 mill. kr. og utgjorde 206,8 mill. kr. 
i 1957-58. De samlede inntekter av jernbane- 
driften i 1957-58 var 393,9 mill. kr. eller 11,0 
mill. kr. lavere enn i foregâende driftsâr. Da 
utgiftsokingen bare utgjorde 0,4 mill. kr., var 
det hovedsakelig inntektssvikten, srIig for 
godstrafikken, som forte til at underskottet 
ved jernbanedriften ble 11,4 mill. kr. større i 
1957-58 enn âret for. (Se ellers tabell 71). 

Tabell 71. økonomiske result ater av jernbane- 
dri/ten (N.S.B.). Mill. kr. 

MAUI 

IN(L 

-I-_ 
141 

E?(A7. MALM 141 C)FO 

1956ST 1957-58 

Persontrafikk 
Antali reiser (1000) . 42 441 41 942 
Passasjerkilometer (Mill.) 1 561 1 554 

Godstrafikk 
Ekskl. maim pa Ofot- 

banen 
Tonn transportert 

(1000) 5 693 5 208 
Tonnkilometer (Mill.) 1 100 997 

Inkl maim pa Ofotbanen 
Tonn transportert 

(1000) 16 338 15 681 
Tonnkilometer (Mill.). 1 526 1 416 

1956-57 957-58 

Inntekter 
Persontrafikk 163,3 162,9 
Godstrafikk 219,0 206,8 
Reisegods, post og annet 22,6 24,2 

I alt 404,9 393,9 
Utgifter 518,2 518,6 

Underskott 113,3 124,7 
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Pr. 30. juni 1958 besto personvognparken ved 
NSB av I alt 1 294 vogner, dvs. 15 flere enn 
áret før. Vognene (inki. motorvognene) hadde 
i alt 63 838 sitteplasser og 2 992 soveplasser. 
Godsvognparken besto av i alt 12 544 vogner, 
dvs. en nedgang pa 53 siden forrige ár. Den 
samlede lasteevne for godsvognene var 204 803 
tonn. 

Av trekkraft fikk NSB en nettotilvekst pa 
13 diesellokomotiver, 10 elektriske lokomotiver 
og 6 elektriske motorvogner i driftsàret 1957- 
58. Pa den annen side gikk tallet pa damp- 
lokomotiver ned med 38 og tallet pa bensin- og 
dieselmotorvogner med 2. Ved utgangen av 
driftsâret hadde Statsbanene i alt 135 elek- 
triske lokomotiver, 92 elektriske motorvogner, 
23 diesellokornotiver, 345 damplokomotiver og 
90 bensin- og dieselmotorvogner. 

Endringene i trekkraftstrukturen gir ogsâ 
utsiag i driftsytelsene. Tallet pa vognakselkilo- 
meter i trafikktog trukket av diesellokomotiver 
var i driftsâret 1957-58 rnellom 7 og 8 ganger 
større enn I forrige driftsâr. Tilsvarende tall 
for elektriske motorvogner økte med 8 prosent 
og for bensm- og dieselmotorvogner med 13 
prosent. Vognakselkilometer trukket av elek- 
triske lokomotiver var praktisk talt uforandret, 
mens damplokomotiver trakk 20 prosent frre 
vognakselkilometer i 1957-58 enn i 1956-57. 
Om lag halvparten av alle vognakselkilometer 
i trafikktog i 1957-58 ble trukket av elek- 
triske lokomotiver og litt under en tredjedel 
av damplokomotiver. Elektriske motorvogner 
svarte for 9 prosent, diesellokomotiver for 8 
prosent og bensin- og dieselmotorvogner for 
2 prosent. 

Veitrans port. 

Lengden av de offentlige veier (utenom byene) 
i Norge økte med 772 km i regnskapsaret 
1957-58 og var i alt 49 535 km den 30. juni 
1958. Av økingen falt 439 km pa bygdeveiene, 

Tabell 72. Lengden av offentlige veier 
utenom byen.e. 

Km I alt 
pr. 

30/6-58 

Km med 
fast dekke 

Pr. 
1/10-57 

264 km pa fylkesveiene og 69 km pa riksveiene. 
Den 1. oktober 1957 hadde 3 288 km av de 
offentlige veiene utenom byene fast dekke. Det 
var 228 km mer enn et ar før. Riksveiene fikk 
den største tilveksten av fast veidekke med 
178 km. 

Ved utgangen av 1957 var det i Norge regi- 
strert i alt 257 515 sivile motorvogner, 105 115 
motorsykler og mopeder og 9 544 tilhengere. 
Tallet pa motorvogner i alt ekte med om lag 
10 prosent i 1957 mot om lag 7 prosent aret før. 
For motorsykier og mopeder under ett var til- 
veksten 40 prosent i 1957 mot 22 prosent i 1956. 
Srlig mopedbestanden økte sterkt i 1957, nem- 
hg fra 14 276 i begynnelsen av &ret til 36 789 
ved drets utgang. Det er en øking pa 158 prosent. 
Tallet pa registrerte tilhengere var praktisk talt 
uforandret fra âret før. 

Tallet pa registrerte personbiler økte med 
15 prosent i 1957 og var i alt om lag 147 000 
ved utgangen av áret. Importen av personbiler 
i perioden januarseptember 1958 var om lag 
25 prosent høyere enn i samme periode 1957. 
Det kan derfor regnes med at tilveksten til 
personbilparken var noe større i 1958 enn i 1957. 
Av de 15 865 nye personbiler som ble innført i 
januarsepternber 1958 kom 2 541 eller 16 pro- 
sent fra østeuropeiske land. I 1957 var den til- 
svarende andel 19 prosent og i 1956 hele 41 
prosent. Mens bilene fra øst-Europa kan selges 
fritt, er omsetningen av personbiler fra andre 
land fortsatt regulert. Om lag halvparten av 
disse blir solgt mot vanlig kjøpetillatelse (8 000 
i âret 1958), noen mot sâkalte A-lisenser eller 
B-lisenser, og en god del <<avtalebiler>> mot noe 
lettere kjepetillatelse. I 1958 omfattet <avtale- 

bilene>> 3 000 Volvo og bortimot 2 000 biler av 
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Riksveier 16 267 2 326 
Fylkesveier 7 868 514 

Hovedveier 24 135 2 840 
Bygdeveier 25 400 448 

I alt 49 535 3 288 
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andre merker (Saab, Ford, Vauxhall, Opel). Av 
alle de innførte nye personbilene I januar- 
september 1958 kom 42 prosent fra Vest-Tysk- 
land, 21 prosent fra Sverige, 14 prosent fra 
Storbritannia og 5 prosent fra Frankrike. Sam- 
menliknet med januar-september 1957 økte 
tallet pa vest-tyske, svenske og franske biler 
bade absolutt og relativt, mens det var ned- 
gang for britiske biler. 

Tallet pa importerte varebiler var 4 393 i 
januar-september 1958, dvs. om lag 7 prosent 
større enn I tilsvarende periode 1957. Ogsã 
omsetningen av varebiler fra de vestlige land 
er regulert, mens østeuropeiske biler kan selges 
fritt. Det kom imidlertid bare 25 biler fra øst- 
Europa i januar-september 1958, mot 82 i 
1957. Det skulle tyde pa at behovet for vare- 
biler nâ er ganske godt dekket. Av varebilene 
som ble innført i januar-september 1958 kom 
62 prosent fra Vest-Tyskland, 25 prosent fra 
Storbritannia og 10 prosent Ira Sverige. 

Omsetningen av lastebiler, lastebilunderstell 
og bussunderstell er fri. I 1958 viste import- 
tallene for lastebiler og lastebilunderstell fort- 
satt nedgang, men ikke sâ kraftig som âret før. 
For bussunderstell var det en sterk øking i 1958, 

mens importtallet 1 1957 viste en betydelig ned- 
gang i forhold til áret før. 

Tallet pa importerte motorsykler gikk sterkt 
ned i 1958. Da det imidlertid er en stor innen- 
landsk produksjon av motorsykier, er det likevel 
grunn til a tro at motorsykkelparken har fâtt 
en stor tilvekst i 1958. Mopedbestanden har 
ogsã økt sterkt i 1958, men det er opplyst at 
salget av mopeder (som alle blir produsert eller 
rnontert i Norge) har vrt noe mindre enn i 1957. 

Dieseldrift spiller en stor og stadig stigende 
rolle, srlig for busser og lastebiler. Oppgaver 
som Opplysningsrâdet for Biltrafikken har inn- 
hentet, viser at 95 prosent av de nye bussene 
som ble registrert i første halvâr 1958 var diesel- 
drevet. Tilsvarende andel for hele aret 1957 var 
92 prosent. Av de nyregistrerte lastebilene i 
første halvâr 1958 var 31 prosent dieseldrevet, 
mens andelen for hele àret 1957 var 30 prosent. 

Foreløpige oppgaver over rutebiltrafikken 
tyder pa at persontrafikken økte med om lag 
5 prosent i 1957 eller litt svakere enn àret før. 
Godstrafikken synes a ha økt med om lag 2 
prosent. Opplysninger som foreligger for 1958 
tyder pa fortsatt stigning i rutebiltrafikken. 

Tallet pa motorkjøretøyer som ble befordret 

31/12 1956 31/12 1957 Prosentøkingl956-57 

Alle p'' a.l1e 
Alle alle Alle Diesel 

Personvogner: 
l3usser og turbiler 4 715 54,9 4 860 58,3 3,1 9,5 
Drosjer 0. 1 5 812 9,4 5 960 11,9 2,5 29,6 
Personbiler 127 960 0,0 147 063 0,0 14,9 6,3 

Varevogner: 
Rutebiler 27 11,1 31 6,5 14,8 - 33,3 
Leiebiler 304 - 343 0,3 12,8 
I egentransport 35 184 0,1 40 297 0,1 14,5 7,5 

Lastevogner og komb. 
vogner: 
Rutebiler 1 747 44,0 1 803 48,9 3,2 14,8 
Leiebiler 10 201 29,7 10 045 32,3 - 1,5 7,0 
I egentransport 

pesialvogner: 
36 235 9,2 36 339 9,5 0,3 4,1 

Brann-, syke- og servise- 
biler 1 213 1,9 1 252 1,5 3,2 - 17,4 

Tankbiler 830 17,0 876 18,0 5,5 12,1 
Traktorer og motor- 

traIler 8 722 35,1 8 646 35,4 - 0,9 0,2 

[4otorvogner i alt 232 950 5,8 257 515 5,6 10,5 6,6 

v1otorsykler og mopeder 74 858 - 105 115 - 40,4 - 
rimengere 9556 - 9544 - -0,1 - 
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over ferjesamband som var i drift bade i 1956 
og 1957, økte i 1957. For motorsykier var stig- 
riingen 22 proserit, for personbiler 19 prosent, 
for busser 13 prosent og for lastebiler 10 prosent. 
Det er grunn til a tro at det har vtrt stor 
trafikkeking ogsà 1 1958. 

Trafikken av utenlandske motorkjøretøyer til 
Norge og norske motorkjsretøyer til utlandet 
er behandlet i avsnittet om reiselivet. 

Det foreligger ikke tilstrekkelig ornfattende 
trafikktellinger for en samlet bedømmelse av 
veitrafikkens utvikling. Siden tallet pa person- 
biler, motorsykier og mopeder har økt sterkt i 
1958, er det imidlertid god grunn til a tro at 
ogsâ den samlede veitrafikk har steget betydelig. 
Det kan i denne forbindelse nevnes at person- 
trafikken med forstadsbanene i Oslo har gâtt 
ned med om lag 5 prosent i første halvâr 1958 
sanimenliknet med første halvâr 1957. TraIikken 
med Oslo Sporveiers sporvogner og busser gikk 
samtidig ned med om lag 10 prosent. Det er 
neppe tvilsomt at en stor del av nedgangen 
skyldes større bruk av private motorkjøretøyer. 

Sjøtran.sport (vesentlig innenlanda). 

Det foreligger ennâ ikke oppgaver over kyst- 
farten i 1958. I 1957 reiste det i alt 518 000 
passasjerer med hurtigruten pa Nord-Norge. 
Dette var vel 7000 mindre enn i 1956. Transporten 
av stykkgods var 62 160 tonn eller 3 prosent 
større enn i 1956. Transporten av ferskfisk pa 
sørturene gikk ned med 12 prosent, fra 45 811 
tonn i 1956 til 40 423 tonn i 1957. Den trans- 
porterte postmengde i 1957 var 35 291 m3. Dette 
var en ubetydelig nedgang i forhold til 1956. 

For andre skip i innenlandsk rutefart og for 
fartøyer i løs fraktfart foreligger det bare opp- 
gayer for 1956. Disse viser at skipene i innen- 
landsk rutef art (inklusive hurtigruten pa Nord- 
Norge) I alt transporterte 24,6 mill. passasjerer 
og 2,8 miii. tonn gods 1 1956. Dette var 908 000 
passasjerer og 175 000 tonn gods mer enn i 1955. 
De samlede kostnader I rutefarten (ekskl. av- 
skrivninger) var 227,4 mill. kr. og ruteinn- 
tektene 214,8 mill. kr. (eksklusive tilskott). 
Dette gir et underskott pa 12,6 mill. kr. nár 

Aret 
1957 

Januar-september 
Prosent- 
vis endr. 
Jan.-sept. 

jan._sept. 

Relativ fordeling 

1957 1958 Jan.-sept. Jan.-sept. 
1958 1957 1958 

Personbiler, nye komplette 17 638 12 267 15 865 29,3 49,8 58,5 
Personbiler, brukte 3 351 2 579 2 614 1,4 10,5 9,7 

I alt 20 989 14 846 18 479 24,5 60,3 68,2 

viotorsykler og sidevogner, nye 3 018 2 942 1 746 - 40,7 12,0 6,4 
[fotorsykler og sidevogner, brukte 252 206 152 - 26,2 0,8 0,6 

I alt 3 270 3 148 1 898 - 39,7 12,8 7,0 

Varebiier, nyc 5 260 4 119 4 393 6,7 16,7 16,2 
Lastebiler og lastebilunderstell med fører- 

hus, nye 2 630 2 047 1 889 - 7,7 8,3 7,0 
Spesialbiler, aye 94 70 44 - 37,1 0,3 0,2 
Brukte motorvogner (ekskl. personbiler 

og motorsykier) 146 118 70 - 40,7 0,5 0,2 

I alt 8 130 6 354 6 396 0,7 25,8 23,6 

(Jnderstell til personbiler 12 10 14 40,0 - 0,1 
linderstell til busser 298 195 258 32,3 0,8 0,9 
Understell til andre motorvogner 91 69 54 - 21,7 0,3 0,2 

I alt 401 274 326 19,0 1,1 1,2 

sfotorkjøretøyer i alt 32 790 24 622 27 099 10,1 100,0 100,0 
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avskrivningene ikke regnes med. Statstllskottet 
til rutefarten i 1956 var 41,0 miii. kr. eller 
2,5 mill. kr. større enn i 1955. 

Fartøyene i løs fraktfart pa kysten transpor- 
terte vel 4,4 mill. torin gods i 1956. Dette var 
en ubetydelig nedgarig i forhold til 1955. Kost- 
nadene i 1956 var 104 miii. kr. mot 113 miii. kr. 
i 1955, mens fartsinntektene i 1956 var 125 
mill. kr. mot 135 miii. kr. i 1955. 

I skipstrafikken mellom Norge og utlandet 
var nettotonnasjen av skip som kom med last 
til Norge 1 prosent lavere i jarivaraugust 1958 
enn i tilsvarende periode áret før. Nettotonn- 
nasjerj av skip som gikk med last til utlandet 
(ekski. skip med jernmalm fra Narvik) økte 
2 prosent i samme tidsrom. 

Flytransport. 

Ved utgangen av 1957 var det i Norge inn- 
registrert i alt 163 sivile motorfiy (hvorav 16 
tiihører SAS) og 46 glidere. Aret før var tailerie 
henholdsvis 129 (hvorav 19 SAS) og 39. 

I norsk rutefiyging (inki. 2/7 av SAS's inter- 
nasjonale ruter) bie det i perioden januar- 
august 1958 fløyet 13,9 mill. km eller 9 prosent 
mer enn i samme periode áret før. Passasjer- 
trafikken var imidlertid 1 prosent mindre og 
utgjorde 337,3 mill. passasjerkilometer i ja- 
nuaraugust 1958. Gods- og posttrafikken økte 
derimot med 7 prosent og var pa 7,5 mill. 
tonnkilpmeter i januaraugust 1958. 

I perioden januarseptember 1958 reiste om 
lag 251 500 passasjerer med norske og uten- 
iandske fly fra de fire største flyplassene i Norge. 
Det var 6 prosent mer enn I tilsvarende periode 

Tabell 75. Landeveistrafikken over grensen i januar september 1957 og 1958. 

âret før. økingen var noe sterkere for trafikken 
pa utiandet enn for inneniandstrafikken. Av 
alle passasjerer i 1958 reiste 48 prosent til fly- 

plasser i utiandet. I 1957 var den tiisvarende 
andel 47 prosent. 

Reiseliv. 

Passkontrollen innen de nordiske land bie 
opphevet 1. mai 1958. Som følge av dette har 
en siden april 1958 ikke kunnet registrere Ut- 
lendinger som kommer til Norge med jernbane, 
bat eller fly direkte fra et av de andre nordiske 
land. Utlendingene som kommer over grensen 
landeveien fra Sverige og Finniand er derimot 
blitt registrert pa samme mate som tidligere. 
For a kunne sammeniikne turisttrafikken i 1958 
med trafikken âret før, har en i tabell 75 gitt 
oppgaver over utlendinger som kom iandeveien 
i de to rene. Dessuten er det i tabellen gitt 
oppgaver over innpasserte uteniandske motor- 
kjøretøyer som kom tii Norge landeveien. For 
begge ârene omfatter tallene perioden januar- 
september. 

Tallet pa utiendinger som kom landeveieri - 
vaniigvis Ca. 70 prosent av alle - var i perioden 
januarseptember 1958 ca. 797 000 (ekskiusive 
endagsturister). Dette er en øking pa 23,5 
prosent i forhoid til samme tidsrom i 1957. 
økingen failer i første rekke pa utiendinger som 
er hjemmeherende I de nordiske land. 

Det var i perioden januarseptember 1958 
i alt Ca. 398 000 uteniandske motorkjøreteyer 
som kom inn i Norge iandeveien. I dette tallet 
er medregnet svenske og finske endagskjøre- 
tøyer. I forhoid til de samme mâneder I 1957 

Nasjonalitet 

Innreiste 
utlendinger' 

Innpasserte utenlandske 
motorkjereteyer 

Prosentvis oking 
jan .-sept. 1957- 
jan.-sept. 1958 

Innreiste Inn- (land) 
Jan.-sept. Jan -sept. Jan.-sept. Jan.-sept. passerte 

1957 1958 1957 1958 utlen- 
dinger motor- 

kjeretøyer 

Sverige 549 456 690 000 8 302 569 8 366 698 25,6 21,2 
Danmark 22 008 27 741 7 324 8 300 26,0 13,3 
Finnland 27 060 33 964 87 970 8 9 188 25,5 15,3 
Storbritannia 5 799 7 438 1 979 2 251 28,3 13,7 
Vest-Tyskiand 12 473 12 805 5 065 4 834 2,7 - 4,6 
Frankrike 6078 4449 2082 1486 26,8 28,6 
Andre europeiske land 10 189 9 739 2 866 2 926 - 4,4 2,1 
U.S.A. og Canada 8 879 8 240 1 386 1 774 - 7,2 28,0 
Andre land 3 629 2 884 171 233 - 20,5 36,3 

I alt 645 571 797 260 331 412 397 690 23,5 20,0 

Omfatter ikke endagsturister. 2 Tallet er delvis bere et. Omfatter ogsa endagskjøretoyer. 
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har tallet pa utenlandske motorkjøretøyer økt 
med 20 prosent. økingen gjør seg gjeldende for 
de fleste nasjonaliteter. Bare tallet pa franske 
og vest-tyske motorkjøretøyer viste nedgang. 

Pa hotellene var det stort sett lavere kapa- 
sitetsutnytting i 1958 enn i 1957. I vinter- 
sesongen var nedgangen srlig markert pa land- 
hoteliene og i sommersesongen pa turist- og 
høyfjellshotellene. P byhotellene var nedgangen 
relativt sterkere i vintersesongen enn i scmmer- 
sesongen. 

Postverket. 

I âret 1957 var det et underskott pa 8,2 
mill. kr. ved postverkets drift, mens under- 
skottet âret før var 1,6 mill. kr. I niânedene 
januar-september 1958 var underskottet 12,4 
mill. kr. mot 15,2 mill. kr. i tilsvarende periode 
i 1957. Renter av statens kapital er tatt med 
blant utgiftene. 

I løpet av mânedene januar-september 1958 
ble det registrert 9,7 mill. bokførte sendinger 
(ekski. girosendinger) fra postkontorene. Det 
var 0,3 mill. frre sendinger enn i tilsvarende 
periode âret før. Vanlig portopliktig brevpost 
o. 1. er ikke tatt med i denne oppgaven. 

Portotakstene for innenriks brevpost ble for- 
høyd to ganger i 1958. For laveste takstklasse, 
som omfatter brev med vekt inntil 20 gram, 

Tabell 76. HoteiThelegget. 

I hovedsesongen om vinteren (februar-april) 
ckte andelen av utenlandske gjestedøgn pa 
byhoteilene, men viste nedgang pa de andre 
hotellene. Derimot var det i hovedsesongen om 
sommeren (juni-august) et større innsag av 
uteniandske gjester pa turist- og høyfjells- 
hotellene og pa landhotellene i 1958 enn i 1957, 
mens det utenlndske innslag pa byhoteliene 
var litt mindre. For alle godkjente hotelier under 
ett var det en svak stigning i andelen av uten- 
landske gjestedøgn i begge hovedsesonger. 

ekte portoen fra 35 øre til 40 øre den 1. april 
og videre til 45 crc den 1. oktober. 

Telegrafverket. 
Stasjonenes bruttoinntekter i 1957 var 13,1 

mill. kr. større cnn driftsutgiftene (inkl. renter 
av statens kapital), mens tilsvarende tall for 
1956 var 9,2 mill. kr. I perioden januar-august 
1958 var driftsutgiftene imidlertid 5,2 mill. kr. 
høyere enn bruttoinntektene, mot 1,7 mill. kr. 
i samme periode 1957. 

Tailet pa innenlandske rikstelefonsamtaler i 
januar-august 1958 var 30,4 mill. eller ye! 
0,4 miii. større cnn i samme periode i 1957. 
Utgaende rikstelefonsamtaler til utiandet økte 
med 9 000 og utgjorde 437 000 i januar-august 
1958. Telegramtrafikken, bade innenlands og 

Kapasitetsutnytting (prosent) Utenlandske gjestedcgn i prosent av alie 

Turist- og 
høyVeils- 
hotelier 

B - 

hotelier 
T an - hotelier 

Aile god- 
ke t ht1r 

Turist- og 
h ell 
111e 

B - 
hotelier 

an L d- 
hotelier 

AUe god- 
kiente 
hotelier 

Januar. 
1957 33,8 56,8 37,3 47,5 41,4 15,3 35,1 22,8 
1958 24,8 52,5 27,5 40,9 42,7 15,1 22,5 19,8 

Februar-april. 
1957 68,9 62,2 52,9 60,8 41,5 17,0 22,3 24,0 
1958 67,7 59,4 45,1 57,9 41,3 18,3 19,9 24,4 

Mal. 
1957 37,3 71,5 36,2 59,2 34,8 23,9 14,9 23,5 
1958 42,8 67,9 31,5 56,5 27,8 23,7 18,8 23,5 

Juni-august. 
1957 68,9 92,6 61,7 77,9 52,9 41,2 32,3 42,4 
1958 60,4 90,1 60,9 74,3 54,1 40,6 35,3 42,6 



til og fra utlandet, gikk derimot fortsatt ned. 
I de første átte manedene av 1958 ble det i alt 
ekspedert 3,3 miii. telegrammer eller om lag 
450 000 frre enn I tiLsvarende periode i 1957. 

Fra 1. juli 1958 ble takstene for innenlandske 
rikstelefonsamtaier forhøyd. Samtidig ble grunn- 
taksten for telegrammer inneniands og til 
Sverige og Danmark forhøyd med 50 øre fra 
kr. 1,75 til kr. 2,25. 

Inntektsutviklingen. 

De samlede inntekter og utgifter I annen 
samferdsel er fort opp i tabell 77. 

Inntekter. 

Inntektsskapingen. 

Verdien av landets vare- og tjenesteproduk- 
sjon var siste ar 2 prosent lavere enn áret for. 
Nettonasjonalproduktet falt fra 25,8 milliarder 
kr. i 1957 til 25,2 miiliarder kr. i 1958. I femrs- 
perioden før 1958 steg den norninelle verdi av 
nettonasjonalproduktet med gjennomsnittlig 7 
prosent pr. âr. 

Endringer i nasjonalproduktet kan skyldes 
endringer bade i prisr og produserte mengder. 
Nedgangen sLste âr kan i sin hethet tilskrives 
nedgang I produksjonsvolumet, srlig I vare- 
produksjonen og den innenlandske vareom- 
setning. Annen tjenesteyting enn vareomset- 
ning hoidt seg stort sett oppe. Prisutviklingen 
var svrt ujamn for de forskjellige komponenter 
av nasjonalproduktet. Varer og tjenester levert 
til privat konsum hadde en gjennomsnittiig 
prisstigning pa 4 prosent, mens varer og tje- 
nester levert til eksport hadde et gjennom- 
snittlig prisfali pa 13 prosent. Prisfallet var 
srlig sterkt for skipsfartstjenester. 

Ày nettonasjonalproduktet i 1958 gikk 3,7 
milliarder kr. til det offentlige som indirekte 
skatt, mot 3,8 milliarder kr. âret før. Samtidig 
falt de offentlige subsidieutgifter fra 1,4 til 1,2 
milliarder icr. Sammen med en nedgang i netto- 
verdien av vare- og tjenesteproduksjonen pa 
0,6 milliarder kr., forte dette til at faktorinn- 
tekten, dvs. den samlede godtgjørelse for ar- 
beids- og kapitalinnsats, gikk ned med Ca. 650 
mill. kr. fra 1957 til 1958. 

Denne inntektsnedgang kan i det alt vesent- 
lige føres tilbake til skipsfarten. Faktorinntekten 
i denne nring gikk ned med hele 900 miii. kr. 
fra 2 400 til 1 500 miii. kr. De andre nringer 
ga dels høyere, dels lavere faktorinntekt enn 
àret for. Fiske og fangst hadde en inntektsned- 

Inntekter og inntektsnytting. 

Tabell 77. Totalregnskap for annen samferdsel. 
Mill. kr. 

Tabell 78. Nettonasjonalprodukt - faktorinntekt 
Mill. kr. 

gang pa ca. 150 mill. kr. eller 25 prosent; skog- 
bruket kastet av seg 100 miii. kr. mindre enn 
1 1957, dvs. en nedgang pa io prosent. Bergverk 
og industri hadde en inntektsnedgang pa Ca. 
100 miii. kr. Jordbruk, bygge- og anieggsvirk- 
somhet og andre tjenesteytende nringer enn 
skipsfart ga sine utøvere høyere inntekt i 1958 
enn i 1957. 

Som for nasjonaiproduktet er endringene i 
nringenes faktorinntekt for en overveiende del 
resultatet av endringer i priser og produksjons- 
volum. 

Oppgangen I jordbrukets inntekter siste ar 
skyldtes sà a si bare prisendringer. Produkt- 
prisene gikk opp ca. 5 prosent, mens prisene 
pa driftsmidler gikk opp 2 prosent. Inntekts- 
nedgangen i skogbruk og fiske skyldtes i sin 
helhet lavere produksjonsvolum. For fiskeri- 
nringen ble irintektsnedgangen som følge av 
de smâ fangstmetoder, bremset noe av en opp- 
gang i fiskeprisene pa nr 10 prosent. I hvalf angst 
var bade fangstmengden og prisene ca. 15 pro- 
sent lavere enn àret før. 

Produksjonsnedgangen I industrien pa 3 pro- 

Inntekter Kostnader 
Godtgjøring 
til arbeid 
og kapital 

1954 1 829 902 927 
1955 1940 961 979 
1956 2124 1090 1034 
1957 2255 1190 1065 
1958 2 340 1 243 1 097 

Netto- 
njon lad irekte Subsidier 

1954 .. 20 412 2 842 1 096 18 666 
1955 .. 21 609 3 036 1 140 19 713 
1956 .. 24 409 3 367 1 164 22 206 
1957 .. 25 750 3 758 1 399 23 391 
1958 .. 25 188 3 680 1 233 22 741 
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sent ble for en stor del oppveid ved at 
prisene pa rástoffer falt 2-3 prosent, mens 
prisene for industriens produkter gjerinomsnitt- 
hg holdt seg pA samme nivA som i 1957. Inn- 
tektene av bergverk og industri har derfor - 
etter foreløpige beregninger - bare gatt ned 
vel 1 prosent. 

Bygge- og anleggsvirksomheten holdt seg pa 
omtrent samme nivA i 1958 som Aret før. Inn- 
tektsoppgangen i denne nring pa 3 prosent 
skyldes derfor i det vesentlige prisendringer. 
Volumet av den innenlandske vareornsetning 

Tabell 80. Godigjoring til arbeid og kapital. 

var siste Ar 3-4 prosent lavere enn i 1957, men 
ByrAet regner med at inntektene av varehandel 
har holdt seg pA smme nivA sm Aret før. 
Sterst inntektsnedgang hadde skipsfarten. Trass 
i at den seilende flAte økte med 5 prosent fra 
1957 til 1958, falt nrmgens bruttoinntekt 12 
prosent, og faktorinntekten med hele 40 prosent. 

Inntektsfordelingen. 
Den del av faktorinntekten sm tilfaller det 

offentlige og utlandet i form av kapitalinn- 

Absolutte tail. Mill. kr. Endringer fra Ar til Ar. Pet. 

1955 1956 
I 

1957 1958 1955-56 1956-57 1957-58 

Jordbruk 1 352 1 545 1 431 1 528 + 14,3 - 7,4 + 6,8 
Skogbruk 811 944 1 023 922 + 16,4 + 8,4 - 9,9 
Fiske 469 531 444 380 + 13,2 - 16,4 - 14,4 
Hvalfangst 94 109 149 66 + 16,0 + 36,7 - 55,7 
Bergverk og industri 6 026 6 629 6 828 6 752 + 10,0 + 3,0 - 1,1 
Bygge- og anleggsvirksomhet 1 634 1 651 1 824 1 894 + 1,0 + 10,5 + 3,8 
Kraft- og vannforsyning 330 325 343 387 - 1,5 + 5,5 + 12,8 
Varehandel 2 389 2 592 2 834 2 841 + 8,5 + 9,3 + 0,2 
Sjøtransport 1 630 2 464 2 685 1 765 + 51,2 + 9,0 - 34,3 
Annen samferdsel 979 1 034 1 065 1 097 + 5,6 + 3,0 + 3,0 
Annen tjenesteyting 3 999 4 382 4 765 5 109 + 9,6 + 8,7 + 7,2 

Faktorinntekt 19 713 22 206 23 391 22 741 + 12,6 + 5,3 - 2,8 

1954 1955 1956 1957 1958 

Mill. kr. Mill. kr. MIII. kr. Mill. kr. MIII. hr. Pet. 
Faktorinntekt 18 666 19 713 22 206 23 391 22 741 - 2,8 - Off entlige og utlendingers nettoinn- 

tekt av kapital 208 201 305 348 396 + 13,8 

Privat ervervsinntekt 18 458 19 512 21 901 23 043 22 345 - 3,0 
Fordeling av privat ervervsinntekt: 

Lønn' 10 609 11 447 12 564 13 553 14 100 + 4,0 
Selvstendiges inntekt av jordbruk, 

skogbruk og fiske 1 993 1 956 2 262 2 132 2 068 - 3,0 
Andre private inntekter 5 856 6 109 7 075 7 358 6 177 - 16,1 

Pet. Pct. Pet. Pet. Pet. 
Prosentfordeling av privat ervervsinntekt: 

Lønn' 57,4 58,7 57,4 58,8 63,1 
Selvstendiges inntekt av jordbruk, skog- 

bruk og fiske 10,8 10,0 10,3 9,2 9,3 
Andre private inntekter 31,8 31,3 32,3 32,0 27,6 

1 Foruten kontraktsmessig kontant- og naturallønn omfatter posten ogsA arbeidsgivers bidrag til 
trygdepremier og andre ytelser til beste for lønnsmottakere. 
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tekter, er forholdsvis liten. Disse inntektsandeier 
øker imidlertid stadig floe, i 1958 sâledes med 
ca. 50 mill. kr. fra .ret før. De private innen- 
landske inntekter av arbeid og kapital falt 
derfor enda noe sterkere enn faktorinntekten. 
Nedgangen fra 1957 til 1958 er beregnet til 
700 miii. kr. eller 3 prosent. 

Trass i denrie nedgang økte lønnsmottakernes 
inntekter siste ãr med vel 500 miii. kr. fra 13,6 
til 14,1 milliarder kr. Det er en oppgang pa 
4 prosent. Da tallet pa sysselsatte lønns- 
mottakere var noe lavere i 1958 enn aret før, 
har den gjennomsnittlige inntektsstigning pr. 
lønnsmottaker vrt noe større enn 4 prosent. 
Denne utvikling I ørte til at iønnsmottakerenes 
andel av de private ervervsinntekter gikk sterkt 
opp, fra 58,8 prosent i 1957 til 63,1 prosent i 
1958. Da lønnsmottakerenes andel av de private 
inntekter ikke i noe tidligere ár har oversteget 
59 prosent, ma siste àrs lønnsandel karakteri- 
seres som ekstraordinrt høy. Den hoye iønns- 
andel skyides i overveiende grad inntekts- 
svikteri i skipsfart. Regnet eksklusive skipsfart 
gikk lønnsmottakerenes inntekt opp fra 60 pro- 
sent av faktorinntekten i 1957 til 61 prosent 
i 1958. For bergverk og industri alene gikk 
lenningene opp fra 62 til 64 prosent av faktor- 
inntekten. 

For gruppen Selvstendige i jordbruk, skog- 
bruk og fiske>> var ikke den gunstige prisut- 
vikling i jordbruk og fiske tilstrekkelig til a 
oppveie virkningen av mindre hogst og fangst 
i 1958 enn àret før. Samlet inntekt for denne 
ervervsgruppe, etter fradrag for utgifter til iønn 
og gjeldsrenter, gikk ned med vel 50 mill. kr. 
elier 3 prosent. Pa grunn av inntektsnedgangen 
for andre unringsdrivende, bie imidiertid bøn- 
denes, skogeiernes og fiskernes samlede andel 
av de private inntekter den samme i 1958 som 
âret før, nemlig 9 prosent. 

Det som hittil er sagt gjelder fordelingen av 
de primre ervervsinntekter som produksjonen 
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Tabeli 81. Privat disponibel innekt. 

gir. For flere formal har det større interesse a 
kjenne de disponibie inntekter for de enkelte 
grupper, dvs. ervervsinntektene med tillegg av 
stønader fra det off entlige, men med fradrag 
for betalte skatter. Tabeil 81 viser utviklingen 
av den samiede privat disponibie inntekt siden 
1954 og fordelingen av denne pa konsum og 
sparing. I tabeilteksten er nyttet betegnelsen 
privat kapitaitilvekst for a markere at taliene 
ikke svarer til privat sparing etter vanlig be- 
driftsøkonomisk oppfatning. Tallene er blant 
annet upAvirket av eventuelle opp- eller ned- 
vurderinger av kapital, og de er framkommet 
etter fradrag, ikke av bedriftenes faktiske av- 
skrivninger, men av beregnet kapitaislit basert 
pa gjenanskaffelsespriser. 

Nedgangen i de private ervervsinntekter siste 
àr ble i noen utstrekning motvirket av at 
stønader Ira det offentlige til private, farst og 
fremst gjennom trygdeordningene, økte med 
150 miii. kr. Mens de private ervervsinntekter 
gikk ned med 700 mill. kr. fra 1957 til 1958, 
var derfor reduksjonen i de privates brutto- 
inntekter Ca. 550 miii. kr. 

Virkningen av de økte stønader bie imidiertid 
mer enn oppveid av oppgangen i direkte skatter. 
Disse økte med over 300 miii. kr. eller 7 prosent. 
Den privat disponible inntekt gikk derfor ned 
med 900 miii. kr. eller vel 4 prosent fra 1957 
til 1958. 

Pa grunn av den sterke forskyvning i inn- 
tektsfordelirigen til fordel for lønnsmottakerene, 
førte ikke nedgangen i den privat disponible 
inntekt tii nedgang i de private konsumutgifter. 
Som det vii bii gjort nrmere rede for i av- 
snittet om <<Privat konsuim>, økte konsumentene 
sine kjøp med 3 prosent fra 1957 til 1958. Denne 
utvikling skjedde pa bekostning av sterk ned- 
gang i den private sparing. Den private kapital- 
tilvekst, som for 1957 er beregnet tii noe over 
3 400 miii. kr., falt i 1958 til Ca. 2 000 miii. kr. 
Nedgangen i den private sparing kan i første 

1954 1955 1956 1957 1958 

Mill. kr. Mill. kr. Mill. kr. Mill. kr. Mill. kr. Pct. 
Privat ervervsinntekt 18 458 19 512 21 901 23 043 22 345 - 3,0 
+ Stønader fra det offentiige 1 288 1 409 1 577 1 779 1 936 + 8,1 
+ Stønader Ira utiand (netto) 36 60 46 47 46 - 2,2 

Privat bruttoinntekt 19 782 20 981 23 524 24 869 24 327 - 2,2 - Direkte skatter 3 400 3 633 4 031 4 823 5 172 + 7,2 

Privat disponibei inntekt 16 382 17 348 19 493 20 046 19 155 - 4,4 
Privat konsum 14 120 14 831 15 772 16 594 17 147 + 3,3 
Privat kapitaltiivekst 2 262 2 517 3 721 3 452 2 008 - 41,8 
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rekke føres tilbake til skipsfarten. Men ogsà i 

store deler av nringslivet ellers ma bedriftenes 
sparing ha vrt vesentlig mindre i 1958 enn 
àret før. 

Lønnsutviklingen. 

Hovedtendensene i lønnsutvikiingen for en del 
viktigere iønnstakergrupper gâr fram av tabell 
82. Da fortjenestebegrepet ikke er det samme 
for alie grupper, og fordi tailene refererer seg 
til forskjellige tidspunkter i áret, ma en vre 
varsom med a jamføre lennsnivâet gruppene 
imellom. 

Fra første halvár 1957 til første halvar 1958 
var lønnsstigningen for de fleste gruppene i 
tabelien 2-4 prosent. De lønnsstatistikker som 
hittil foreligger for 1958 er imidlertid lite pa- 
virket av de tariffrevisjoner som fant sted i 1958. 
Sr1ig viktig er det at indeksoppgjørene som- 
meren og høsten 1958 ikke er kommet med. 
Stigningen i gjennomsnittsfortjenesten fra aret 
1957 til áret 1958 vii derfor vre større enn 
tabellen viser. 

I 1958 har det funnet sted tariffoppgjør og 
indeksreguleringer for de langt fleste lønnsmot- 
takere. 

Den første overenskomsten som ble revidert 
var overenskomsten for 6-7 000 jordbruks- 
arbeidere. Det ble gitt et tillegg pa 20 øre timen, 
slik at den ledende lonnssats nâ ligger pa 
kr. 3,55 pr. time. Videre kom jordbruksarbei- 
derne fra 17. februar 1958 med i sykelønns- 
ordningen. Overenskomsten gjelder tii 15. januar 
1960 med samme avtale om indeksreguiering 
som fellesavtalen meliom NAF og LO. 

Fra nyttár 1958 ble det ført forhandlmger 
mellom NAF og LO om et fellesoppgjør for 
medlemmene, og forslaget til nye overens- 
komster for tiden fram til 1961 ble vedtatt. 
De viktigste endringene er følgende: Med virk- 
ning fra 1. april 1958 ble det gitt et tillegg pa 
inntil 18 øre pr. time for mannlige og kvinnelige 
arbeidstakere som tjente under henholdsvis 
kr. 4,50 pr. time og kr. 3,20 pr. time. Videre 
skal den ordinre effektive arbeidstid fra 1. mars 
1959 settes ned til 45 timer i uken. Arbeids- 
tiden for lønnsmottakere som fra før har 45 
timer eller mindre pr. uke, skal ikke nedsettes. 
Det skal forhandles om pa hvilken mate arbeids- 
forkorteisen skal settes i verk. Fra det tidspunkt 
da arbeidstiden settes ned til 45 timer pr. uke, 
skal alle timelønninger for arbeidere som tid- 
ligere har hatt 48 timers uke, bi. a. minste- 
lønnssatser, normallennssatser og individuelle 
lønninger, forhøyes med 62/3 prosent, som utgjør 
full kompensasjon for nedsettelsen. Alle akkord- 
tariffer og faste akkorder forhøyes med 4,5 pro- 
sent. Alle tarifferte uke- og manedslønninger 
beholdes uforandret. Det ble videre enighet om 
a nedsette en komité med representanter for 
begge organisasjoner for a utrede pensions- 
spørsmâlet. Avtalen har halvautomatisk indeks- 
regulering. Nár Statistisk Sentralbyrás indeks- 
tall for de samlede levekostnader viser stigning 
eller fall pa minst 7 poeng i forhold til indeks- 
taliet 153, kan det kreves opptatt forhandlinger 
om regulering av lønriingene. Reguleririgskravet 
er maksimait begrenset til en reguiering som 
svarer til den prosentvise endring i levekost- 
nadsindeksen. Hvis et indekstall som offentlig- 
gjøres 6 máneder eller senere etterat regulering 

Fig. 3. 
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har funnet sted, har steget eller falt med minst 
6 poeng sammenliknet med det indekstall som 
dannet grunniaget for foregâende regulering, 
kan organisasjonene kreve opptatt forhand- 
linger. Fellesoppgjoret omfatter ogsâ Papirindu- 
striens Arbeidsgiverforening som nâ har meldt 
seg inn i NAF. 

Innenriksfarten med ca. 5 000 mann ble holdt 
utenf or fellesoppgjøret fordi arbeidstiden for 
skipsfarten nylig er senket og fordi pensions- 
spørsmâlet er ordnet. I innenriksfarten ble over- 
enskomsten med Norsk Sjømannsforbund ordnet 
ved megling. Det ble gitt en forhøyelse av alle 
hyresatser og overtidssatser for voksne sjømenn 
med 6,35 prosent. Videre ble det gitt en for- 
høyelse av visse satser for alderstillegg. Avtalen 
ble gjort gjeldende til 31. mars 1961 med indeks- 
bestemmelser som i fellesoppgjøret. For maski- 
nister og styrmenn ble tarifftvistene brakt inn 
for Rikslennsnemnda. Kjennelsene ga stort sett 
de samme tillegg som overenskomsten for Sjø- 
mannsforbundet. 

6 - økonomisk utsyn. 

1 TIl dette kommer kost og losjl. 2 Vintrene 1956-57, 1957-58. 2 kvart.alsoppgaver. Betalingen 
for bev. helgedager og 1. og 17. mai er utjarnnet over ãret. Stigningen fra 2. kv. 1957 til 2. kv. 1958. 

Pr. 1. september. Mànedslønn ekski. prov. og gratiale. I 1957 og 1958 utgjorde prov. og gratiale i gj.snitt 
pr. mâned kr. 42 for snenn og kr. 11 for kvinner. Lønnsstlgningsprosentene er standardberegnet. 8 Mars. 

November. 8 Pr. 30. april. Mänedslønn pluss V12 av prov., gratiale i foregâende .r. 

For 16-17 000 mann i skogbruket ble gjel- 
dende avtale revidert med virkning fra 1. april 
1958. De tarifferte timelennssatser ble forhøyd 
med 18 øre pr. time inntil kr. 4,50 pr. time. 
Avtalen fikk bestemmelser om nedsettelse av 
arbeidstiden og indeksregulering som I felles- 
avtalen. Avtalen inneholder ellers en spesiell 
<<tømmerprisklausul>> for det tilfelle at det blir 
fall i tømmerprisen. Avtalen gjelder til 1. sep- 
tember 1960. 

Den nye tariffavtalen for 5-6 000 mann i 
hvalfangsten for kommende fangstsesong ga et 
tillegg pa 3 prosent p alle hyrer og parter - 
uten tak> - og noe større tillegg pa overtids- 
satsene. 

Ansatte i stat og kommune gikk heller ikke 
inn under fellesoppgjøret. Avtalen for stats- 
tjenestemennene løp ut 1. januar 1958. Etter 
frivillig megling ble Riksmeglingsmannens f or- 
slag til fly avtale vedtatt. Det ble gitt et kiasse- 
opprykk for lønnsklasse 6 og høyere som ble 
gjennomført i to etapper med en halvpart fra 

T 
ei 

Gjennomsnittslønri Prosentvis stigning 
Absolutte tall - kroner 1955- 

1956 
1956- 
1957 

1957- 
1958 1956 1957 1958 

Kr. Kr. Kr. Pct. Pct. Pet. 
M e n n: 
Jordbruksarb., sommer mâned 434 453 .. 9,0 4,4 
Skogbruksarb., vinter2 dag 32,78 33,97 .. 6,5 3,6 
Industri: 

Voksne arbeidere time 5,12 5,45 5,64 7,8 6,4 3,1 
Funksjonrer5 mâned 1 268 1 355 1 446 6,6 7,8 6,8 

Bygge- og anleggsarbeidere time 6,61 6,94 7,22 9,8 5,0 4,3 
Laste- og lossearbeldere 5,95 6,37 6,59 4,2 7,1 3,0 
Voksne sjøfolk (matroser): 

Utenrlksfart', mâned 909 1 031 1 050 3,3 13,4 1,8 
Innenriksfart', 

Arbeidere i landtransport time 
803 

4,78 
842 
4,94 

.. 
1 5,07 

8,1 
9,4 

4,9 
3,3 1,8 

Varehandel': 
Kontorfunksjonrer mâned .. 1 381 1 406 .. .. 1,8 
Butikkfunksjonrer .. 941 975 .. .. 3,6 
Lagerfunksjonrer .. 1 013 1 039 .. .. 2,6 
Arbeidere .. 885 917 .. .. 3,6 

Kvinner 
Jordbruksarb., sommer' mâned 266 282 .. 6,4 6,0 
Industri: 

Voksne arbeidere time 3,47 3,68 3,78 8,4 6,1 3,0 
Funksjonrer' mâned 766 820 867 6,8 8,2 6,5 
Varehandel8: 

Kontorfunksjonrer .. 795 820 .. .. 3,1 
Butikkfunksjonrer >> .. 619 643 .. .. 3,8 

ekter. 81 

Tabell 82. Lønsu1vi1aingen for enkeUe grupper av lønnsmottakere. 



82 Privat konsum. 

1. januar 1958 og en halvpart fra 1. januar 1959. 
For lønnsklassene under 6 ble det gitt tillegg 
etter nrmere bestemte regler. Avansements- 
tillegget etter 12 àr i samme lønnsklasse ble 
gjort om til et ordinrt 5. alderstillegg etter 
10 ars tjeneste. Videre ble prinsippet om gjen- 
nomgäende lonnsansiennitet inrifort dvs. at ved 
overgang til hoyere stilling som ikke ligger mer 
enn 3 lonnsklasser over den tidligere stilling, 
beholder tjenestemannen den lønnsansiennitet 
han hadde i sin tidligere stilling. Avtalen fikk 
varighet til 1. juni 1960 med samme indeks- 
bestemmelse som fellesavtalen mellom NAF 
og LO. 

Meglingsforslaget for statens veiarbeidsdrift 
ble vedtatt av begge parter. Den nye overens- 
komsten omfatter Ca. 8 000 arbeidere. Det ble 
gitt et tillegg pa grunnlonnen pa 15 ore, to nye 
alderstillegg etter 4 og 10 àr pa henholdsvis 
10 og 5 øre. Arbeidstiden skal settes ned til 
45 timer pr. uke fra 1. mars 1959. 

De fleste tariff er for kommunale tjenestemenn 
lO Ut 30. juni 1958. For de fleste kommuner - nrmere 40 000 tjenestemenn og arbeidere - 
ga de nye overenskomster lonnstillegg pa 9-10 
prosent av regulativlønnen. De nye avtalene er 
3-àrige med samme indeksbestemmelser som i 

fellesavtalen mellom NAF og LO. For Oslo 
kommunes 21 000 lonnstakere lop overens- 
komstene ut 1. april 1958. Oppgjoret medførte 
en gjennornsnittlig stigning i regulativsatsene 
pa 10 prosent. Det ble ogsâ gjennomfort en 
del opprykk av stillinger i lonnsklasser. For 
flere storre byer med egne avtaler pâgikk lonns- 
forhandlinger i siste del av àret. 

I overenskomstene for industrifunksjonrer 
mellom NAF og Norges Handel- og Kontor- 
funksjonrers forbund var <<den rode streken 
i indeksavtalen 159. Indeksen for 15. mai 1958 
nãdde dette nivã, men det ble enighet mellom 
partene om a utsette indeksforhandlingene en 
máned, da en pa grunn av subsidiereduksjonene 
ventet at indeksen ville stige ytterligere og 
dermed passere 160 som var <<den røde streb 
i fellesavtalen mellom NAF og LO. Indeksen 
pr. 15. juni var 160, og det ble krevd forhand- 
linger om indeksregulering for alle ansatte som 
hadde indeksbestemmelser som fellesavtalen. 
Det lyktes ikke NAF og LO a komme til enighet, 
og saken ble brakt inn for Rikslønnsnemnda. 
I hovedtrekkene gikk kjennelsen ut pa at alle 
normallonnssatser, minstelonnssatser og person- 
lige lonninger forhoyes med 3,5 prosent, dog 
ikke utover 25 øre pr. time (kr. 50,00 pr. màned). 
Alle akkorder forhøyes med 2,5 prosent. Tilleg- 
gene ble gjort gjeldende fra forste lonningsuke 
etter 16. juli 1958. 

Handels- og kontorfunksjonrene og hotell- 
og restaurantarbeiderne som ved samme kjen- 
nelse fikk kompensasjon for en stigning i leve- 

kostnadsindeksen fra 151 til 159, fikk lonns- 
tillegg pa 4 prosent, dog ikke over kr. 57,00 
pr. mâned. 

De ovrige tariffavtalene for handels- og kon- 
torfunksjonrene, i alt 18-20 000, lop ut hosten 
1958. Ny overenskomst for bedrifter tilsiuttet 
Handelens Arbeidsgiverforening ble vedtatt 
etter megling. Det ble gitt lønnstillegg fra 
kr. 50,00 til kr. 95,00 pr. maned, varierende 
etter ansiennitet. Arbeidstiden skal fra 1. mars 
1959 ikke overstige 45 timer pr. uke. Avtalen 
ble gjort gjeldende til 30. september 1961 med 
halvautomatisk indeksregulering med 164 som 
utgangspunkt og 170 som <<rod strek>>. For øvrig 
er bestemmelsene de samme som i fellesavtalen. 

For andre avtaler med indeksbestemmelse 
som i fellesavtalen, som f. eks. stat og kommune, 
ble Rikslønnsnemndas kjennelse fulgt med de 
nødvendige tillempninger. 

Forsikringsfunksjonrene (Ca. 3 000) har i sin 
avtale en indeksbestemmelse om helautomatisk 
% kompensasjon for den prosentvise stigning 
i levekostnadsindeksen. Avtalen medforte at 
det ble gitt lonnstillegg med virkning fra 1. mai 
og fra 1. juli 1958. 

Avtalen for Ca. 6 000 bankfunksjonrer løp 
Ut 31. oktober 1958. Avtalen er ikke ferdig 
revidert. Den tidligere avtale inneholdt bestem- 
melse om helautomatisk indeksregulering hvert 
halvâr med full kompensasjon for indeksstig- 
ningen. Etter denne avtalen ble det gitt indeks- 
tillegg i mai 1958 som ble etterbetalt for det 
siste halvaret. 

I de nye overenskomster for Ca. 30 000 mann 
i utenriks sjøfart ble hyresatser og overtids- 
satser generelt forhoyd med 8 prosent. Videre 
ble blant annet tilleggene for fart utenfor 
skandinaviske havner forhøyd. I stedet for 
45 timers uke er alle mannskaper etter 12 ma- 
neders tjeneste pa samme skip eller i samme 
rederi gitt en ekstra ferieuke, slik at ferien na 
blir 4 uker. Den nye avtalen er uten indeks- 
reguleringsbestemmelser og gjelder I et ár fra 
1. november 1958. Overenskomstene for maski- 
nister og styrmerin er under revision nar dette 
skrives. 

Privat konsum. 
De forelopige beregninger viser at det private 

konsum okte med Ca. 550 mill. kr., eller vel 
3 prosent, Ira 1957 til 1958. Prisene pa konsum- 
varer er i gjennomsnitt steget med rundt 4 pro- 
sent, og det private konsum malt i faste priser 
viser derfor en nedgang fra 1957 til 1958 pa 
knapt 1 prosent. For volumutviklingen er det 
sáledes et klart brudd med utviklingen i fern- 
amperioden 1952-1957, da det jamt over var 
en ârlig oking pa 3 prosent. 



Det private konsums andel av bruttonasjonal- 
produktet var 54,6 prosent i 1958, mot 52,7 
prosent i 1957. Regnet i faste priser var konsum- 
andelen 54,7 prosent bade i 1958 og 1957. 

Tabell 83 viser hovedpostene i det private 
konsum i 1958 og endringene i de siste ârene, 
malt i løpende priser og i 1955-priser. 

I tabeil 84 er gitt de árlige prosentvise volum- 
endringene siden 1955 (utgiftene mât i 1955- 
priser) og prisendringene for de samme hoved- 
postene. 

Volumutviklingen for matvareposten viser de 
samme trekk som for det private konsum i alt, 
med en nedgang pa rundt 1 prosent fra 1957 
til 1958, mens det var oppgang i de to fore- 
gàende âr pa 2-2,5 prosent âilig. Posten drikke- 
varer og tobakk og posten bolig, lys og brensel 
viser volummessig oppgang, men stigningen er 
svakere enn fra 1956 til 1957. For utstyr m. V. 

og leid hjelp tii hjemmet, som omfatter sâ vl 
varige som ikke-varige forbruksartikler for 
hjemmet, er det volummessig nedgang Ira 1957 
til 1958 pa hele 7 prosent, og ogsá for posten 
klr og skotoy er nedgangen forhoidsvis sterk, 
nemlig 3 prosent. 

Det er av interesse a Se de mengdemessige 
endringene i konsumets hovedposter i relasjon 
til endringene i folketallet, endriagene i konsum- 
entenes inntekter og endringene i prisforhoidene. 
En endring i folketallet vii normalt ikke føre 
til sr1ige forskyvninger i konsumets sammen- 
setning Isolert sett kan det regnes med at en 
eking i folketallet I. eks. pa 1 prosent vii fore 
til en mengdemessig øking for alie konsum- 
poster pa 1 prosent, forutsatt at realinntekten 
pr. innbygger ikke endres. Men forholdene er 
atskillig mer komplisert nár det gjeider virk- 
ningene av endringene i konsumentenes inn- 
tekter og av prisendringene. 

Tabell 84. Prosentvise endringer i volum og priser for del private konsum etter utgiftsgrupper. 

I lepende priser I faste (1955) priser 
Endringer fra ár 
til âr. Mill. kr. 1958 Endringer fra ãr 

til ár. Mill. kr. 1958 

1955 1956 1957 Mill. Pro- 1955 1956 1957 Mill. Pro- 
-55 57 58 kr. sent 56 57 58 kr. sent 

4atvarer 341 110 355 5 275 31 112 103 - 5 4 679 31 
Drikkevarer og tobakk 57 75 28 1 321 8 - 6 26 15 1 196 8 
Bolig, lys og brensel 

øbler og hushoidnings- 
artikier 

169 

128 

185 

9 

94 

- 79 

1 937 

1 341 

12 

8 

77 

101 

89 

- 20 

40 

- 98 

1 695 

1 266 

11 

9 
Klr og skotoy 37 40 - 22 2 417 14 44 - 79 - 68 2 259 15 
Fteiser og transport 38 127 18 1 065 6 - 7 75 1 951 6 
Andre utgifter 201 229 121 3 478 21 72 37 - 46 2 990 20 

Spesifisert konsum i alt 971 775 515 16 834 100 393 231 - 161 15 036 100 

Prosentvise 
endringer i volum 

fra ãr til ãr 

Prosentvise 
prisendringer 
fra àr tii àr 

Prosentvis endring 
i relative priser 

(gruppepriser i for- 
hold til konsumpris) 

1957-58 
1955 56 1956 57 1957 58 1955 56 1956 57 1957 58 

Matvarer + 2,5 +2 +5 + 7,5 +3 
Drikkevarer og tobakk - 0,5 + 2,5 + 1,5 + 6,5 +3 +1 3,5 
Bolig, lys og brensel +5 + 5,5 + 2,5 + 5,5 +6 + 2,5 2 
Møbler og husholdningsartikler +8 - 1,5 7 + 1,5 + 2,5 + 1,5 3 
Khr og skotøy +2 3,5 3 +5 +2 2,5 
Reiser og transport 1 +9 +5 +5 +2 2,5 
Andre utgifter + 2,5 +1 1,5 +5 + 5,5 +5 +1 

Spesifisert konsum i alt + 2,5 + 1,5 +4 + 3,5 +4 

Privat konsum. 83 

Tabell 83. Sammensetningen av del private konum. 
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Analyser som er foretatt pa grunniag av 
Byraets forbruksundersøkeiser gir visse holde- 
punkter for anslá virkningen pa de forskjeilige 
forbruksposter av endringer i konsumentenes 
inntekter. Hva en med sikkerhet kan si pa 
grunniag av dette erfaringsmateriaiet er at 
inntektsendringer for en hushoidning virker med 
forskjellig styrke pa de forskjeflige konsum- 
postene. En kan ogsâ grovt anslá hvor sterk 
virkningen vii vre pa de forskjeilige hoved- 
poster for en familie av gjennomsnittsstørrelse 
og med en inntekt som ligger pa gjennomsnitts- 
nivâet. Tar en som utgangspunkt en realiun- 
tektsøking f eks. pa 3 prosent, vii mengde- 
virkningen for matvarer normait vre av stør- 
relsesordenen 1 prosent, og for posten kir og 
skotøy rundt 3 prosent, mens den for poster 
som utstyr til hjemmet og reiser og transport 
vii vre av størrelsesordenen 6 prosent. For 
konsumet i alt vii virkningen normalt vre en 
prosentvis øking sam ligger noe lavere enn 
prosentøkingen for den disponible inntekt. 

Vanskeligere enn a ansiâ inntektsvirkningen 
pa de forskjellige konsumposter er det a vurdere 
virkningene av prisendringer. Normalt vii det 
forekomme iallfall noe variasjon i de relative 

priser for alle konsumgrupper, og hver enkelt 
prisendring vii i prinsippet kunne føre tii 
mengdevariasjoner for alie gruppene, slik at 
det blir mange virkninger a ta hensyn til. Det 
foreligger bare et ytterst sparsomt materiale 
som kan danne grunniaget for a belyse disse 
virkningene, men det synes iikevel mulig a 
danne seg et grovt skjønn om størreisesordenen 
av de virkninger det her er tale om. 

En har forsøkt a anslà virkningen pa kon- 
sumets hovedposter av de forhold som er nevnt 
ovenfor. Ansiagene for prisvirkningene bygger 
pa de oppgaver over r e 1 a t i v e prisendringer 
fra 1957 til 1958 som er gitt i kolonnen iengst 
til høyre i tabeil 84. Ansiag for de direkte pris- 
virkningene er gitt i tabell 85, kolonne 1, og 
de indirekte prisvirkningene i kolonne 2. Ansla- 
gene for inntektsvirkningene, gitt i kolonne 3, 
bygger pa at den konsummotiverende inntekt 
for folket som heihet viser en nedgang regnet pr. 
innbygger pa a. 2 prosent fra 1957 til 1958. 
Anslaget for virkningen av endringen i folke- 
tallet er 1 prosent for alle poster (kolonne 4). 
I sum er anslaget for virkningen av prisendringer, 
endringen i realinntekten og endringen i folke- 
taliet som angitt i kolonne 5. 

Tabell 85. Anslátte volunwndringer 1956-57 i hovedposter for det private koasurn corn følge av 
prisendringer, endring i disponibel realznntekt pr. innbygger og endring i folketaflet. Prosent. 

De virkningene pa konsumets hovedposter 
som en her har forsøkt a gi talimessige ansiag 
for, er bare en del av alie de virkninger en 
regne med har gjort seg gjeldende. Kanskje 
spesieit for varegrupper som onifatter konsum- 
artikier av mer yang karakter, f. eks. utstyrs- 
varer og i noen grad ogsâ kir og skotoy, ma 
en i den návrende konjunktursituasjon regne 

med at likviditetsforholdene, forventninger am 
den framtidige prisutvikling, og størrelsen av 
konsumentenes behoidninger har vrt av ye- 
sentiig betydning. Det er sâiedes ikke utenkelig 
at forventning om fortsatt prisf all har fatt 
mange til a utsette sine kjøp av siike varer. 
For posten bolig, lys og brensel spiller det 
utvilsomt en utslagsgivende rolle at boligtje- 

Anslàtt endring s om folge av: Samiet an- 
slátt virk- 

ning av 
endringer 
i priser, 

realirintekt 
og foiketafl 

Faktisk 
endring 

prisendring 
for ved- 

kommende 
gruppe 

prl5endring 
for alle 
øvrige 

grupper 

endring i 
disponibel 
realinntekt 

pr. 
innbygger 

endring i 
bike- 
tanet 

1 2 3 4 5 6 

Matvarer - 0,8 - - 0,7 + 1,0 - 0,5 - 
Drikkevarer og tobakk + 2,4 - 0,8 - 2,6 + 1,5 + 1,0 - 
Bolig, lye og brensel + 1,0 - 0,6 - 1,7 + 1,0 - 0,3 + 2,5 
Utstyr m. v., leid hjelp + 3,3 - 1,3 - 4,4 + 1,0 - 1,4 - 7 
Kir og skotøy + 1,7 - 0,9 - 2,5 + 1,0 - 0,7 - 3 
Reiser og transport + 2,8 - 1,3 - 4,4 + 1,0 - 1,9 - 
Andre utgifter - 0,4 - 0,6 - 2,2 + 1,0 - 2,2 - 1,5 

Spesifisert konsum i alt + 0,7 - 0,7 - 1,9 + 1,0 - 0,9 - 1 



nester er knyttet til forholdsvis langsiktige 
kontrakter. 

Med disse forhold - og de mange forbehold 
over anslagenes og de foreløpige tallenes pa- 
litelighet - i minne, bør en selvsagt ikke vente 
noen fullstendig overensstemmelse mellom an- 
slagene i kolonne 5 og tallene for de faktiske 
endringene i kolonne 6. Det viser seg da ogsá 
at det er forholdsvis store avvik for noen av 
postene, bi. a. for bolig, lys og brensel, for ut- 
styrsvarer og for klr og skotøy. Av større 
interesse enn denne sammenlikningen er det 
imidlertid a se pa hvor stor andel prisvirk- 
ningene og inntektsvirkningene har hatt for 
mengdeendringene i hver av hovedpostene. Det 
hovedinntrykk tabellen gir er at endringene i 
relative priser gjennorngâende har bidratt sterkt 
til mengdeendringene i de enkelte hovedposter, 
minst like sterkt som inntektsendringen. 

Et srlig interessant trekk som det er grunn 
til a merke seg er at de indirekte prisvirkningene, 
dvs. mengdeutslaget for en konsumpost som 
følge av prisendringer for de andre konsum- 
postene, ser Ut til a ha spilt en ganske stor 
roile. Denne beregnede virkningen (tabeilens 
kolonne 2) skriver seg i det foreliggende tilfelie 
i det ailer vesentligste fra prisoppgangen for 
matvarer, som er rundt 3 prosent større enn 
for konsumvarer i alt. En øking i den relative 
pris pa en nødvendighetsvare som matvarer 
med 3 prosent, vii konsumentene normait ikke 
møte med en prosentvis like sterk reduksjon 
av matvarekonsumet, men reduksjonen vil bli 
fordelt pa alle varegrupper og pa en slik mate 
at varer og tjenester som har minst preg av a 
vre nedvendighetsvarer far den relativt ster- 

ill, liter. 
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keste reduksjon. I ansiagene i tabell 85 kommer 
dette til uttrykk som en reduksjon i matvare- 
konsumet av størrelsesordenen 1 prosent og en 
ikke ubetydelig reduksjon i alle de andre poster, 
men med sterkest utsiag i poster som utstyrs- 
varer og reiser og transport. 

Konsumutviklingen for de enkeite vareslag 
er i noen grad belyst ved tabellene 86-90. De 
detaijerte konsumoppgaver for husdyrproduk- 
tene og for postene i gruppen tobakk og drikke- 
varer ma anses som relativt pâliteiige. Ved 
tallene for poster som kaffe og sukker hefter 
det en del usilckerhet, fordi variasjonene i lager- 
hold i de forskjellige omsetningsledd kan bety 
en del for disse varene, og fordi oppgavene over 
lagervariasjonene er noksa ufullstendige. Tallene 
for varige utstyrsvarer gjelder ikke konsumen- 
tenes kjøp, men tilgangen til markedet. Det er 
grunn til a tro at det har vrt større lager- 
variasjoner hos produsenter og i omsetnings- 
ledd i 1958 enn i de foregaende ar, og at derf or 
tilgangstallene for 1958 kan vre en dárlig 
indikator for omfanget av konsumentenes kjøp 
av disse vareslagene. 

Innenfor gruppen matvarer viser mengde- 
tallene en svak nedgang fra 1957 til 1958 for 
forbruket av rnjølk og en noe sterkere nedgang, 
rundt 2 prosent, for forbruket av fløte og av 
smør. Forbruket av de andre spesifiserte mat- 
vareposter viser oppgang. 

samme mate som for hovedgruppene for 
det private konsum er det grunn til a se mengde- 
utviklingen for de enkelte vareslag i relasjon 
til befolkningsendringen, inntektsendringene og 
prisendringene. Den mer detaljerte spesifikasjon 

Tabell 86. Forbruk av enkelte malvarer. 1 000 lonn. 

1953 1954 1955 1956 1957* 1958* 

Mjølk' 649 654 627 623 639 635 
løte, omregnet til helmjølk1 145 147 151 153 158 155 
mør 13,6 13,9 14,3 13,0 13,1 12,8 

Ost 26,4 29,1 26,7 26,5 27,5 28,2 
Kjøtt og flesk 108,3 117,7 122,4 127,2 129,3 130,0 
Egg 23,0 25,6 27,5 27,4 27,3 28,4 
rvlargarin 72,5 74,8 75,2 77,0 74,0 78,0 
Sukker 98,0 108,3 105,5 113,6 89,3 106,4 
Kaffe (ra vekt) 20,7 17,4 20,5 24,1 22,4 23,5 
Importert frukt 63,4 57,4 61,4 69,9 91,4 104,8 
t'orsk frukt 36,4 74,4 54,8 73,6 50,0 60,0 
Tørket frukt, nøtter 11,1 14,9 10,4 11,8 10,6 11,0 
Spisesjokolade 4,6 4,8 4,7 5,6 5,5 5,6 
Kokesjokolade 2,9 2,4 2,0 2,2 2,8 3,2 
Sukkervarer 4,0 5,1 5,8 6,3 6,2 6,2 



av konsumet lar seg imidlertid vanskelig ana- 
lysere etter de linjer sam ble fulgt for hoved- 
postene, bi. a. fordi det er langt flere virkninger 
a ta hensyn til. Men det kan likevel vre av 
interesse a trekke fram de virkningene som en 
ma regne med har gjort seg gjeldende med 
størst tyngde. 

Den kraftige prisstigningen for mjølk den 
var pa Ca. 23 prosent eller Ca. 14 prosent sterkere 
enn for matvarer i alt - har etter alt a dømme 
ikke virket sr1ig sterkt i retning av a redusere 
mjølkeforbruket. En ma regne med at virk- 
ningene har slâtt Ut sam nedgang under andre 
konsumposter. 

Margaririforbruket er steget rundt 5 prosent, 
pa tross av at margarinprisen er steget ca. 3 
prosent mer enn prisen for matvarer i alt. 
Stigningen ma bl. a. ses i sammenheng med 
inntektsnedgangen. Det er kjent fra forbruks- 
undersøkelsene at margarinforbruket stiger floe 
med synkende inntekt innenfor det aktuelle 
variasjonsomráde, mens forbruket av dyrere 

Tabell 88. Forbruk av tobakk og drikkevarer. 

fettholdige varer normalt gâr noe ned. Stig- 
ningen i forbruket av ost og egg ma bl. a. 
ses i sammenheng med at de relative prisene 
for disse varesortene har gàtt ned med hen- 
holdsvis 6 og 8 prosent. Tallene for sukkerfor- 
bruket viser en oppgang pa ca. 20 prosent fra 
1957 til 1958. Aret før var det en omtrent like 
sterk nedgarig. De sterke prisvariasjonene for 
sukker i disse to ârene kan knapt forklare disse 
kraftige endringene i sukkerforbruket, som nor- 
malt ikke pâvirkes srlig sterkt av prisend- 
ringer, og for øvrig heller ikke av inntekts- 
endringer. En del av forkiaringen kan ligge i 
at sukkerforbruket har sterk sammenheng med 
forbruket av norsk frukt, som i 1957 var bety- 
delig mindre enn i det foregâende og det etter- 
følgende ár. Sam nevnt tidligere kan en heller 
ikke se bort fra at talloppgaveñe kan vre 
ufullstendige. Stigningen i kafleforbruket pa Ca. 

5 prosent har trolig først og fremst sammenheng 
med den sterke prisreduksjonen, sam malt i 

relasjon til matvarepriser var pa hele 13 prosent. 

Prosentvise mengdeendringer 
fra àr til fir 

Prosentvise endringer fra ãr 
til ãr I relative priser 

(enkeltpriser i forhold til 
matvarepriser totalt) 

1955-56 1956-57 1957-58 1955-56 1956-57 1957-58 

Mjølk - 0,5 + 2,5 - 0,5 - 3 + 5 + 14 
Fløte + 1 + 3 - 2 + 7 - 6,5 + 1,5 
Smør - 9 + 1 - 2 + 4 - 2,5 - 1,5 
Ost - 1 + 4 + 2,5 + 8 - 5,5 6 
Egg - - + 4 6,5 + 2,5 - 8 
Margarin + 2 - 4 + 5,5 + 13 - 6,5 + 3 
Sukker + 7,5 - 21 + 19 + 5 + 18 - 16 
Kaffe + 17 - 7 + 5 + 4 + 4,5 - 13 

1953 1954 1955 1956 1957* 1958* 

Sigarer mill. stk. 16 20 21 21 24 24 
Sigaretter 1 254 1 315 1 427 1 340 1 441 1 380 
Røyketobakk, skrã, snus tonn 3 434 3 456 3 369 3 370 3 461 3 550 
Alkohoifrie drikkevarer mill, liter 40,6 41,1 53,9 51,8 53,5 53,3 
Alkoholholdig 01 67,2 67,6 77,6 78,7 78,9 79,3 
Vin 3,9 4,1 4,1 4,2 4,2 4,0 
Brennevin 8,4 8,9 9,0 9,1 9,3 9,1 
Ren alkohol i alt 6,9 7,3 7,9 8,0 8,1 8,0 
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Tabell 87. Prosentvise endringer i men gder og relative priser for enkelte matvarer. 



Inrienfor konsumgruppen drikkevarer og to- 

bakk, som totalt sett viste en ganske liten 
mengdeoppgang, er det forskyvninger i sammen- 
setningen. Det er nedgang i sigarettforbruket 
pa rundt 4 prosent, men oppgang i forbruket 
av røyketobakk pa vel 2 prosent. At forskyv- 

Tabell 89 viser at tilgangen til markedet av 
luksusbetonte utstyrsvarer som bàndopptakere 
og radiograrnmofoner er gâtt ned med rundt en 
tredjedeL Ogsà for de fleste andre varene er 
det gjennomgâende nedgang. Pa grunn av usik- 

Under konsumgruppen reiser og transport- 
midler merker en seg en svak nedgang for jern- 
banereiser, en relativt svak oppgang for buss- 

Tabell 89. Tilgang av varige utstyr.svarer. 

Tabell 90. Konsum av reiser og transportmidler. 

ningen gár i den retningen nár inntekten gár 
ned, er hva en kunne vente. Et parallelt tilfelle 
har en for alkohoiholdige drikkevarer. ølfor- 
bruket viser svak oppgang, mens forbruket av 
yin og brennevin viser noe nedgang. 

kerheten med hensyn til lagervariasjoner for 
disse vareslagene har en ikke srlige gode holde- 
punkter for a vurdere I hvilken utstrekning 
tallene gir uttrykk for konsumnedgang. 

reiser, en vel 10 prosent oppgang for innen- 
landsk ruteflyging og en oppgang pa rundt 10 
prosent for personbiler. 

1953 1954 1955 1956 1957* 1958* 

Kjøleskap 1 000 stk. 23 39 55 60 60 43 
Vaskemaskiner 59 70 75 63 48 39 
Vannvarmere m. kolbe 41 45 42 38 35 34 
Magasinkomfyrer 12 10 6 2 1 1 

Platekomfyrer 57 63 62 53 55 52 
Strykejern >> 87 116 103 100 92 
Kjøkkenapparater (mixere) 5 8 10 9 10 20 
Støvsugere 40 52 63 70 61 4S 
Symaskiner 33 30 25 16 16 
Bándopptakere 6 10 17 18 18 12 
Radiogrammofoner 10 13 19 20 21 15 
Andre radiomottakere 86 88 86 84 80 83 
Barbermaskiner 53 88 92 113 91 
Juletrelys 78 84 53 47 60 
Armbands- og lommeur 136 129 122 259 292 220 
Møbler mill. kr i 

1955-priser 285 278 326 347 348 336 

1953 1954 1955 1956 1957* 1958* 

Jernbanereiser mill. personkm 1 498 1 557 1 571 1 556 1 561 1 554 
Bussreiser 1 947 2 140 2 282 2 345 2 450 2 500 
Innenl. ruteflyging 16 25 36 57 71 80 
Sykier 1 000 stk. 78 83 82 72 64 
Motorsykler (importerte) 4 7 5 5 3 2 
Personbiler 11 18 15 14 21 23 
Hotellbesøk (nordmenn) 1 000 1 338 1 404 1 359 1 367 1 393 1 400 
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Fordelingen av private konsumutgifter for- 
delt pa leverandørgrupper i tabell 91 viser liten 
variasjon siden 1956. En merker seg en svakt 

Investering. 

I perioden 1954-1956 virket den økonomiske 
politikken her i landet til a bremse pa veksten 
i de totale investeringer. Høykonjunkturâret 
1957 brakte et omsiag i denne utviklingen, med 
sterkere stigning i investeringsvirksomheten enn 
i de nrmest foregáende árene. Lettelser i bygge- 
restriksjonene førte til betydelig større igang- 

1 Ved utgangen av hvert kvartal. 2 Eksklusive landbruksbygg. 

stigende tendens i andelen til leverandørgruppen 
annen tjenesteyting. For industrien er det en 
motsvarende fallende tendens. 

setting av nye byggearbeider, og adgang til 
tolifri import av visse maskiner bidro til at 
maskininvesteringene gikk opp. Investeringen i 

skip og bâter hadde imidlertid noe svakere 
stigningstakt enn áret før. Alt i alt økte volumet 
av bruttoinvesteringen i fast kapital med om 
lag 4 prosent fra 1956 til 1957. Arealet av bygg 
under arbeid var ved utgangen av 1957 høyere 
enn pa mange âr. 

Tabell 92. Investeringsindikatorer. Kvartalstall i prosent av tilsvarende periode fore gáende ár. 

Leverandørgrupper 1956 1957 1958 

Utland 13 14 14 
Jordbruk, skogbruk, jakt, fiske og tilknyttet foredlings- 

virksomhet 17 16 17 
Annen industri, bergverk, kraftforsyning 28 27 25 
Handel 22 22 22 
Annen tjenesteyting 20 21 22 

I alt 100 100 100 

1957 1958 

1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 

Produksjon: 
Investeringsvareproduksjon 107 99 103 99 98 103 96 

Bygg under arbeid, golvf late': 
Boligbygg 89 106 108 116 120 100 97 
Industribygg 137 148 133 138 113 102 91 
Kontor- og forretningsbygg 109 120 122 130 124 119 111 
Andre bygg' 101 118 116 113 108 104 106 

Bygg salt i arbeid: 
Leiligheter 147 132 138 147 114 69 86 
Industribygg, golvflate 270 101 98 131 52 151 86 
Kontor- og forretningsbygg, golvflate 153 119 180 174 104 171 37 
Andre bygg', golvflate 72 233 113 105 96 77 137 

Importverdi: 
Maskiner og apparater 117 111 119 113 115 99 102 
Traktorer 154 147 137 97 90 71 96 
Last ebiler, varevogner o. 1. 93 98 125 85 131 95 86 
Skip 125 73 118 96 107 162 211 
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Tabell 91 Private kon.sumutgifter fordelt pa leverandorgrup per. Prosent. 



Nasjonalbudsjettet for 1958 tok av den grunn 
sikte pa a hindre for stor igangsetting av nye 
bygg i 1958. Med dette for øye ble fylkesfor- 
syningsnemndenes arealkvoter redusert i for- 
hold til kvotene i 1957. Videre ble utlânsrammen 
for statsbankene strammet noe inn. De ten- 
denser til en avslapning i den økonomiske akti- 
vitet som allerede tidlig i 1958 begynte a gjøre 
seg gjeldende, førte imidlertid til at det etter 
hvert ble satt i verk forskjellige tiltak for a 
stimulere investeringsvirksomheten. Fylkesfor- 
syningsnemndenes byggekvoter ble satt opp i 
to etapper, siste gang i juni, til i alt 1 055 000 
kvm mot 925 000 kvm i 1957. Statsbankenes 
utlânsbudsjetter ble økt, og fra 1. juli ble om- 
setningsavgiften for skole- og helsebygg opp- 
hevet. Ekstraordinre offentlige anleggsarbeider, 
finansiert av midler som Stortinget hadde be- 
vilget til tiltak for a motvirke arbeidsløysa, ble 
satt i gang i vârmânedene og i àrets siste kvartal. 

De økonomiske stagnasjonstendensene bade 
ute og hjemme virket utvilsomt inn pa nrings- 
livets investeringsvije. I investeringstallene for 
1958 har dette først og fremst gitt seg utsiag 
i en sterk reduksjon av varelagrene og i lavere 
investeringer enn âret før i kapitalutstyr av 
mindre yang karakter, som f. eks mindre ma- 
skiner, lastebiler m. v. Skipsinvesteringene, det 
meste av investeringene i bygg og anlegg, og 
en del av maskininvesteningene er bestemt ved 
mer langsiktige kontrakter. Totalt sett har der- 
for tilbakeslaget i 1958 bare i begrenset utstrek- 
ning slâtt ut i investeringstallene. Men det er 
verd a merke at pàgangen etter a f sette i 
gang nybygg ble merkbart mindre i løpet av 
âret. 

Den samlede investering inklusive lager er 
i løpende priser foreløpig benegnet til 11,8 milli- 
arder kr. i 1958 mot 11,3 milliarder kr. âret før. 
Regriet i volum gikk investeringen opp med vel 
0,5 prosent. 

Bruttoinvesteringen I fast kapital, regnet i 
løpende priser, økte etter foreløpige beregninger 
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med Ca. 10 prosent fra 1957 til 1958. Regnet i 

faste priser var økingen vel 6 prosent. Denne 
oppgangen hadde først og fremst sammenheng 
med den meget store stigning i skipsinvester- 
ingene. Av en samlet utgiftsøking til investering 
i fast kapital pa 1 100 mill. kr. fra 1957 til 1958, 
falt vel 1 000 mill. kr. pa skipsinvesteringene. 
Investeringene i bygg og anlegg steg med 100 
mill. kr., mens utgiftene til maskiner, transport- 
midler o.l. gikk litt ned. Dette betydde en øking 
i skipsinvesteringene i løpende priser pa hele 
36 prosent, en stigning for bygg og anlegg pa 2 

prosent, og en nedgang for maskiner m.v. pa 0,5 
prosent. Regnet i volum økte skipsinvesteringene 
med 23 prosent, i bygg og anlegg var volum- 
oppgangen knapt 0,5 prosent, og maskininve- 
steningene viste en volumnedgang pa ca.1 prosent. 
Forskjellen mellom endningstallene beregnet pa 
grunniag av løpende priser, og de prosenttall som 
en gitt for endningene i investeringsvolumet, 
henger først og fremst sammen med prisutviklin- 
gen. Prisstigningen for de totale bruttoinvesten- 
inger var gjennomsnittlig mellom 3 og 4 prosent. 
For skip var imidlertid prisstigningen betydelig 
større, for bygg og anlegg noe svakere enn 
gjennomsnittet, og gjennomsnittsprisene for mas- 
kiner m.v. falt litt sammenliknet med àret før. 

Bruttoinvesteringsraten, dvs. bruttoinves- 
teringen i fast kapital i prosent av bruttonasjo- 
nalproduktet regnet i løpende pniser, gikk opp 
fra 34,7 prosent i 1957 til 38,4 prosent i 1958. 
Det var en høyere investeringsrate enn i noe 
annet ár etter krigen. Holdes skipsinvesteringene 
utenfor, viser bruttoinvesteringen i annen fast 
kapital en svak stigning Ira 25,8 prosent av 
nasjonalproduktet i 1957 til 26,1 prosent i 1958. 
Ved vurdering av disse tallene ma det ellers 
tas i betraktning at det i 1958 for første gang 
etter krigen var nedgang i nasjonalproduktet i 
løpende pniser. 

Investeringen i bygg og anlegg er nrmere 
behandlet i avsnittet om bygge- og anleggs- 
virksomheten, og flere detaljen om skipsinves- 
teringene er gitt i avsnittet <<Skipsfant>>. 

Tabell 93. Bruttoinvestering i fast kapitai fordelt etter art (1955-priser). 

Arstall i prosent av foregàende àr Prosentfordeling 

Bygninger Skip Bygninger Skip 

anlegg bãter anlegg báter 
. 

1954 104 100 116 106 48 22 30 100 
1955 101 131 97 107 46 27 27 100 
1956 98 105 105 102 44 28 28 100 
1957 105 100 105 104 45 27 28 100 
1958 100 123 99 106 42 31 27 100 
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I tabell 94 er gitt tall for importens andel 
av den samlede investering i de forskjellige 
typer fast kapital. Importandelene er beregnet 
pa grunniag av importverdien cif. ved norsk 

I de fleste nringer endret utgiftene til in- 
vesteringer seg lite fra 1957 til 1958 (se tabell D 
side 3 i tabeliverket). Nevneverdig nedgang 
viste bare investeringene i fiske og fangst. 
Investeringen i sjøtransport økte sterkt. Sje- 
transportens relative andel av de samlede 
bruttoinvesteringer gikk derved opp fra bort- 
imot 24 prosent i 1957 til ye! 30 prosent i 1958, 
og som det framgàr av tabell 95 førte dette 
til at de relative andeler for de fleste andre 
nringer gikk floe ned. 

Byrâets investeringsstatistikk for industrien 
omfatter ikke bedrifter med miridre enn 5 ar- 
beidere. Blant annet av den grunn er det ikke 
fulit samsvar mellom irivesteringsstatistikkens 
tall og nasjonalregnskapets investeringstali, som 
er beregnet ved a ta utgangspunkt i importerte 
og inneniands produserte investeringsobjekter. 
De nyeste oppgaver fra investeringsstatistikken 
gjeider 1957 (tabeil 96). Tailene viser en stig- 
fling i industriens investeringsutgifter fra 1956 
til 1957 med 20 prosent. Den relative øking var 
sterkest i treindustri, primr jern- og metall- 
industri, maim- og mineralutvinning og trans- 
portmiddelindustri. Gjennom hele perioden 
1953-1957 var forholdet meliom investeringene 
i hjemmeindustrien og eksportindustrien for- 
holdsvis stabiit, med noe over haivparten pa 
den førstnevnte gruppen. 

De offentlige bruttoinvesteringers andei av 
de totaie investeringer var iitt mindre i 1958 
enn i 1957 (Se tabeli 97). Regnet i løpende 
priser økte investeringene omtrent like meget i 
offentlig konsumkapital og i offentlige bedrifter. 
Investeringsøkingen i offentlig konsumkapital 

grense. Totait sett viste importandelen en viss 
oppgang, men dette hadde sammenheng med 
den store skipsimporten i 1958. Importandelene 
for andre typer fast kapital endret seg lite. 

Tabell 94. Import at' investeringsvarer (ci!.) i prosent av bruttoinvestering i 
forskjeflige typer av fast kapital. 

Tabell 95. Bruttoinvestering i fast kapital fordelt 
pa naring. Prosent. 

skyldtes srlig større investeringer i veier. For 
de offentiige bedrifter var stigningen relativt 
størst i industrien. Statsbanene økte sine inves- 
teringer en del, og det var videre noe oppgang 
i investeringene i kraftverk. Pa den annen side 
var det betydelig mindre investeringer i iuftfart 
enn áret før, og ogsa nedgang i investeringene 
i sporveier og forstadsbaner. 

1956 1957 1958 

Jordbruk 6,1 6,0 5,5 
Skogbruk 0,9 0,9 0,7 
Fiske og hvalfangst 3,4 3,2 2,6 
Industri og gruvedrift 16,1 16,6 14,9 
Bygge- og anleggsvirk- 

somhet 1,5 1,5 1,4 
Kraftforsyning 6,7 7,0 6,2 
Forretningsbygg 3,4 3,5 3,7 
Boliger 14,1 15,0 13,0 
Sjøtransport 24,6 23,7 30,3 
Annen samferdsel 8,2 7,8 7,4 
Andre nringer 4,1 4,1 3,7 
Off. konsumkapital 10,1 9,9 9,8 
Sykehus 0,8 0,8 0,8 

I alt 100,0 100,0 100,0 

1955 1956 1957 1958 

Maskiner, redskap og inventar 34,7 34,9 35,7 34,8 
Skip og bâter (nettoinvest.) 69,8 65,4 66,6 71,7 
Andre transportmidier 29,2 36,8 34,0 33,8 

Fast kapital i alt 27,9 27,4 26,9 31,5 
Fast kapital i alt ekski. bygg og anlegg 51,4 50,2 50,3 55,4 



Omfatter ikke all investering I industrien. (Se teksten.) 

Tabell 97. Offentlig og privat b'ruttoinvestering i fast k,apital. 

I 1958 fant det sted en betydelig lagerav- 250 miii. kr. Aret før utgjorde investeringen i 

vikling her i landet. Regnet i løpende priser lager om lag 350 mill. kr. 
er lagerreduksjonen forelopig anslâtt til rundt Tall Ira Byrâets volumindeks over lagerhold 

1953 1954 1955 1956 1957 

vIalm- og mineralutvinning 68 70 83 85 116 
NTrings- og nytelsesmiddelindustri 103 96 113 109 121 
rekstil- og bekledningsindustri 59 68 59 70 79 
rreindustri 39 52 50 48 91 
rreforedlingsindustri 224 242 257 244 245 
3rafisk industri, bokbinderier 28 38 33 31 51 
Lr- og gummivareindustri 10 12 11 11 11 
[(jemisk industri 192 201 230 245 276 
Produkter av petroleum og kuli 4 4 4 - - 
Jord- og steinvareindustri 36 47 67 53 57 
Primr jern- og metailindustri 351 302 178 246 333 
Jern- og metalivareindustri 44 64 61 60 62 
laskinindustri 16 20 29 24 30 

Elektroteknisk industri 29 30 34 39 38 
rransportmiddelindustri 88 90 103 128 154 
Diverse industri 5 6 6 10 13 

assverk 4 4 3 4 3 
alt 1 300 1 346 1 321 1 407 1 680 

Eksportindustri 629 616 607 685 771 
Fljemmemarkedindusth 671 730 714 722 909 

1953 1954 1955 1956 1957 1958 

Privat bruttoinvestering Mill. kr. 6 087 6 800 7 425 7 583 8 371 9 286 
Offentlig bruttoinvestering .. >> > 2 013 2 033 2 055 2 385 2 572 2 759 
Av dette: Offentlige bedrifter. 1 286 1 221 1 156 1 378 1 491 1 577 

Offentlig konsumkap. >> 727 812 899 1 007 1 081 1 182 
I alt mill. kr 8 100 8 833 9 480 9 968 10 943 12 045 

Prosentvis fordeling: 
Privat bruttoinvestering 75,1 77,0 78,3 76,1 76,5 77,1 
Offentlig bruttoinvestering 24,9 23,0 21,7 23,9 23,5 22,9 
Av dette: Offentlige bedrifter 15,9 13,8 12,2 13,8 13,6 13,1 

Offentlig konsumkapital 9,0 9,2 9,5 10,1 9,9 9,8 

I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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tyder pa at de samlede lagerbehoidninger var 
pa sitt høyeste omtrent midt pa àret i 1957. 
Mot slutten av àret gikk de litt ned, men lager- 
avviklingen satte for alvor inn i første halvàr 
1958. Ved utgangen av 2. kvartal 1958 là lager- 
indeksen nrmere 8 prosent lavere enn til 
samme tid âret før og 5-6 prosent under 
nivàet pr. 31. desember 1957. Det var en iøyne- 
fallende forskjell i lagerutviklingen for ulike 
kategorier av varer; mens indeksen viste opp- 
gang i industribedriftenes lager av egne pro- 
dukter, var det sterk nedgang i industriens 
râstofflager og i engrosbedriftenes lagerbehold- 
finger. Det er med andre ord tydelig at svik- 
tende etterspersel førte til en opphopning av 
ferdigvarer og halvfabrikater hos industribe- 
driftene, mens i første rekke de usikre framtids- 
forventningene og muligheten for ytterligere 
prisfall pa rávarer bidro til at industrien trte 
pa sine ràvarebeholdninger. Nedgangen i en- 
groslagrene hadde sannsynligvis ogsâ i vesentlig 
grad sammenheng med engrosbedriftenes fram- 
tidsvurdering. 

Lagerindeksen pr. 30. september 1958 viste 
oppgang fra kvartalet før, men den là frem- 
deles under nivàet til samme tid i 1957. Opp- 
gangen f alt pa industribedriftenes ràstoff lager 
og pa engrosbedriftenes lager. For begge er det 
vanligvis en sesongmessig stigning i 3. kvartal, 
men økingen denne gangen synes a ha vrt 
noe større enn den rene sesongbevegelsen skulle 
tilsi, og det kan tyde pa at disse lagrene iallfall 

Tabell 98. Investering og sparing. 

i visse bransjer holder pa a bli justert etter den 
økende omsetning. Industribedriftenes lager av 
egne produkter gikk litt ned i 3. kvartal, men 
her var nedgangen etter alt a dømme en god 
del mindre enn den sesongmessige avgang som 
pleier a finne sted pa den tid av àret. 

Den samlede nedgang i lagerinvesteringen 
fra 1957 til 1958 var av omtrent samme omfang 
som nedgangen fra 1952 til 1953. Det sier seg 
selv at sã store lagerendringer har bidratt i 
vesentlig grad til a pàvirke produksjonsutvik- 
lingen i àret som gikk. 

Tabell 98 viser hvordan investeringene er 
blitt finansiert. Bade i 1956 og 1957 var den 
innenlandske sparing stor nok til a finan- 
siere investeringene uten netto bidrag fra ut- 
landet. Som omtalt i avsnittet om <<Inntekter>>, 
fant det imidlertid i 1958 sted en sterk nedgang 
i den private sparing her i landet, og 23 prosent 
av den samlede nettoinvestering det siste àret 
ble finansiert ved lan fra utlandet. Den private 
kapitaltilvekst dekket i 1958 bare 35 prosent 
av nettoinvesteringen, mot 61 prosent àret fer. 

For ferste gang siden 1950 var den offentlige 
kapitaltilvekst i 1958 større enn den private. 
Av den samlede innenlandske kapitaltilvekst 
utgjorde siste âr den offentlige kapitaltilveksten 
vel 53 prosent; i gjennomsnitt for de nrmest 
foregâende fern àrene var det tilsvarende tall 
knapt 37 prosent. 

1953 1954 1955 1956 1957 1958 

Bruttoinvestering (inki lager) Mill. kr. 8 050 9 083 9 580 10 568 11 293 11 795 - Kapitaislit >> >> 3 944 4 339 4 674 5 127 5 763 6 216 

Nettoinvestering Mill. kr. 4 106 4 744 4 906 5 441 5 530 5 579 

Dekket ved: 
Privat kapitaltilvekst (ekskl. gayer 

fra utlandet) Pct. 45 47 50 68 61 35 
Offentlig kapitaltilvekst (ekskl. ga- 

ver fra utlandet) 31 27 31 32 41 41 
Gayer ira utlandet (netto) 2 1 1 1 1 1 

Lan Ira utlandet (netto) 22 25 18 - 1 - 3 23 

I alt Pct. 100 100 100 100 100 100 
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Prisutviklingen i 1958 var svrt ulik for de 
ymse grupper av varer. Importprisene viste 
gjennomgàende nedgang, mens prisene pa innen- 
landske varer stort sett steg floe. Engrospris- 
indeksen iâ i september 1958 pa samme nivâ 
som i september àret før, meris levekostnads- 
ndeksen hadde steget med vel 7 prosent i lopet 

av denne perioden. 

Inn!ørselsprisene. 

Det gjennomsnittlige importprisnivàet var 
forholdsvis stabilt i siste halvàr 1957 og de 
første mànedene av 1958. Fra 1. til 2. kvartal 
viste Byràets indeks for innførselsvarer en ned- 
gang pa nrmere 5 prosent, og den holdt seg 
pa dette nye nivà ogsà i 3. kvartal. Derved var 
importprisene kommet ned pa bortimot samme 
nivà som før prisstigningen satte inn høsten 
1956. Byràets prisindeks er imidlertid ogsà pa- 
virket av importens sammensetning og gir bare 
et omtrentlig bilde av prisutviklingen. 

nser. 

Tabell 99. Indeks for innførselspriser 
(uten skip). (19t9 100.) 

I tabell 100 er gjengitt importprisene pa en 
del viktige varer. De fleste av dem viste bety- 
delig fall fra 1957 til 1958, og for enkelte fort- 
satte prisnedgangen ogsâ i løpet av det siste 
àret. Gjennomsnittsprisen pa hvete var i 1958 
nesten 20 prosent lavere enn i 1957, og prisen 
har ikke vrt sà lay siden like etter krigen. 

Tabell 100. Gjennomsnittlige importpriser etter handelsstatistikken. (Kr. pr. kg). 

Ar 1 
kvartal 

2 
kvartal 

3 
kvartal 

4 
kvartal 

Gjen- 

1952 139 141 134 130 136 
1953 133 128 121 125 127 
1954 121 122 118 120 120 
1955 124 123 124 127 124 
1956 128 129 129 133 130 
1957 141 137 134 134 137 
1958 133 127 127 

. 
Q 

) .Q 
. 

3 
. 
.E 

t, 

1956. 1. ky. 0,52 0,53 0,83 9,05 10,91 1,28 14,75 5,59 27,91 11,73 0,15 0,25 
2. > 0,55 0,52 0,84 9,74 10,42 1,27 15,33 5,58 27,55 11,91 0,16 0,25 
3. >> 0,56 0,55 0,86 10,07 10,53 1,29 15,69 5,39 27,42 11,93 0,16 0,25 
4. >> 0,58 0,52 0,86 10,14 10,29 1,28 15,14 4,95 28,75 11,78 0,16 0,27 

1957. 1. kv. 0,59 0,54 0,99 10,08 10,46 1,25 15,69 4,85 30,71 12,05 0,18 0,33 
2. >> 0,59 0,54 1,09 9,84 10,67 1,24 17,00 5,06 32,14 11,91 0,17 0,32 
3. >> 0,59 0,48 1,28 9,54 10,64 1,25 16,49 5,07 36,77 11,88 0,16 0,28 
4. >> 0,56 0,42 0,98 9,18 10,35 1,21 16,29 5,04 32,38 12,26 0,14 0,25 

1958. 1. kv. 0,46 0,42 1,02 9,08 10,69 1,25 14,87 5,08 28,85 11,72 0,13 0,25 
2. >> 0,50 0,42 0,91 8,96 10,66 1,33 14,35 4,99 30,43 11,21 0,13 0,24 
3. > 0,50 0,41 0,84 8,17 10,38 1,37 13,17 4,90 28,25 11,42 0,12 0,24 

September . 0,51 0,42 0,83 7,73 10,48 1,37 13,54 4,87 27,80 11,04 0,13 0,24 

Prosentvis 
endring: 

3. kv. 1957- 
3. kv. 1958. -15,3-14,6-34,4-14,4 -2,4 9,6-20,1 -3,4-23,2- 3,9-25,0-14,3 
Sept. 1957- 
sept. 1958.. -12,1- 4,5-36,6----13,6 -1,9 9,6-26,3 -2,4-25,8-10,5--13,3-- 7,7 
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For mais var forholdet omtrer,t det samme. 
Prisene pa kaffe og sukker viste fortsatt ned- 
gang; kaffeprisen var utpá høsten lavere enn 
pa mange âr. Prisen pa ull falt sterkt og lá i 
3. kvartal om lag 60 prosent under toppen i 
1951. Prisene pa brenseistoffer endret seg lite 
i løpet av âret, men lâ i gjennomsnitt betydelig 
under foregâende ârs nivâ. 

Engrospriseme. 

Engrosprisnivâet har vrt noenlunde stabilt 
de siste to ár. Engrosprisindeksen som i ferste 
halvdel av 1957 lâ pa 112 (1952 = 100) gikk 
ned til 111 i juli og holdt seg sà uendret âret ut. 
Prisfall pa en del varer i januar 1958 brakte 
indeksen ytterligere ned til 110. Den holdt seg 
sá pa samme nivâ i de sju etterfølgende mane- 
der, men steg i september til 111, og'var uendret 
i oktober og november. 

Av tabell 101 gâr det fram at det skjuler 
seg til delss tore prisforskyvninger bak det stabile 
totalindekstall. Fra 3. kvartal 1957 til 3. kvartal 
1958 falt indekstallene for alle grupper unntatt 
matvarer og drikkevarer og tobakk. Nedgangen 
var sterst for gruppen animalske og vegetabilske 
oljer og fett med om lag 17 prosent, og for 
brensel, brenseloije og elektrisk kraft med vel 
14 prosent. Fast brensel og brenseloije alene 
falt om lag 20 prosent, mens indekstallet for 
elektrisk kraft var uendret. For de andre grup- 

Fig. 40, 

per som viste fall var nedgangen betraktelig 
mindre, Ira 1 til 3 prosent. 

Indekstallet for matvarer steg i samme tids- 
rom 6 prosent. En mer detaijert gruppering av 
matvarene viser at det ogsâ her er store varia- 
sjoner i prisendringene. Margarin og matfett 
okte om lag 40 prosent i pris, mjølk og mjslke- 
produkter om lag 19 prosent, kjøtt og kjøtt- 

Tabell 101. Engrosprisindeks. Varegrupper. (1952 = 100).' 

Alle kvartalsindekser er beregnet pa grunniag av mãnedsindekser med desimal. 

a) , 

1. b 

',bO ; . ! a) " 
Q dCO a) O 

' 6 '6 ' 
a)O. bc. e6 5 L.'a) a).' '' a) -' O çr. 

1953 99 103 100 99 97 96 98 97 100 98 
1954 101 108 100 101 98 96 100 96 99 96 
1955 103 109 100 106 101 95 102 100 102 96 
1956 108 115 106 112 110 105 107 103 105 95 
1957 112 118 109 115 128 112 109 107 106 96 
1957. 1. kvartal 112 119 108 114 129 112 110 107 106 96 

2. >> 112 118 109 117 131 113 111 107 107 96 
3. >> 111 116 109 116 125 113 108 107 107 97 
4. >> 111 118 109 115 126 110 108 106 106 97 

1958. 1. kvartal 110 118 109 114 113 103 109 105 105 97 
2. >> 110 121 109 113 108 98 110 104 105 97 
3. >> 110 123 110 113 107 94 106 104 105 96 
September 111 125 110 113 107 94 106 103 105 96 

Prosentvis endring: 
3. kv. 1957-3. kv. 1958 0,9 6,0 0,9 2,6-14,4-16,8 1,9 2,8 1,9 1,0 
Sept. 1957sept. 1958 - 6,8 0,9 2,6-15,1-16,8 1,9 3,7 0,9 1,0 



varer og flesk om lag 11 prosent, mens sukker 
og sukkervarer falt 18 prosent og kaffe om lag 
11 prosent. 

En gruppering av varene etter deres anven- 
delse viser at konsumvarer under ett har steget 
om lag 4 prosent, mens ikke-varige produk- 
sjonsmidler har falt om lag 4 prosent fra 3. 
kvartal 1957 til 3. kvartal i âr. Stigningen for 
konsumvarer kan i sin heihet tilskrives mat- 
varene, mens det forholdsvis store fallet i ikke- 
varige produksjonsmidler stort sett skyldtes 
nedgang i prisene pa brensel og brenseloije og 
oljer og fett. 

Engrosprismaterialet er ogsâ gruppert pa 
innenlandske varer og importerte varer. Varer 
som har gjennomgátt en produksjonsprosess 
her i landet er registrert som innenlandske. 
Som det gâr fram av tabell 102 har den sterke 
nedgang i prisene pa importerte varer i 1958 
brakt indeksen for disse varer ned til noenlunde 
samme nivâ som i 1952, mens de innenlandske 
varene l 14 prosent høyere. 

Levekostnadene 
Levekostnadene viste en jamn stignirig i be- 

gynnelsen av 1957. Indekstallet steg fra 150 i 
januar til 153 i april (1949 = 100) og holdt 

Fig. 41. 

Tabell 102. Engrosprisindeks. Grupper etter varenes anvendelse og fordeling pa norskproduserte og 
importert,e Darer. (195 = 100). 

seg sâ omtrent uendret âret ut. I 1958 steg leve- 
kostnadsindeksen fram til september, da den var 
oppe i 163. Indeksen falt i oktober til 162 og var 
uendret i november. Stigningen fra 3. kvartal 

,,r nor.4rodLsert 
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Konsumvarer 
Maskiner 
og trans- 

Ikke-varige produksjonsmidler 
Norsk- 
produ- mpor 

varer I alt Matvarer 
B gge- 

I alt materi- 
aler 

Brensel, 
bio1jeog 

kraft 

Andre P?. 
midler 

1953 101 104 100 98 102 97 97 99 100 
1954 105 111 99 99 100 98 99 101 100 
1955 105 112 102 102 102 101 103 104 101 
1956 109 117 105 109 106 110 109 109 106 
1957 110 117 106 114 113 128 112 112 112 
1957. 1. kv. 111 118 106 114 108 130 113 111 114 

2. s 111 119 107 114 114 132 112 112 114 
3. >> 109 114 107 114 115 127 112 111 111 
4. >> 110 117 106 113 114 127 111 112 110 

1958. 1. kv. 110 117 105 110 114 114 110 112 104 
2. > 113 124 105 109 114 108 109 112 102 
3. >> 113 125 105 109 114 108 109 113 101 
Sept. 114 126 105 110 114 108 110 114 100 

Prosentvis 
endring: 

3. kv. 1957- 
3. kv. 1958 3,7 9,6 1,9 4,4 0,9 15,0 2,7 1,8 9,0 

Sept. 1957- 
sept. 1958 3,6 9,6 0,9 3,5 0,9 15,0 1,8 1,8 9,9 
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1957 til 3. kvartal 1958 utgjorde 6,6 prosent. 
For hele 1958 under ett, ligger indekstallet vel 
5 prosent heyere enn tallet for 1957. 

Av tabefl 103 gâr det fram at stigningen fra 
3. kvartal 1957 til 3. kvartal 1958 var sterst 
for matvarer. Fra september 1957 til september 
1958 var stigningen over 15 prosent. I tabell 104 
er gitt en oppstilling over stigningen for de 
enkelte matvaregrupper. Størst stigning viser 

Tabell 104. Prisindeks for matvarer. (1949 = 100.) 

gruppen poteter, grennsaker, frukt og br med 
over 24 prosent fra 3. kvartal 1957 til 3. kvartal 
1958. Indekstallet for denne gruppe là imid- 
lertid svrt lavt i 1957. Vi ma helt tilbake til 
1951 for a finne tilsvarende lavt indekstall for 
denne àrstid. Prisene de siste màneder i 1958 
var imidlertid stort sett noe lavere enn i de 
tilsvarende màneder 1957. 

Indekstaflet for gruppen mjølk, smør, mar- 

I alt Mat- 
varer 

Drikke- 
varer 

og 
tobakk 

Kull, 
koks, ved 
og petro- 

leum 

Gass og 
elek- 

trisitet 
Kies- 
varer Husleie Andre 

utgifter 

1953 136 148 124 147 105 138 108 129 
1954 142 160 123 147 109 139 114 132 
1955 143 159 122 160 115 138 120 134 
1956 148 167 133 189 116 138 124 138 
1957 152 167 137 198 125 144 130 144 
1957 1. kvartal 151 167 135 200 121 141 125 143 

2. 153 170 137 200 125 144 127 144 
3. >> 152 166 137 196 126 145 133 144 
4. 153 167 138 195 127 146 133 145 

1958 1. kvartal 155 168 138 193 127 147 134 148 
2. 159 180 138 190 127 147 136 149 
3. >> 162 187 138 187 127 147 139 150 
September 163 190 138 187 128 147 139 150 

Prosentvis endring: 
3. kv. 1957-3. kv. 1958 6,6 12,7 0,7 4,6 0,8 1,4 4,5 4,2 
sept. 1957-sept. 1958 7,2 15,2 - 4,1 0,8 1,4 4,5 3,4 

Kjøtt Fisk 
Mjelk, 
smer, Poteter, 

grønn- Mjel, 
Bred 

og Kolo- Andre 
I alt kjott- 

varer 
Flesk og 

fiske- 
varer 

marga- 
nfl, 

ost og 
egg 

saker, 
frukt 
og br 

gtyn 
m. v. 

andre 
baker- 
varer 

nial- 
varer 

mat- 
varer 

1953 148 182 191 142 128 122 126 140 229 155 
1954 160 207 211 147 133 127 128 149 264 176 
1955 159 196 192 153 140 136 128 155 230 171 
1956 167 194 184 160 154 137 142 172 237 181 
1957 167 198 212 168 150 121 147 177 253 190 
1957. 1. kvartal 167 199 206 165 154 115 147 179 255 189 

2. >> 170 198 211 167 157 120 150 179 258 191 
3. 166 199 216 168 146 119 146 176 249 190 
4. > 167 196 216 173 145 129 146 176 249 191 

1958. 1. kvartal 168 201 219 174 142 136 146 176 250 192 
2. 180 203 221 175 167 148 148 179 254 197 
3. >> 187 222 233 177 177 147 159 188 253 200 
September 190 223 233 179 193 129 164 191 249 203 

Prosentvis endring: 
3. kv. 1957-3. kv. 1958 . 12,7 11,6 7,9 5,4 21,2 23,5 8,9 6,8 1,6 5,3 
sept. 1957sept. 1958 15,2 11,5 7,9 5,3 32,2 10,3 12,3 8,5 - 6,8 
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Tabell 103. Indekstafl for levekostnader. (1949 = 100 ) 



Fig. 42. 

garin, ost og egg steg med over 21 prosent Ira 
3. kvartal 1957 til 3. kvartal 1958 og hele 32 
prosent fra september 1957 til september 1958. 
En vesentlig del av stigningen i denne gruppe 
skyldtes reduksjon av pristilskottene. Mjølke- 
prisen gikk av den grunn opp med i alt 
19 øre pr. liter, 10 øre fra 1. april og 9 øre fra 
1. september. Samtidig med subsidiereduksjonen 
i september steg mjølkeprisen 9 øre pa grunn 
av jordbruksavtalen og 1 øre pa grunn av øking 
i detaljavansen. Alt i alt er saledes mjølkeprisen 
steget 29 øre pr. liter i 1958. Subsidiene ble 
ogsâ redusert pa fløte og smør den 1. april. 
Prisen pa 20 prosent fløte steg da med kr. 1, 
pr. liter, 35 prosent flote med kr. 1,75 pr. liter 
og smør med kr. 1,25 pr. kg. I siste halvdel 
av mars ble subsidiene pa margarin fjernet. 
Prisen steg da fra kr. 2,30 til kr. 3,15 pr. kg. 
Prisen pa ost og smør gikk dessuten opp i be- 
gynnelsen av juni pa grunn av økte detalj- 
avanser. Osteprisen steg igjeri 1.- september, 
brunosten med kr. 2,05 og hvitost med kr. 2,10 
pr. kg. Av denne stigningen skrev kr. 1,50 seg 
fra subsidiereduksjon, og kr. 0,55 skrev seg fra 
jordbruksavtalen. 

Indekstallet for kjett og kjøttvarer steg 12,7 
prosent fra 3. kvartal 1957 til 3. kvartal 1958. 
Om lag 5 prosent skyldtes subsidiereduksjon 
og 1 prosent øking i detaljavansen. Fleske- 
prisene er steget noe mindre, om lag 8 prosent. 

Gruppeindeksene for mjel, gryn m. v. og for 
brød og andre bakervarer steg henholdsvis 8,9 
og 6,8 prosent fra 3. kvartal 1957 til 3. kvartal 
1958. Storstedelen av denne stigningen kan ogsà 

7 - økonomisk utsyn. 
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tilskrives subsidiereduksjon fra 1. august. Det 
har dessuten vrt noe øking i detaljavansen. 

Kolonialvarer er den gruppe av matvarer som 
sett under ett var mest prisstabil i 1958. Ved 
ârsskiftet 1957-58 gikk sukkerprisen ned 10 øre 
pr. kg pa grunn av fall i importprisen. Siden 
har prisen falt ytterligere 5 øre pr. kg. Subsidiene 
pa kaffe ble fjernet fra 20. mars. Prisen steg 
da kr. 0,35 pr. kg i utsalg. I slutten av juli 
ble prisen satt ned med kr. 1,30 pr. kg som 
folge av lavere importpriser. 

Utgiftene til husleie er steget 4,5 prosent. 
Vel en tredjedel av deane oppgangen skyldtes 
stigning i vann- og renovasjonsutgifter i Oslo. 
Resten skyldtes vesentlig okt antall av nye 
<<dyrere> leiligheter. Gruppen andre utgifter>> 
er steget 4,2 prosent. Vel en tredjedel av denne 
stigningen kommer av økte utgifter til syke- 
trygd, reiser, telefon, porto og telegrammer. 
Indekstallet for bekledning har stâtt uforandret 
siden februar. Fra 3. kvartal 1957 til 3. kvartal 
1958 var stigningen likevel 1,4 prosent. Kull, 
koks, ved og petroleum er den eneste gruppe i 
levekostnadsberegningene som falt siste ár. 
Deane gruppen teller imidlertid relativt lite i 
det forbruksgrunnlag indeksen bygger pa. 

Stigningen i den totale levekostnadsindeks 
fra september 1957 til september 1958 var 11,2 
poeng. Av dette skyldtes hele 8,7 poeng stig- 
ning for matvarer. Urn lag halvparten av dette 
kom av stigningen pa mjolk, smør og ost. 
Stigningen pa kjøtt, kjøttvarer og flesk utgjorde 
1,5 poeng, og poteter, gronnsaker, frukt og br 
0,8 poeng. Av stigningen ellers skyldtes 1,7 poeng 
gruppen <<andre utgiftep>. Okingen i husleie har 
trukket indeksen opp 0,6 poeng og prisstig- 
ningen pa beldedning 0,3. Fallet i indeksen for 
kull, koks, ved og petroleum utgjorde 0,1 poeng. 
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Kjott og kjøttvarer 1,31 
Flesk 0,20 
Fisk og fiskevarer 0,23 
Mjolk, smor, margarin, ost 

og egg 5,27 
Av dette: Mjolk, smør og ost 4,25 

Margarin 0,78 
Egg 0,24 

Poteter, gronnsaker, frukt og 
br 0,82 

Mjøl, gryn m. v 0,18 
Brød og andre bakervarer 0,51 
Kolonialvarer 
Matvarer ellers 0,22 

Matvarer i alt 8,74 
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Byrâet beregner ogsâ en levekostriadsindeks 
hvor omsetningsavgiften og andre indirekte 
skatter med unntak av toll er trukket fra for- 
bruksprisene. Forbruksgrunnlaget er det samme 
som for den offisielle levekostnadsindeks. Siden 
1949 er indekstallet uten indirekte skatter 4 
poeng mindre enn nat disse skatter tas med. 

Prspolitikk og prisregul,ering. 

Retningslinjene for kontroll- og regulerings- 
virksomheten i 1958 etter <<Prisloven> ble fast- 
satt ved Kongelig resolusjon av 10. januar 1958. 
De nye retningslinjer felger stort sett de tid- 
ligere av 11. januar 1957. Prisreguleringsmyn- 
dighetenes arbeid ble ogsâ i 1958 vesentlig lagt 
pa kontroll med de private konkurranseregu- 
leringer og storbedrifter. 

Ved by av 28. mars 1958 ble gitt bestem- 
melser om opprettelse av et nytt organ, Statens 
pristilsyn>>, som skal overta de gjøremál som 
tidligere hat hørt under Statens pris- og rasjo- 
neringsinspeksjon og Prisdirektoratets distrikts- 
kontor. Loven tràdte i kraft 1. juli. 

De midlertidige forbud met forhøyelse av 
konkurranseregulerte priser og avanser som ble 
fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon 
av 23. mars 1956 er butt opphevet fra 1. mai 
1958. Prisdirektoratet hat samtidig fâtt full- 
makt til a gi srregler om forhândskontroll 
med forhøyelser av konkurranseregulerte priser 
og avanser for varer eller ytelser sam blir be- 

traktet som viktige for det alminnelige pris- og 
kostnadsnivâ. De fleste endringer av konkur- 
ranseregulerte priser og avanser blir meldt til 
prismyndighetene frivillig. I de tilfelle det ikke 
er oppnádd avtale om frivihig melding, hat Pris- 
direktoratet som regel nyttet sin fullmakt. 

Forbudet mot bindende og veiledende kollek- 
tive leverandørreguleringer og mot bindende 
individuelle leverandorreguleringer trâdte ogsä 
i kraft Ira 1. mai 1958. Prisdirektoratet kan gi 
dispensasjon Ira forbudet nâr sr1ige hensyn 
gjør det nødvendig og det anses forenlig med 
almene interesser. Slik dispensasjon er gitt i 
en rekke tilfelle. Prismyndighetene arbeider 
ogsâ med regler for kontroll med de horisontale 
prisregulerende avtaJer. 

De spesielle prisbestemmelser sam gjelder na 
knytter seg for største delen enten til varer 
som direkte eller indirekte er subsidiert eller til 
varer og ytelser som byggeartikier, byggevirk- 
somhet, transportvirksomhet og mineraloijer. 

I løpet av aret er en rekke reguleringsbestem- 
melser ellers blitt opphevet. I forbindelse med 
den kraftige stigning pa mineraboljeprodukter 
sam følge av Suez-krisen, ble det innført en 
prisutjamningsordning. Denne utjamningsord- 
ningen ble opphevet Ira 1. januar 1958. Tid- 
ligere var maksimalprisene pa cellulose og tre- 
masse lavere enn prisene pa verdensmarkedet. 
Etter hvert som prisene ute falt, ble forskjellen 
mindre. Maksimalprisene pa cellulose kunne 
derfor oppheves 1. februar og pa tremasse fra 
1. juli. Maksimalprisene for teglverksprodukter 
og takstein og murstein av sement ble opp- 
hevet Ira 21. mai. 

I oktober 1954 ble prisreguleringen f or tomte- 

Bept. Des. 
1957 1957 

Mars 
1958 

Juni Sept. 
1958 1958 

Levekostnads- 
indeks for 
funksjomerer 
i høyere inn- 
tektsklasser . 145 146 148 151 153 

Levekostnads- 
indeks for in- 
dustriarbei- 
derfamilier .. 152 153 158 162 183 

Levekostnads- 
indeks for ar- 
beiderfamilier 
uten indirekte 
skatter 148 149 150 155 158 

Levekostnads- 
indeks for at- 
beiderfamilier 152 153 155 159 162 

Drikkevarer og tobakk 0,03 
Lys og brensel: 

Kull, koks, ved og pe- 
troleum 0,12 
Gass og elektrisitet. 0,01 

Bekiedning 0,26 
Husleie 0,56 
Andre utgifter 1,68 

I alt 11,16 

Den offisielle levekostuadsindeks bygger pa 
forbrukssammensetningen hos arbeiderfamilier 
i byer og industristeder for tidsrommet oktober 
1951september 1952. Den kan derfor ikke 
uten videre tas som representativ for andre 
befolkningsgrupper. Byrâet beregner imidlertid 
ogsá, for siste màned i hvert kvartal, en leve- 
kostnadsindeks pa grunniag av en forbruks- 
undersøkelse i 1952-53 blant funksjonrer i 
høyere inntektsklasser. Matvarene spiller rela- 
tivt mindre rolle i dette forbruksgrunnlaget. 
Denne indeksen viste derfor i 1958 mindre stig- 
ning enn indeksen for arbeiderfamilier. Fra Sep- 

tember 1957 til september 1958 var stigningen 
5,5 present, mens den var 7,2 prosent for ar- 
beiderfamilier 

1957 1957 1958 1958 1958 
3. kv. 4, kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 



arealer opphevet. Etter den tid har det mange 
steder vrt en relativt stor prisstigning. Regje- 
ringen f ant derfor a matte føre inn nye midler- 
tidige forskrifter for omsetning og bortfeste av 
tomtearealer. Disse forskrifter gjelder fra 1. sep- 
tember 1958. 

Det er inngâtt fly jordbruksavtale for tids- 
rommet 1. juli 1958 til 30. juni 1961. Etter 
denne avtalen ble maksimalprisene pa konsum- 
mjølk til forhandler satt opp med 8 øre pr. liter 
og ost gjennomsnittlig med 50 øre pr. kg fra 
1. september. Disse prisforhøyelser førte til en 
stigning i levekostnadsindeksen pa 1,2 poeng. 
Det ble fastsatt visse gjennomsnittspriser pa 
kjøtt, flesk og egg. Disse priser ligger 4-5 pro- 
sent høyere enn prisene foregáende âr. Jord- 
bruksorganisasjonene har pátatt seg gjennom 
markedsregulerende tiltak og prisnoteringer 
a holde de faktiske gjennomsnittsprisene pa elier 
under de avtalte priser. Dersom prisene pa noen 
av varene ligger over 10 prosent høyere enn de 
avtaite gjennomsnittspriser (15 prosent høyere 
for egg) ved to etterfølgende ukenoteringer, vii 
det bli gitt høve til import. For poteter, frukt, 
bar, levende planter og plantedeler er det gjen- 
nomført en liknende ordning. En viss del av 
äret skal importen av disse varer vre fri. For 
resten av aret skal det fastsettes ukenoteringer, 
som bygger pa prisene i treârsperioden 1955- 
1957 med tillegg av 8 prosent. Ved fastsettelsen 
av denne normalpris skal det ogsà tas hensyn 
til avlingsforholdene i innevrende ar. Dersom 
ukenoteringene i to etterfølgende uker over- 
stiger normalprisen med mer enn 12 prosent, 
vil det bli adgang til import. I høstmanedene 
1958 har kjøttprisene ligget pa eller i overkant 
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av de avtalte gjennomsnittspriser. Egg la over 
gjennomsnittsprisene tidlig pa høsten, men er 
senere falt. En del av de vegetabilske jordbruks- 
produkter har for enkelte uker ogsa ligget lavere 
enn normalprisen, mens noen fá varer for enkelte 
uker har ligget over den øvre prisgrense. Neden- 
for er gjengitt engrosprisindeksen for kjøtt, 
flesk, egg, poteter og grønnsaker for august- 
oktober 1955-1958 (1952 = 100). 

1955 1956 1957 1958 
aug.- aug.- aug.- aug.- 
okt. okt. okt. okt. 

I iøpet av det siste aret har detaljomsetnings. 
leddet bedret avansesatsene sine pa en rekke 
varer. Satsene er srlig hevet for varer med 
lavest avanse, først og fremst landbruksvarer 
og losvektvarene. I noe større utstrekning enn 
før er det gjennomført prosentberegning av 
avansen i stedet for beregning i øre pr. enhet. 
For en rekke varer som tidligere hadde to pris- 
soner, er den laveste prissone sløyfet. Dette 
gjelder f. eks. for smør og ost. Den samlede 
avanseøking i detaljomsetningsleddet i 1958 ut- 
gjorde vel 0,9 poeng i levekostnadsindeksen. 

Tabell 105. Utbetalte pristiL9kott over statsregnska pet' (kap. 1166) og Prisdirektoratets fond. Mill. kr. 

1 Pristilskott fra kap. 1166 til Prlsdirektoratets fond er lkke tatt med under kap. 1166. (Ca. 12 miii. kr. 
i 1956-57) 2 Bi. a. ved. 2 de senere âr har bi. a. tiiskottene til kaffe og sukker vrt betait over 
Prisdirektoratets fond. Prisreguleringsfondet for tømmer og kubb er ikke med. 

1953 54 1954-55 1955-56 1956-57 1957-58 

Kunstgjedsel 40 40 35 26 26 
Kraftfôr og fettstoffer 69 115 101 51 96 
Brødmjøl 120 104 113 120 144 
Mjølk og mjølkeprodukter 254 266 322 369 450 
Kjett og flesk 5 6 20 17 27 
Annet 27 1 2 1 0 
I alt statsregnskapets kapitel 1166 495 532 593 584 743 
Prisdirektoratets fond3 101 136 ' 112 188 149 

I alt 596 668 705 772 892 

Kjøtt 108 108 116 125 
Flesk 102 99 106 115 
Egg 98 105 109 108 
Poteter og 

grønnsaker 133 72 80 97 
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For budsjettàret 1957-58 var dêt pa stats- 
budsjettet opprinnelig fort opp en bevilgning 
pa 580 miii. kr. til subsidier. Dersom alle sub- 
sidieordninger som gjaldt ved begynnelsen av 
1958 skulle butt staende, yule det ha gatt med 
vel 800 mill. kr. I mars ble det gitt en tilleggs- 
beviigning pa 200 miii. kr. I statsbudsjettet 
for 1958-59 ble det sã fort opp 500 mill. kr. 
eller om lag 300 mill. kr. mindre enn for áret 
1957-58. Denne subsidiereduksjon førte til en 
stigning i levekostnadsindeksen pa vel 5 poeng. 

Pa grunn av fall i importprisene pa sukker, 
falt subsidierie pa sukker bort i slutten av 1957. 
Resten av subsidiene pa kaffe ble tatt bort 
20. mars 1958, samtidig som subsidiene pa 
margarin ble fjernet. Margarin hadde da vrt 
subsidiert siden februar 1956 og kaffen siden 
juli samme ár. Fra 1. april ble subsidiene pa 
konsummjøik, flote, smør, kondensert mjolk og 
torrmjøik redusert. Subsidiereduksjonene 20. 
mars og 1. april bevirket en stigning i levekost- 
nadsindeksen pa tiisammen 2,5 poeng. For bud- 
sjettaret 1957-58 var reduksjonen beregnet til 
27 miii. kr. og for budsjettáret 1958-59 til 
om lag 158 mill. kr. 

Fra 21. juli 1958 ble subsidiene pa storfekjott 
pa 50 øre pr. kg tatt bort. Disse subsidiene var 
blitt gitt siden november 1956 - etter leverings- 
stoppen - og utgjorde for budsjettáret 1957-58 
om lag 20 mill. kr. Maksimalprisen pa mjøi og 
gryn ble ogsa satt opp fra 1. august pa grunn 
av subsidiereduksjon. Resten av den planlagte 
subsidiereduksjon pa mjolk og ost ble sa gjen- 
nomfort fra 1. september. Samtidig steg disse 
varer pa grunn av jordbruksavtalen. Denne 
andre etappe av subsidiereduksjonen førte til 
2,6 poengs stigning i levekostnadsindeksen. For 
budsjettaret 1958-59 vil disse subsidiereduk- 
sjoner beløpe seg til 138 mill. kr. 

Tabell 105 viser utbetalte subsidier over stats- 
regnskapets kapitel 1166 og Prisdirektoratets 
fond. I 1957-58 ble det i alt betalt Ut 892 
miii. kr. i pristiiskott, eller 120 mill. kr. mer 
enn i 1956-57. Tilskottene til mjolk og mjolke- 
produkter okte med 81 mill. kr. og til kraftfâr 
og fettstoffer med 45 mill. kr. Av pristilskottene 
til kraftfôr og fettstoffer er 53 miii. kr. tilskott 
til margarin. Tilsvarende utgift i 1956-57 var 
4 mill. kr. Tilskottene til brødmjol steg 24 mill. 
kr. og til kjott og flesk 10 mill kr. Stigningen 
i den siste post kommer av at storfekjott forst 
bie subsidiert fra slutten av november 1956. 
Om lag 7 miii. kr. av tilskottet til kjott og flesk 
er fraktutgifter. Utgiftene over Prisdirektoratets 
fond var 39 miii. kr. mindre enn for 1956-57. Av 
disse utbetalingene gikk om lag 32 mill. kr. 
til kaffe og sukker. 

Oppstillingen som følger gir en oversikt over 
de gjeldende pristilskott og detaijpriser for mjolk 
og mjølkeprodukter i september 1958. 

Tilskott i kr. 
ekskl. 

avanse og 
omsetnings- 

avgift 

Offentlige finanser. 

Den offentlige finanspolitikken er et av de 
virkemidler som det offentiige kan nytte for a 
fremme sine mal. Ethvert finanspolitisk tiltak, 
enten det vedrører inntekts- eller utgiftssiden, 
endrer de betingeiser som den private sektor 
ma tilpasse seg under. 

Hvorvidt finanspolitikken i en viss periode 
alt i alt virker kontraktivt elier ekspansivt, er 
et sporsmâ.l som det med var nâvrende viten 
er vanskelig a besvare. Derimot lar det seg 
gjøre a si om endringene i finanspolitikken fra 
et âr til det neste har trukket i kontraktiv 
eller ekspansiv retning. Vi vet at det offentliges 
kjop av varer og tjenester representerer en 
etterspørsel som kommer i tiuiegg til den private; 
en oking i det offentlige vare- og tjenesteforbruk 
vii derfor yirke ekspansivt. Videre kan vi ga 
ut fra at en oking i de offentiige skatteinn- 
tekter reduserer den private etterspørsel, orn enn 
ikke med samme beløp som skatten øker, og 
at offentiige inntektsoverføringer til private vii 
øke den private ettersporsel. Forskjellen mellom 
de ettersporseisreduserende innbetalinger tii det 
offentlige og de utbetalinger som direkte eller 
gjennom mottakernes disposisjoner virker tii a 
øke ettersporseien - hva vi kan kalle det 
offentlige <inntektsoverskott>> - kan derfor tas 
som en grov indikator for hvordan finanspoii- 
tikken virker. 

Utvikiingen i de samiede offentlige inntekter 
og utgifter siden 1952 er vist grafisk i figur 43. 
Totalarealet representerer det offentliges inn- 
tekter, eksklusive nettostonader fra utiandet, 
men medregnet (feit A) skatter som er oppkrevd 
hos skattyterne uten ennâ a vre inntektsfort 
i stat- og kommuneregnskapene, dvs. okingen 
i innestende hos skatteoppkrevere og arbeids- 
givere. Inntektsoverskottet er det prikkede areal 
overst i figuren. 

Figuren etteriater iiten tvil om at finanspoli- 
tikken fra og med 1957 har vrt betydeiig mer 
kontraktiv enn i de rirmest foregáende ãrene. 
Det er en merkbar oppgang i inntektsover- 
skottet fra 1956 til 1957, og det synes noksà 
klart at vi her har a gjore med en av de faktorer 
som har bidratt til fallet i totalettersporselen 
i 1957 og 1958. 

Helmjølk 1 0,92 0,24 
Fløte, 35 pet. >> 7,95 1,88 
Meierismor kg 10,20 4,43 
Geitmysost G. 35 >) 8,80 1,73 
Gaudaost F. 45 8,80 1,64 

Mengde- Deta1jpr1 
enhet i kr. 



8 

7 

6 

5 

2 

OP/i-n/I/ge à,e*er 09 (1/9/P/er 
Il//fiorcIep krvner 

4 K1NG/ D(HOL'/EN hVS S477t 1° 
OPPKCVCR( OG AP800SG4'fJ?( 

9 9 

8 

6 

-5 
4 

Q(w 8'UK .4V VAR OG TJcHrSrrR 

0 a 
/952 /953 /954 1.95.5 /9.56 /957 /958 

Fig. 43, 

Det beste inntrykk av bevegelsen fra àr til âr 
far vi ved a uttrykke inntektsoverskottet som 
prosent av bruttonasjonalprocluktet. Vi far da 
følgende taliserie: 

Som vi ser, svarte økingen i inntektsover- 
skottet i 1957 fra de foregâende ârene til over 
1 prosent av bruttonasjonalproduktet. I beløp 
representerer dette ca. 400 miii. kr. Det var 
s&ledes en kraftig tilstramning av finanspo- 
litikken som fant sted. De foreløpige anslag 
for 1958, som ma bli usikre fordi beholdningene 
hos skatteoppkrevere og arbeidsgivere er van- 
skelige a anslâ, tyder ikke pa at bildet ble 
endret vesentlig det siste ret. 

Folgende oppstilling tillater et mer detaijert 
studium av utviklingen (alle tall i mill. kr.): 

Som vi ser, kan den strammere finanspoli- 
tikken siden 1957 i sin heihet føres tilbake pa 
overgangen til skatt av ârets inntekt og den 
sterke skjerping av inntektsbeskatningen som 
dette førte med seg. Fra 1956 til 1957 steg de 
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etterspørselsreduserende innbetalinger til det 
offentlige med ikke mindre cnn 1 170 mill. kr., 
eller fra 24,3 til 26,5 prosent av bruttonasjonal- 
produktet. Ogsa de offentlige utgiftene steg, 
men her var stigningen mye svakere. De offent- 
lige utgifter har i de senere ar stort sett variert 
mellom 21,5-23,0 prosent av bruttonasjonal- 
produktet. 

I 1958 nâdde de etterspørselsreduserende inn- 
betalinger til det off entlige et rekordnivá pa 
ca. 27,5 prosent av bruttonasjonalproduktet 
etter foreløpige oppgaver. Dette tallet er like 
mye bestemt av fallet i produksjonen som av 
sterre skatteinngang. For a belyse utviklingen 
fra 1957 til 1958 er derfor de absolutte tallene 
bedre skikket cnn prosenttallene. I absolutte 
tall var økingen i de etterspsrselsreduserende 
innbetalinger til det offentlige Ca. 260 mill. kr. 
Dette er mindre cnn økingen i de offentlige 
utgifter til varer og tjenester, som er beregnet 
til Ca. 310 mill. kr. Inntektsoverføringene til 
private var omtrent uforandret fra áret før. Sett 
i sammenheng viser disse taliene at finanspoli- 
tikken i 1958 var noe mindre kontraktiv enn 
àret før. Likevel var den - pa tross av de 
tiltak som ble truffet i ats løp for a mot- 
virke arbeidsløysa - betydelig strammere cnn 
i àrne 1953-1956. Usikkerhetsmarginen pa 
tallene for 1958 er imidlertid betydelig. 

Det som er sagt ovenf or om utviklingen Ira 
1956 til 1957 avviker pa viktige punkter fra 
det bildet som ble tegnet i forrige ârs økonomisk 
utsyn. Dc anslag som den gang ble gjort over 
inriestâende skatter ved àrets utgang hos skatte- 
oppkrevere og arbeidsgivere, var en god del for 
lave, og dette førte til at økingen i det offerit- 
lige inntektsoverskott ogsà ble for lavt ansiátt. 
Feilen gâr igjen i den totalvurdering av 1957 
som ble gitt i Sluttordet, idet det ná er pa det 
rene at finanspolitikkens betydning for etter- 
spsrselssvikten i annet halvàr 1957 ma ha vrt 
storre enn vi regnet med da økonomisk utsyn 
over áret 1957 ble skrevet. 

Inntekts- og formuesskatt. 

Spesielle forhoid ved den nyc betaiingsord- 
ningen gjør det nødvendig a skille mellom skatter 
innbetalt fra publikum og skatter inntektsført 
i offentlige regnskaper. Innbetalingene fra pu- 
blikum kan deles i tre komponenter, etterskotts- 
skatter fra seiskaper og institusjoner, løpende 
innbetalinger fra skattytere under forskottsord- 
ningen og nettoinnbetalinger i sammenheng 
med korrigeringsoppgjoret for forskottsordnin- 
gen foregáende âr. 

Etterskottsskattene til staten og koramunene 
har butt innbetalt etter stort sett de samme 
skattesatser i 1958 som i 1957. Fra og med lik- 
ningen for inntektsaret 1957 er det innført nyc 

1956 1957 1958 

Skatter m. v. 7 189 8 362 8 618 
Off. utgifter til: 

Varer og tjenester 3 672 4 005 4 318 
Overf. til private 2 741 3 178 3 169 

Off. inntektsoverskott 776 1 179 1 131 

1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
4,5 2,6 2,1 2,6 2,6 3,7 3,6 
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regler som gir adgang til raskere avskrivning 
(apnings- og tilleggsavskrivninger). Apningsav- 
skrivningene gjeider for skip, fly og større in- 

dustrielle anlegg (den delen av nyanlegget 
som overstiger 0,5 mill. kr. i verdi) og gir 
adgang til a utgiftsføre inntil 25 prosent av 
kostprisen over en femârsperiode. Tilieggs- 
avskrivningene gjeider for de fleste andre drifts- 
midler og gir adgang til a utgiftsfere inntil 
10 prosent av kostprisen over en femársperiode. 
De nye bestemmeisene har hatt virkning for 
skatteinnbetalingene fra og med annet halvâr 
1958. 

De iøpende innbetalinger fra skattytere under 
forskottsordningen blir dels bestemt av tabell- 
efler prosenttrekk i lønnsinntekt og deis av 
utskrevet forskottsskatt for annen inntekt. De 
skattesatser som lâ til grunn for forskottsordnin- 
gen i 1958, var stort sett de samme som i 1957. 
Om likningskontorenes praksis ellers er for- 
andret, er det vanskelig a bedømme. Satsene 
ved statsskattelikningen var uforandret fra 1957 
til 1958. Det har heller ikke skjedd noen srlige 
endringer i kommunenes vaig av reduksjons- 
tabeli og skattere. Det har foregâtt en viss 
overgang til bedre reduksjonstabell, men pa 
den annen side er det ogsá enkelte kommuner 
som har gâtt over til høyere skattere. 

I løpet av sommeren og hesten 1958 ble uk- 
ningen for inntektsâret 1957 avsluttet, og slutt- 
oppgjøret av forskottsordningen for 1957 tok til. 
I de fleste kommuner utgjorde bade restskatt 
og for meget innbetalt skatt store belep, men 
etter de opplysninger som foreligger, var det 
totalt innbetalt for lite i forhoid til liknings- 
resultatene. Tilbakebetalingene ble foretatt i 
siste halvâr 1958, men en del av restskattene 
blir antakelig ferst innbetalt i 1959 (det er 
adgang til a in innbetaiingerj av restskatt skje 
ved trekk i lenn). Tilbakebetalingene til skatt- 
yterne og innbetalingene av restskatt i siste 
halvâr 1958 har sannsynligvis vrt omtrent like 

store og har derfor ikke hatt srlig virkning 
pa skatteinnbetalingene for 1958 sett i forhoid 
til 1957. 

Etter de beregninger som er foretatt, har 
publikum i alt innbetait 4 370 miii. kr. i inn- 
tekts- og formuesskatter i 1958, dvs. 7 prosent 
mer enn i 1957 (se tabeli 106). Arsaken til 
stigningen er ekte inntekter og dermed økte 
skatter. 

Under den nye betalingsordningen behever 
ikke det som publikum har innbetalt i skatt 
a svare til det som er inntektsført i statens og 
kommunenes regnskaper. Differansen bestàr av 
endringer i arbeidsgivernes og skatteoppkre- 
vernes beholdninger (ved en eking i behold- 
ningene vii publikum ha innbetalt mer enn det 
er inntektsført og omvendt ved en nedgang i 

behoidningene). Av tabell 106 framgár at det 
var en øking i behoidningene for 1957 pa 460 
mill. kr. Skatteoppkrevernes behoidninger ved 
utgangen av 1957 besto i det vesentlige av den 
margin som skatteoppkreverne holdt t Ibake i 

siste halvár 1957. Marginen skuile brukes til 
dekning av tilbakebetalingene etterat likningen 
forelâ. Arbeidsgivernes behoidninger besto i 

trukket skatt som enda ikke var innbetalt til 
skatteoppkreverne. Det meste av dette var 
skattetrekk for november og desember, som 
ferst forfalt til innbetaling i januar 1958. 
Resten var skatt som skulle ha vrt innbetalt 
i 1957. (Som felge av tvungne og frivillige 
trekkordmnger var det ogsâ under det tidligere 
betaiingssystem innestâende belep hos arbeids- 
giverne. Det foreligger ikke oppgaver over slike 
beholthiinger, men det er rimelig a anta at de 
var meget smâ i forhold til behoidningene ved 
utgangen av 1957.) 

Det er vanskeiig a anslá endringene i behold- 
ningene for 1958. Ved utgangen av 1957 satt 
skatteoppkreverne med margin bare for siste 
halvâr 1957, mens det i 1958 er holdt tilbake 
margin for hele 1958. P den annen side var 

Tabell 106. Innbetalle og inntektsferte inntekts- og formuesskatter. Mill. kr. 

1956 1957* 1958* 

A. Innbetalt av publikum 3 376 4 071 4 370 
B. Nettoendring i arbeidsgivernes og skatteoppkrevernes 

behoidninger - 460 50 

C. Inntektsført i statens og kommunenes regnskaper 
i alt (AB) 3 376 3 611 4 320 

1. Inntekts- og formuesskatt til staten 1 162 1 271 1 494 
2. Inntekts- og formuesskatt til kommunene 1 954 2 056 2 480 
3. Alderstrygd- og krigspensjoneringsavgift 260 284 346 



marginen for 1957 ikke tilstrekkelig til a dekke 
tilbakebetalingene i siste halvâr 1958, og i 
mange kommuner var det nødvendig a bruke 
ogsá av marginen for 1958. Hvor store behold- 
finger arbeidsgiverne sitter med ved utgangen 
av 1958 er det vanskelig a si noe om. En har 
grovt anslâtt endringen i skatteoppkrevernes og 
arbeidsgivernes behoidninger til 50 mill. kr. for 
1958. 

Da beholdningsøkingen er atskillig større i 
1957 enn i 1958, er stigningen i de beløp som 
er inntektsført i statens og kommunenes regn- 
skaper, større fra 1957 til 1958 enn for de belop 
som er innbetalt av publikum. Etter de bereg- 
finger som er foretatt, er det i alt inntektsført 
4 320 miii. kr. i 1958 (Se tabell 106). Dette er 
en øking pa 20 prosent i forhold til 1957. 

Inntekts- og formuesskatt til staten er økt 
med 18 prosent, inntekts- og formuesskatt til 
kommunene med 20 prosent og alderstrygd- og 
krigspensjoneringsavgift med 22 prosent. De 
løpende innbetalinger under forskottsordningen 
blir fordelt pa stat, kommune og fondene 
(alderstrygd- og krigspensjoneringsfondet) i 
samme forhold som ved siste likning. Denne 
fordelingen er foreløpig og blir korrigert nâr 
likningsresultatene er ferdig. Etter de opplys- 
ninger som foreligger over likningsresultatene 
for inntektsâret 1957, er utliknet statsskatt økt 
mer i forhold til siste likning (likningen for inn- 
tektsaret 1955) enn kommuneskattene og alders- 
trygd- og krigspensjoneringsavgiften. Dette 
betyr at ved den korrigerte fordelingen som 
er foretatt høsten 1958, vil staten f skatte- 
inntekter som tas fra kommuneskattene og 
alderstrygd- og krigspensjoneringsavgif ten. Dette 
skulle i og for seg føre til økte statsskatter 
for 1958 i forhold til de andre skattene. Men 
pa den annen side har de beløp som er inntekts- 
ført i statens og kommunenes regnskaper under 
forskottsordningen, økt mer fra 1957 til 1958 
enn etterskottsskatten. Dette skyldes som nevnt 
ovenfor for en stor del at betydelige beløp av 
innbetalingen under forskottsordningen i 1957 
la hos arbeidsgivere og skatteoppkrevere ved 
utgangen av âret. Kommuneskattene og alders- 
trygd- og krigspensjoneringsavgiften teller rela- 
tivt meget under forskottsordningen, mens 
statsskattene teller relativt meget under etter- 
skottsskatten. 

Statens finanser. 
Under omtalen av statens finanser nedenfor 

er tatt med ikke bare inn- og utbetalinger over 
statens budsjettregnskap, men ogsä inn- og 
utbetalinger over statens forskotts- og deposita- 
konti, krigsskadetrygdene, statsregnskapets, 
Kirkedepartementets og Prisdirektoratets fond 
og de sosiale trygder. Dessuten er nettoinn- 
tekter og utgifter for Norsk Tipping A/S in- 
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kludert. For statens finansforvaltning i denne 
forstand er det i tabeil 107 gitt en oversikt 
over inntekter og utgifter etter art. Tallene for 
1957 og 1958 er foreiøpige. 

U t g if t e n e . Bruttoinvesteringen i sivil 
konsumkapitai (nettoinvesteringen + kapital- 
slitet) økte med 14 prosent i 1958. En del av 
økingen skyldtes lønnstillegg for statens arbei- 
dere, men det var ogsá øking i realverditaliene, 
srlig for investering i veier. Posten <<Bruk av 
varer og tjenester til sivile konsumformäl økte 
med 9 prosent. Mesteparten av økingen skyldtes 
iønnstilegg. Tallene for <<Bruk av varer og tje- 
nester til forsvarsformál i tabell 107 omfatter 
de iøpende utgifter til forsvaret og utgifter til 
militre bygge- og anleggsarbeider med fradrag 
av nettotilskottet under infrastrukturprogram- 
met og forsvarets salg av varer og tjenester. 
Leveransene under Det militre hjelpeprogram 
er ikke tatt med. Realverditallene for forsvaret 
økte ikke. 

Alt i alt var det ingen reell øking i statens 
konsumutgifter, men en reell øking pa om lag 
10 prosent i statens bruttoinvestering i konsum- 
kapital. 

Tabell 108 viser en foruiàlsgruppering av 
statens samlede utgifter til varer og tjenester, 
dvs. bruttoinvestering og løpende forbruk. I 
denne tabellen er ikke statens inntekter ved 
saig av varer og tjenester trukket fra. Trekker 
en disse inntektene fra, kommer en fram tii 
summen av de fire første utgiftspostene i 
tabeli 107. 

De samlede inntektsoverføringer til private 
og kommuner i 1958 (herunder renteutgifter og 
subsidier) var litt mindre enn i 1957. Subsidiene 
steg med om lag 230 mill. kr. i 1957, men gikk ned 
med am lag 170 mill. kr. i 1958. Det var srlig 
subsidiene over Prisdirektoratets fond sam viste 
nedgang. Subsidiene over Prisdirektoratets fond 
er vesentlig utjamningstilskott, og nedgangen 
hang sammen med en tiisvarende reduksjon i 
inntektene. Subsidier beviiget over statsbud- 
sjettet yiste ogsâ nedgang. Den store omleg- 
gingen av subsidieordningen i 1958 fikk bare 
virkning for siste halvpart av .ret. Se eilers 
avsnittet am Priser og levekostnader for en 
nrmere omtale av subsidiepolitikken. 

De sosiale trygder økte sine utbetalinger med 
20 prosent i 1957 og 8 prosent i 1958. I 1957 
økte srlig utbetalingene fra syketrygden. Dette 
skyldtes bade økte kurpengesatser, økt syke- 
lighet (bl. a. Asiasyken) og at syketrygden fra 
2. juli 1956 bie gjort tvungen for alle. I 1958 
økte utbetalingene Ira arbeidsleysetrygden 
etter foreløpige anslag, med hele 50 prosent, 
ellers var økingen jamt fordelt pa alle trygde- 
ordninger. Okingen i overferinger til kommuner 
i 1958 skyidtes større utgifter til alderstrygd, 
barnetrygd og skolevesen. 



Tabell 107. Nasjonaløkonomi8k gruppering av staten.s inntekter og utgifter. Mill. kr. 

1 Inntekter ved saig av varer og tjenester er trukket fra 
2 Herunder ogsá kapitaltilskott til private, som nedskrivnrngsbidrag o. 1. 

Inklusive nettokjop av fast eiendom og agiotap (netto). 

1956 1957' 1958' 

Bud- And- Bud- And- 
s Bud- And- 

re:dir lalt regn: stats dir. lalt regm5rdfr. iait 
pe per per per 

Inntekter 
Renter 158 39 4 32 233 189 40 4 34 267 209 40 4 38 291 
Eksjeutbytte og overskott pa forretningsdrift - 96 4 - - - 92 - 116 4 - - - 112 - 133 4 - - - 129 
Direkte skatter 1 487 6 - - 1 493 1 630 5 - - 1 635 1 915 5 - - 1 920 
[ndirekte skatter 3 120 57 142 1 3 320 3 502 56 150 - 3 708 3 499 56 69 - 3 624 
Frygdepremier. - - - 599 599 - - - 676 676 - - - 722 722 
Dverføringer fra kommuner 41 54 - 87 182 44 73 - 96 213 52 75 - 104 231 
Btønader fra utlandet . - 8 - - 8 - 4 - - 4 - 4 - - 4 

alt 4 710 168 146 719 5 743 5 249 182 154 806 6 391 5 542 184 73 864 6 663 
Utgifter 
ettoinvestering I sivil konsuinkapital 154 23 - - 177 179 22 - - 201 217 22 - - 239 

Beregnet kapitaislit pa konsumkapital 140 6 - - 146 159 6 - - 165 174 6 - - 180 
Bruk av varer og tjnester til sivile konsumformâl' 697 18 1 44 760 742 18 1 46 807 808 18 1 54 881 
Bruk av varer og tjenester til forsvarsformâP 933 - - - 933 1 004 - - - 1 004 1 021 - - - 1 021 
Renteutgifter (vesentlig av statsgjelden) 268 2 - - 270 282 2 - - 284 291 2 - - 293 
ubsidier2 958 16 119 - 1 093 1 085 16 221 - 1 322 1 028 16 106 - 1 150 

lindre overføringer til private 87 8 - 690 785 80 8 - 827 915 88 8 - 895 991 
Jverføringer til kommuner 685 89 - - 774 790 84 - - 874 842 84 - - 926 
tønader til utlandet 12 8 - - 20 16 4 - - 20 16 4 - - 20 

Korreksjon: Netto overføringer avgitt til (+) eller mot- 
tatt fra () andre statssektorer 133 - 45 - 21 - 67 0 202 - 58 - 35 - 109 0 122 13 - 9 - 126 0 

a1do: Netto fordringsoking3. 643 43 47 52 785 710 80 - 33 42 799 935 11 - 25 41 962 
Av dette kapitalutlegg ved statens anlegg og 

bedrifter 274 - - - 274 359 - - - 359 400 - - - 400 

[alt 4 710 168 146 719 5 743 5 249 182 15t 806 6 391 5 542 184 73 864 6 663 



Tabellen omfatter bruttoinvestering I offentlig konsumkapital og løpende bruk av varer og tjenester. 
Inntekter ved saig av varer og tjenester er ikke fert til fradrag, heller ikke nettotilskottet under infra- 
strukturprogrammet 

TabeIl 109. De statlige skatteinntekter. Mill. kr. 

1953 1954 1955 1956 1957* 1958* 

Administrasjon 197 203 210 243 256 276 
Forsvar 1 021 1 160 1 035 986 1 061 1 081 
Rettspleie og politi 123 134 142 156 167 175 
Kirker og religiøse formal 13 12 14 20 23 26 
Undervisning 146 156 163 203 223 241 
Helsevern 73 80 84 99 110 118 
Sosiale formal 54 59 55 67 70 80 
Veier 167 191 209 253 263 309 
Andre trafikkformál 41 48 49 53 72 74 
Annet 75 80 100 104 121 143 

I alt 1 910 2 123 2 061 2 184 2 366 2 523 

Statens bruk av varer og tjenester i pro- 
sent av bruttonasjonalproduktet 8,4 8,6 7,8 7,4 7,5 8,0 

Do. ekskl. bruk av varer og tjenester til 
forsvarsforrnàl 3,9 3,9 3,9 4,1 4,1 4,6 

1953 1954 1955 1956 1957 1958* 

Skatter og andre ytelser fra private, i alt 3 960 4 047 4 321 4 813 5 343 5 544 

Direkte skatter 1 325 1 251 1 331 1 493 1 635 1 920 

Ordiniere inntekts- og formuesskatter 
(inki. renteskatt) 1 120 1 037 1 059 1 162 1 271 1 494 

Alderstrygd- og krigspensjoneringsavgift 139 163 209 260 284 346 
Krigsskadeavgift og verneskatt 1 - - - - - 
Engangsskatt pa formuesstigning 24 3 1 1 - - 
Avgifter pa konsumgoder 13 16 31 36 46 46 
Axveavgift 17 18 22 26 26 26 
Bøter og inndragninger 8 8 6 6 5 5 
Andre direkte skatter 3 6 3 2 3 3 

Indirekte skatter 2 635 2 796 2 990 3 320 3 708 3 624 

Toll 306 365 343 363 408 400 
Alminnelig omsetningsavgift 1 140 1 244 1 375 1 515 1 746 1 760 
Spesielle omsetnings- og produksjonsav- 

gifter 1 035 1 070 1 130 1 243 1 423 1 350 
Inntekt av lotteri og totalisatorspill m. v. 30 38 48 57 59 60 
Eksportavgifter o. 1. 108 62 75 117 47 29 
Krigsskadeutlikn. pa bygninger og løsøre 1 - - - - - 
Andre indirekte skatter 15 17 19 25 25 25 
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Tabell 108. Formâlsgruppering av statens bruk av varer og tjenester.' Mill. icr. 
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I n n t e k t e n e . De samlede inntektene 
steg iangt mindre i 1958 enn âret før. Arsaken 
var svikt i inntekten av indirekte skatter. Disse 
gikk ned for første gang siden 1953. (Se tabell 
109). Avgiftene over Prisdirektoratets fond gikk 
ned med om lag 80 miii. kr. Omsetningsavgiften 
innbrakte omtrent det samme som i 1957, idet 
stigningen i prisniváet bie oppveid av nedgang 
i omsetningsvoiumet. Det var heller ingen øking 
i de store avgiftene pa alkohol og tobakk. Den 
relativt sterke økingen i direkte skatter er for- 
kiart foran. 

De offentlige utgiftene økte noe mindre enn 
inntektene fm 1957 tii 1958, slik at statens netto 
fordringsøking i 1958 var om lag 160 miii. kr. større 
enn âret før. Tas det hensyn til utestãende 
skattetrekk hos arbeidsgivere og skatteopp- 
krevere, var fordringsøkingen praktisk tait den 
samme begge ãr. 

Begrepet netto fordringsøking svarer ikke heit 
til det som i inniedningen tii dette avsnittet 
ble kalt <inntektsoverskott>>. Forskjelien mellom 
de to begrepene ligger i stønader til og fra ut- 
landet. Trekker vi nettostønader fra utiandet 
fra netto fordringsøking i tabeli 107, kommer 
vi fram tii tailet for statens <cinntektsoverskotb>. 
I tabeil 107 gàr det fram hvor mye staten 
brukte av netto fordringsøkingen til investering 
i statens anlegg og bedrifter. Dessuten bie for- 
dringsøkingen brukt til avdrag pa ian, utiân, 
kjøp av verdipapirer, kjøp av fast eiendom og 
dekning av agiotap. Resten, sammen med 
kapitalinntektene og opptak av ian, skulie vise 
økingen i statens kontantbehoidning. Disse 
postene er ikke spesifisert i tabelien. 

En tabeil pa side *14 i tabellverket viser bud- 
sjettregnskapets nettoutgifter og skatteinntekter 
fordelt etter formal. I utgiftsgruppene er fra- 
tmukket alie inntekter som ikke har karakteren 
av skatteinnbetaiinger. 

Tabell 110. Staten. ldnegjeld.' Mill. kr. 

1 Omfatter ikke gjeldsbevls til Den internasjo- 
nale bank, Det mtemnasjonale pengefond og inne- 
stãende mdler tilhørende forskjellige fond. 

Statsgjeiden var ved utgangen av budsjett- 
àret 1957-58 pa i alt 7 763 miii. kr. Av dette 
var 1 512 miii. kr. tatt opp uteniands, 4 808 
miii. kr. var faste inneniandske lan, 93 miii. kr. 
statskasseveksier og 1 350 mill. km. kontoiân. 
I iøpet av budsjettâret ble den utenlandske 
statsgjelden nedbetait med 141 miii. kr. og den 
innenlandske med 694 miii. kr., i alt 835 miii. km. 

Av dette var 539 miii. km. avdrag pa den faste 
statsgjeiden. Samtidig bie det tatt opp nye 
statslán uteniands for 59 miii. km. og inneniands 
for 890 miii. kr., i alt 949 miii. kr. 

De pengepoiitiske virkninger av statens lane- 
politikk em omtait i avsnittet om ePenge- og 
kredittmarkedet>>. 

Kommunenes finan.ser. 

I denne oversikten over kommunenes finanser 
er det bare tatt med tall for kommunekassene, 
idet de inntektsgivende bedriftene (kommunale 
elektrisitetsverk, sykehus m. v.) er hoidt utenfor. 
Tabeii 111 visem en nasjonaiøkonomisk gruppe- 
ring av kommunekassenes inntekter og utgiftem 
for ãrene 1955 tii 1958. 

I n n t e k t e n e. Kommunekassenes sam- 
iede inntektem i 1958 er ansiâtt tii nr 3,4 miiii- 
arder kroner, dvs. en stigning pa ye! 475 miil. kr. 
eller over 16 prosent fra âret før. De direkte 
skattene er omtait i et eget avsnitt. 

Ser en bort fra skattene, er overføringene fra 
staten den stømste inntektsposten for kommune- 
kassene. Disse overføringene omfatter bi. a. 
statens tiiskott til skoier og veivesen, statens 
andel av utgiftene til aiders- og barnetrygden 
og tiiskottene fra Skattefordelingsfondet tii 
vanskeiig stiite kommuner. For 1958 er over- 
føringene fra staten ansiâtt tii 926 mill. kr., 
og av dette er om iag 73 miii. kr. tiiskott tii 
skatteutjamning. 

U t g if t e n e. Kommunai- og arbeidsde- 
partementet har oppfordret kommunene tii a 
begrense investeringsvirksomheten. Bruttoinves- 
teringen i kommunai konsumkapital (offentiige 
arbeider, skoiem m. v.) som em ansiátt tii 766 
miii. kr. i 1958, visem likevei en øking pa om 
lag 7 pmosent fma ámet før. En del av stigningen 
skyldes økte iønninger, men det ham ogsâ vrt 
en stigning i investeringsvoiumet. 

Av kommunekassenes utgifter tii iøpende 
bruk av varem og tjenester em om lag to tredje- 
deier iønningem tii kommunaie tjenestemenn ved 
skoier, administmasjori m. v. 11958 utgjomde kom- 
munenes bruk av varer og tjenestem til konsum- 
formai i ait vei 1,2 miiiiarder kronem, dvs. en 
øking pa 11 pmosent fra 1957. Denne stigningen 
skyides for en vesentiig dei at iønningene er økt. 

Overføringene tii pmivate em anslâtt til vei 
1 miiiiamd kroner i 1958, dvs. en stigning pa 
9 prosent fra aret før. Disse overføringene om- 

Opp- 
tatt 

uten- 
iands 

Opptatt innenlands 

I alt Faste Stats- 
kasse- 
veksler 

Andre 
midler- 
tidige 
lan 

31/12-55 1 764 3 644 175 844 6 427 
30/ 6-56 1 723 4 429 217 862 7 231 
31/12-56 1 676 4 485 208 974 7 343 
30/ 6-57 1 594 4 782 258 1 015 7 649 
31/12-57 1 564 4 685 203 1 177 7 629 
30/ 6-58 1 512 4 808 93 1 350 7 763 



1 Eksklusive alderstrygdavgift. 
2 Inntekter ved saig av varer og tjenester er trukket fra. 

Inklusive kapitaltilskott til private. 
Inklusive nettokjøp av fast eiendom. 

fatter bi. a. det totale beløp for alders- og 
barnetrygden, idet disse trygder inntil utgangen 
av 1958 ble betait ut gjennom kommunene. 

En beregning av kommunekassenes <dnntekts- 
overskott>> etter de samme definisjoner som 
loran er brukt for staten, viser et overskott pa 
103 miii. kr. i 1958, mot et underskott pa 96 
mill. kr. âret før. Beregningen av inntektsover- 
skottet for disse to âr er usikre. 

I tabeilverket pa side *14 er det gitt entabeil 
over kommunekassenes nettoutgifter gruppert 
etter formal. 

Gjeld og kontantbeholdning m.v. 
Byrâets telling av kommunenes finansieile 
aktiva og passiva pr. 30. juni omfatter bade 
kommunekassene og de kommunale og felies- 
kommunale bedriftene. De foreløpige resultater 
av tellingen pr. 30. juni 1958 viser at kommu- 
nenes samlede lânegjeld utad (ekskl. forvalt- 
ningsgjelden) pa dette tidspunkt utgjorde om 
lag 2 750 miii. kr. mot vel 2 400 miii. kr. pr. 
30. juni 1957, dvs. en stigning pa vel 300 
mill. kr. i budsjettâret 1957-58. Av lane- 
gjelden var vel 1 070 miii. kr. tatt opp av 
kommunekasser og iánefond, mens om lag 
1 680 miii. kr. var tatt opp av kommunale og 
feileskommunale bedrifter. Stigningen for disse 
to grupper av iántakere var henhoisvis 112 
mill. kr. og 238 mill. kr. 

Kommunenes behoidninger av kontanter, 
bankinnskott og verdipapirer var anslâtt til 
1 900 mill. kr. pr. 30. juni 1958, dvs. en øking 
pa nesten 250 miii. kr. i budsjettáret 1957-58. 
Ày disse behoidninger hadde kommunekasser 
og iânefond ye! 1 600 mill. kr., mens kommunale 
og felleskommunale bedrifter hadde nesten 300 
miii. kr. økingen i behoidningerie i 1957-58 
falier i sin heihet pa kommunekassene og skyldes 
stigning i bankinnskott. 

Kommunenes samiede garantiansvar var pr. 
30. juni 1958 om lag 1 850 mill. kr., dvs. en 
stigning pa 126 miii. kr. i 1957-58. Av garanti- 
ansvaret gjaldt 1 189 mill. kr. Husbanken og 
262 miii. kr. Smâbruk- og Bustadbanken. 
økingen i garantiansvaret overfor disse to 
banker var i det samme tidsrom henhoidsvis 
108 miii. kr. og 17 miii. kr. 

Penge. og kreditLmarkedet. 

Pengepolitikken. 

Penge- og kredittpoiitikken har i de senere ar 
hatt som realøkonomisk mái a begrense inves- 
teringsaktiviteten. Det var spesielt presset pa 
utenriksøkonomien og pa pris- og iønnsnivâet 
som gjorde det ønskeiig a redusere etterspør- 

1955 1956 1957* 1958* 

Inntekter 
Renteinntekter 15 19 20 19 
Overskott av kommunaie bedrLter - 106 - 129 - 137 - 146 
Direkte skatter' 1 824 1 984 2 097 2 525 
Indirekte skatter 46 47 50 56 
Overføringer fra staten 660 774 874 926 

I alt 2 439 2 695 2 904 3 380 

Utgifter 
Nettoinvestering i kommunal konsumkapital 439 473 481 517 
Beregnet kapitaislit pa kommunal konsumkapitai 184 211 237 249 
Bruk av varer og tjenester til sivile konsumformâi' 828 966 1 107 1 228 
Bruk av varer og tjenester tii sivilforsvaret2 5 6 3 3 
Renteutgifter 13 15 18 21 
Subsidier3 63 71 77 83 
Andre overføringer til private 712 792 864 945 
Overføringer til staten' 154 182 213 231 
Saido: Netto fordringsøking4 41 - 21 - 96 103 

I ait 2 439 2 695 2 904 3 380 
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Tabell 111. Nasjonaløkonomisk gruppering av kmmunekassenes inntekter og utgifter. kr. 



selen etter varer og tjenester. For a nà dette 
mal har penge- og kredittpolitikken i første 
rekke tatt sikte pa a skjre ned den kreditt- 
finansierte del av etterspørselen ved a begrense 
kapitaltilførselen fra kredittsystemet og obliga- 
sjonsmarkedet. 

De stagnasjons- og nedgangstendenser i den 
økonomiske utvikling som begynte a gjøre seg 
gjeldende i 1957, førte ikke til noen vesentlig 
endring i málsettingen for pengepolitikken Den 
ramme som nasjonalbudsjettet for 1958 fastla 
for kredittpolitikken, fulgte sâledes stort sett 
de samme linjer som i 1957. Hensynet til be- 
talingsbalansen og prisutvikiingen var fortsatt 
motiveringen for en relativt stram politikk. 
Etter hvert som nedgangstendensene ble mer 
markerte, ble det imidlertid gjennomført spesi- 
elle tiltak som pa enkeite punkter gjorde poli- 
tikken mindre kontraktiv. I det følgende er det 
gitt en kort oversikt over de viktigste offentlige 
bestemmelser og tiltak som hadde betydning 
for utviklingen pa penge- og kredittnmrkedet 
i 1958. 

1. Den sàkalte <desemberavtale> av 1955 som 
bl. a. ga retningslinjer for forretnings- og spare- 
bankenes kredittvirksomhet i 1956 og 1957, ble 
gjort gjeldende ogsà for 1958. Hovedtrekkene 
i avtalen gikk ut pa at utlânene fra forretnings- 
bankene samlet og fra sparebankene for den 
enkelte bank ikke burde vre høyere i 1958 
enn de var i 1957. Visse unntak var gjort for 
spesielle lãnetyper, og dessuten ble det regnet 
med at sparebankenes pantelán kunne øke en 
del selv om det ved bevilgning av slike lan 
ogsa skufle vises den største aktsomhet. Bestem- 
melsene gikk videre ut pa at bevilgede kasse- 
kreditter ikke burde øke i 1958. Spesielt for 
forretningsbankene innebar denne avtale en 
betydelig skjerping av utlánspolitikken i forhold 
til 1957, da utlânene økte med 180 miii. kr. 
og bevilget kassekreditt med 230 mill. kr. Ày- 
talen forutsatte ellers at sparebankene skulle 
plasere minst 50 prosent av innskottsøkingen 
i stats- og statsgaranterte obiigasjoner, mens 
forretningsbankene skulle medvirke ved opptak 
av kortsiktige statsian. 

Det ble uttrykkelig uttalt i brev av 15. januar 
1958 fra Norges Bank til landets forretnings- 
og sparebanker at retningsiinjene skulle tas opp 
til revision hvis den økonomiske utvikiing gjorde 
dette ønskelig. Etter drøftinger i Samarbeids- 
nemnda sommeren 1958, ble retningslinjene i 
et nytt brev av 27. august Ira Norges Bank 
til bankene justert pa et par punkter. Bankene 
fikk adgang til a vise imøtekommenhet ved 
kreditter til finansiering av lageropplegg for 
norskproduserte varer hvis avsetningsvanskene 
skyldtes konjunktur- eller sesongmessige for- 
hold av midlertidig karakter. Videre fikk ban- 
kene adgang til a yte kreditter til finansiering 

av eksport hvis eksporten bare kunne finne sted 
pa kredittbasis Begge disse lempninger tok 
sikte pa a hindre at den sesongmessige ledighet 
i vinterhaivret skulle bli forsterket av produk- 
sjonsinnskrenkninger som skyldtes svikt i etter- 
sporselen. Rundskrivet understreket eller at 
kredittrestriksjonene var rettet mot investe- 
ringsvirksomheten, og at de ikke tok sikte pa 
a begrense ordinre kreditter som var nød- 
vendige for den løpende produksjon. Endelig 
ble det innskjerpet at bankene matte vise den 
største aktpagivenhet nâr det gjaldt a kreve 
avd.rag hos debitor med økonomisk evne til a 
betale, og at bankene i minst mulig utstrek- 
ning skuile delta i finansiering av skipskjøp i 
utiandet. 

Den avtale som i 1955 kom i stand meilom 
Finansdepartementet og livsforsikringsselska- 
pene, og som gjaidt arene 1956 og 1957, ble 
uten srlige endringer giort gjeldende ogsá for 
1958. Avtalen gikk ut pa at livsforsikringssel- 
skapene i 1958 skulle foreta ny-tegninger i stats- 
lan for 110 mill. kr., og selskapenes behold- 
finger av stats- og statsgaranterte obligasjoner 
skulle øke med minst 90 mill. kr. 

Avtalen med livsforsikringsseiskapene og den 
del av avtalen med bankene som gjaldt plasering 
i statslân, hadde begge et dobbeit formal. pa 
den ene side skulle kredittytingen til staten 
suge opp en del av de likvider som bie betalt 
inn til bankene og livsforsikringsselskapene 
blant annet i form av innskott og forsikrings- 
premier, for derved a redusere deres evne til 
a yte andre utlân Pa den andre side skulie 
avtalene sikre staten de nødvendige midler tii 
finansiering av statsb ankenes virksomhet. 

Statsbankenes budsjetter for nye utlan ble 
for 1958 satt noe ned i forhoid tii âret før 
(558 mill. kr. mot 584 miii. kr. i 1957). Det 
var spesielt Husbanken, Kommunalbanken og 
Fiskarbanken som fikk strammet sine bud- 
sjetter. I iøpet av I ørste haivar ble imidlertid 
budsjettene for Kommunalbanken, Industri- 
banken og Bustadbanken hevet en del (46 mill. 
kr.). økingen ma sees som et tiltak for a holde 
oppe sysselsettingen i vinterhalváret. 

Fram til utgangen av tredje kvartal 1958 
var det etter rentelovens § 3 godkjent nye 
ihendehaverobligasjonslàn til et noe høyere 
beløp enn i samme periode ret før (432 mot 
345 mill. kr. i 1957). For et par iântakergrupper, 
realkredittforeningene og skipsfinansieringsinsti- 
tuttene, fastsettes det arlige kvoter for emisjon 
av obligasjoner, mens lanesøknadene fra de andre 
lantakergruppene vurderes individuelt uten at 
det pa forhand fastsettes noe bestemt ârlig 
belop. 

Innbetalingsterminene for etterskottsskat- 
ten ble lagt om fra og med budsjettaret 1958- 
59. I det foregâende budsjettar forfalt etter- 
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skottsskatten to ganger i âret (1. september og 
1. mars). Da de betydelige overføringer til det 
offentlige fordelt pa to terminer førte til store 
og generende svingninger i bankenes likvide 
behoidninger, gikk en over til fire terminer 
(15. september, 15. november, 15. mars og 
15. mai). Dette vir de samme terminer som 
gjaldt for forskottsskatten. 

Midler btnd1agt dels i forbindelse med en- 
gangsskatten og dels i forbindelse med skatte- 
frie avsetninger ble frigjort med virkning fra 
1. september 1958. Belepet, som for en vesentlig 
del besto av innskott i bankene og for en mindre 
del av 4 prosent statsobligasjoner av 1955, Ut- 
gjorde rundt 300 mill. kr. Frigjøringen hadde 
til formal a bedre nringslivets likviditet for 
derved a stimulere aktiviteten. 

Rentepolitikken har ikke gjennomgàtt 
vesentlige endringer etter at Norges Bank hevet 
diskontoen fra 2,5 til 3,5 prosent i 1955. Selv 
om Norges Banks diskonto har vrt holdt 
konstant, har det likevel vrt foretatt visse 
justeringer av andre rentesatser. Den nominefle 
rente pa langsiktige statsobligasjoner som i 1955 
ble satt til 4 prosent, har etter hvert økt. I 
forbindelse med láneavtalen med livsforsikrings- 
seiskapene ble det säledes i 1958 tatt opp et 
langsiktig 5 prosent statslân. Det ble imidlertid 
uttrykkelig forutsatt at denne justering ikke 
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matte føre til at bankene og forsikringsselska- 
pene hevet pantelánsrenten. For de obligasjons- 
lan Finansdepartementet godkjenner, ble en til- 
svarende oppjustering av rentevilkãrene godtatt. 

I forbindelse med omposteringen av okku- 
pasjonskontoen I første halvdel av 1958, ble 
den del av statens beholdning av stats- og stats- 
garanterte obligasjoner som var gàtt inn som 
del av engangsskatten, overfert til Norges Bank 
(vel 100 mill. kr.). Finansdepartementet fikk 
videre adgang til a overdra til Norges Bank 
spesielle kortsiktige serier statsobligasjoner for 
saig i markedet. Endelig overtok Norges Bank 
fra 1. juli 1958 oppkjøpet av statsobligasjoner 
i avdragsøyemed. Disse bestemmelser vii kunne 
gjere det mulig for Norges Bank a foreta en 
viss regulering av likviditeten ved markeds- 
operasjoner, pa samme tid som oppkjøpstrans- 
aksjonene bedre vil kunne samordnes med disse 
operasjoner for a oppnâ en hensiktsmessig lik- 
viditetsvirkning. 

I likhet med foregâende ar tok statens 
finanspolitikk ogsá i 1958 sikte pa a gi en kon- 
traktiv virkriing. Statsregnskapet for 1957-58 
ble gjort opp med et samlet underskott pa 
195 mill kr., mens budsjettet for 1958-59 for- 
utsetter et underskott pa 162 mill. kr. Avdrag 
pa statsgjelden pa henholdsvis 539 og 624 mill. 
kr. er da ført til utgift. 

Tabell 112. Likviditetsvirkningen av statens og Norges Banks virksomhet. 
Tilfarsel av likvider (inndragning -). Mill. kr. 

1957 1958 

1. 
kv. 

2. 
kv. 

3. 
kv. 

1.-3. 
kv. 

4. 
kv. 

1.-4. 
kv. 

1. 
kv. 

2. 
kv. 

3. 
kv. 

1.-3. 
kv. 

A. Staten. 
1. Likviditetstilførsel før lânetrans- 

aksjoner - 386 - 94 - 39 - 519 187 - 332 - 662 34 50 - 678 
i. Avdrag pa innenlandsk statsgjeld 51 61 41 153 151 304 37 174 30 241 
3. Ut1 til statsbanker 91 89 70 250 222 472 42 91 47 180 

1. Likviditetstilførsel før lâneopptak - 244 56 72 - 116 560 444 - 583 299 27 - 257 
5. Innenlandske laneopptak - 258 - 191 - 204 - 653 - 31 - 684 - 268 - 166 - 169 - 603 

3. Likviditetstilførsel i alt - 502 - 135 - 132 - 769 529 - 240 - 851 133 - 142 - 860 

B. Norges Bank. 
1. Nettovalutakjep fra andre enn 

staten 181 42 40 263 12 275 129 - 34 144 239 
. Norske verdipapirer 2 - 2 - 1 - 1 - 5 - 6 - 3 9 - 20 - 14 

3. Utlân - 13- 17- 11- 41 12- 29 1 5 4 10 
1. Bundne innskott - - 38 - 2 - 40 - - 40 45 9 2 56 

5. Likviditetstilførsel i alt 170 - 15 26 181 19 200 172 - 11 130 291 

C. Staten og Norges Bank. 
[Akviditetstilfersel i alt - 332 - 150 - 106 - 588 548 - 40 - 679 122 - 12 - 569 



Likviditetsutviklingen. 

Som følge av en relativt stram finanspolitikk 
førte statens virksomhet ogsá i 1958 til en 
betydelig inndragning av iikvide midler. I de 
tre første kvartaler 1958 utgjorde inndragningen 
hele 860 miii. kr., eller rundt 100 miii. kr. mer 
enn i tilsvarende periode âret før (se tabell 112). 
Statens løpende virksomhet (unntatt lànetran- 
saksjonene) ga et kontantoverskott pa 678 mill. 
kr., mens statens innenlandske làneopptak førte 
til en likviditetsinndragning pa ytterligere 603 
mill. kr. Avdragene pa den innenlandske stats- 
gjeld og statens lan til statsbankene virket i 
motsatt retning, idet disse transaksjoner til- 
førte markedet henhoidsvis 241 og 180 miii. kr. 

Norges Banks virksomhet tilførte ogsá i 1958 
markedet betydelige beløp i likvider. I de tre 
ferste kvartaier 1958 utgjorde nettotilførseien 
i alt 291 mill. kr., eller vel 100 mill. kr. mer 
enn i samme periode âret før. Det var spesielt 
bankens kjøp av valuta som skapte denne til- 
førsei av likvider. Vaiutatransaksjonene har nr 
sammenheng med landets utenriksøkonomiske 

stilling. I 1957, da driftsbalansen overfor ut- 
landet ga et mindre overskott, utgjorde bankens 
netto vaiutakjøp 275 mill. kr. Da underskottet 
pit driftsbalansen i de tre første kvartaler 1958 
utgjorde rundt 900 mill. kr., kunne en ventet 
et betydelig valutasaig fra Norges Bank. Ban- 
kens regnskaper viste imidlertid et netto valuta- 
kjøp pit 239 mill. kr. i denne periode, noe som 
skyldtes opplitningen i utiandet, spesielt i for- 
bindeise med skipsimporten. Likviditeten ble 
ellers økt med 66 mill. kr. ved frigjøring av 
bundne innskott og ved en mindre øking av 
Norges Banks utlitn. Et mindre beløp (14 mill. 
kr.) ble trukket inn ved saig av verdipapirer. 

Den samlede likviditetsvirkning av statens 
og Norges Banks virksomhet i de tre første 
kvartaier 1958 var en inndragning pa 569 miii. 
kr. Dette belop, som var litt lavere enn i til- 
svarende periode itret før, ma ventes it bli be- 
tydelig mindre for itret som heihet. Til sammen- 
likning kan nevnes at det i siste kvartal 1957 
bie til.fort markedet 548 miii. kr., slik at den 
samlede inndragning for hele itret ble redusert 
til 40 mill. kr. 

Tabell 113. IAkviditetsvirkningen av forretnings- og sparebankenes iyirksomhet. 
Tilforsel av likvider (inndragning ) Mill. kr. 

1957 1958 

1. 
kv. 

2. 
kv. 

3. 
kv. 

1.-3. 
kv. 

4. 
kv. 

1-4. 
kv. 

1. 
kv. 

2. 
kv. 

3. 
kv. 

1.-3. 
kv. 

1. utia 416 244 75 735-287 448 409 114 46 569 

a) Nringsliv og private 426 235 34 695 - 249 446 397 104 14 515 
b) Statsbanker - 10 9 41 40 - 38 2 12 10 32 54 

2. Ihendehaverobligasjoner 120 61 - 54 127 - 63 64 32 - 38 70 

a) Stats- cg statsgaranterte..,, 
b) Andre 

75 
45 

44 
17 

- 33 - 21 
86 
41 

- 45 
- 18 

41 
23 

43 - 11 
- 6 68 

6 - 30 
105 - 35 

3. Bevilget, ikke disponert kassekre- 
ditt - 19 1 104 86 54 140 82 74 81 73 

a) Bevilget 273 62 108 443 - 185 258 135 96 34 265 
b) - Disponert 292 61 4 357 - 239 118 217 22 47 192 

4. Netto valutakjop - 75 87 - 16 - 4 159 155 - 68 175 - 78 29 

5. Netto av andre transaksjoner - 37 - 77 - 115 - 229 36 - 193 - 17 - 95 - 197 - 309 

6. Likviditetstiiførsel i alt 405 316 - 6 715 - 101 614 274 268 - 110 432 

a) Innskott fra publikum 
b) Bevilget, ikke disponert kasse- 

kreditt 

238 

- 19 

168 

1 

- 211 

104 

195 

86 

317 

54 

512 - 168 

140 - 82 

262 - 221 

74 81 

- 127 

73 
c) Disponert av egne midier 186 147 101 434 - 472 - 38 524 - 68 30 486 

1. Kassebehoidning 46 - 6 - 11 29 - 61 - 32 52 - 18 15 49 
2. Folioinnskott i Norges Bank 316 28 - 17 327 365 - 38 415 - 56 19 378 
3. Statskasseveksler - 176 125 129 78 - 46 32 57 6 - 4 59 
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Likviditetsvirkningen av statens og Norges 
Banks virksomhet er avgjørende for bevegelsene 
i de andre sektorers samlede beholdninger av 
sedler, folioinnskott i Norges Bank og behold- 
ning av statskasseveksler. Fordelingen av disse 
beholdninger mellom forretnings- og spareban- 
kene pa den ene side og publikum pa den andre 
bestemmes derimot av bankenes disposisjoner 
i forbindelse med kredittvirksomheten og av 
publikums disposisjoner i forbindelse med bank- 
innskottene. Kredittvirksomheten gir dessuten 
bankene en selvstendig evne til a pâvirke publi- 
kums ljkviditet. I de tre første kvartaler 1958 
overførte sâledes bankene 432 miii. kr. netto i 
likvide midier til andre sektorer (se tabell 113). 
Av dette belop var 105 miii. kr. overforinger 
til det offentlige i forbindelse med netto kjøp 
av stats- og statsgaranterte obiigasjoner. Til 
sammenlikning kan nevnes at de tiisvarende 
tall for 1957 var henhoidsvis 715 og 86 mill. kr. 
Den sterke reduksjon i overføringene til publi- 
kum i 1958 skyidtes i første rekke en markert 
nedgang i utiânsokingen Denne sank nemlig 
fra 695 miii. kr. i de tre første kvartaler 1957 
til 515 mill. kr. i tilsvarende periode 1958. 
Dessuten reduserte bankene sine beholdninger 
av ihendehaverobligasjoner (ekskl. stats- og 
statsgaranterte obligasjoner) med 35 miii. kr., 
mot en stigning pa 41 mill. kr. âret for. I mot- 
satt retning virket bankenes valutakjøp, som 
utgjorde rundt 30 miii. kr. Som følge av den 
sesongmessige nedgang i utlânene i ârets siste 
máned, kan vi regne med en nettoinndragning 

Fig. 44. 

til bankene i 4. kvartal. Til sammenliknirig kan 
nevnes at inndragningen i 4. kvartal 1957 ut- 
gjorde vel 100 mill. kr., slik at likviditetstil- 
forselen for hele äret beløp seg til 614 mill. kr. 

Bankene finansierer sine kreditter deis ved 
midler som gar inn ved oking av innskottene 
og dels ved disponering av egne iikvide behold- 
finger. Innskottene som I de senere ár har vist 
en ubrutt stigning, sank relativt sterkt i de tre 
første kvartaier 1958. Trass i at kredittokingen 
var mindre enn i 1957, førte dette til en viss 
reduksjon i bankenes iikvide behoidninger (dvs. 
kassebeholdning, folioinnskott I Norges Bank 
og behoidning av statskasseveksler). Bevegel- 
sene i disse behoidninger er sterkt sesongbe- 
tinget, noe som klart framgár av fig. 44. Den 
meget sterke nedgang i mars 1958 skyldtes 
trekk pa bankinnskott og øking i utlán for a 
dekke de tre skatteterminer som forfalt denne 
mâneden (etterskottsskatt 1. mars, forskotts- 
skatt og forskottstrekk 15. mars). At nedgangen 
var svakere i 1957 kom av at skatten for de 
etterskottspliktige tidligere forf alt fire ganger 
i mot to ganger i budsjettáret 1957-58. 
Da en fra og med budsjettâret 1958-59 gikk 
tiibake tii den tidligere ordning med fire ter- 
miner, ble nedgangen i bankenes likvide be- 
hoidninger i september 1958 svakere enn áret 
for. Ved mânedens utgang ia beholdningene pa 
et litt lavere niva enn âret for og utgjorde i alt 
671 mill. kr. Ày dette beløp var 245 mill. kr. 
kassebehoidning, 86 mill. kr. statskasseveksler 
og 340 mill. kr. foiioinnskott i Norges Bank. 
I alt 241 mill. kr. av folioinnskottene var bundne 
reserver i Norges Bank. 

Bankenes likviditet viste ogsá i 1958 en mm- 
dre nedgang. De likvide beholdninger i prosent 
av innskott pa anfordring sank säledes fra 29,2 
prosent i september 1957 til 28,2 prosent i 

september 1958. De samme behoidninger i pro- 
sent av innskott fra andre enn banker sank i 

samme periode fra 5,8 til 5,6 prosent. Til sam- 
menlikning kan nevnes at de tilsvarende tall 
ved utgangen av 1939 var henhoidsvis 41 og 
2,9 prosent. Det er grunn til a anta at de likvide 
beholdninger nâ er brakt ned pa et slikt nivá 
at de betyr en viss begrensning i bankenes ut- 
lânsevne. 

Bevegelsene i publikums likvide behoidninger 
gjenspeiler den samlede virkning av statens, 
Norges Banks og forretnings- og sparebankenes 
virksomhet. En grafisk belysning av disse be- 
vegelser fra mâned til màned i 1957 og 1958 
er gitt i fig. 45. Som likvider er her regnet sedier 
og skillemynt, statskasseveksler, innskott pa 
postgiro og i Postsparebanken, innskott i forret- 
nings- og sparebankene, og bevilget, ikke dispo- 
nert kassekreditt i forretnings- og sparebanker. 
Folioinnskott i Norges Bank fra denne sektor 
er sa ubetydelige at de ikke er tatt med. De 
store sesongmessige svingninger skyldtes over- 
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Fig. 45. 

føringer til det offentlige i forbindelse med 
skatteterminene. Bevegelsene var sàledes spe- 
sielt framtredende for mànedene mars og Sep- 
tember. Beholdningene har i de siste àrene vist 
en relativt sterk stigning, som synes a ha stoppet 
opp i 1958. I de tre første kvartaler av àret 
sank sáledes beholdningene med 40 miii. kr., 
noe som skyldtes at overføringene fra bankene 
til publikum ikke var tilstrekkelige til a opp- 
veie inndragningen til staten og Norges Bank. 
I 1957 derimot var overføringene fra bankene 
større enn inndragningen til det offentlige, noe 
som førte til en øking i publikums beholdninger 
pa nr 200 mill. kr. i samme periode. For hele 
1957 utgjorde økingen hele 753 miii. kr. 

Tabell 114. Endring i publikums ii 

Bevegelsene i de enkelte typer av likvider 
er beskrevet nrmere i tabeil 114. Innenfor visse 
grenser er det sektoren selv som avgjør hvor- 
ledes likvidene fodeles pa de ymse kompo- 
nenter. For enkelte av plaseringene er det rent 
strukturelle og sedvanemessige forhold som er 
avgjorende. Dette gjelder f. eks. seddeibehold- 
fling og innskott pa postgiro, som stort sett 
gjenspeiler behovet for betalingsmidler. Bank- 
innskottene star imidlertid i en srstilling, idet 
disse for en sto" del er oppspavte midler som 
pa kort varsel kan gjøres om til betalingsmidler. 
Ved utgangen av september 1958 besto om lag 
to tredjedeler av publikums iikvide behold- 
finger av innskott i forretnings- og sparebankene 
(11 962 miii. kr.). Rundt en femtepart av inn- 
skottsmassen var innskott pa anfordring (2 373 
mill. kr.). Bevegelsene i denne delen av inn- 
skottsmassen er sterkt sesongbetinget (se fig. 
46). I første haivdel av 1958 l disse innskottene 
noe lavere cnn i 1957, men nivàet ved utgangen 
av september var om lag det samme i de to àr. 
Tidsinnskottene decimot viste i 1958 en noe 
annen utvikiing enn àret før. I de siste àrene 
har denne delen av innskottsmassen vrt sterkt 
stigende. økingen i de tre første kvartaler 1957 
utgjorde sàledes 217 mill. kr. I samme tidsrom 
i 1958 sank derimot tidsinnskottene med 62 
mill. kr. (se fig. 46). Ser en pa de to bank- 
grupper hver for seg, finner en at det var for- 
retningsbankene sm ble tappet for tidsinnskott. 
I sparebankene derimot fortsatte tidsinnskottene 
a stige, men langt svakere enn i 1957. Da det 
i første rekke er nringslivet som plaserer sine 
innskott i forretningsbankene, ligger det nr 
a anta at nedgangen er et uttrykk for en stram- 
mere likviditet i nringslivet. Den samme ten- 
dens har ogsà gjort seg gjeldende under tid- 
ligere tiistrammingsperioder. 

Publikums samlede likvide behoidninger, s3m 
ved utgangen av september 1958 utgjorde i alt 

ide behoidninger (nedgang ). Mill. kr. 
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4. 
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1.-4. 
kv. 

1. 
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2. 
kv. 

3. 
kv. 

1.-3. 
kv. 

1. Sedier og skillemynt - 247 69 56 - 234 173 - 61 - 188 36 - 7 - 159 
. Staskasseveksler - 26 25 - 12 - 13 - 10 - 23 - 3 7 - 7 - 3 

3. Innskott pa postgiro og i Post- 
sparebanken 94 67 - 3 158 27 185 53 129 - 6 176 

I. Inriskott i forretnings- og spare- 
banker 238 168-211 195 317 512-168 262-221-127 

5. Bevilget, ikke disponert kassekre- 
ditt - 19 1 104 86 54 140 - 82 74 81 73 

I alt 40 330 - 178 192 561 753 - 388 508 - 160 - 40 
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Fig. 46. 

Tabell 115. Ihendehaverobligasjonsqjelden og obligasjon,semisjoner. Mill. kr. 

8 - Okonomisk utsyn. 

Ihendehaver- 
obligasjonsgjelden 

18 291 mill. kr., viste en nedgang pa 0,2 prosent 
i de tre forste kvartaler av àret. Ti! sammen- 
likning kan nevnes at behoidningene i samme 
tidsrom I 1957 økte med 1,3 prosent. Disse 
bevegelser kan sammenholdes med en stigning 
i levekostnadsindeksen pa henholdsvis 6,5 og 
2 prosent i de samme perioder. Selv om sek- 
toren er svrt uensartet sammensatt, skulle 
disse tall avgjort tyde pa at publikums likvi- 
ditet i løpet av 1958 ble noe tilstrammet. 

Obligasjonsmarkedet. 

Den samlede norske ihendehaverobligasjons- 
gjeld ugjorde i alt 9 135 mill. kr. ved begyn- 
nelsen av 1958 (Se tabell 115). En mer detaljert 
beskrivelse av obligasjonsmassen er gitt i øko- 
nomisk utsyn for 1957, s. 119. 

I de tre første kvartaler av àret ble det pa 
det norske marked emittert ihendehaverobliga- 
sjoner for i alt 636 mill. kr., et beløp som là 
litt høyere enn emisjonene i samme periode 
àret før. Dessuten ble det emittert obligasjoner 
pa det utenlandske marked for i alt 248 mill. kr. 
Rundt to tredjeparter av de innenlandske lan 
ble emittert av staten (421 mill. kr), og en 
vesentlig del av disse ble tegnet i forbindelse 

Emisjoner 

2,9 

/n,i,ko# / i?rre/niuigs og 4rebo/4&' ft 
bo44 41ó/er kro,,e,t 

lërin4?, oorev,/.4&- Og 6ino,eo'er 

o-e 

9,9 

9,3 

2,9 

2,7 

...................... 

J PM 

Anforr/rrng 

A Mi 1 4 S ON 0 

957 

.-.......... / 

rJ,MrAIMJ JAS 

Lântakere 
pr. 1958 /i'12 1957 1958 

Norske 
kroner 

Uten- 
landsk 
valuta 

Norske 
kroner 

Uten 
landsk 
valuta 

Norske 
kroner 

Uten- 
landsk 
valuta 

1. Staten 4 032 595 427 421 125 
2. Kommuner 437 139 53 36 123 
3. Statsbanker 953 42 25 11 
4. Forretningsbanker 30 1 

5. Kredittforeninger o. 1 1 306 126 52 
6. Statsforetak 301 13 

a) Bergverk og industri 301 13 

7. Kommuneforetak 563 25 80 81 

a) Kraft- og vannforsyning 531 25 80 81 
b) Sjetransport 17 
c) Andre nringer 15 

8. Private foretak 597 115 35 22 

a) Bergverk og industri 428 82 35 22 
b) Kraft- og vannforsyning 37 10 
c) Sjøtransport 83 
d) Andre nringer 49 23 

I alt 8 219 916 747 636 248 
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med statens laneavtaler (se tabell 116). -Forret- 
ningsbankene overtok kortsiktige statslan (3 pro- 
sent 1957 IV og 3 prosent 1958) for i alt 129 
mill. kr. Denne bankgruppe deltar of te i nyteg- 
finger med sikte pa videresalg. Trass i de store 
kjop av statsobligasjoner økte sáledes forret- 
ningsbankenes beholdninger av stats- Og stats- 
garanterte obligasjoner med bare 31 mill. kr. 
(Se tabell 117). - Sparebankene betalte inn 96 
mill. kr. pa 4,5 prosent statslàn av 1958 og 
4 mill. kr. pa 5 prosent statslán av 1958, 1 alt 
100 mill. kr. Etter lâneavtalen skulle spare- 
bankene øke sine beholdninger av stats- og 
statsgaranterte obligasjoner med minst 50 pro- 
sent av innskottsøkingen. Innskottsokingen var 
i 1957 og i de tre første kvartaler 1958 hen- 
holdsvis 395 og 92 mill. kr. Ti! sammenlikning 
kan nevnes at beholdningen av stats- og stats- 
garanterte obligasjoner i de to perioder økte 
med henholdsvis 85 og 74 mill. kr. - Livsfor- 
sikringsselskapene overtok statslân for 107 
mill. kr. (5 prosent 1958) og nádde dermed nr opp til det beløp som var fastsatt for hele 
âret (110 mill. kr.). Beholdningene av stats- 
og statsgaranterte obligasjoner var ved utgangen 

av september 1958 økt med et beløp som svarte 
til det som var forutsatt etter avtalen. Det kan 
ogsk nevnes at livsforsikringsselskapene helt ut 
oppfylte avtalen for perioclen 1956-57. - I 
tillegg til disse avtalebestemte plaseringer av 
statslân overtok Postsparebanken statsobliga- 
sjoner for 35 mill. kr., mens premieobligasjoner 
for nr 50 mill. kr. ble solgt i markedet. Staten 
la dessuten ut et lan i U.S.A. pa 125 mill. kr. 
(17,5 mill, dollar). 

Fram til utgangen av september 1958 solgte 
realkredittforemngene obligasjoner for 32 mill. 
kr. av en ârskvote pa 60 mill. kr., mens skips- 
finansiermgsinstituttene fikk avsatt obligasjoner 
for 20 mill. kr. av en árskvote pa 100 mill. kr. 
Kommuner og kommuneforetak solgte obliga- 
sjoner for i alt 117 mill. kr. pa det norske 
marked. Oslo kommune tok dessuten opp obliga- 
sjonslân i U.S.A. for 79 mill. kr. (11 mill, dollar) 
og Trondheim kommune et lan i Sverige pa 
44 mill. kr. (del av Nea-lânet; 32 mill. sv. kr). 
Kommunelànene gikk i det vesentlige til finan- 
siering av kraftutbyggingen. Bortsett fra stats- 
lânene ble de fleste obligasjonslân lagt ut til 
offentlig tegning. 

Lángivere 

àntakere 

Forret- Livsfor- 
sikrings- Andre markedet I alt 

L. Staten 128,9 100,0 107,4 35,0 49,5 420,8 
l. Kommuner - - - 1,1 35,0 36,1 

. Statsbanker - - - - 11,0 11,0 
I. Kredittforeninger - - - - 51,8 51,8 
5. Statsforetak - - - - 12,6 12,6 
5. Kommuneforetak 2,8 2,2 5,0 - 71,3 81,3 
r. Andre - - - - 22,3 22,3 

I alt 131,7 102,2 112,4 36,1 253,5 635,9 

LAngivergrupper 

Behoidning 
pr. 1/ 1958 

Netto beholdnhigsoking (nedgang -) 
'i1-'/12 1957 1/j_1U/9 1958 

garanterte 
obligasjoner 

Obliga- 
sioner 
i a 

OtaSS 
garanterte 

obligasjoner 

Obliga- 
sjoner 
i a 

ts- 
garanterte 

obligasjoner 

Obliga- 

1 a 

1. Forretningsbanker 
2. Sparebanker 
3. Livsforsikringsselskaper 

I alt 

343 
1 476 
1 103 

623 
1 921 
2 285 

- 44 
85 

100 

- 24 
88 

130 

31 
74 
94 

3 
67 
85 

2 922 4 829 141 194 199 155 
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Et relativt sterkt fall i obligasjonskursene 
sommeren og høsten 1957 presset den effektive 
rente pa enkelte serier statsobligasjoner opp i 
rundt 5 prosent. Dette nivàet holdt seg stort 
sett konstant i 1958. Størst variasjon viste den 
effektive rente for statens 4 prosent lan av 1955, 
noe som til dels skyldtes utbudet av obligasjoner 
i forbindelse med frigjøringen av de bundne 
avsetninger. Stigningen i den effektive rente i 
1957 førte til at den nominelle obligasjonsrente 
ble presset noe oppover. Renten pa langsiktige 
statsobligasjoner økte sâledes fra 4,5 til 5 pro- 
sent, og tilsvarende rentejusteringer ble ogsà 
foretatt for de lan som Finansdepartementet 
godkjente. Som eksempel kan nevnes at kom- 
munelãn kom opp i 5,5 prosent, skipsfinansi- 
eringsinstituttene ernitterte lan til 5,75 prosent, 
og et spesielt lan emittert av et privat foretak 
(A/S Esso-Raffineriet) kom opp i 6 prosent. En 
oversikt over de viktigste større emisjoner er 
ellers gitt i tabell 118. 

Obligasjonsmarkedet ga i 1958 inntrykk av a 
vre relativt stramt. Svikten pa selgersiden 
hadde trolig sammenheng med forventninger 
om at kursene nâ hadde nâdd bunnen. Diskonto- 
nedsettelsene i utlandet sammen med svikten 
i konjunkturene gjorde det mer sannsynlig at 
renten hos oss ville synke enn stige, slik at en 
igjen kunne regne med kursoppgang. Obliga- 
sjonseiere som under gunstigere forhold ville 
solgt obligasjoner, foretrakk derfor a vente og 
se tiden an. Dc lave obligasjonskurser gjorde 
imidlertid nyervervede obligasjoner til gode 
investeringsobjekter, noe som stimujerte kjøpe- 
interessen. Oppkjøp av obligasjoner i avdrags- 
øyemed, sammen med reinvesteringskjøp i f or- 

bindelse med de betydelige avdragsbetalinger i 

1958, bidro sterkt til a holde etterspørsIen oppe. 
Nár kursene ikke steg, skyldtes dette trolig at 
kjøpernes behov ble dekt ved kjøp av høyt 
forrentede nyemitterte obligasjoner. 

Aksjemarkedet. 

Kursene pa en rekke aksjer ble pa forsomme- 
ren 1957 drevet sa høyt opp at utbyttet sank 
under utbyttet pa obligasjoner. De første tegn 
pa sviktende konjunkturer førte derfor til et 
sterkt kursfall utover ettersommeren og høsten. 
Kursfallet fortsatte i et langsommere tempo et 
godt stykke Ut i 1958. Bunnen ble nâdd i mai- 
juni, da Statistisk Sentralbyrás aksjekursindeks 
kom ned i 229 prosent. I løpet av et âr hadde 
da indeksen sunket med rundt 27 prosent. 
Kursene tok seg etter hvert opp utover etter- 
sornmeren, slik at indeksen i september var 
kommet opp i 235 prosent. Det var spesielt 
markedet for skips- og hvalaksjer som tok seg 
opp, mens industri-, bank- og forsikringsaksjer 
bare viste ubetydelig stigning. 

Oppgangen i aksjekursene hos oss hadde sin 
parallell pa børsene i utlandet. New York-børsen 
registrerte saledes ogsa et sterkt fall I aksje- 
kursene i siste halvdel av 1957. Fra mars 1958 
begynte imidlertid kursene a stige, slik at kurs- 
indeksen for industriaksjer fram til utgangen 
av september økte med 21 prosent. Indeksen 
hadde da passert toppene fra 1956 og 1957 og 
nadd et nytt rekordnivâ. Den alminnelige kurs- 
stigning bade i utlandet og hos oss hang sam- 
men med at markedet ikke lenger fryktet noen 
srlig dyptgáende og langvarig konjunkturned- 

Emittert 
$ 

Utsteder Ar Belep Rente- 
sats 

Lepe- 
tid 

Emisjons- 
kurs 

Mill.kr. Pet. Ar Pet. 
Jan.-Juni A/S Rosenberg mek. Verksted 1957 4,7 53/4 15 100 
Mars Arendal kommune 1957 9,5 5 '/ 20 100 
April Oslo kommune 1958 25,0 54 12 100 
April A/S Norsk Jernverk 1958 9,3 5 25 100 
April-Juni Kraftlaget Opplandskraft 1958 46,7 5 20 100 
Mai Skiensfjordens komm. Kraftselskap 1954 4,8 3 Yz 20 100 
Mai Vestfold Kraftselskap 1954 4,4 3 1/ 20 100 
Mai A/S Den Norske Industribank 1956 5,5 4 12 100 
Juni-Aug. A/S Den Norske Industribank 1958 4,2 44 12 100 
Juli Interkomm. Vannverk, Stavanger , 1958 7,0 51/2 18 100 
September A/S Esso-Raffineriet 1958 17,0 6 20 100 
September Skiensfjordens komm. Kraftselskap. . 1957 9,0 5 1,/a 18 100 
Jan.-Sept. Norges Skipshypotekforening 1957 7,1 5 9 97 1/ 

Jan.-Sept. Norges Skipshypotek A/S] 1958 5,1 53/4 8-10 100 
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gang, og at konjunkturene etter hvert ble be- 
dømt mer optimistisk. En viss rolle har nok 
ogsà de fortsatte inflasjonstendenser spilt. Nár 
markedet rettet seg raskere opp i U.S.A. erin 
clet gjorde hos oss, skyldtes dette trolig at 
U.S.A. vanligvis ligger foran Europa i kon- 
junkturfasen. 

I hovedsaken utlàn til kommuner. 

Den skjerping av kredittpolitikken som fant 
sted i 1955-56, førte til en markert nedgang 
i utlànsøkingen Ira enkelte grupper av finans- 
institusjoner. De samlede utlán til nringslivet 
som i 1955 ekte med 1 350 miii. kr., viste âret 

Lánemarkede(. 

De samlecle utlän Ira de viktigste finans- 
institusjoner ved utgangen av første halvár 
1958 utgjorde i alt 19 448 miii. kr. (se tabell 119k, 
En nrmere beskrivelse av utlânsmassens struk- 
tur vii en finne i økonomisk utsyn for 1957, 
s. 124. 

etter en stigning som lá 500 mill. kr. lavere. 
I 1957 steg utlánene noe sterkere (1 075 mill. kr.) 
mens bevegelsene i utlânene i de tre første kvar- 
taler 1958 tydet pa at utlânsokingen for âret 
som heihet ville ligge p. et noe lavere nivà enn 

Làngivere 

Lãntake 
Norges 
Bank 

Postgiro 
og Post- 
spare- 

Stats- 
banker banker 

Spare- 
banker 

Kreditt- 
for- 

eninger 

Livsfor- 
sikrings- 

sler 
I alt 

A. Offentlig forvaitning - 675 701 53 80 - 74 1 583 

1. Statskassen - 620 - - - - - 620 
2. Kommuner og kommune- 

foretak - 55 701 1 53 1 - 74 963 

B. Finansinstitusjoner 16 18 - 52 19 - - 105 

1. Statsbanker - 18 - 35 10 - - 63 
2. Forretnings- og spare- 

banker 4 - - 1 3 - - 8 
3. Kredittforeninger o. 1. . . 12 - - 8 1 - - 21 
4. Forsikring - - - 8 5 - - 13 

C. Andre innenlandske Ian- 
takere 77 176 4 844 5 349 4 345 1 397 1 572 17 760 

1. Jordbruk og skogbruk . 10 - 593 157 852 168 18 1 798 
2. Fiske m. v. 37 - 198 102 63 - - 400 
3. Hvalf angst - - - - 1 - - 1 

4. Bergverksdrift og indu- 
stri 21 32 191 1 544 663 198 302 2 951 

5. Bygge- og anleggsvirk- 
sornhet - - - 109 104 - 2 215 

6. Kraft- og vannforsyniiig - 71 198 33 126 - 16 444 
7. Varehandel 8 - - 1 300 337 50 31 1 726 
8. Boliger, forretningsbygg 

tii utleie - 31 3 508 817 1 728 606 985 7 675 
9. Sjøtransport 1 32 - 895 160 360 47 1 495 

10. Annen saniferdsel - 2 - 97 77 6 27 209 
11. Andre tjenesteytende 

foretak - 8 41 101 123 - 57 330 
12. Andre nringer - - - 51 6 9 - 66 
13. Private forbrukere - - 115 143 105 - 87 450 

I alt 93 869 5 545 5 454 4 444 1 397 1 646 19 448 
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ãret før. Fram til utgangen av september økte 
utlãnene med 950 miii kr. elier 150 miii. kr. 
miridre enri i samme periode i 1957. Utiàns- 
økingen for de tre første kvartaier i de to àr 
er eliers belyst i tabeil 120 og grafisk i fig. 47. 
Her er utiàn til statsbanker og kontoián tii 
statskassen ikke tatt med. 

Statsbankene er den gruppe finansinstitu- 
sjoner som i de senere ár sterkest bar bidratt 
til kredittøkingen. I 1957 økte sàledes stats- 
bankenes utiàn med 439 miii. kr., et beiøp som 
utgjorde to femteparter av den samlede øking 
i finansinstitusjonenes utlãn tii nrings1ivet. I 
de tre første kvartaier 1958 var økingen noe 

ffking I u/Id,? Ira ñiacsth.s/I/usjonene 4111/ kr 
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Fig. 47. 

Tabeli 120. Utldn' til n'ringslivet. Endringstall. Mill. kr. 

1 Eksklusive utlàn til statsbanker og kontolán til staten. 

mindré enn i samme periode 1957 (henhoidsvis 
256 og 300 miii. kr.), og utgjorde 27 prosent 
av den totaie utl5nsøking fra finansinstitusjo- 
nene. En kan imidlertid regne med at utiáns- 
økingen i siste kvartai var sà sterk at utinene 
for heie äret steg med om lag samme beiøp 
som i 1957. En vesentiig del av økingen fait 
som vanlig pa boligbankene. Statsbankene er 
i de senere àr i det vesentlige butt finansiert 
ved ian i statskassen. I 1957 ble det sáledes 
overført 472 miii. kr. i slike in. 

Forretningsbankenes utlansøking avtok sterkt 
etter at kredittpolitikken bie skjerpet. I 1954 
økte s.iedes utiânene med 340 miii. kr., i 1955 
med 170 miii. kr., mens utiânene i 1956 sank 
med 30 miii. kr. Stigningen i 1957 utgjorde i alt 
180 miii kr. og var sàledes langt sterkere enu 
forutsatt i kredittavtalen. Utlansøkingen i de 
tre første kvartaler 1958 viste derimot en sterk 
nedgang i forhoid til samme periode i 1957. 
Stigningen i de tre første kvartaier i de to ax 
utgjorde henhoidsvis 265 og 467 miii. kr., eiler 
regnet i prosent av den samiede utiansøking fra 
finansinstitusjonene henhoidsvis 28 og 42 pro- 
sent. Utiánene fra denne bankgruppe er van- 
ligvis for en stor del driftskreditter og derfor 
sterkt sesongbetinget. Dette framgâr kiart av 
fig. 48, som viser utiánene fra máned til máned 
i 1957 og 1958. Utinene stiger sterkt i de første 
mãneder av áret, synker utover sommeren, far 
en ny stigning utover høsten, for sá a synke 
sterkt mot utgangen av áret. Som følge av 
kredittavtaien ma en gâ ut fra at avvikiingen 
av kreditter i desember er butt iangt sterkere 
enn tidligere, og at dette ogsâ har ført tii en 
forsterket utlAnsstigning ved neste àrs begyn- 
nelse. Utlànene fulgte stort sett samme sesong- 
bevegeise i 1958 som áret før, men økingen i 

den første delen av âret var iangt svakere. 

Lângiversektorer 
1957 1958 

1. 
kv. 

2. 
kv. 

3. 
kv. 

1.-3. 
kv. 

4. 
kv. 

1.-4. 
kv. 

1. 
kv. 

2. 
kv. 

3. 
kv. 

1.-3. 
kv. 

1. Norges Bank - 13 - 17 - 11 41 8 - 33 5 5 4 14 
2. Postsparebanken 10 13 17 40 10 50 16 6 9 31 
3. Statsbanker 96 93 111 300 139 439 71 84 101 256 
4. Forretningsbanker 343 135 - 11 467 - 288 179 284 25 - 44 265 
5. Sparebanker 83 100 45 228 39 267 113 79 58 250 
6. Kredittforeninger o. i. 22 - 18 6 10 16 26 21 - 17 - 4 

7. Livsforsikringsseiskaper 33 22 44 99 48 147 36 44 50 130 

I alt 574 328 201 1 103 - 28 1 075 546 226 178 950 
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Fig. 48. 

Mens utlánene ved begynnelsen av 1958 lâ 
179 miii. kr. høyere enn ved begynnelsen av 
1957, var de ved utgangen av september 23 
mill. kr. lavere enn âret før. Den svakere ut- 
lánsøking i de senere ár har avgjort sammen- 
heng med en strammere utlânspoiitikk. For det 
første gjorde kredittavtalen det nødvendig for 
bankene a foreta en strengere vurdering av de 
enkelte Ian, og dernest ma en anta at svekkelsen 
av bankenes likviditet har redusert utlânsevnen. 
Etterspørselen etter kreditt som i de tidligere 
àr har vsert meget sterk, synes a ha avtatt i 
1958. Dette skyldtes bl. a. de feilslâtte fiskerier 
siste vinter, reduksjonen i lagerhold og sann- 
synligvis ogsa en alminnelig avslapning i inves- 
teringsaktiviteten. Det var sáledes betegnende 
at en meget stor del av utlánsøkingen i 1958 
var knyttet til skipspantelân (nr 100 mill kr.) 
og ikke til driftskreditter som i tidligere âr. 
I likhet med utlànene viste bevilget kassekreditt 
en langt svakere øking i 1958 enn áret før. 
Stigningen i de tre forste kvartaler var hen- 
holdsvis 223 og 401 mill. kr. 

Sparebankenes utlàn er relativt lite sesong- 
betinget, og en vesentlig del faller pa pantelán. 
Ày sparebankenes samlede utlánsøking i de tre 
ferste kvartaler 1958 pa 250 miii. kr. (26 prosent 
av den samlede utlánsoking) utgjorde sáledes 
tilveksten i panteln 177 mill. kr. De tilsvarende 
tall for 1957 var henholdsvis 228 og 180 mill. kr. 
For hele 1957 var utlânsøkingen ogsã for spare- 
bankene noe sterkere enn forutsatt i kreditt- 
avtalen, idet pantelânene økte med 226 mill. kr. 
og andre utián med 41 mill. kr. 

Livsforsikringsselskapene økte sine utlàn med 
130 mill. kr. i de tre første kvartaler 1958 
(13 prosent av den samlede utlânsøking). 0km- 

gen var noe sterkere enn i samme periode i 1957. 
Det er avtalen med Finansdepartementet om 
kjøp av statsobligasjoner som begrenser ut- 
lànene fra denne gruppe. 

Kredittforeninger o. I. har i de siste âr økt 
sine utlân svrt beskjedent. Fram til utgangen 
av september 1958 utgjorde utlànsøkingen 4 
mill. kr. Den begrensede kredittvirksomhet 
skyldes den kvotetildeling av obligasjonslàn som 
hvert âr fastsettes etter rentelovens § 3. 

I motsetning til postgiroen som ná plaserer 
sine midler i kontolân til statskassen, driver 
Postsparebanken en mer variert kredittvirk- 
somhet. Ved siden av at banken plaserer midler i 
obligasjoner og kontolãn til statskas.en, er 
kredittvirksomheten til en viss grad samordnet 
med Kommunalbankens utlánsbudsjett. For 
utlàn som ikke gâr til kommuner og kommune- 
foretak fastsetter Finansdeparementet en fast 
àrlig kvote, som for 1958 utgjorde 15 mill. kr. 
Postsparebankens utlânseking fram til 30. sep- 
tember 1958 var litt lavere enn i 1957 (31 mill. 
kr.) og utgjorde 3 prosent av økingen i utlânene 
fra alle finansinstitusjoner. Til sammenlikning 
kan nevnes at bankens innskott i samme periode 
økte med 67 mill. kr. 

Norges Banks utlánsvirksomhet er sterkt be- 
grenset, idet Ibanken ná bare yter spesielle kre- 
ditter til kapitalfattige landsdeler hvor lane- 

Fig. 49. 
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behovet ikke kan dekkes av andre kredittinsti- 
tusjoner. Som eksempel kan en nevne de stats- 
garanterte ulàn til fiskeriene i Nord-Norge. 
Bankens utlänsoking i 1958 utgjorde bare 1 pro- 
sent av finansinstitusjonenes totale utiânsøking. 

Ày de lânemidler Lfinansinstitusionene stilte 
til disposisjon for nringslivet i tidsrommet 
1. juli 1957 til 30. juni 1958, gikk nr halv- 
parten (466 miii. kr.) til gruppen boliger, f or- 

retningsbygg til utleie (Se tabell 121 og fig. 49). 
Disse lan som omfatter dels byggelân og dels 

pantelãn viste en relativt sterk stigning i fcr- 
hold tii perioden 1956-57. Dette skyldtes i 
første rekke den økte byggeaktivitet i 1957. 
En annen gruppe som ogsa økte sine ian sterkt, 
var sjøtransport. Lânene som økte med 218 
mill. kr. i perioden 1957-58, var i stor utstrek- 
fling knyttet til andelsobiigasjoner i skips- 
pantelán. Gruppen varehandel som i 1956-57 
økte sine Ian med 146 miii. kr., fikk i 1957-58 
redusert lànegjelden med 39 mill. kr. Denne 
utvikling har kiar sammenheng med de lager- 

1956 1957 1958 

1. haivâ.r 2. halvar 1. halvár 2. halvâr 1. halvãr 

LJtlàn i alt 734 285 981 352 890 

Ldngivere: 
1. Norges Bank 17 - 21 - 31 - 2 10 
2. Postgiro og Postsparebanken 65 48 101 172 118 
3. Statsbanker 237 301 188 250 155 
4. Forretningsbanker 277 - 307 477 - 290 329 
5. Sparebanker 70 127 183 109 194 
6. Kredittforeninger o. 1. - 6 55 3 22 4 
7. Livsforsikringsseiskaper 74 82 60 91 80 

Ldn(akere: 
A. Offentlig forvaltning 114 74 108 164 101 

1. Statskassen 45 25 79 145 95 
2. Kommuner og kommuneforetak 69 49 29 19 6 

B. Finansinstitusjoner - 10 - 19 6 14 15 

1. Statsbanker 8 - 11 - 2 8 21 
2. Forretnings- og sparebanker - 6 5 - 3 2 - 
3. Kredittforeninger o. 1 - 11 - 18 10 11 - 9 
4. Forsikring - 1 5 1 - 7 3 

C. Andre inneniandske lántakere 620 228 853 189 767 

1. Jordbruk og skogbruk 47 56 - 9 38 25 
2. Fiske m. v 21 10 16 - 11 34 
3. Hvaif angst 2 - 6 6 - 6 - 3 
4. Bergverksdrift og industri 222 - 30 230 25 126 
5. Bygge- og anleggsvirksomhet 7 1 75 - 57 7 
6. Kraft- og vannforsyning - 14 27 26 12 30 
7. Varehandei 20 12 134 - 72 33 
8. Boiiger, forretningsbygg til utieie 290 110 287 195 271 
9. Sjotránsport ... 16 66 68 28 190 

10. Annen samferdsel - - 22 10 25 9 
11. Andre tjenesteytende foretak 2 17 1 - 2 23 
12. Andre nringer - 6 - 21 5 2 - 
13. Private forbrukere 13 8 4 12 22 

D. Utentandske lântakere 10 2 14 - 15 7 
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justeringer som ble foretatt i siste halvdel av 
1957 og i 1958. Industriens lâneopptak viste 
ogsá en markert nedgang i 1957-58, idet 
økingen i lánegjelden utgjorde 151 miii. kr., 
mot 200 miii kr. i perioden 1956-57. Ned- 
gangen skyldtes i første rekke reduserte kre- 
ditter til sildoijefabrikkene som følge av det 
feilslátte sildefiske. Den sterke nedgangen i ut- 
lanene til gruppen bygge- og anleggsvirksomhet 
i 1957-58 hadde trolig sammenheng med redu- 
sert investeringsaktivitet. Lánene sank med 
50 miii kr. mot en øking pa 76 miii. kr. i 1956- 
57. Av de andre nringene var det spesielt 
gruppene samferdsel utenom sjøtransport, fiske 
m. v. og private forbrukere som økte sine lan. 
Okingen i forbrukslánene skyldtes i hovedsaken 
utvidd virksomhet for Statens lánekasse for 
studerende ungdom. 

Sammenfatning. 

Hovedtrekkene i utviklingeri pa penge- og 
kredittmarkedet i de tre første kvartaler 1958 
kan kort sammenfattes i foigende punkter: 

De stagnasjons- og nedgangstendenser som 
begynte a gjere seg gjeldende ved inngangen 
til 1958, førte ikke til noen vesentlige end- 
ringer i màlsettingen for pengepolitikken. Hen- 
synet til prisutviklingen og til betalingsbaiansen 
var fortsatt motiverende for en begrensning av 
kredittytingen. 

Som følge av en stram finanspolitikk var 
den likviditetsreduserende virkning av statens 
virksomhet i de tre første kvartaler 1958 floe 
sterkere enn i samme periode âret fer. Norges 
Banks virksomhet, bi. a. som følge av valuta- 
kjop, utjamnet denne virkning, slik at likvidi- 
tetsinndragriingen for staten og Norges Bank 
under ett ble om lag som i 1957. 

Forretnings- og sparebankene tilførte mar- 
kedet langt mindre mengder likvide midler enn 

For verden som heihet var áret 1958 preget 
av stagnasjon, og fra konjunktursynspunkt ma 
det karakteriseres som et økonomisk bunnár. 
Bade industriproduksjonen og verdenshandelen 
gikk noe ned i forhold til áret før. Men det 
konjunkturtiibakeslaget som bie inniedet i slut- 
ten av 1957, og som pa várparten 1958 Sã Ut 
til a bli vesentlig alvorligere enn tidligere til- 
bakesiag etter krigen, varte ikke sâ lenge som 
mange fryktet. Sambandastatene passerte bun- 
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i samme periode 1957. Den viktigste àrsak til 
dette var den svakere kredittøking fra forret- 
ningsbankene. Bankenes egne likvide behold- 
finger som bie noe redusert i 1957, fortsatte a 
synke i 1958. Bankenes likviditet ble dermed 
strammere enn i floe tidilgere ár etter krigen. 

Da tilførseien av likvider fra bankene ikke 
var tilstrekkeiig til a oppveie den sterke inn- 
dragningen tii staten og Norges Bank, sank 
publikums likvide behoidninger. Det var spe- 
sielt tidsinnskottene i forretningsbankene som 
viste nedgang, noe som tydet pa at nrings- 
livet arbeidde med en strammere likviditet. 
Stigningen i pris- og lønnsniváet bidro til a 
styrke denne tendens. 

Obiigasjonsmarkedet var i 1958 stramt, 
og den effektive rente holdt seg pa et høyt 
og konstant niva. Stigningen i den effektive 
rente i siste halvpart av 1957 førte til en viss 
oppjustering av den nominelle rente ved ârets 
begynnelse. 

Aksjekursene som i den første delen av 
áret hadde en synkende tendens, tok seg noe 
opp i tredje kvartai. En ma anta at den fort- 
satte prisstigning sammen med et mer optimis- 
tisk syn pa konjunkturutvikiingen hadde betyd- 
fling for kursoppgangen. 

Utlánene fra alle finansinstitusjoner unn- 
tatt forretningsbankene økte stort sett i samme 
takt som 1 1957. Forretningsbankene derimot 
hadde en iangt svakere kredittøking enn âret 
fer. Da det spesieit var kassekredittene som 
viste liten tilvekst, er det grunn til a anta at 
nringsiivets behov for driftskreditter var mm- 
dre enn i 1957. Ved siden av en svakere etter- 
spørsei etter kreditt, er det ogsá mulig at den 
strammere bankiikviditet virket til a begrense 
kredittytingen ved at bankenes evne til a yte 
ian var butt mindre. 

nen i annet kvartal, og ved ârsskiftet ser det 
ut tii at ogsa Vest-Europa og verden eiiers er 
pa vei oppover. 

I Norge bie den reiativt gode markedsbalansen 
under den siste oppgangskonjunkturen avløst 
av et aiminneiig etterspørseisunderskott, og det 
var unyttet kapasitet i store deier av nrings- 
iivet. Aret brakte derfor et brudd i den sterke 
produksjonsframgangen fra den foregáende f ire- 
ársperioden, da nasjonaiproduktet økte med 



gjennomsnittlig mellom 3,5 og 4 prosent om áret. 
Etter foreløpige beregninger var bruttonasjonal- 
produktet i 1958 om lag 1 prosent og netto- 
nasjonalproduktet nr 2,5 prosent mindre i 

volum enn i 1957. Et sterkere produksjonsfall 
fra et at til det neste hat Norge i fredatid bare 
opplevd to ganger siden arhundreskiftet, nemlig 
i 1921 og 1931, som begge var âr med store 
arbeidskonflikter. Med normal vekst fra 1957 
til 1958, ville nasjonalproduktet i fjor ha ligget 
1,2-1,5 milliarder kr. høyere enn det faktisk 
gjorde. Disse tallene illustrerer styrken i til- 
bakeslaget. Men produksjonsnivâet lâ pa for- 
hand høyt, og malt med førkrigstidens mâl vat 
1958 trcss alt ikke noe dárlig at for norsk 
nrings1iv. 

Nâr produksjonssvikten i Norge i 1958 ble 
sâ sterk, skyldes det et samspill mellom flere 
hver for seg selvstendige faktorer: Lageravvik- 
lingen, den stramme finanspolitikken som ble 
inniedet i 1957, konjunkturtilbakeslaget ute, og 
det mislykte vintersildfisket vãren 1958. 

Det lar seg ikke avgjøre hvilken vekt soni 
skal tillegges hver enkelt av disse faktorene, 
men i ft ord ser hendingsforløpet ut til a ha 
vrt dette: Overgangen til skatt av àrets inn- 
tekt i 1957 innebar en vesentlig skjerpning av 
den direkte beskatning. De kontraktive virk- 
finger av dette ble for en tid motvirket av 
økende byggevirksomhet, men en svikt i kon- 
sumetterspørselen var likevel merkbar mot slut- 
ten av âret. Det falt seg slik at denne svikten 
kom samtidig med en begynnende lageravvik- 
ling, og dette førte til at produksjonsøkingen 
i konsumvareindustrien stanset opp i fjerde 
kvartal 1957. Stagnasjonen her var allerede et 
faktum da etterspørselssvikten fra utlandet 
meldte seg og noe senere utleste produksjons- 
svikt ogsà i eksportnringene. Pa toppen av 
dette fikk vi sá det uten sammenlikning dâr- 
ligste vintersildfisket etter krigen, som i visse 
deler av landet førte til et inntektstap av bety- 
delig omfang og ytterligere svikt i konsumvare- 
etterspørselen. Dermed var forholdene sável 
psykologisk som markedsmessig lagt til rette 
for en fortsatt lageravvikling, og dette ble den 
viktigste faktor i den videre utvikling. 

I løpet av 1956 og første halvdel av 1957 
steg lagrene sterkt, og lagerstrukturen ble etter 
hvert sá sârbar at det skulle lite til for a utløse 
en lagerreduksjon av stort omfang. En slik 
lagerreduksjon satte inn høsten 1957 og fort- 
satte med økende styrke gjennom første del av 
1958. Den var psykologisk betinget av tilbake- 
slaget i verdenskonjunkturene og de pessimis- 
tiske framtidsforventninger som dette skapte, 
mens fallende rávarepriser og tendenser til svikt 
i ettersparselen innen- og utenlands ga de nød- 
vendige økonomiske motiver. Andre forhold, 

som stramme kredittforhold og ensker om a 
avvikle spekulativt betonte lagerbehoidninger, 
kan ogsá ha virket inn. Etter Bráets lager- 
indeks set det ut til at lageravviklingen ebbet 
ut i tredje kvartal, og det er sannsynlig at ten- 
densen sb om til lagerøking i àrets siste mãneder. 
Det som foran er sagt, gjelder ràstofflagrene i 
industrien og engrosiedriftenes lagerbehold- 
ninger. For industriens lager av egne produkter 
var utviklingen den motsatte, noe som kan f or- 
klares ved at etterspørselssvikten førte til en 
uønsket lageropphopning av ferdigvarer hos 
produsentene. Regnet pa kalenderârsbasis viser 
foreløpige tall at det for alle lager under ett 
fant sted et omslag fra en lagerøking pa 350 
mill. kr. i 1957 til en lagernedgang pa 250 miii. kr. 
i 1958. Det svarer til mer enn det dobbelte av 
nedgangen i nasjonalproduktet i samme tidsrom. 
Selv oin lageravviklingen rettet seg like mye 
mot importerte som mot norskproduserte varer, 
ma den ha virket som en sterk kontraktiv faktor 
mot slutten av 1957 og i første del av 1958. 

Pa grunnlag av nye data som na foreligger, 
set det ut til at overgangen til skatt av àrets 
inntekt i 1957 førte til en vesentlig sterkere 
tilstramning av finanspolitikken - nâr stat og 
kommuner sees under ett - enn det ble regnet 
med da økonomisk utsyn over 1957 ble skrevet. 
Det offentlige <<inntektsoverskott (som stort 
sett svarer til differansen mellom driftsinntekter 
og driftsutgifter og kan tas som indikator for 
inntektsvirkningen> av de offentlige finanser) 

steg fra 2,6 prosent av bruttonasjonalproduktet 
i 1956 til 3,7 prosent i 1957. I kroner var stig- 
ningen nr 400 millioner. Det meste av til- 
stramningen falt pa kommunene. Pa bakgrunn 
av disse nye tallene synes det klart at konsum- 
ettersporselen ma ha vrt betydelig svekket da 
ãret 1958 gikk inn. I 1958 var finanspolitikken 
trolig noe mindre kontraktiv enn aret før, men 
likevel vesentlig strammere enn i arene 1953- 
1956. Inntektsoverskottet er foreløpig anslâtt 
til 3,6 prosent av bruttonasjonalproduktet, med 
en forholdsvis stor usikkerhetsmargin til begge 
sider. Det er regnet med at de inntektsredu- 
serende innbetalinger til det offentlige steg med 
Ca. 230 mill. kr., mens offentlige utgifter til 
varer og tjenester økte med ca. 300 mill. kr. 
Inntektsoverføringene til private var omtrent 
uforandret fra àret I er. 

Ettersporselen fra utlandet var gjennom hele 
1958 vesntlig mindre enn áret før. De ekspor- 
terte mengder endret seg likevel lite, en er- 

faring Norge har gjort i liknende situasjoner 
tidligere. Ser vi varer og tjenester under ett, 
var eksportvolumet 2-3 prosent større i 1958 
enn i 1957. Fiäten i fart økte med ca. 5 prosent, 
pa tross av skipsoppleggene, og skaffet nye 
arbeidsplasser for 3 000 norske ajefolk, og selv 
for den rene vareeksporten var nedgangen i 
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eksportvolumet bare 2 prosent. Hoides sild og 
siideprodukter utenfor, var nedgangen under 
1 prosent. Den direkte virkning av etterspør- 
seissvikten fra utiandet ma derfor ha vrt 
beskjeden og besto vesentlig i at volumet av 
totaleksporten økte mindre enn normait. De 
indirekte virkninger kom først og fremst til 
uttrykk i at konjunkturtilbakeslaget ute skapte 
mindre optimistiske framtidsforventninger hos 
nringslivet. Dette var kanskje den avgjørende 
faktor for iagerutvikiingen. 

Vintersildfisket vàren 1958 ga en fangst pa 
bare 3,7 miii hi, mens gjennomsnittet i 1950- 
ârene har vrt nrmere 10 miii. hi. For fiskerne 
betydde dette et inntektstap pa ansiagsvis 125 
mill. kr. Yrkesutøvere i andre nringer fikk 
ogsá føie virkningene; frre fikk arbeid med 
bearbeiding av fangsten, kasse- og tønnefabri- 
kasjonen gikk ned, det ble mindre nybygging 
og reparasjon av fiskebâter, produksjonen av 
fiskeutstyr ble redusert. Til dette kommer sà 
virkningene av den reduserte konsumvareetter- 
sçøiel. Alt i alt var derfor det indirekte inn- 
tektstapet som føige av det mislykte vinter- 
sildfisket sannsyniigvis minst av samme stør- 
reissorden scm det direkte. 

Ved arsskiftet 1957-1958 sâ det foreløpig 
ikke ut til at aktivitetsniváet innenlands var 
truet, mens det var fare for at tiibakeslaget 
ute yule kunne føre med seg en alvorlig pa- 
kjenning for iandets vaiutareserver. I denne 
situasjon valgte myndighetene ved àrets begyn- 
nelse a legge opp en øk9nomisk politikk som 
var preget av tilbakeholdenhet. Det er karak- 
teristisk at fylkesforsyningsnemndene fikk en 
byggekvote som var mindre enn âret før og at 
utlànsrammen for statsbankene ble strammet 
noe inn. Penge- og finanspolitikken ble lagt opp 
etter stort sett samme retningslinjer som tid- 
ligere; de viktigste finanspolitiske endringer var 
at omsetningsavgiften for skole- og heisebygg 
bie foreslâtt opphevd fra 1. juli og at det bie 
vedtatt en gradvis nedskjring av subsidiene 
med i alt 300 miii. kr. 

Utviklingen utover forsommeren gjorde det 
kiart at en mr aktiv motkonjunkturpolitikk 
var nødvendig. En del tiltak med sikte pa a 
øke sysselsettingsmulighetene i høst- og vinter- 
mànedene bie satt i verk etter hvert. Sáledes 
ble fylkesforsyningsnemndenes byggekvote i 

løpet av sommeren satt opp tii et areai betydeiig 
større enn i 1957, statsbankenes utlânsbudsjetter 
bie økt med 46 miii. kr., og det ble bevilget 
123 miii. kr. av statsmidler tii ekstraordinre 
sysseisettingstiltak vinteren 1958-59. Den 1. 
september ble det frigjort 300 mill. kr. av tid- 
ligere bándiagte midier. Ogsã retningslinjene for 
privatbankenes kredittgivning ble justert, idet 

bankene ble bedt om a vise imotekomrnenhet 
ved kreditter tii finansiering av lageroppiegg av 
norskproduserte varer og til finansiering av 
eksport som bare kunne finne sted pa kreditt- 
basis. 

Disse tiltak bidro til a holde investeringsvirk- 
somheten oppe. Den sanilede investering in- 
kiusive lager i 1958 var 11,8 miiiiarder kr. Pa 
tross av lagernedgangen var dette 500 miii. kr. 
met enn áret før. økingen i investeringene, 
sammen med nedgangen i nasjonalproduktet, 
førte til at bruttoinvesteringsraten satte ny 
rekord med 37,6 prosent av bruttonasjonal- 
produktet. I volum var investeringsøkingen, nat 
iagerendringer holdes utenfor, vel 6 prosent. 
Hele økingen fait pa skip; nettotiiveksten til 
handeisfiaten pa vel 1 million br.t. var iangt 
den største Norge noen gang har hatt. Inves- 
teringene i bygninger og anlegg og maskiner 
m. v., som betyr mst for det innenlandske 
aktivitetsniva, viste nesten ingen endringer fra 
áret før. Nár etterspørseissvikten ikke sb ut i 
investeringstallene i 1958, henger det sammen 
med at investeringsvoiumet biir bestemt av 
kontrakter inngâtt lang tid i forveien. Men 
offentlige tiltak spilte ogsâ en rolie, sriig i 

siste haivar. Investeringslysten var utvilsomt 
mindre enn äret før. Nye skip bie nesten ikke 
kontrahert, importen av Iastebiier falt, det var 
mindre págang etter byggeløyver og den private 
anieggsvirksomhet avtok. 

Mens investeringsaktiviteten saiedes hoidt seg 
godt oppe, vitner produksjons- og sysseisettings- 
taliene kiart om det produksjonstap som den 
genereile etterspørseissvikten førte med seg. 

Industriproduksjonen viser etter foreløpige 
oppgaver en nedgang fra 1957 til 1958 pa ca. 
3 prosent. Nedgangen for aret under ett var 
større i eksportindustrien enn i hjemmeindu- 
strien, og innenfor hjemmeindustrien sank kon- 
sumvareproduksjonen rner enn produksjonen av 
investeringsvarer. 

Sammeniiknet kvartaisvis med foregáende ârs 
nivá, viste hjemmeindustriens produksjon en 
synkende tendens tii og med tredje kvartai. 
Det ser ut som om hjemmeindustrien i første 
halvâr, da tendensen til a skjre ned pa ravare- 
behoidninger og pa lager i omsetningsieddene 
var pa det sterkeste, prøvde a unngâ innskrenk- 
finger ved a produsere for lager i det lengste. 
I grener av industrien hvor produksjon for 
ordre er det vaniige, kunne bedriftene oppnâ 
det samme ved a tare pa den ordrestokk de 
allerede satt inne med. Dette er sannsyniigvis 
forkiaringen pa at produksjonssvikten i fiere 
industrigrener først for alvor satte inn i tredje 
kvartai. I oktober, som er den siste mâned det 
foreligger tall for nar dette skrives, bie for- 
skjeilen fra áret før merkbart mindre. Delvis 
henger dette sammen med at oktobertaiiene for 



1957 var lave, men for flere av gruppene, bi. a. 
for tekstil- og bekledningsfabrikkene, var om- 
slaget tydelig. Foreløpige anslag for november 
bekrefter tendensen. Sammenholdt med andre 
opplysninger gir dette grunn til A tro at virk- 
ningene av lageravviklingen for hjemmeindu- 
strien kulminerte i tredje kvartal, og at produk- 
sjonen var pa vei oppover igjen i fjerde kvartal. 

I eksportindustrien var produksjonssvikten 
stor i første kvartal, men tendensen i løpet av 
Aret pekte oppover, og i oktober lA eksportpro- 
duksjonen godt over nivAet et Ar tidligere. Ned- 
gangen i utlandets etterspørsel rammet først og 
fremst ferrolegeringsverkene og treforedlings- 
industrien. Produksjonstallene for eksportindu- 
strien for Arets første mAneder var pAvirket av 
at virksomheten ved sildoije- og hermetikk- 
fabrikkene var langt mindre enn Aret før. Det 
er beregnet at for hele Aret kan rundt tre femte- 
parter av produksjonsnedgangen i eksportindu- 
strien (og dermed om lag fjerdeparten av ned- 
gangen i den totale industriproduksjon) til- 
skrives svikt i rAstofftilgangen for sildoije- og 
hermetikkfabrikkene. 

PA arbeidsmarkedet sb virkningene av den 
alminnelige etterspørselssvikten igjennom for 
alvor i vArmAnedene. Fra og med mai har tallet 
pa sysselsatte lønnsmottakere i alle nringer 
under ett ligget under foregAende Ars nivA, og 
tendensen har vrt nedadgAende. Utover høsten 
var det rundt 10 000 frre i lønnet arbeid enn 
et Ar tidligere, pa tross av at yrkesbefo]kningen 
i mellomtiden var steget med Ca. 11 000 per- 
soner. Som før om Arene gikk tallet pA lønns- 
mottakere opp i tjenesteytende virksomhet, men 
det er karakteristisk at økingen i varehandel 
var meget svakere enn vanlig. I alle vareprodu- 
serende nringer viste sysselsettingen fall. Ned- 
gangen var prosentvis sterkest i bergverksdrift 
og skogbruk, som var mest direkte rammet av 
etterspørselssvikten fra utlandet, men i abso- 
lutte tall vat den størst i industrien. I indu- 
strien var ogsA den nedadgAende tendens i løpet 
av Aret klarest. Det set ut til at industrien for- 
søkte A holde pA sine folk i det Iengste, men 
likevel mAtte den ha oktober 1957 til oktober 
1958 gi slipp pA 13 000 personer eller 4 prosent 
av sin arbeidsstokk. Det sier mye om styrken i 
tilbakeslaget, men ogsA om den rasjonalisering 
som har funnet sted i de senere Ar, at tallet 
pA lønnsmottakere i industrien i høstmAnedene 
har ligget omtrent pA nivAet fra 1954 og bare 
Ca. 3 000 høyere enn i 1951. 

Den nye situasjon pA arbeidsmarkedet preger 
ogsA arbeidsløysetallene, som mAned for mAned 
har ligget høyere enn i tidligere etterkrigsAr. 
Ved utgangen av januar var tallet pA meldte 
arbeidsløse oppe i 39 000, som var fly etterkrigs- 
rekord. Dette tallet hadde imidlertid for en stor 
del spesielle Arsaker. I gjennomsnitt for hele 
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Aret svarte tallet pA arbeidsløse til oa. 1,5 pro- 
sent av den totale arbeidsstyrken, og det er 
ikke noe høyt tall i internasjonal mAlestokk. 

Statistikken viser ellers at vanskene i 1958 
mA ha rammet nringslivet svrt ujamt, bAde 
bransjevis og geografisk. Av sysselsettingsned- 
gangen i industrien falt om lag halvparten pA 
tekstil- og bekledningsindustrien alerie; videre 
var. det relativt betydelig sysselsettingsnedgang 
i mebelindustrien og i skipsindustrien. Alle 
disse industrigrener er sterkt representert pA 

Vestlandet, som ogsA bar tyngden av det mis- 
lykte vintersildfisket. Det var ogsA Vestlands- 
fylkene som gjennom hele Aret hadde den rela- 
tivt største øking i arbeidsløysetallene. 

Som tidligere nedgangsAr var 1958 karakteri- 
sert ved et stort driftsunderskott i utenriks- 
økonomien, store forskyvninger i inntektsfor- 
delingen mellom nringene, økt lonnsandel, og 
sterk nedgang i den private kapitaltilvekst. 

Underskottet pA driftsbalanseri overfor ut- 
landet i 1958 er foreløpig beregnet til om lag 
1 300 mill. kr., mens vi 1957 hadde et overskott 
pA rundt 150 mill. kr. Hele endringen henger 
sammen med utviklingen innenfor skipsfarts- 
sektoren. Som følge av de rekordhøye skips- 
investeringene var nettoimporten av skip hele 
1 000 mill. kr. storre enn Aret før, samtidig som 
de innseilte nettofraktene sank med 675 mill. kr. 

PA det rene varebyttet hadde Norge i 1958 
et underskott som var 250 mill. kr. mindre enn 
Aret før. Verdien av vareimporten uten skip 
falt med Ca. 560 mill. kr., mens vareeksporten 
viste en verdinedgang pA vel 310 mill. kr. 
Mengdeendringene var smA bAde pA eksport- 
siden og importsiden; eksportvolumet uten skip 
gikk ned med om lag 2 prosent, og nedgangen 
i importvolumet var mindre enn 1 prosent. 
Arsakene til at varebyttebabansen bedret seg 
er A seke i prisutviklingen Mens eksportprisene 
falt med gjennomsnittlig 3-4 prosent, gikk 
importprisnivAet ned med melbom 6 og 7 prosent. 
Bytteforholdet for varer viste sAledes en bedring 
pA vel 3 prosent sammenbiknet med 1957. PA 
dette punkt var utviklingen annerledes enn 
under tidligere internasjonale konjunkturtil- 
bakeslag. Men det totale bytteforholdet for 
varer og tjenester under ett forverret seg, først 
og fremst pA grunn av den store nedgangen i 

skipsfraktene, slik at det i 1958 var om lag 
9 prosent dArligere enn Aret før. 

Underakottet pA driftsbalansen førte ikke med 
seg en tilsvarende belastning pA valutabehold- 
ningen. Kredittmulighetene i utlandet vat for- 
holdsvis lette, og srlig rederiene tok opp bety- 
delige IAn. Valutabeholdningene økte sAledes 
med ca. 250 mill kr. 1 1958. 

Den samlede private inntekt for skatt viser 
etter forebopige beregninger en nedgang pA 700 
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mill. kr. Mens de samlede lonnsutbetalinger okte 
med 550 miii. kr., gikk eierinntektene (som 
omfatter bade kapitalinntekter og all arbeids- 
godtgjoring for selvstendige) ned med ikke 
mindre enn 1 250 mill. kr. For skipsfarten alene 
er nedgangen beregnet til 1 000 mill. kr., mens 
eierinntekten i andre nringer gikk ned med 
om lag 2 prosent fra 1957 til 1958. 

Fallet i skipsfartsinntektene var den viktigste 
àrsak til at lonnsmottakernes andel av de pri- 
vate inntekter okte sterkt, fra 58,8 prosent i 

1957 til 63,1 prosent i 1958. Ikke i noe tid- 
ligere âr har lonnsandelen vrt høyere enn 59 
prosent. Det fant i 1958 sted lønnsoking ved 
tariffoppgjør og indeksreguleringer for de aller 
fleste lonnsmottakere, mens lønnsglidningen 
utvilsomt var mindre enn før. Regnet i gjen- 
nomsnitt pr. lønnsmottaker steg de nominelle 
lonninger med vel 4 prosent. Dette var imid- 
lertid noe mindre enn prisstigningen, og tar vi 
videre hensyn til at de direkte skatter gikk opp, 
f inner vi at lonnsmottakernes disponible real- 
inntekt gikk noe ned. 

Levekostnadsnivàet her i landet var i beve- 
gelse oppover ogsà A 1958, pa tross av etter- 
sporselsunderskott, nedgang i importprisene og 
en svakere lonnsstigning enn i de nrrnest fore- 
gàende rene. I gjennomsnitt for àret là leve- 
kostnadsindeksen vel 5 prosent hoyere enn i 
1957. Det meste av denne oppgangen henger 
sammen med at de offentlige pristilskottene pa 
matvarer ble redusert. 

Det private konsum i 1958 kom i lopende 
priser opp i vel 17,1 milliarder kr. eller om lag 
550 mill. kr. mer enn àret før. Regnet i volum 
viste konsumet etter forelopige beregninger en 
nedgang pa knapt 1 prosent. Det svarer om- 
trent til hva utviklingen i ionnsmottakernes 
disponible realinntekter skulle tilsi. Nedgangen 
var størst for utpreget konjunkturfølsomme 
konsumgoder som varige forbruksartikler, klr 
og skotoy. Mengdeendringene for de enkelte 
konsumposter hadde etter alt a dømme like stor 
sammenheng med at de relative priser forandret 
seg som med realinntektsnedgangen. Sàledes 
bidro den betydelige prisstigningen pa matvarer, 
som var atskillig storre enn prisoppgangen for 
de fleste andre honsumgoder, i merkbar grad 
til a redusere konsurnet av andre goder. Svikten 
i etterspørselen etter klr, skotoy og varige for- 
bruksartikler ma ellers sees i sammenheng med 
at tallet pa personbiler her i landet okte med 
over 40 000 i lopet av de to siste àrene, noe 
som ma ha kostet kjoperne anslagsvis 600 
mill. kr. 

Den sterke svikten i eierinntektene forte til 
en meget kraftig nedgang i den private sparing. 
For 1958 er den private kapitaltilvekst beregnet 
til 2 000 mill kr., mens den aret for utgjorde 
3 450 mill. kr. I første rekke kan denne ned- 
gangen fores tilbake til skipsfarten, men ogsà 
i store deler av nringslivet ellers ma bedriftene 
ha lagt seg opp vesentlig mindre kapital i 1958 
enn foregàende àr. Den offentlige kapitaltilvekst 
gikk litt opp, men regnet i prosent av netto- 
nasjonalproduktet falt den samlede sparing fm 

Ca. 22 prosent i 1957 til knapt 17 prosent i 1958. 

Ved inngangen til 1959 er det økonomiske 
verdensbildet vesentlig lysere enn for et am siden. 
Alt tyder pa at verden som helhet har passert 
konjunktumbunnen. Sambandsstatene er inne i 
en stemk oppgang, og vi har grunn til a vente 
at det utover varen ogsà vii bli fart i oppsvinget 
i Vest-Europa. 

I Norge er omsiaget ennà ikke srlig markert, 
men det skulle vre gode utsikter for en bety- 
delig produksjonsoppgang i tiden framover. Det 
er mer unyttet produksjonskapasitet i nrings- 
livet enn pa noe annet tidspunkt etter krigen, 
og med stigende aktivitet i Vest-Europa, en 
ekspansivt virkende lagerutvikling og de offent- 
lige tiltak som er satt i verk, bøm vi i 1959 
kunne regne med mer enn en normal oking i 

nasjonalproduktet. Bedringen vil imidlertid 
komme gradvis, og noen vesentlig endring av 
sysselsettingssituasjonen er ikke sannsynlig med 
det første. 

sa lenge nringslivet har reserver bade av 
maskinkapasitet og arbeidskraft, kan en produk- 
sjonsoking komme i gang uten at det vil utlose 
prisstigningstendenser fra kostnadssiden. Det 
betyr imidlertid ikke at prissituasjonen er sta- 
bilisert. Vi ham fremdeles tendenser til prisoking 
fordi kostnadsokingen i tidligere ár ikke har 
slàtt fullt Ut j prisene pa alle omràder, f. eks. 
i husleiene, og disse tendenser ma noytraliseres 
hvis ikke en ny omgang av automatiske pris- 
og lonnsforhoyelser skal bli resultatet. 

I utenriksøkonomien ma vi, selv med stigende 
eksport, vente et nytt stort underskott pa drifts- 
balansen Det em liten bedring i sikte pa frakt- 
markedet, og med økende produksjon, fortsatt 
stor skipsimport og en annen lagerutvikling enn 
siste àr, vii importen i 1959 kunne bli stor. For 
kapitalbalansen betyr opplosningen av Den 
europeiske betalingsunion en pàkjenning. Men 
valutareservene er ná sávidt gode at selv et 
nytt milliardunderskott pa driftsbalansen vil 
kunne finansieres uten store vansker 



English 
For the world economy as a whole, the year 

1958 was a year of recession. The setback was 
already noticeable towards the end of 1957, 
and early in 1958 it threatened to become more 
serious than previous post-war recessions. The 
general contraction in economic activity did, 
however, not continue for as long a period as 
might have been feared. In the United States 
an upturn started in the second quarter, and 
towards the end of the year there are signs of 
a revival also in Western Europe and the rest 
of the world. 

In Norway the comparatively favourable 
internal balance during the last upward move- 
ment of the trade cycle was replaced by a 
general slackness of demand and surplus capa- 
city in many sectors of the economy. The 
steady increase in production during the previ- 
ous four year period, resulting in an average 
annual increase of between 3,5 and 4 per cent 
in the national product, did therefore not con- 
tinue in 1958. According to provisional estimates 
the volume of the gross national product in 
1958 was 1 per cent less and the volume of 
the net national product 2,5 per cent less than 
in 1957. Only twice since the turn of the century 
has Norway in peace-time experienced a more 
pronounced decline in production, via, in 1921 
and 1931 when serious industrial disputes took 
place. If the normal growth had continued from 
1957 to 1958, the national product would have 
reached a level 1 200 to 1 500 million kroner 
above the figure actually recorded. These figures 
indicate the strength of the recession. Produc- 
tion was, however, on a high level when the 
recession set in, and by pre-war standards 
1958 was not a poor year for Norway. 

In agriculture, the 1958 harvest has been 
provisionally estimated at 94 per cent of an 
average crop year or somewhat less than in 
1957. The fruit yield was higher than in any 
previous year. Livestock production was slightly 
smaller than in 1951. 

In forestry, total output during the felling 
season 1957-58 has been put at 7,7 mill cubic 
metres confier timber for sale. This was 0,7 
mill. cubic metres less than in the previous 
season. 

In the fishing industry, the total catch in 
1958 was approximately 1 230 000 metric tons, 
which is 344 000 tons less than in 1957 and 
756 000 tons less than in 1956. The poor output 
was mainly due to the failure of the winter 
herring fisheries. 

In whaling, the catch during the season 
1957-58 was substantially smaller than that 
of the season before. Norwegian expeditions 

summary. 
produced 854 000 barrels of oil or 150 000 
barrels less than in 1956-57. 

Industrial production fell from 1957 to 1958 
by about 3 per cent. The decline was stronger 
in the export industries than in the industries 
producing for the home market. 

In the first quarter of the year, production 
in such important branches of the export indu- 
stry as the herring oil and canning industries 
was adversely affected by poor supply of raw 
materia's due to the failure of the winter herring 
fisheries. In the second quarter, the chemical 
industry suffered from shortage of hydro-elec- 
tric power. A substantial decline in output in 
the ferro-alloy mills and in the wood processing 
industries was mainly due to a slackening of 
foreign demand. On the other hand, production 
of aluminium increased significantly because a 
new aluminium mill came into operation, and 
output was expanded also in the pig-iron, steel 
and rolling mills. 

Among the industries producing for the home 
market the investment goods industries main- 
tained nearly the same level of production as 
in the year before, whereas output in the con- 
sumer goods industries dropped markedly. The 
most serious setback in production occurred in 
the textile and clothing industries. 

Production of hydro electricity was 6 per 
cent higher in 1958 than the year before. 

Total activity in the building and construction 
industries in 1958 was at about the same level 
as in the previous year. At the beginning of 
1958, the volume of buildings under construction 
was some 20 per cent higher than a year before. 
During the year, however, residential as well 
as industrial building tended downwards. Work 
was started on 24 000 dwelling units as com- 
pared to 29 400 units in 1957. 

The net product originating in the shipping 
industry was, as a result of the depression in 
freight rates, about 900 million kroner less than 
the year before. The merchant fleet increased 
by well over 1 million gross tons. The tonnage 
engaged in trade also increased substantially, 
despite the fact that the volume of laid-up 
tonnage reached a post-war peak. 

The comparatively large decrease in produc- 
tion in Norway in 1958 was due to the interplay 
of a number of rather independently operating 
factors: the liquidation of stocks, the contrac- 
tive fiscal policy initiated in 1957, the inter- 
national setback, and the failure of the winter 
herring fisheries in the spring of 1958. 

It is difficult to form an opinion as to the 
significance of each of these factors; however, 
expressed in few words the course of events 
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seems to have been as follows: The introduction 
in 1957 of tax on current income implied an 
increase in direct taxes. The contractive effects 
of increased taxes were partly offset by increased 
construction activity, but by the end of 1957 
a decline in consumer demand could be observed. 
This decline coincided with a commencing liqui- 
dation of stocks and, as a consequence, the rise 
in production in the consumption goods indu- 
stries came to an end in the last quarter of 1957. 
The stagnation in consumer goods production 
was manifest at the time when the decline in 
demand from abroad brought about a setback 
in production also in the export industries. 
Moreover, the year 1958 started with the 
smallest catch of winter herring recorded in 
the post-war period. In the fishery districts of 
Norway the effect was a severe reduction in in- 
come, strengthening the already present tenden- 
cies toward declining consumer demand. Finally, 
the international setback paved the way, psy- 
chologically, for the undoubtedly most impor- 
tant factor in the development that followed: 
the liquidation of stocks. 

In the course of 1956 and the first half of 
1957 stocks increased considerably, but the 
situation was unstable and sensitive to changes 
in market conditions. Reduction of stocks began 
in the autumn of 1957 and was accellerated 
during the first half of 1958. The inventory 
liquidation had its psychological background in 
the international setback and the pessimistic 
expectations caused by the recession abroad, 
and it was motivated partly by the falling 
prices of basic commodities and partly by the 
slackening-off in home and foreign demand. 
Other factors such as stock speculations and a 
more restrictive credit market may also have 
played a role. According to the Central Bureau 
of Statistics' index of stocks the downward 
trend of stocks was not very pronounced in the 
third quarter, and it is probable that there were 
no marked changes in stocks during the last 
quarter of 1958. What has been said above, 
applies to wholesalers' stocks and to manufac- 
turers' stocks of raw materials. The development 
for manufacturers' stocks of own products was 
on the whole in the opposite direction, a fact 
that can be explained as a result of an involun- 
tary accumulation of stocks due to slackness 
of demand. Whereas total stocks in 1957 showed 
an increase amounting to 350 million kroner, 
the reduction in stocks in 1958 has been pro- 
visionally estimated at 250 million kroner. This 
change in inventory investment amounts to 
more than twice the reduction in the national 
product over the same period. Although the 
reduction in stocks was fairly evenly distributed 
between imported goods and home-produced 
commodities it must have had a marked con- 

tractive effect during the last part of 1957 and 
first half of 1958. 

On the basis of the information now available 
it appears that the introduction in 1957 of tax 
on current income lead to a considerably more 
contractive fiscal policywhen central and local 
government are taken as a wholethan esti- 
mated at the time when the Economic Survey 
for 1957 was written. The "income surplus" in 
the public sector (which roughly corresponds 
to the difference between current income and 
current expenditure and which might be taken 
as an indicator of the income-effect of public 
finances) increased from 2,6 per cent of the 
gross national product in 1956 to 3,7 per cent 
in 1957. In monetary terms the increase was 
nearly 400 million kroner, most of which could 
be attributed to local government. On the basis 
of these new estimates it seems fairly obvious 
that consumer demand must have been con- 

siderably reduced by the beginning of 1958. 
The effects of the fiscal policy in 1958 were 
probably less contractive than for the previous 
year but more so than for the period 1953-1956. 
The income surplus in 1958 has provisionally 
been estimated at 3,6 per cent of the gross 
national product, although not too great accu- 
racy should be attached to this figure. Payments 
to the public sector increased by 230 million 
kroner according to present estimates, while 
public expenditure on goods and services in- 
creased by approximately 300 million kroner. 
Transfer payments to the private sector re- 
mained about the same as the year before. 

During the whole of 1958 the demand from 
abroad has been considerably below that of 
1957. All the same the volume of exports 
changed very little. If goods and services are 
taken together the volume of exports increased 
by 2-3 per cent from 1957 to 1958. The tonnage 
engaged in trade in the merchant navy increased 
by 5 per cent in spite of increased idle tonnage, 
and new jobs were provided for some 3 000 
Norwegian sailors. For the export of goods the 
reduction amounted to only 2 per cent and, 
if herring and herring products were excluded, 
less than 1 per cent. Thus, the direct effects 
of the decline in foreign demand were modest 
and could be seen mainly in a slackening-off 
of the normal rate of growth in the volume of 
exports. Secondary effects were apparently of 
greater significance; the international setback 
affected the expectations of the private sector, 
and this has probably been a decisive factor 
for the movement in stocks. 

The catch of winter herring during the spring 
of 1958 was only 3,7 million hl. while the average 
for the period since 1950 has been close to 10 
million hi. For the fishermen this resulted in 
an income reduction amounting to approxima- 



tely 125 million kroner. Other sectors suffered 
from secondary effects; the processing of the 
catch required less labour, production of cases 
and barrels declined, repair and building of new 
fishing vessels were reduced and so was the 
production of fishing equipment. In addition 
the effects of the reduction in demand for 
consumers' goods will have to be taken into 
account. On the whole the indirect loss of in- 
come resulting from the failure of the herring 
fisheries would seem to be of the same order 
of magnitude as the direct loss. 

The economic policy initially planned for the 
year 1958 was slightly restrictive compared to 
the policy of 1957. This tendency manifested 
itself in such policy measures as a reduction 
as compared to the year before in the total 
building quota allocated for purposes still sub- 
ject to licencing by local authorities, and a 
lowering of the ceiling on new loans from state 
banks. Monetary and fiscal policies were laid 
down with the same main features as in earlier 
years, the most significant changes being the 
abolition as from July 1 of the purchase tax 
on buildings for educational and medical pur- 
poses, and a gradual reduction of price subsidies 
amounting to 300 million krorier. 

Developments during the spring and early 
summer made it clear that a more expansionary 
policy was justified, and certain measures to 
provide a stimulus to economic activity were 
gradually taken. During the summer, the buil- 
ding quota at the disposal of local authorities 
was increased considerably above the 1957 
quota; budgets for new loans from state banks 
were raised by 46 million kroner; the parlia- 
ment voted a sum of 123 million kroner for a 
public works programme to combat unemploy- 
ment during the winter 1958-59. On Septem- 
ber 1, frozen funds, originating from a special 
tax collected 1948-1950 on increase in wealth 
during the last war, and totalling 300 million 
kroner, were released. Moreover, the directives 
for lending activities of commercial banks were 
modified to the effect that the banks were 
requested to treat favourably applications for 
short-term loans for certain purposes. 

Partly due to the policy measures mentioned 
above, investment was maintained at a high 
level in 1958. Total investment, including in- 
ventory changes, amounted to 11,8 billion 
kroner, or 500 million kroner more than in the 
year before. As a result of on the one hand the 
increase in investment and, on the other hand, 
the decline in the national product, gross in- 
vestment as percentage of the gross national 
product reached an all-time high of 37,6 per 
cent. In real terms, investment, excluding 
changes in stocks, increased by approximately 
6 per cent. This rise was wholly due to increased 

investment in ships; investment in buildings, 
plant and equipment showed virtually no change 
from 1957 to 1958. The slackening-off in total 
demand was not reflected in investment figures 
for 1958 mainly because the investment volume 
is determined by contracts concluded in the 
past. However, the policy measures taken during 
the year also provided a stimulus. The desire 
to invest was undoubtedly. weaker than the 
year before. Very few contracts for new shipping 
were concluded; imports of motor-lorries fell; 
demand for building authorizations slackened; 
and private construction activity declined. 

Whereas investment activity was well main- 
tained, the general weakening of demand is 
clearly reflected in production and employment 
figures. 

According to provisional estimates, industrial 
production in 1958 was approximately 3 per 
cent below the level of 1957. For the year as 
a whole, the decline in output was larger in 
the export industry than in industries producing 
for the home market; within the latter group 
output of consumer goods fell more than that 
of investment goods. 

Quarterly production figures for the home 
market industry show a declining trend during 
the three first quarters of 1958 as compared 
to the corresponding quarters of the previous 
year. It would seem that in the first half of 
1958, when the tendency to run down stocks 
of raw materials and wholesale and retail stocks 
was particularly strong, some home market 
industries tried to avoid a curtailment in pro- 
duction by increasing their own holdings of 
finished goods. Industries producing for order 
had the possibility to draw on their order 
reserves. This may explain why in a number 
of branches the decline in production became 
particularly noticeable as late as in the third 
quarter. In October, the latest month for which 
statistics are available at the time of writing, 
total production figures for the home market 
industry suggest that the decline was checked. 
This is partly due to the fact that production 
figures for October 1957 were already affected 
by stagnation in certain industries, but for some 
branches, such as the textile and clothing indu- 
stries, the most recent figures indicate a definite 
revival. As a whole, there are signs that for 
the home market industry the effects of the 
liquidation of stocks culminated in the third 
quarter and that an upturn in production oc- 
curred in the fourth quarter. 

For the export industries, the fall in produc- 
tion was particularly noticeable in the first 
quarter. During the year, production had an 
upward trend, and output in October was well 
above the level of the corresponding month in 
the previous year. The decline in foreign demand 
was felt primarily by the ferro-alloy mills and 
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the pulp and paper industries. Export produc- 
tion figures for the first months of the year 
were affected by low activity in the herring 
oil and canning industries. It has been estimated 
that for the year as a whole about three-fifths 
of the fall in production in the export industries 
(corresponding to roughly one-fourth of the 
decline in total industrial production) can be 
attributed to poor supplies of raw material in 
the herring oil and canning industries. 

In the labour market the effects of the general 
decline in demand became evident in the spring 
of 1958. As from May, the number of employed 
wage-earners has been below the level of the 
previous year, and the trend has been down- 
ward. In the autumn of 1958 the number of 
employed wage-earners was about 10 000 below 
the level a year before, in spite of an increase 
of about 11 000 persons in the total labour 
force. As in earlier years new man-power was 
absorbed by the service industries, but the 
increase in employment in the trade sector was 
much smaller than in preceding years. Employ- 
ment declined in all non-service industries. In 
percentage terms the decline was most prono- 
unced in the mining and forestry sectors which 
were most directly hit by the decline in demand 
from abroad. In absolute terms, however, the 
sharpest decline in employment took place in 
manufacturing. The employment figures for 
manufacturing also express very clearly the 
declining tendency in the course of the year. 
In spite of attempts at avoiding or delaying 
cuts in man-power, the manufacturing industry 
had to reduce the number of employees by 
13 000 persons, i.e. by about 4 per cent, from 
October 1957 to October 1958. The number of 
wage-earners in manufacturing in the autumn 
of 1958 was down almost to the 1954-level and 
was only 3 000 higher than in 1951. 

The new tendencies in the labour market are 
reflected also in the monthly unemployment 
figures which for all months during 1958 excee- 
ded the figures for corresponding months in 
previous post-war years. At the end of January 
the recorded total number of unemployed rea- 
ched 39 000a new post-war peak level. This 
comparatively large figure was, however, to a 
considerable extent due to special circumstances. 
Expressed as a percentage of the total labour 
force the average unemployment figure for the 
year as a whole was in the neighbourhood of 
1,5 per cent, a figure which is small compared 
to those of other countries. 

The effects of declining demand during 1958 
have been unevenly distributed by industries 
and by geographical areas. Within manufac- 
turing about one half of the decrease in employ- 
ment is recorded for the textile and clothing 
industry; a relatively sharp decline is also re- 
corded for the furniture industry and the ship- 

building industry. A considerable part of these 
industries is located in the western coastal 
districts, which also had to carry the heaviest bur- 
den of the failure of the herring fisheries in 1958. 

The year 1958 had the same main characte- 
ristics as previous years of recession: a large 
balance-of-payments deficit, pronounced chan- 
ges in the incom distribution by industries, 
a rise in the "wage-ratio" (wages and salaries 
as percentage of factor income), and a sharp 
decline in private saving. 

The balance of payments on current account 
showed a deficit in 1958 which has been pro- 
visionally estimated at approximately 1 300 
million kroner as against a surplus in 1957 
amounting to 150 million kroner. The change 
is wholly due to the developments in the ship- 
ping sector. Net import of ships in 1958 amoun- 
ted to 1 000 million kroner more than in 1957, 
reflecting a peak level investment in ships. At 
the same time net freight earnings in 1958 were 
675 million kroner less than in 1957. 

The deficit on the balance of visible trade 
was 250 million kroner smaller in 1958 than 
the year before. The value of commodity im- 
ports excluding ships decreased by 560 million 
kroner, and the value of commodity exports 
declined by 310 million kroner. The changes in 
volume were small both for exports and im- 
ports; the volume of commodity exports ex- 
cluding ships decreased by approximately 2 per 
cent and the volume of commodity imports by 
less than 1 per cent. The main cause of the 
improvement in the commodity trade balance 
is to be found in the development of prices. 
While export prices declined by 3 4 per cent, 
there was a fall in import prices of 6-7 per 
cent, resulting in an improvementas compared 
with 1957in terms of trade of roughly 3 per 
cent. The development in this respect differed 
from the experience in previous years of inter- 
national recession. However, total terms of 
trade (commodities and services combined) 
deteriorated from 1957 to 1958 by as much 
as 9 per cent, primarily because of reduced 
freight earnings. 

The deficit on current account did not result 
in a corresponding reduction in foreign exchange 
reserves. Substantial credits were obtained from 
abroad, in particular by shipowners, and the 
foreign exchange holdings increased by about 
250 million kroner. 

Total private income before taxes was redu- 
ced by 700 million kroner according to provi- 
sional estimates. There was an increase in the 
total wage-bill amounting to 550 million kroner, 
while other private incomes were reduced by 
as much as 1 250 million kroner. Only a small 
part of this reduction concerns agriculture, 
forestry and fishing. For shipping alone the 



decrease in income other than wages is esti- 
mated at 1 000 million kroner, whereas entre- 
preneurial incomes in the remaining industries 
fell by 2 per cent. 

Mainly due to the fall in shipping income, 
the wage-bill increased its share of total private 
income considerably, from 58,8 per cent in 1957 
to 63,1 per cent in 1958. The highest wage 
ratio experienced in the past is about 59 per 
cent. New wage agreements, and wage adjust- 
ments according to cost-of-living index clauses, 
resulted in increased wages for most wage- 
earners in 1958. The effects of the so-called 
wage-drift were less pronounced than in previous 
years. Average per capita wages rose by approxi- 
mately 4 per cent, which is somewhat less than 
the increase in the cost-of-living index. Taking 
also into account that direct taxes increased, 
it follows that there was a minor decrease in 
the disposable real income of wage-earners. 

The level of consumers' prices showed an 
upward movement also in 1958, in spite of the 
reduced demand, the decrease in import prices, 
and the only rather weak increase in wages 
as compared with previous years. The cost-of- 
living index was on an average 5 per cent 
higher than in 1957. Most of the increase was 
due to a reduction in the price subsidies for food. 

Total private consumption expenditure in 
1958 amounted to 17 100 million kroner in 
current prices. This is about 550 million kroner 
above the figure for 1957. The volume of total 
private consumption fell, according to provi- 
sional estimates, by somewhat less than 1 per 
cent, a reduction which is of the same order 
of magnitude as the decrease in disposable real 
income of wage-earners. The decrease was most 
pronounced for such income-elastic consumption 
goods as durable household goods, and clothing 
and footwear. The volume changes for the 
various items were apparently caused as much 
by the changes in relative prices as by the 
decrease in real income. The rise in food prices, 
which was considerably larger than the rise in 
prices of most other consumption goods, was 
a main reason for a considerable part of the 
decrease in consumption of other goods. The 
fall in demand for clothing and footwear and 
durable consumption goods may have part of 
its explanation in the fact that the number of 
private cars in Norway increased by more than 
40 000 during the two years 1957 and 1958. 
The amount paid for these cars by consumers 
can be estimated at 600 million kroner. 

The sharp decline in private income other 
than wages resulted in a very pronounced de- 
cline in private saving. Total private savings 
in 1958 (including corporate savings) have been 
estimated at 2 000 million kroner, as compared 
to 3 450 million kroner in the previous year. 
The decrease is primarily a result of the devel- 
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opment in shipping, but also in other sectors 
of the economy entrepreneurial savings in 1958 
must have been substantially smaller than the 
year before. Public saving increased somewhat; 
however, expressed as a ratio to the net national 
product total saving was reduced from about 
22 per cent in 1957 to less than 17 per cent 
in 1958. 

At the beginning of 1959 the world economic 
outlook appears considerably more favourable 
than a year ago. There are many indications 
that the international recession has come to an 
end. In the United States, economic activity 
is rising steadily, and it appears likely that the 
revival in Western Europe will also gather 
strength during the coming months. 

This favourable outlook also extends to Norway. 
Recent -indications suggest that an upturn in 
industrial activity is under way, and it seems 
likely that a substantial rise in production lies 
ahead. There is now more excess capacity than 
at any other time since the last war, and with 
increasing economic activity in Western Europe, 
an expansionary development in stocks, and the 
policy measures taken by the government, there 
are reasons to anticipate that the rise in the 
national product in 1959 may exceed the normal 
rate of growth. The revival will, however, be 
gradual, and it is unlikely that the employment 
situation will change appreciably for some time. 

As long as Norway has idle resources of capital 
equipment and man-power, a renewed expansion 
of production can proceed without the reappear- 
ance of a rising price trend due to increasing 
costs of production. This does not mean, how- 
ever, that the price situation has been stabilized. 
There are still tendencies towards rising prices 
resulting from the fact that past increases in 
costs of production have not yet fully worked 
their way into the prices of consumers' goods, 
and these tendencies must be neutralized if a 
new series of automatic price and wage increases 
is to be avoided. 

In the external economy, a heavy deficit on 
the balance on current account is to be expected 
also in 1959, in spite of a probable rise in exports. 
There is little probability of the freight market 
showing any appreciable improvement, and as 
a consequence of increasing production, large 
imports of ships, and the new trend in stock- 
holding, total imports in 1959 may reach a high 
level. For the balance on capital account, the 
dissolution of the European Payments Union can 
be expected to accentuate the strain already 
present. However, foreign exchange holdings are 
now substantial, and the financing of another 
current account deficit of approximately the 
same magnitude as in 1958 may not therefore 
present too great difficulties. 
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I. Nasjonalregnskap. 

A. Nasjonalprodukt otter anvendelse. Mill. kr. 

Nettonasjonalprodukt - Indirekte skatter2 
+ Subsidier' 

Faktorinntekt 

Av dette i: 
Jordbruk. 
Skogbruk og jakt 
Fiske m. v. 
HvaIf angst 
Bergverksdrift in. v. 
Induetri 
Bygge- og anleggsvirksomhet 
Kraft- og vannforsyning 
Varehandel 
Finansinstitusjoner 
Forretningsbygg og boliger. 
Sjotransport 
Annen samferdsel 
Offentlig adm. og forevar 
Andre tjenesteytende nieringer 

B. Nasjonalprodukt etter nringer. Mill kr. 

C. Privat konsum. Mill. kr. 

Inkluderer enciringer i skogbestand og husdyrhold, Alle avgifter og Bkatter pa omsetning, produkajon og drftsmkUer er 
regnet som indirekte skatter. Alle etetteutbetainger UI private i egenekap av nringsdrivende er regnet sum eubeider. Omlatter 
nordmenns konsum I utlandet minus det offentligee og utlendingers konsum ar de speslfieerte poster, 

1952 1953 1954 1955 1956 1957* 1958* 

Nettonasjonalprodukt 18 732 18 868 20 412 21 609 24 409 25 750 25 188 
KapitaLelit 3 733 3 944 4 339 4 674 5 127 5 763 6 216 

Bruttonasjonalprodukt . 22 465 22 812 24 751 26 283 29 536 31 513 31 404 

Bruttoinvestering 7 816 8 050 9083 9 580 10568 11 293 11 795 
I produksjonskapital 7 266 8 100 8 833 9 480 9 968 10 943 12045 
I lager' 550 - 50 250 100 600 350 - 250 

Offentlig konsum 2245 2552 2712 2675 3022 3323 3562 
Sivilt 1426 1556 1659 1784 2083 2316 2538 
Militnrt 819 996 1 053 891 939 1 007 1 024 

Privat konsum 12426 13117 14120 14831 15772 16594 17147 
Eksportoverskott . - 22 - 907 - 1 164 - 803 174 303 - 1100 

Eksport . 9018 8200 8806 10083 12249 13242 11920 - Import 9 040 9 107 9 970 10 886 12 075 12 939 13 020 

Bruttonasjonalprodukt . 22 465 22 812 24 751 26 283 29 536 31 513 31 404 

18732 
2 852 
1127 

18868 
2 678 
1 067 

20412 
2 842 
1 096 

21809 
3 036 
1140 

24409 
3 367 
1164 

25750 
3 758 
1 399 

25188 
3 680 
1 233 

17007 17257 18666 19713 22206 23391 22741 

1126 1 237 1 389 1 352 1 545 1 431 1 528 
877 757 751 811 944 1023 922 
389 356 433 469 531 444 380 
169 81 115 94 109 149 66 
269 299 290 292 339 343 314 

4715 4948 5529 5734 6290 6485 6438 
1 289 1 443 1 609 1 634 1 651 1 824 1 894 

230 264 311 330 325 343 387 
2 166 2 242 2 466 2 389 2 592 2 834 2 841 

426 441 472 507 554 612 633 
337 393 503 629 678 768 831 

1 858 1 385 1165 1 630 2 464 2685 1 765 
809 865 927 979 1 034 1 065 1 097 
660 733 807 892 1 005 1 086 1 164 

1 687 1 813 1 899 1 971 2 145 2 299 2481 

Matvarer - 

Drikkevarer og tobakk 
Bolig, lye og brensel 

3 665 
1 055 
1 046 

3 891 
1 062 
1121 

4 273 
1 078 
1 288 

4 469 
1 161 
1 489 

4 810 
1 218 
1 658 

4920 
1 293 
1 843 

5 275 
1 321 
1 937 

Mebler og husholdningsartikler 1 072 1 201 1 299 1 283 1 411 1 420 1 341 
Kir og skotey . 2 181 2 314 2 305 2 362 2 399 2 439 2 417 
Helsepleie og personlig hygiene 579 626 683 726 774 809 842 
Reiser og transport 780 801 897 882 920 1 047 1 065 
Utdanning, litteratur, forneyelser 576 620 692 757 820 909 944 
Hotelltjenester og annen personhig 

oppvarting 325 340 366 385 406 421 444 
Annet kor,surn 887 943 1020 1 059 1128 1 218 1 248 

Spesifisert konsum 12166 12919 13901 14573 15544 16319 16834 
+ Korreksjonsposter 260 198 219 258 228 275 313 

Privat konsum 12426 13 117 14 120 14831 15772 16594 17 147 



I. Nasjonafreguskap (forts.). 

P. Bruttoinvestering etter nring og art. Mill. kr. 

Nettonasjonalprodukt - Indirekte skatter 
+ Subsidier 

Faktorinntekt. 

Av dette: 
Privat inntekt av arbeid og kapital 

Lønninger 
Personlige renteinntekter (netto) 
Selvstendiges inntekt av jordbruk, 

skogbruk, fiske 
Inntekt av boliger 
Annen privat inntekt av arbeid 

og kapital 
Offentlig nettoinntekt av kapital1 
Utlendingers nettoinntekt av kapi- 

taiplaseringer I Norge 

E. Naejonalprodukt etter inntektsandeler. Mill. kr. 

F. Offentlige inntekter og utgifter. Mill. kr. 

Omfatter ogá beregnet fondsopplegg I oflentlige bedrifter. Omfatter ogst 460 mill. kr. innestâende hos lkatteoppkrevere og 
arbeidegivere. a Omfatter ogaS 50 miii. kr. eking i innesttende boa skatteoppkievere og arbeidegivere. 

1952 1953 1954 1955 1956 1957* 1958* 

Bruttoinvestering uten lagerendr 7 266 8 100 8 833 9 480 9 968 10 943 12 045 
FordeU sUer nrrinj: 

Jordbruk og skogbruk 537 574 621 669 696 756 751 
Fiske og fangst 283 261 288 300 342 351 311 
Bergverksdrift og industri 1 425 1 449 1 629 1 503 1 604 1 819 1 801 
Elektrisitetsforsyning, gassverk 541 560 550 589 663 764 746 
Forretningsbygg og boliger 1 490 1 695 1 765 1 880 1 740 2 020 2 005 
Sjøtransport 1 327 1 763 1 987 2 380 2 451 2598 3 651 
Annen samferthel 640 643 667 697 821 852 890 
Andre rueringer 405 428 514 563 644 702 708 
Offontlig konsumkapital 618 727 812 899 1 007 1 081 1182 

FordeU sUer art: 
Bygninger og anlegg 3 566 3 954 4 125 4 333 4 537 5 099 5 200 
Skip og Weter 1 504 1 897 2 107 2 559 2 667 2821 3 836 
Annettransportmateriell 

} 
2 196 2 249 2 601 2 588 2 764 3 023 3 009 

18 732 
2 852 
1127 

18 868 
2 678 
1 067 

20 412 
2 842 
1 096 

21 609 
3 036 
1 140 

24 409 
3 367 
1164 

25 750 
3 758 
1 399 

25 188 
3 680 
1 233 

17007 17257 18666 19713 22206 23391 22741 

16 883 17 118 18 458 19 512 21 901 23 043 22 345 
9255 9933 10609 11447 12564 13553 14100 

116 130 143 192 221 245 270 

1738 1716 1993 1956 2262 2132 2068 
108 117 195 265 271 316 339 

5 666 5 222 5 518 5 652 6 583 6 797 5 568 
60 66 111 67 126 161 166 

64 73 97 134 179 187 230 

Inntekter: 
Olfentlig nettoinntekt av kapital' 
Direkte skatter fra private 
Indirekte skatter. 
Stonader fra utlandet 

60 
3 089 
2 852 

92 

66 
3 298 
2 678 

87 

111 
3 400 
2 842 

71 

67 
3 633 
3 036 

8 

126 
4 031 
3 367 

8 

161 
24 823 

3 758 
4 

166 
2 5 172 

3 680 
4 

Inntekter i alt'. 6 093 6 129 6 424 6 744 7 532 8 746 9 022 

Uegifter: 
Subsidier . 1127 1 067 1 096 1140 1184 1 399 1 233 
Stonader til private 1 033 1 149 1 288 1 409 1 577 1 779 1 936 
Stenader til utlandet 25 37 38 19 20 20 20 
Offentlig konsum 2 245 2 552 2 712 2 675 3 022 3323 3 562 

Utgifter i alt 4 430 4 805 5 134 5 243 5 783 6 521 6 751 
Offentlig kapitaltilvekst' 1 663 1 324 1 290 1 501 1 749 22 225 '2 271 
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L Nasjonalregnskap (forts.). 

C. Driftsbalansen overfor utlandet. Mill. kr. 

Tailene er midlerthuige. 

H. øking i nasjonalformuen. Mill. kr. 

I. Nasjonalprodukt etter anvendelse. I 1955-priser.' Mill. kr. 

1952 1953 1954 1955 1958 1957* 1958* 

htntekter: 
Eksport av varer og tjenester .. 9 018 8 200 8 806 10 083 12 249 13 242 11 920 

Vareeksport etter handelsst.at. 3 768 3 466 3 959 4 307 5 056 5 436 5 130 
Vareeksport utenom handelsstat. 210 222 173 223 230 58 50 
Eksport av skip . 270 167 208 216 461 432 180 
Bruttofrakter 4 105 3 600 3 560 4 350 5 500 8 220 5 400 
Andre tjenester 865 745 906 987 1 002 1 098 1160 

Renter, aksjeutbytte 0. 1. fra utlandet 35 40 58 55 65 85 95 
Støna.der fra utlandet 157 168 152 113 108 112 125 

lnntekter i alt 9 210 8408 9014 10 251 12 422 13439 12 140 

Utgifter: 
Import av varer og tjenester 9 040 9 107 9 970 10 886 12 075 12 939 13 020 

Vareimport etter handelsstat. 5 585 5629 6 014 6 328 7 053 7 537 7 010 
Vareimport utenom handelsstat 145 83 104 115 131 136 100 
Import av skip 654 886 1 263 1 454 1 601 1 568 2 330 
Skipefartens utg. i utlandet 2 003 1 890 1 885 2 230 2 500 2 845 2 700 
Andre tjenester 653 619 704 759 790 855 880 

Renter, aksjeutbytte o.l. til utlandet 99 113 153 189 244 272 325 
Stønader til utlandet 69 79 83 84 74 81 95 

Utgifter i alt . 9 208 9299 10 206 11139 12 393 13 292 13 440 

Netto nedgang (+) eller eking () i 
Norges nett.ogjeld til utlandet .. . 2 891 1192 - 888 29 147 - 1 300 

Privat kapitaltilvekst. 
Offentlig kapitaltilvekst 

2 422 
1 663 

1 891 
1 324 

2 262 
1 290 

2 517 
1 501 

3 721 
1 749 

3 452 
2 225 

2 008 
2 271 

øking i nasjonalformuen 4085 3 215 3 552 4018 5 470 5677 4279 

Innenlandak nettoinvestering 4 083 4 106 4 744 4 906 5441 5 530 5 579 
Netto nedgang (+) eller eking () i 

Norges nettogjeld til utlandet 2 - 891 - 1192 - 888 29 147 1 300 

Bruttonasjonalprodukt 

Bruttoinvestering 

23 634 

8328 

24 204 

S 321 

25 474 

9 144 

26 283 

9580 

27 451 

10240 

28 250 

10357 

27 999 

10416 
Bygninger og anlegg . 3 802 4 132 4 279 4 333 4263 4486 4506 
Skip og bter 1 688 1 953 1 950 2 559 2 688 2 685 3 308 
Maskiner, transportmateriell o. a. 2 269 2 288 2 660 2 588 2 718 2 865 2 836 
Lager 567 52 255 100 571 321 234 

Offentlig konsum 2 565 2727 2 815 2675 2 763 2921 2967 
Sivilt . 1 626 1 66 1 722 1 784 1 888 2006 2 066 
Militart 939 1 061 1 093 891 875 915 901 

Privat konsum 13267 13724 14263 14831 15165 15451 15324 
Eksportoverskott 524 568 748 - 803 717 479 708 

Eksport 8233 8623 9579 10083 10962 11361 11654 Import ... 8757 9191 10327 10886 11679 11840 12362 



H. Vareomsetuingen med utIandet. 

A. Verdien av vareomEetningerl. Mill. kr. 

B. Tnnførsel fordelt pa viktigere varegruppor 

a) Verdi. Mill. kr. 
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b) Voluintall 1949 1002 

c) Pristall. 1949 = 1002 

a) Verdi. Mill. kr. 

Omfa ter den no- og utforsel som inngOr i handelsstatistikken, Utenfor denne fallrr blant annet fossvats mcrt, floIngatoninice 
og til og nied 1936 ogsO fiske- og fangstprodukter le'ert direkte Ira feltet. Sc ellers Norges hatdel. Se Statielikc issldii er or. 5, 9953. 

Inuferael Utførsel 

Innfersela 
ovorskotl I alt 

Ràstoff 
og halv- 
labrikat 

Kapitalgjenstander Forbmk 
varer I alt 

llàstoff 
og halv- 
fabrikat 

- 
Kapit&gjenstander Forbruks- 

varer 
I alt Skip I alt Skip 

1951 6266 3933 1814 901 519 4428 3218 497 448 713 1838 
1952 6239 3742 1783 654 714 4039 2925 340 270 774 2200 
1953 6514 3583 2090 886 841 3633 2711 241 167 681 2881 
1954 7277 3708 2591 1263 978 4167 3072 301 209 794 3110 
1955 7783 4264 2630 1454 889 4522 3291 331 216 900 3281 
1956 8 653 4 681 2 911 1 601 1 061 5 517 3 841 648 461 1 028 3 138 
1957 9103 4812 3035 1566 1256 5867 4194 643 432 1030 3236 

Fan.-sept. 
1957 6898 3637 2350 1262 911 4331 3136 438 295 757 2567 
1958* 6939 3094 2876 1805 969 3914 2870 319 118 725 3025 

1951 6266 5365 13 304 53 266 58 51 237 261 63 
1952 6239 5585 16 257 102 336 66 100 153 198 64 
1953 8514 5629 25 299 140 314 69 97 172 219 49 
1954 7277 6014 36 218 162 352 75 78 181 274 45 
1955 7 783 6 328 15 258 153 346 71 138 213 312 45 
1956 8 653 7 052 12 274 198 397 79 154 167 354 48 
1957 9103 7537 17 209 237 410 82 79 179 411 59 

Ian.-sept. 
1957 8898 5636 11 152 170 311 60 66 137 300 45 
1958* 6 939 5 134 30 150 213 293 57 82 95 301 35 

1951 113 117 70 125 136 102 105 47 215 126 82 
1952 109 122 79 98 249 128 114 83 156 103 83 
1953 120 131 158 119 359 135 116 05 191 136 70 
1954 137 149 260 103 405 136 124 77 213 181 66 
1955 143 150 113 118 394 132 120 131 263 195 60 
1956 154 160 75 121 500 164 131 154 200 214 73 
1957 153 163 95 91 584 142 137 72 222 254 87 

Ian. .sept. 
1957 154 161 82 86 533 143 136 78 224 245 89 
1958 158 156 209 102 634 158 126 133 160 255 70 

1951 132 135 90 117 115 182 121 138 138 159 109 
1952 136 136 98 125 122 182 124 155 123 145 109 
1953 129 127 77 120 116 161 130 133 113 124 99 
1954 126 120 67 102 119 180 131 126 107 116 95 
1955 129 124 66 105 117 182 129 132 101 123 106 
1956 132 130 80 107 118 169 130 128 104 126 94 
1957 141 137 86 112 121 201 130 137 101 124 95 

Fan..sept. 
1957 141 137 84 114 127 202 127 140 102 125 95 
1058 139 129 93 94 133 172 131 102 98 121 93 

Tre og Spinne- 
Toyer, 

ki2er og Ikke-me- Uedle me- Transport- 
trefor- 

edlings- stofler, 
garn 05 

andre for- 
dige mann- 

Skinn, her 
og arbeider Brensels- 

stoffer 
talliake ml- 
neraler og 

Maimer 
og alagg 

taller, th 
og tialvfor- 

Arbeider 
av uedle 

Ma.slciner 
og appa- midler 

unntatt 
pro- 

dukter trOd faktur- 
varer 

herav aeb. herav arbeidde metaller rater skip 

1951 248 457 424 83 670 116 193 657 156 605 256 
1952 209 251 461 51 632 132 189 835 180 770 360 
1963 109 274 477 65 624 143 154 771 189 855 351 
1954 209 281 476 64 608 149 126 822 205 920 458 
1955 272 238 453 55 791 157 168 970 203 855 352 
1956 220 255 493 58 996 154 195 1121 252 859 461 
1957 157 276 531 71 1050 165 254 1232 263 982 539 

Fan.-sept. 
1957 115 213 402 51 822 119 180 930 190 716 415 
1958* 111 129 329 48 648 123 151 773 180 747 411 

I alt I alt Animaiske Korn og Frukt og Rolonlal- Drlkke- FOr- Oljefrn og Kjeml- 
med skip uten skip matvarer koruvarer gremaaker varer varer og 

tobakk atoffer fete oljer kalier 
m. V. 

Gjødnlng 
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LI. Vareometningen med utlandet (forts.). 

B. Innlersel fordelt pa viktigero varegrupper (forts.) 

b) Volumtall 1949 = 100' 

c) Pristall. 1949 = 100' 

C. Utførsel fordelt p viktigere varegrupper 

c) Pristall. 1949 = 100 

Se StaUstiske meldinger fir. 5, 1953. Varegruppel) ondatter fra og rued 1957 ogsá hvaiolje levert direkte fra feltet. Ved beregeir.- 
gene i tabellene b) og C) cc intidlertid denne utfursel holdt utenfor. 

Tre og Spinne- Toyer, ktar Ikke-me- Uedle me- Transport- 
trefored- stoffer, og andre 5111110, tar ISrensels- talliskemi- Maimer taller, rá Arbeider Maskiner muffler 

iingspro- garn og ferdige og arbeider stoier neraler og og siagg oglialvfor- av uedle og unntatt 
dukter tthd manufak- 

turvarer 
herav arb. lierav arbeidde metaller apparater skip 

1951 217 111 122 103 115 120 117 90 114 113 275 
1952 179 69 143 70 104 136 113 93 117 142 380 
1953 136 79 164 93 111 147 103 97 125 154 371 
1954 245 83 170 102 111 164 115 115 132 179 461 
1955 274 72 162 87 132 171 148 130 134 156 374 
1956 229 82 177 91 146 169 152 128 158 163 485 
1957 174 84 198 113 133 171 186 131 162 168 550 

lan.-sept. 
1957 166 87 199 109 133 159 169 132 156 169 569 
1958 182 57 175 99 135 172 151 111 142 169 553 

1951 174 170 140 151 143 106 161 138 116 108 108 
1952 178 150 129 133 149 107 165 169 131 109 110 
1953 122 142 117 131 138 106 147 150 120 112 110 
1954 130 139 112 118 132 100 109 135 132 106 115 
1955 151 136 112 116 145 101 112 141 128 110 110 
1956 147 129 112 117 166 101 126 165 136 106 110 
1957 138 135 108 117 191 107 134 178 139 118 114 

Fan.-sept. 
1957 140 135 108 115 198 110 140 177 139 114 113 
1958 131 125 101 119 153 104 131 176 144 118 114 

Dyre- og Metaller, 
I alt med 

skip 
I alt uten 

skip 
Matvarer 
fra land- 

Fisk, 
fersk og 

Flake- 
herme- 

plante- 
fett, olje Gjødning 

Tremasse 
og 

Papir og 
papp 

Ruder, 
skinn og 

Maimer 
og slagg 

rI og haly- 
for- 

her bruket saltet tikk og voks cellulose arbeidde 

1951 4428 3980 38 453 146 500 225 621 658 50 77 603 
1952 4039 3769 41 553 111 294 240 578 419 63 155 726 
1953 3633 3466 67 423 120 238 255 467 361 56 170 710 
1954 4163 3958 33 500 153 313 262 511 461 62 172 700 
1955 4522 4307 56 557 141 263 249 542 473 82 189 911 
1956 5 517 5 056 85 623 138 293 247 562 504 88 218 1 224 
1957 5867 5435 99 602 158 432 271 559 560 93 217 1357 

Fan.-sept. 
1957 4331 4036 73 448 114 299 208 429 417 67 163 1027 
1958* 3 914 3 796 41 422 99 282 198 387 377 76 148 915 

1951 142 143 109 120 119 114 110 197 205 139 102 140 
1952 141 140 118 135 127 79 120 193 174 111 232 162 
1953 123 124 103 137 124 70 118 128 119 128 235 157 
1954 122 125 109 136 124 75 116 134 127 127 218 144 
1955 131 132 Iii 141 126 78 113 140 137 147 200 149 
1956 141 139 102 138 130 84 107 146 139 145 219 172 
1957 146 142 92 141 139 86 107 143 137 134 222 179 

Jan. -sept. 
1957 146 142 92 139 140 87 107 143 138 129 223 187 
1958 137 138 74 146 143 81 106 133 133 155 207 168 

b) Yolunitall. 1949 = 100k 

1951 146 134 396 116 117 121 143 128 112 162 105 167 
1952 135 129 391 126 83 103 141 116 87 254 146 151 
1953 138 134 741 95 92 95 151 141 107 199 158 152 
1954 159 151 342 114 118 117 162 148 127 222 172 163 
1955 162 156 581 122 108 93 155 150 121 249 207 206 
1956 183 173 944 139 102 97 161 150 127 272 223 241 
1957 183 178 1 214 130 111 86 180 152 143 311 212 248 

Jan.-sept. 
1957 180 177 1192 131 107 84 182 156 141 311 213 248 
1958 173 169 813 118 89 68 174 150 132 293 208 246 

a Ye kr. 



H. Vareomsetningen med utlandet (forts.). 
D. Vareomsetningen med verden&Ielene og enkelte viktigere land. Inki. skip. Mi 

A. Sysselsatto lennstakere' i 1 000 

HI. Sysselseiting. 

*7 

B. Ar 

Nordmeflrl pa norske skip i utenriksfart og fast ansatte ved Norges Statsbaner er tatt med. Tailene for 1956 avvik r sice fra telsst- 
avsnit ets tall sons or beregnet pa grunniag av totaltelling ved utgangen av oktober 1957, Arbeidsdirektoratets tall ed utgangen av 
nàneden korrigert for endringer som folge av fly by om syketrygd av 2. juli 1956. 

IV. Jordbruk og skogbruk. 

Europa Afrika Nerd- og Mellom- 
Amenka 

Ser: 
Amerika 

Asia Oseania 

Innfersel Utførsel Inuforsel Utforsel Innforsel Utforsel Inuforsel Inniorsel Utforsel Inofersel Utforset Utforsel 

1951 4350 3073 204 208 1145 521 205 237 283 215 79 174 
1952 4 493 2 857 177 240 1 096 449 240 225 206 176 27 92 
1953 4936 569 147 169 967 475 245 115 180 222 39 62 
1954 5651 O68 158 234 1022 439 252 183 167 138 26 107 
1955 5905 3352 167 245 1233 483 263 210 195 135 20 97 
1956 6523 4095 211 334 1464 576 263 222 173 200 19 90 
1957 6840 4391 232 306 1374 581 318 244 317 254 22 91 

Jan.- sept. 
1957 5137 3248 167 218 1056 412 247 178 273 207 18 68 
1958 5 317 2914 163 223 1 073 409 192 162 178 145 16 61 

Daumark Sverigo Sterbrltaflflla og Frankrike Vest-Tyskland Sambandsatatene 

Junforsel Utforsel lunforsel Utforsel Inniorsel Utfeirsel Lnnforsel Utforsel Inufeirsel Utfersel Inoforsel Utforsel 

1951 229 238 756 371 1 442 876 286 229 423 341 785 317 
1952 248 225 863 389 1248 813 228 172 699 354 698 312 
1953 207 231 855 341 1 365 708 223 138 1 047 332 833 414 
1954 248 270 1144 397 1 471 797 235 171 1109 426 611 359 
1955 292 238 1 260 409 1 579 980 272 187 1 086 506 667 416 
1956 293 289 1 214 546 1 639 1 055 323 257 1 525 653 825 466 
1957 288 328 1 474 589 1 588 1 171 338 261 1 556 780 803 398 

Jan. -sept. 
1957 216 252 1125 434 1 235 876 244 207 1167 537 627 291 
1958 277 245 1 075 367 1 084 750 221 167 1 427 553 497 341 

I alt ved arbeid2- 

Jordbruk, Fiske Berg- 
ver.ics- Bygge- An- 

leg a- Vare- 
. 

Sjø- Annen off. Annen koritorene 
- 

Ret t' 
Absolutte 

skogbruk 
og jakt 

og 
fangst d -it 

mv, 
Indusirs virk- 

somhet vir 
aomhet 

h nd 1 a e 
trans- 
port 

Sam- 
ferdsel a dm virk- 

somiset 
1 

100 tall I alt 

19552 
Mars 106,3 1 005,9 69,6 8,6 9,0 325,5 56,7 38,4 120,6 54,9 66,9 34.9 220,8 10,3 3,0 
Juni 108,0 1 021,9 67,0 3,3 9,5 335,9 64,2 39,4 120,4 55,5 69,5 35,1 222,1 3,5 0,5 
Sept. 108,1 1 023,1 64,9 3,7 9,8 333,6 68,1 42,4 121,3 55,8 68,9 34,8 219,8 5,3 0,9 
Des. 105,4 997,1 65,0 7,0 9,3 325,4 58,4 32,1 123,5 55,4 68,1 34,6 218,3 24,1 4,2 
1956 
Mars2 106,4 1 006,9 68,3 9,4 9,2 329,5 51,2 33,7 122,8 56,6 68,6 35,3 222,3 23,2 5,2 
Juni2 108,6 1 027,5 66,7 3,9 9,9 337,3 60,4 38,2 123,6 56,5 70,9 35,8 224,3 3,5 0,7 
Sept. 108,4 1 025,3 62,8 3,8 9,9 333,4 63,8 41,1 124,7 57,1 70,9 36,0 221,7 6,6 2,0 
Des. 105,8 1 001,3 60,5 6,8 9,3 326,2 57,0 32,6 126,7 56,4 69,3 35,9 220,5 21,8 3,7 
1957 
Mars 106,8 1 010,9 60,9 9,4 9,3 328,9 51,7 34,8 126,2 58,4 69,5 36,1 225,7 24,0 4,7 
Juni 109,6 1 037,2 59,8 4,5 9,7 340,0 61,2 38,7 127,1 59,5 72,1 36,4 228,1 4,3 0,6 
Sept. 109,3 1 034,4 56.9 3,8 9,5 335,0 66,0 42,3 127,6 59,6 71,7 36,3 225,7 6,9 - 1,6 
Des. 106,7 1 010,9 56,0 6,8 8,9 327,2 58,8 33,1 130,0 59,4 69,8 36,2 224,7 27,5 5,4 
1958 
Mars 106,5 1 016,7 58,4 15,9 8,5 323,8 51,0 36,3 127,4 60,2 69,7 36,5 229,0 34,7 8,1 
Juni 108,9 1 037,2 56,1 9,7 9,2 329,8 62,3 38,8 128,2 61,4 72,1 37,0 232,6 9,3 2,6 
Sept. 108,4 1 034,2 54,3 8,7 9,2 323,5 67,0 41,8 128,5 62,8 71,2 37,1 230,1 13,9 2,9 

Ilvete Rug Bygg llavre Bland- 
kern Erter 

Kern og 
erter 
I alt 

Poteter 
Anisen 
apeii 

Iker og 
liage 

I alt 
Ipen Abser 
og hage 

Eng p 
dyrketjord 

I alt 
dyrketJord 

1949 308275 9898 390563 758499 38982 48721520089 582410 598514270101354222598123272 
1952 205320 5241 640279 801565 32732 35731688710579473589005285718853425488199736 
1953 172920 6168 812675 723325 26420 28531744361 561483 601334290717853084388215616 
1954 200891 6890 932706 704986 22944 28171871034545342 597123301349952395358253034 
1955 182 150 6492 1011611 682544 26519 4 174 1 913 490 561 155 622 122 3 096 767 5 176 1058272 962 
1956 207 437 9 148 1086363 663 278 22 320 3 954 1 992 500 581 455 616 453 3 190 408 5 098 340 8288 74 
1957 140662 56741352570 605256 18362 31382125660 551964 607986328561050697608355376 
1958 79807 47231451989 565 443 16757 1 3782 120 097 534 418 648775330329050888298392 1l 

A. eal av dyrket jord i rikots bygder. Dekar 
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September. 

LV. Jordbruk og skogbruk (forts.). 

B. Høstuthytto av jordbruksprodukter. Torm 

C. Høetutbytte pr. dekar I forhold til middelsâr. Middelsâr = 100 

Ilvete Rug Bygg Ravre Blandkorn Nrter 
Rorn og 

erter 
i alt 

Poteter 
Rot- 

vekster hy I alt I 

(ôrenheter 

1949 66991 2062 86144 163257 9669 973 320961098718 64681330602251976782 
1952 39 586 1119 147 911 161 161 7 580 693 3580301 187 491 6754652961 768 1 999 027 
1953 38876 1362 206516 179114 6821 547 4332361249013 91252531552622200681 
1954 41 191 1 510 223 789 160 626 5623 471 433 210 1 129 870 737 083 3 113 6792 149 898 
1955 31758 1279 209474 113960 5130 701 362302 980848 5965922444489 1717 69 
1956 55887 2468 297400 182276 6434 981 5454461392375 72353028585772229684 
1957 29986 1302 315563 135662 4386 595 4874941010035 67685130616572162574 
1958* 17700 1000 355600 133800 4300 200 5126001192000 7510002707000208500 

1949 96 98 87 90 92 93 90 86 87 103 97 
1952 85 99 90 83 88 90 87 94 89 100 96 
1953 102 97 101 103 I 103 90 102 100 107 106 104 
1954 91 94 94 94 96 86 94 92 95 106 101 
1955 73 83 80 67 71 71 75 77 84 81 79 
1956 108 111 103 108 108 106 105 104 86 98 101 
1957 85 95 87 86 88 81 86 80 90 105 96 
1958* 83 95 91 90 89 80 90 98 91 96 94 

D. Husdyrhold i rileets bygder pr. 20 juni E. Fobruk avntjødse1 

Hester Storfe 
Sviji Saner Geiter Voksne KvelstoU Fosfor Kallum 

I alt I Mjelkekyr høn (N) (I') (K) 

1949 198266 1224133 769251 418840 1735623 146594 3710906 25216 14108 35056 
1952 175 356 1151830 711447 418 435 1 986 726 115 417 3 197045 33397 15 490 37378 
1953 187 748 1 150 035 696 536 379 035 1 985 284 119 092 3384750 36 009 16558 39639 
1954 158 676 1180 894 679 326 405 804 1 952 016 122 693 3 562 480 34 078 16 252 38 826 
1955 150342 1171280 858154 464004 1921897 115557 3482101 35242 15832 38757 
1956 142 247 1111 812 639 639 506597 1825908 110 378 3954212 37936 16047 41 091 
1957 133015 1103218 629817 459270 1820865 109918 3837475 43508 17910 44440 
1958 125782 1118211 622178 423032 1809544 106014 3476616 42839 17637 41572 

F. Omsetning av kraftfôr til grossist. Tonn G. Kontrollerte slakt. Førstegangskontroll 

Eggehviterikt Kullhydratrikt 
Storfe Hest Svin San Geit Spekalv Gjokalv Innfort Norsk Innfort Norak 

1949 31 720 119 185 190 281 56425 . . .. 
1952 15 549 130 330 236 897 69 118 185 127 8495 331 083 381 160 18429 171 968 19 132 
1953 49 849 109 123 223 831 84 942 183 114 9 282 326 126 434 363 19 378 161 472 20841 
1954 52290 118216 131965 103889 202047 10075 348048 408600 24046 155893 19194 
1955 82274 115697 235340 129760 269046 7698 452378 460662 23516 189768 20799 
1956 99383 115671 269859 177695 225362 8378 507473 408579 17709 177383 16335 
1957 51658 108085 99564 259412 218158 8460 484161 411592 21404 169442 17235 

Jan .-sept. 
1957 39648 80701 81387 167426 144886 4662 353634 134812 13701 130463 13212 
1958 84359 77547 148876 154282 162076 3628 328223 138572 12909 129306 12844 

I. Engrospriser p J. Saig av faste K. Gjen. 
H. Meieridrift meieriprodukter eiendommer i (fl 

Kr. pr. kg rikets bygder snittlig 
sky - TIb k 

I V Id n e 
m)olk 

1 ever 
skummet 

Produksjon av Netto- 
U y e Smor Helfeit Gud- 

brands- Tallet Salgssutn 
alt 

marks- 
Smer I Uvit ost 

I 
Brun ost mj@lk av mjolka gaudaost ialsost p salg 000 kr. verdi 

Tonn tIre pr. kg Kr. 

1949 890569 171 341 10716 11245 10040 46,70 5,35 2,90 .. 36214 274201 10344 
1952 997084 211915 10246 18302 12823 53,69 6,60 4,45 4,50 35760 333578 11448 
1953 1064231 270813 12834 17474 10039 55,39 6,60 4,55 4,60 38539 382462 13473 
1954 1052175 237359 10638 18030 12050 58,94 6,83 4,88 4,90 40329 389161 13937 
1955 1060699 236001 10517 17302 11895 63,26 7,05 5,20 5,25 37780 419399 15057 
1956 1136120 240763 12487 20842 12410 71,52 7,35 5,55 5,60 37955 499642 16794 
1957 1196716 308055 15655 19516 11943 71,76 7,40 5,60 5,65 37036 514869 17891 

Jau.-sept. 
1957 975448 268903 14299 16223 9639 ' 6,92 ' 5,00 ' 5,05 
1958 952201 215322 11700 18544 11046 8,05 ' 6,85 ' 6,90 



IV. Jordbruk og skogbruk (forti.). 

N. Priser pit produksjonsmidler 
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0. Arbeidslønn i jordbruk og skogbruk. Kr. 

P. Hogst av tømmer og ved. 1 000 m8 fast miti 

Investerings- og pensjonsavgifler narnicre onitalt I tekstavsnittet om skogbruk. 

L. Jordbrukets prisindeks 
(fra Norges Landbrukshøgskole) 

1952 = 100 
M. Produsentpriser for jordbruksvarer 

Jordbruksprodukter Produk- 
Priser ved storsaig, levert hovedmarked Statens Kornlorretnlngs 

grunnpriser 
Bjons- Okie- Saue- 

a 
Haute- 

produkter 
Husdyr- 

produkter 
midler Hey Poteter Egg kJOt kiult Flesk ilvete Bug Bygg Havre 

Kr. pr 100 kg Kr pr kg Kr. pr. 100 kg 
1949 84 74 86 70 . - 21,28 .. 4,30 4,78 4,40 55,00 55,00 47,00 41,041 
1952 100 100 100 100 26,07 27,58 4,77 5,09 4,89 4,94 78,00 78,00 87,00 57,541 
1953 99 93 100 103 20,83 21,59 4,15 5,41 4,81 4,98 83,00 83,00 71,00 61,041 
1954 106 100 107 103 16,13 28,40 4,02 5,98 5,51 5,54 86,50 83,00 70,50 61,041 
1955 109 118 107 105 23,52 34,49 4,43 5,59 5,32 4,99 90,00 83,00 70,00 61,041 
1956 111 105 113 115 23,84 29,40 4,30 5,55 5,15 4,77 90,00 83,00 70,00 61,OC 
1957 114 104 117 121 21,54 22,96 4,38 6,00 5,75 5,30 90,00 83,00 70,00 61,041 
Sept. 
1957 116 93 121 121 24,00 22,50 5,15 6,00 5,89 5,30 90,00 83,00 70,00 61,041 
1958 122 96 128 123 21,00 21,00 5,07 6,65 6,47 5,60 90,00 83,00 70,00 61,041 

KraftfOr Kunstgjodsel Maskiner og redekap 

Jord: SIIdmjoI, Ki 
Fostor- 

yre- 
- Kalium- Hog 210" Radsà- Silmaskin Arbeids- 

kerre Hayvogii 
salpeter Malsgrøp flOttm)0I Ruggris saltiattig gjodsel gjodsel for traktor ma,skin for traktor 

med gummib Jul 15,5 /o N 8,7 0/ p 33,2 /0K 13 

Kr, pr 100 kg Kr. pr. 100 kg Kr. pr stk. 

1949 32,00 . - 22,50 36,28 14,45 12,74 15,80 .. . . -. 
1952 
1953 

55,80 
55,80 

- - 

- - 

41,00 
41,00 

77,20 
77,20 

17,35 
17,35 

13,13 
13,13 

20,80 
20,60 

-. 
.. 

-, 
- . 

.. 
- - 

.. 
- 

. - 

1954 55,80 68,50 41,00 77,20 17,40 13,13 20,60 . . - - - - . - - - 

1955 55,80 68,50 36,90 77,20 16,90 13,40 20,0 1141 1 360 1 325 920 1 300 
1956 71,07 87,23 51,50 99,80 17,90 15,18 23,10 1 255 1 496 1 325 920 1 300 
1957 78,91 96,98 58,80 111,00 18,50 16,08 24,50 1 255 1 630 1 425 920 1 333 
1958 79,66 97,46 59,22 112,70 18,60 16,08 24,30 1 255 1 744 1 520 920 - - 

I sommeilialvkret I vinterhalvIret 
- Daglorin for Mneds onn pa Daglonn p5 egen kost 

skogsarbeid arbeidsgivers host 
I.:jorifle 

Tjeneste- Tieneste- viironna i sl5ttonna sleiironna J'is arbeids- i'à egen 
gutter Jenter jlIenn , Kyiriner Menu 

. 
Kvinner Menu Kvniner 

givers 
kost 

host (nianu og 
best) 

1951-52 313 190 21,94 14,91 22,98 15,53 22,14 15,29 10,97 24,80 36,99 
1952-53 341 208 24,11 16,28 25,11 16,85 24,34 18,50 21,58 26,66 38,90 
1953-54 349 217 25,23 17,13 26,09 17,82 25,24 17,54 22,34 27,77 40,47 
1954-55 374 236 26,49 18,38 27,52 18,93 28,94 18,83 24,03 29,11 42,40 
1955-56 398 250 27,89 19,47 28,87 20,14 28,19 19,85 25,20 30,78 45,18 
1956-57 434 266 29,91 20,52 31,08 21,21 30,34 21,09 27,26 32,78 47,68 
1957-58 453 282 30,95 21,78 32,07 22,68 31,26 22,30 28,42 33,97 51,00 

]Iartretk,mmer 

Lauvtre- 
temmer Barved Lauvved 

Salgevirke 
i alt 

Husbe- 
hovavirke 
p5 gtrdene 

Samlet 
hogst Skur- 

tommer 

Sliperi- 
og cellu- 

lose- 
tommer 

Spesial- 
tomrner 

Diverse 
tommer 

Bartre- 
tmm 

I alt 

1951-52 3 463 5426 316 215 9420 86 476 357 10 339 2 787 13 126 

[952-53 3282 3911 305 169 7667 37 351 207 8262 2483 10745 
1953-54 3410 3665 254 113 7442 38 208 183 7871 2483 10354 
1954-55 3505 3753 243 147 7648 73 231 213 8165 2483 10648 
1955-58 3886 4169 306 183 8544 123 250 241 9167 2483 11650 
1956-57 3734 4358 189 150 8431 128 242 109 9000 2483 11483 

Q. Basispriser for tømmer' (levert vassdrag) og ved 
For tømmer kr. pr. m3, for 60 cm ved pr. favn B. Tommerfieting 

Skurtommer Sliperi- og celluloselast OstI. og Trondel. 
Ostlandet Trondel. Ostlandet Trondel. llarved Biorke- 

1000 
stokker 

100Pm' 
Gran Fursi Gran Gran Furu Skurslip Gran veil 

1951.52 81,50 81,50 77,05 70,00 65,00 68,00 66,00 70,00 90,00 1951 29 931 3 740 
1952-53 78,00 78,00 73,60 67,00 50,00 85,00 60,95 80,00 100,00 1952 441) 031 4 874 
1953-54 78,00 75,00 73,60 67,00 55,00 85,00 60,95 72,00 90,00 1953 37 377 4 209 
1954-55 90,60 87,60 85,10 79,00 61,00 73,50 74,20 72,00 90,00 1954 38029 3 944 
1055-56 97,60 94,60 91,60 83,50 69,00 80,00 78,40 80,00 105,00 1955 34540 3 746 
1956-57 100,50 97,50 94,25 86,00 75,00 85,00 80,70 86,00 113,00 1956 38 752 3922 
1957-58 99,00 96,00 91,90 84,00 73,50 83,50 78,70 86,00 113,00 1057 40 606 4 247 
1958.59 94,50 91,50 . - 81,00 70,00 79,50 - - 86,00 110,00 1958 .. - - 
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Omfatter de rnengder soni er brakt i land. Vekten gjelder sleyd fisk. Gjeldcr bare fangaten 1 Antarkt 

VI. Gruvedrift, industri og kraftforsyning. 

A. Timeverk, bruttoprodukajons- og bearbeidingaverdi' 

V. Fiske og hvalfangst. 

A. Oppfisket mengde.' Tonn 

a) Utførte timeverk. Mill. 

c) Bearbeidingaverdi. Mill kr. 

b) Bruttoproduksjonsverdi. Mill kr. 

Fra og rued 1955 omfafter staUstildcen bedrifter med ininst 6 syseelsatte. Ojpgavene er ikke direkte samrncnliknbare med tidilgere Sr. 

I alt Skrei Lodde- 
torak' 

Bank- 
torak 

Fjord- 
torsk 

Lange 
Sei og 

biSlange 
Brosme IJyse Lyr Uvitting Storog 

vSrasld 

1950 1278668 108612 22553 44245 20192 67682 6791 4864 18285 1868 251 771306 
1951 1668525 149070 21744 59132 19713 57619 6211 6855 18260 2464 113 888006 
1952 1669552 122198 38801 50931 21025 63291 5237 8540 22837 2503 137 820471 
1953 1398397 70815 43218 61714 17933 77575 4816 7874 30747 2183 176 670084 
1954 1904881 65304 20339 72760 27110 59693 4953 9160 32742 2707 941092230 
1955 1646872 81085 47105 76130 31530 55014 7798 9203 38453 3433 142 965413 
1956 1986300 110351 52695 81454 37423 69334 10255 11061 44439 2944 1371145859 
1957 1573 892 59497 52 143 86053 31 776 75 864 9 816 11 225 41 841 2486 120 795 582 
1958* 1230000 67766 69045 89000 31000 72800 10600 15400 45800 2100 100345294 

Feitsild SmSsild TrIlsild Islandasild Brisling Laks og Makrell Kveite EOd Hummer Raker Ha og 
sjeaure pette hâbranu 

1950 29662 72947 3589 11214 5613 727 10208 6089 1663 969 2312 8858 
1951 79 223 208 618 1 325 17 132 9 014 896 13 371 5 273 1 414 862 2 728 12 213 
1952 54389 302435 2116 23604 6790 1028 14457 5126 1372 712 3095 13701 
1953 82620 160873 2497 30032 13297 1111 13483 4068 1052 848 3763 14547 
1954 136977 208038 3238 20049 8861 1207 10161 4785 1189 648 4961 17254 
1955 34674 103137 5083 24435 5670 1269 10779 4410 1013 632 5825 18056 
1956 100313 95056 5308 26291 5611 1268 12111 4278 1027 708 6317 21685 
1957 45 306 129 624 7651 30962 9524 1 398 11 396 4793 1 056 655 7071 19801 
1958*, 50000 140000 6700 50000 5600 1400 14500 3800 1 000 660 7000 21000 

B. Verdi av opplisket mengde.' 1 000 kr. C. Hvalfangst 
Oljepro- Verdi av 

I alt Torak Sel Hyse Sild Brisling Laka og Makreu Kveite Hummer dukson oije etc. 
sjøaure 1 000 fat Mill. kr. 

1950 346039 89156 17246 9260 142008 4208 5090 4490 13453 6625 1122 291,6 
1951 492 488 132 467 18 671 9 493 208 245 8 468 7 913 7 082 11 853 6299 1131 368,8 
1952 522 060 142 751 26 305 13726 218 724 7 030 7 985 7 653 13 357 5997 1152 319,6 
1953 486002 136670 27014 16796 188564 12537 11283 7373 11009 6994 826 204,0 
1954 587760 129115 25983 17859 268649 8218 11501 6819 14108 5648 1042 248,4 
1955 609748 174525 24789 20908 245244 5702 14205 7182 12238 6036 877 231,1 
1956 711201 197032 32275 23086 313049 5724 15213 7320 12773 7438 859 252,6 
1957 626 751 169 547 35 690 23 118 244 176 13 461 13 153 7 157 15 590 6 750 1 010 302,1 
1958* 572000 201000 37000 26800 156000 8000 13200 9300 12000 7000 8854 '214,0 

1954 493,2 1,9 10,1 1,4 2,0 41,9 5,2 2,6 34,4 44,4 25,7 20,9 
1055 520,0 2,2 10,6 1,6 2,3 45,3 5,4 2,6 33,0 47,3 26,9 22,9 
1956 517,6 2,4 10,9 1,8 2,5 45,3 5,6 2,6 33,4 45,3 25,1 21,5 
1957* 508,8 2,9 10,4 1,8 2,5 44,9 5,3 2,6 31,5 43,0 24,5 21,0 

1954 13 642,5 24,6 217,5 18,9 24,8 1 656,8 445,8 325,2 714,5 727,6 705,9 322,3 
1955 14962,0 27,7 228,2 19,4 29,6 1 884,0 475,1 335,3 692,3 771,3 746,9 356,9 
1956 18 192,7 34,7 272,5 24,4 33,3 2061,4 294,4 364,5 763,8 820,4 662,2 369,7 
1957* 17 117,8 31,0 261,8 29,1 37,8 2123,7 321,1 387,2 787,6 826,5 694,4 396,6 

1954 6 150,5 20,6 197,4 16,9 21,6 570,6 377,1 244,5 286,3 321,2 212,8 162,1 
1955 6602,8 22,8 206,2 16,9 26,0 653,1 406,2 251,5 275,7 356,3 231,9 179,9 
1056 7083,0 29,8 244,7 21,3 28,6 676,9 221,2 284,0 321,7 380,3 213,9 191,5 
1957* 7 339,2 28,2 220,7 25,8 31,6 654,6 240,6 303,8 325,5 378.0 223,5 200,1 

Alle 
grupper 

Bryting 
av kull 

Bryting 
av maim 

Stein- 
brott 

Ekstralctiv 
jord- og 

steinindu- 
stri ellers 

Nrings- 
middel- 
industri 

Drlkke- 
vare- 

Industri 
Tobakks- 
industri 

Tekatil- 
industri 

Bekied- 
nings- 

industri 

Tre- og 
kork- 

industri 

Mobel- 
og Inn- 
rethiings- 
industrl 



VIE. Gruvedrift, industri og kraftforsyning (forts.). 

A. Timeverk, bruttoproduksjons. og bearbeidingsverdi (forts.) 

a) Utførto timoverk. Mill. 

b) Bruttoproduksjonsverdi. Mill kr. 

Bearbeidingsverdi. Mill kr. 

B. Produksjonsmdeks. 1949 100 

M5ncdstallene Cr ,kke alitid sammenliknbare med ârtalIene. Fra 1948 er tallene omregnet til basis 45 % Si. 
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Prlmr Jern- og Tran*- 
Trefor- Grafisk Lr- Gumml Rjemisk Jord- og jern- og metali- Makin- Elektro port- Diverse edhugs- 
industri Industri industri vare- 

Industri Industri steinvare- 
!ndustrl metal!- 

imlustrl 
vare- 

industri 
industri teldilisk middel- 

Industri 
iridustri 

1954 45,7 19,8 3,3 5,9 33,9 21,4 28,4 32,6 16,4 17,6 69,3 7,4 1,0 
1955 47,4 20,4 3,5 6,0 34,3 22,1 33,6 35,5 16,9 17,8 73,1 8,4 0,9 
1956 45,9 20,9 3,5 5,3 34,9 20,4 35,7 34,2 18,1 17,5 75,6 8,4 0,8 
1957* 45,6 21,2 3,5 4,9 34,1 20,0 35,4 32,3 18,8 17,3 76,0 8,6 0,7 

1954 1 836,3 284,3 88,1 128,0 1 797,0 360,1 1 161,0 655,4 364,3 519,6 1 097,4 145,0 22,1 
1955 2021,5 320,7 87,4 137,3 1 830,8 392,4 1 420,2 782,7 407,9 560,4 1 238,9 172,6 22,5 
1956 2 060,6 350,7 90,5 138,2 2051,9 406,3 1 886,3 816,4 458,6 555,3 1 461,4 187,3 27,9 
1957* 2 189,7 372,3 86,7 129,1 2047,7 462,1 2 147,4 844,3 514,4 585,3 1 609,2 208,4 24,4 

1954 686,0 181,1 33,3 69,1 621,2 222,4 406,7 337,1 212,7 274,0 579,8 88,9 7,1 
1955 686,2 205,8 33,9 71,0 625,2 238,1 448,1 393,1 226,5 279,8 658,1 103,8 6,7 
1956 683,4 225,4 35,1 73,9 720,1 239,3 680,6 410,0 248,6 269,6 767,5 106,8 8,8 
1957* 701,3 239,4 33,8 65,6 731,9 265,5 733,8 422,8 265,9 308,1 815,2 117,2 8,3 

lijemmeindustri Nrings- 
Hele Eksport- Investe- Bryting og Tekstjl- Bekled- 

rnngs- 
Trevare- Trefor- Kjemli indu- indu.strl Konsum- ringB- av Icull nytelses- industri og mabel- edlinga- industri Industri strien I alt vare- vare- og maIm mlddel- usdustri mdustrl 

industri industri industri 

1952 122 129 119 115 124 121 106 103 121 108 113 155 
1953 129 134 127 123 132 140 106 112 137 118 124 157 
11954 141 153 137 132 143 140 110 112 140 129 139 193 
1955 151 162 147 138 159 152 120 110 147 131 148 194 
1956 158 170 154 143 167 170 121 117 153 128 148 201 
J957* 163 180 157 147 170 171 125 123 159 131 158 204 

Jan.-ok. 
1957* 163 180 157 146 170 169 126 124 181 129 158 207 
1958* 157 170 153 140 168 169 125 103 146 116 152 186 

B. Produksjonsindeks (forts.) C. Produksjon av vise varer. Tonn' 

Jord- PrImr Jeru- og Ga Kopper- Sink- 
og jern- og metal!- Andre og Jernmalm maim og og bly- - 

steinvare- metall- Industri Industrier elektrisl- Ku!! og titan- -konsen- konsen- Svove!kis RAjere 
incluetri Industri ellers tets- 

verk 
jernatein teat trat 

1952 141 134 124 107 121 453403 887696 23315 12485 712616 58300 
1953 142 137 135 113 126 427500 1314406 24763 11996 744856 58844 
1954 157 142 147 126 140 340521 1243762 26375 12354 794914 59920 
1955 166 170 165 132 146 322147 1413417 26672 15071 843776 123332 
1956 *172 *218 *168 *135 *153 390024 1740454 27829 14548 852987 191204 
1957* 176 231 170 133 166 389909 1697737 29953 15929 831304 242602 

Jan.-okt. 
1957* 176 229 169 131 162 318117 1404168 24849 12945 683852 195124 
1958* 178 232 167 126 171 259827 1427152 25660 16797 650083 214247 

Ferrosili Andre Alum!- Tremasse Cellulose 
*ium' ferrole- 0mm Kopper Nikke! Sink Svovel Sement (tore (tarT 

geringer beregnet) beregnet) 

1952 83280 131546 52849 10009 12159 39234 104788 706368 522576 486443 
1953 94497 124107 56198 12104 14934 38798 103335 '754515 535480 542901 
1954 98299 87523 64101 12901 17242 44461 100677 770499 644063 590587 
1955 108315 123920 74863 13737 18498 45519 100449 799878 647257 611356 
1956 107 575 153 073 99 389 15 434 19 444 48 772 96 912 895 027 657 374 589 921 
1957* 145 265 168 756 95 648 15 644 21112 47 889 96 674 989 235 668 211 647 863 

Jan. -okt. 
J957* 118295 142939 78126 13024 17224 39831 77219 821737 572420 542068 
1958* 96 043 109 121 100 137 14578 19 625 36 504 70965 831 783 526 793 526 777 



Ved elektrisitetsverker p1 1 000 kW eller over. ' 100 prosent bomulisgarn spunnet i Norge. 

VII. Byggevirksomhet.' 

Bolig lirektoratets tall. ' \ ed utgangen av Sr eller jiilned. Grunnilate. 

VIII. Skipsfart. 
A. Handelsflátens størrelse ved utgangen av ret 

For Irene .pp til og med 1956 a gje lr oppgavene alle rcgiatreringapliktige skip belt ned UI 25 br.tonn for 1956 b og senere 
derirnot bare skip o\er 100 hr.tonn og e1lliiiye fkke- og langatekip, hvalkokeriskip, taublter, bcrgingsbIter, isbrytere, kabelakip 0. I. 
spestaiskip. Ek.klu,ive hvalkokeriskip t,,r i&i',n opp til og med 1958 a er disse inkludert I totaltallene for filten. Skip r5 over 5C0 
br.tonn. Skip o,d jrnrna1rn Sea Narvik ikke regnet med. For rubrikk E januar-aeptember. 

C. Produksjon av visso varor (forts.). Tonn D. Elektrisitetsproduksjon 
Miii. kwh1 

Ày dette 

Slldher- 
metikk Sildolje Ullgarn 

Bomulls- 
garn' Margarin 

01 kL 1, 
II og HI Slgaretter 

Mill stk. 
Koke- og 

spise- I alt 
Ved elek- 

trokjemlsk 
Ved den al 
minnelige 

1 000 hI sjokolade og elektro- 
metalhir- 
gisk md. 

elektrlai- 
tetafor- 
syning 

1951 29315 78725 7520 4275 71330 634 1169,8 9080 17317 7215 9132 
1952 25238 74355 5932 3317 74269 710 1343,9 9514 18408 7069 10301 
1953 25593 61107 6630 3297 76165 701 1305,1 7348 19143 6865 11201 
1954 23275 93458 6552 3588 79165 702 1339,1 7087 21353 7422 12614 
1955 27486 71 696 7 130 2 891 92 173 801 1445,9 6612 22281 8378 12603 
1956 21 984 103 800 7 649 2 701 97 882 816 1 360,5 7 950 23 375 8 702 13 319 
J957* 29 625 66 500 8021 2522 95 239 820 1 355,8 7 540 25 457 9 351 14605 

Jan.-okt 
1957* 22 634 63 800 5 517 1 982 79 274 681 1151,6 6 227 20716 7 713 11 753 
1958 19 500 30 000 5 110 1 981 77 771 705 1154,5 6 166 21 733 8 230 12 286 

A. Bygg under arbeid2 B. Bygg tatt i bruk 
Verk- Drifts- Verk- Drifts- Kontor- 

Bollgbygg steds- og bygniimger K0nr- Andre Bollgbygg steda- og bygninger og forret- Andre 
fabrlkk- 

bygninger 
i land- 
briiket' 

og forret- 
nlngsbygg bygg fabrlkk- 

bygninger 
I land- 
bruket' 

flings- 
bygg 

bygg 
I.eilig- Golvflate Lellig- Golvflate 

Golvflate 1 5000 in' Golvflat.e i 1000 m' heter I 1000 m' lieter 1 1000 m' 

1952 26725 1948 489 246 161 460 32700 2329 325 331 97 380 
1953 29813 2225 536 269 251 638 35140 2487 326 336 141 347 
1954 29973 2368 427 281 301 842 35388 2610 478 347 193 453 
1955 26924 2139 417 304 322 902 32128 2511 367 393 186 525 
1956 21 911 1 792 447 - 327 833 27281 2 177 340 - 167 502 
1957 24820 2074 615 - 424 944 26515 2193 296 - - 197 458 

Jan.-sept. 
1957 26856 2254 599 -- 408 913 18085 1479 188 -- 129 320 
1958* 26 057 2 188 545 - - 454 971 17 534 1 470 364 - - 158 386 

I alt' lilotorterrlas&skip Damptorrlastskip Motort.ankskip' Damptankalsip' 

sking (-) 
I alt 1 000 
br.tonn 

Skip 1 000 
br.tonta Skip 1 000 

brtonn Ski 1 000 
bitotsu Skip 1 000 

br.tonn Skip 1 000 
brtonn 

1951 5 557 5 975 4 191 1 890 1 014 1 095 305 2 568 37 278 +294 
1952 5 651 6 249 4 338 1 984 942 1 020 324 2 827 38 286 +274 
1953 5791 6636 4498 2084 892 1002 353 3135 39 283 +387 
1954 5952 7101 4667 2224 854 952 387 3553 35 240 +465 
1955 6 106 7 766 4 853 2 525 796 893 414 3 949 34 264 +665 
1956a 6277 8345 5065 2965 751 847 416 4050 36 345 +579 
1956b 1 995 7 871 1183 2 722 360 754 416 4 050 36 345 
1957 2 074 8 563 1 302 3 041 299 740 434 4 331 39 451 +692 
1958'/, 2 152 9416 1 365 3 338 283 769 459 4 720 45 589 +853 

C. Opptjente bruttofrakter i utennksfart. Mill. D.1raktixdeks. 

ut an en Shipping News* utlandet 
a ârt I alt Temrrlastakip Tankekip 1949 100 1 000 nettotonn 

1 000 brA. Turfrakt Tidafrakt Turfrakt Tjclntrakt Turfrakt Tidsfrakt Ti,rfrakt 
I 

Tidsfrakt Komniet GILt' 

1949 4 520 1 399,5 694,1 1161,1 300,9 238,4 393,2 100,0 100,0 4482 3 576 
1950 4910 1 733,8 905,7 1 418,4 334,7 315,4 571,0 103,9 99,9 4 941 3 796 
1951 5 204 2847,9 1155,7 2064,2 445,2 783,7 710,5 216,3 267,7 5 425 3 922 
1952 5450 2788,2 1 366,8 1 923,0 541,0 865,2 825,8 138,1 146,5 5 267 4 402 
1953 5785 2 330,4 1 320,0 1 662,6 423,1 867,8 896,9 107,5 86,9 5 835 4 989 
1954 6295 2 199,0 1 373,0 1 655,0 396,0 544,0 977,0 113,5 101,7 6 233 5519 
1955 6 898 2727,0 1 598,0 2077,0 530,0 650,0 1 068,0 158,8 178,0 6 768 5 688 
1956 *7 460 3581,0 1 874,0 2481,0 657,0 1100,0 1 217,0 187,0 250.0 6 826 5 874 
1957 *7 880 . - - . . . - . . . .. 153,0 177,0 7 079 6 305 

Fan-nov.' 
1957 .. .. - - -. . - .. . . 157,5 184,2 5391 4797 
1958 .. -. .. .. .. . - - - 5395 4946 
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VI. Gruv industri og kraftforsyning (forts 



IX. Annen samferdsel. 

A. Den kommunale skattelikning Mill. kr 

*13 

Arsoppgavene g elder dtii ts'sret corn clutter i vedk. r. For rikstelefonsarntaier og telegrammer jan.-jnli. For jernbanedriften 
jan.-ang. Delvis anslStt. Era og med jell 1955 ekekl. inngSende rikstelefonaamtaler med utlandet 

X. Offentlige finoner. 

For Inntektsltret 1955 ble det bare utlikoet l,alv skatt p5 forakottspliktige (personlige) skattytere. For luntekicAret I 156 ble det ikke 
foretatt ben Iikning av forskottspliktige (personlige) skattytere. Fra og med 1954 oinfatter llnegjelden ogeS de koenmunale aksjesel- 
skapere gjeld utad. Til og med 1055 ornlatter gruppen felleskommunale foretak bare felleekommunale elektrisitetsverlt, muss den for 
senere Sr ogsl omfatter andre typer av felleskommunale foretssk. 

10 - økonomisk utsyn. 

A. Jernbaned rift' 
(Statebanene) 

B. Rute- 
bil- 

trafikk 
C. Ruteflytra.fikk D. Post, telefon, telegraf E. Inn- 

rejste 
Gods- 

transport. 
Ekskl. Opplastede Tteiaende Passeejer- Kilometer Pasasjer- 

Gods, poet, 
bagasie 

Bokforte 
ot- 

sendinger. 
1Uks- 

telefon- Tele- 

Ut- 
lendin- 

maim p5 
Ofotbanen 

vogner kilometer fioyet kilometer tows-km Ekskl. 
postgiro 

samtaler gmmmer ger 

I 000 tonn 1010 Mill. J 1000 

1951 5861 688 39546 1688 8932 199691 8512 14471 38425 8787 477 
1952 6509 732 38327 1847 9724 221506 8395 14049 40048 6518 604 
1953 5451 668 38082 1947 11180 260009 8834 13680 42171 6157 689 
1954 5509 648 38477 2130 11731 264516 7978 13984 44380 6060 807 
1955 5898 660 39650 2282 13 358 327 375 8576 14487 445 742 5972 892 
1956 5900 663 39581 2345 15755 402365 9347 14755 45238 5912 976 
1957 5693 647 *42441 -. 18584 497266 10995 14166 45901 5709 1020 
1958 *5 208 617 * 41942 - . - - . . .. . . - . -. . - 

.ran.-eept. 
1957 3 658 425 28 385 - - 14 690 397 727 7 936 9 981 26244 3 268 
1958 3320 396 27815 -- 15947 452981 8593 9701 26717 2886 -. 

Tuntekisar 
Antaft foritsue Anlatt inntekt Skattbar inntekt 

1 alt 
Etter- For- 

skotta- ekorts- 
pliktige pliktige 

Etter- 
I alt skotte- 

I ptiktige 

For- 
skotto- 
pliktige 

I alt 
Etter- 
skotte- 
pliktige 

For- 
skotte- 
pliktige 

1938 8 840,5 - - 2 897,3 . - 1 940,1 - - 

1952 25381,1 - - 11768,0 . - 9220,2 . - 

1953 25 867,5 - - 12 374,0 - - 9 739,7 - 

1954 28 354,5 - . 13 345,8 - - 10 606,5 - 

1955 29 499,4 14 764,8 14 734,6 14 159,6 1 307,9 12 851,7 11 378,7 1 307,9 10070,8 
19562 17 192,4 17 192,4 - 1 471,3, 1471,3 . 1471,3 1 471,3 
1957 *34 300,0 *16 500,0 *17 800,0 *16 600,0 *1 440,0 *15 160,0 - *1 440,0 

D. Alders- 
B. tTtlikne,de kommunale skattec. C. Utliknede statsskatter. trygd- og 

Mill. kr. Mill. kr. krigspensj.- 
avg. Mill. kr. 

lnntekteAr Av dette Av dette 
}'ermuesIcatt lnntektsekatt Formuesskntt Inntektsslsatt Etter- For- 

I alt Etter- For- Etter- For- I alt Etter- For- Etter- For- Fonda- skotts- skotte- 
skulls- skotte- skotts- skotts- skotte- skotts- skotta- skotta- skatt pliktige pliktige 

pliktigc pliktige pliktige pliktigc pliktige pliktige plilctige pliktige 

1938 387,9 29,1 315,0 177,8 25,3 138,9 13,6 26,3 
1952 ----- 1 721,6 76.3 1581,5 1034,2 84,1 852,1 98,0 140,9 
1953 1 820,8 77,9 1 676,5 1 018,8 85,8 848,6 84,4 182,1 
1954 1 984,7 87,0 1 827,1 1132,5 97,5 947,2 87,8 234,1 
1955' - . - 1 255,3 52,5 29,4 268,1 859,2 857,2 30,1 37,1 387,1 334,3 68,6 19,9 132,9 
19562 412,1 60,3 - 302,5 . 547,1 34,1 . 435,9 . 77,1 22,3 - 

1957 *2440,0 *58,0 *60.0 *290,0 *1 980,0 *1 452,0 *32,0 *95,9 *420,0 *830,0 *75,0 *11,0 *300,0 

E. Kommunenes 
- - Mill (. Statens Jnegje1d 

skatterestanser F. Kommunenes lanegjeld. kr. Mill kr. 
Pr. 30. Miii. ki- Biket 

juni Herav Herretla- hIkes- By- Felles- I uten- 
Land- By- Samlet vedk. kous- ken,- 1mm- konsisi. I alt I kroner landak 

Riket kuis- los,,,- lncgjeld elektr.- nwner Inuner r,,uner foretak' valuta 
,,,uner muner vesenet 

1950. 281,2 140,7 140,5 1 244,1 715,5 135,5 195,2 641,6 271,8 4 705,0 3 631,2 1 073,8 
1951. - 272,6 138,8 133,8 1 293,3 780,4 148,9 202,3 638,3 303,8 4884,4 3 732,9 1151,5 
1952. . 248,5 139,1 109,4 1 391,9 868,9 160,8 228,8 863,6 340,7 4873,8 3 675,3 1198,5 
1953.. 261,3 152,9 108,4 1 572,4 954,0 193,7 227,5 780,5 370,7 5373,7 4 152,0 1 221,7 
1954. - 268,5 160,0 108,5 1 686,6 998.4 238,7 243,6 798,5 405,8 5 878,2 4 457,2 1 421,0 
1955. - 279,6 166,8 112,8 1 823,7 1129,9 262,2 266,5 834,0 461,0 6 347,5 4633,0 1 714,5 
1956. - 291,4 169,6 121,8 2 187,8 1 408,2 283,2 297,3 940,4 666,9 7 230,5 5 507,4 1 723,1 
1957. - 174,4 98,9 75,5*2430,0 *320,0 *322,0 *965,0 *823,0 7 648,5 6054,9 1 593,6 
1958. - . - .. *2745,01 .. - . - - - . - 7 762,5 6 250,3 1 512,2 
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X. Offentlige finanser (forts.). 

InkI. sjoinannkatt. Inki. renteskatt. For konmmnene nettooking beholdninger og fonds-llneopptak. ' Sutatdiene er fort 

Fr 

H. Statskassens (budsjettregnskapets) og 

1053-54 1054-55 

konimu- 
nene Staten I alt Konunu- 

nene Staten I alt 

Net to u tgi f te r 
1. Admnistra.sjon 177,8 183,8 361,6 195,4 195,1 390,5 
2. Militarforsvar - 903,9 903,9 - 874,9 874,9 
3. Sivilforsvar 5,0 31,4 36,4 4,0 24,1 28,1 
4. Rettspleie og politi 14,0 108,1 122,1 14,2 109,2 123,4 
5. Kirker og religiose form4l 33,4 9,7 43,1 34,9 9,2 44,1 
6. Tjndervisning 351,2 302,3 653,5 383,2 284,1 667,3 
7. Kunst og kulturformâl 18,4 13,6 32,0 21,2 14,0 35,2 
8. Helsevern 136,6 95,1 231,7 151,5 102,5 254,0 
9. Boligforhold, parker, idrettsanlegg . 72,2 125,9 198,1 73,9 126,9 200,8 

10. Alders- og barnetrygd m. v. . 124,8 318,6 443,4 137,8 346,9 484,7 
11. Syke- og ulykkestrygd 96,7 59,9 156,6 112,8 71,6 184,4 
12. Arbeidsløyse og sysselsetting . 15,3 2,7 18,0 16,9 3,1 20,0 
13. Andre sosiale tiltak 98,0 38,6 136,6 106,7 28,2 134,9 
14. Jordbruk og skogbruk 8,6 492,1 500,7 11,2 506,5 517,7 
15. Fiske og fangst 0,3 14,8 15,1 0,6 18,0 18,6 
16. Bergverk og mdustri 10,1 105,0 115,1 9,2 69,3 78,5 
17. Elektrisitetsforsyning . 10,1 149,7 159,8 14,7 117,4 132,1 
18. Sjøtransport. 7,4 57,9 65,3 4,9 59,9 64,8 
19. Jernbaner 5,8 238,7 244,5 5,9 177,9 183,8 
20 a. Veier . 209,8 195,7 405,5 230,9 203,3 434,2 
20b. Landeveistransport. 13,7 7,0 20,7 15,9 7,0 22,9 
21. Luftfart - 10,3 10,3 10,7 10,7 
22. Post, telegraf, telefon - 74,6 74,6 - 63,1 63,1 
23. Andre nringsform4l og prisstøtte 6,2 154,6 160,8 6,3 158,5 164,8 
24a. Renter og làneomkostninger 2,4 89,5 91,9 1,1 89,2 90,3 
24b. Avdrag 52,9 285,7 338,6 78,1 310,0 388,1 
25. Annet 216,1 37,3 253,4 234,3 62,2 296,5 

Nettoutgifter i alt 1 686,8 4 106,5 5793,3 1 865,6 4 042,8 5 908,4 

Skatteinntekter 
j. Innbetalte avgifter p4 omsetning, produksjon 

og driftsmjdler (indirekte skatter) 44,1 2 564,8 2 608,9 46,7 2 775,1 2 821,8 
a. Toll - 317,3 317,3 382,5 382,5 
b. Alminnelig omsetningsavgift - 1185,2 1185,2 1 303,7 1 303,7 
c. Avgift p4 tilvirking og omsetning av brennevin 

og viii . - 316,8 316,8 - 331,0 331,0 
d. Avgift p4 tilvirking av ol - 73,9 73,9 76,3 76,3 
e. Avgift p4 tobakk - 201,8 201,8 - 194,9 194,9 
f. Andre mdirekte skatter 44,1 469,8 513,9 46,7 486,7 533,4 

2. Innbetalte inntekts- og formuesskatter, inn- 
dragninger in. v. (direkte skatter) . 1 648,9 1 219,7 2888,6 1 751,8 1 228,4 2 980,2 

a. Ordinter skatt p4 formue og inntekt1 1 628,0 1 035,0 2 663,0 1 724,8 1 001,4 2 726,2 
b. Alderstrygd. og krigspensjoneringsavgift - 143,6 143,6 - 183,0 183,0 
c. Andre direkte skatter 20,9 41,1 62,0 27,0 44,0 71,0 

3. Netto overforing av skatter fra depositakonti - 29,0 29,0 - 41,8 41,8 
4 Netto overforing fra Skattefordelingsfondet2 . 56,5 - 56,5 65.8 - 65,8 

Skatteinntekter i alt . 1 749,5 3 813,5 5583,0 1 884,3 4 045,3 5 909,6 

Overskott (underskott _)3 , 62,7 -293,0 -230,3 - 1,3 2,5 1,2 
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kommunekassenes nettoutgifter og skatteinntekter. Mill. kr. 
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sainlet under leap. 23. 

1955-56 1956-57 1957-58 1958-59 
N 

Komniu- K iiuiiu- Staten 
nene Staten I alt Staten I alt Staten Vedtatt 

budsjett 

215,3 227,3 442,6 258,4 251,8 510,2 278,2 280,6 1. 
- 807,9 807.9 - 986,6 986,6 967,8 947,3 2. 

3,8 20,0 23,8 5,0 17,8 22,8 19,7 27,1 3. 
14,7 123,2 137,9 15,2 133,8 149,0 142,9 146,4 4. 
37,5 10,2 47,7 40,5 18,7 59,2 17,0 16,4 5. 

444,6 331,5 778,1 516,8 394,7 911,5 428,8 462,9 6. 
18,4 16,5 34,9 17,8 18,0 35,8 19,9 21,8 7. 

171,1 113,9 285,0 184,6 128,6 313,2 140,2 147,9 8. 
81,9 125,9 207,8 74,9 116,3 191,2 108,8 126,3 9. 

152,7 399,7 552,4 172,4 472,7 645,1 501,5 425,0 10. 
121,3 75,1 196,4 136,9 99,3 236,2 103,9 109,1 11. 

17,4 1,8 19,2 18,0 1,6 19,8 5,8 8,5 12. 
117,4 24,3 141,7 132,2 25,0 157.2 29,5 34,3 13. 

13,8 582,2 596.0 12,9 637,3 650,2 714,6 156,7 14. 
0,6 26.0 28,6 0,3 19,7 20,0 28,4 30,1 15. 
4,9 86,9 91,8 3,9 21,1 25,0 41,6 59.9 16. 

16,1 96,0 112,1 28,3 149,9 178,2 198,4 185,1 17. 
6,9 61,1 68,0 6,1 66,4 72,5 73,0 79,9 18. 
5,7 213,1 218,8 6,1 225,1 231,2 280,5 271,3 19. 

262,0 223,0 485,0 274,5 271,8 546.3 304,6 385,4 20 a. 
23,4 6,0 29,4 24,4 10,1 34,5 9,0 9,0 20 b. 

- 11,5 11,5 - 19,8 19,8 17,1 19,7 21. 
- 66,1 66,1 - 71,2 71,2 82,8 59,1 22. 

1,6 154,9 156,5 1,8 132,7 134,5 224,8 503,6 23. 
-0,9 127,4 126,5 -2,2 100,3 98,1 93,2 92,3 24a. 

54,8 307,0 361,8 45,5 397,5 443,0 562,8 647,6 24 b. 
290,8 63,8 354,6 312,6 49.6 362,2 59,5 77,2 25. 

2075,8 4302.3 6 378,1 2 288,9 4 837,4 7 124,3 5 432,3 5 330,5 

45,5 2 957,0 3 002,5 48,7 3 332,7 3 381,4 3 498,2 3 604,1 1. 
- 329,7 329,7 - 398,0 398,0 413,6 410,0 a. 
- 1 440.0 1 440,0 - 1 666,4 1 666,4 1 718,4 1 850,0 b. 

- 338,9 338,9 - 348,1 348,1 343,9 351,1 c. 
- 88,2 88,2 - 100,8 100,8 104,8 100,0 d. 
- 218,3 218,3 - 232,3 232,3 257,7 250,0 e. 

45,5 541,9 587,4 48,7 587,1 635,8 659,8 643,0 f. 

1 897,1 1 400,6 3 297,7 2 07 1,1 1 571,8 3 642,9 1 741,3 1 547,3 2. 
1 869,9 1 099,5 2 969,4 2 03 1,2 1 226,9 3 258,1 1 355,8 1 280,0 a. 

- 234,8 234,8 - 276,1 276,1 311,2 190,9 b. 
27,2 66,3 93,5 39,9 68,8 108,7 74,3 76,4 c. 

- - - - -0.9 -0,9 -2,2 17,1 3. 
68,7 - 68,7 21,8 - 21,8 - - 4. 

2 011,3 4 357,6 6 368,9 2 141,6 4 903,6 7 045,2 5 237,3 5 168,5 

-64.5 55,3 - 9,2 - 145,3 66,2 - 79,1 - 195,0 - 162,0 
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XL Penger og kreditt. 

Til og med 1957 Okkupasjonskouto. Fratrukkel en bloc-avskriviiinger for utlSn tea forretnixige- og sparebanker. Ekekiusive ned- 
skrivningsbdrag og tenadsl5n. Av dette statskasseveksler 50 mill. kr. Omfatler utlfn Ira Noxtes Bank, forretnixigs- og sparebanker, 
statabariker kredittforeninger o. L, livsforsikrixxgsselslsaper, Postgiro og Norges Posteparebank. Ferste gangs saig av obligasjoner i norske 
kruner (Ink konverteringslSn). ' Arstallene er gjennonisnitt av niAnedstallene. 

A. Norge8 Bank 
Aktiva 

I Passiva Sjiesifikaajoner 
I Norske Sedler 

lfolioinnskott 
Noeske ihende- Statens og Andre 

- ------------------------------- 
Forret- Andre 

------------ - 
Ford- Gjeld Die- statakasse- hover- T,J5jj konsoli skille- Stats- offent- nings- norake Ut- ringer til ut 

veksler obliga- derte mynt- kassn lige og inn- landet P5 landet 
sjoner konto sedler konti spare- 

banker 
skytere utlandet 

Mill. ki. Pet. 
1951 .. .. 49 62021 2667 1850 83O 1039 75 106 3900 .. -. 2y2 
1952 - 45 58 5 546 2 916 1 632 703 732 79 71 3 217 965 336 21/2 
1953 93 34 74 5546 3128 1273 519 721 60 26 2599 908 729 2 
1954 11 27 54 5546 3321 926 479 557 29 39 2030 872 980 21/2 
1955 11 83 120 5546 3305 1055 574 640 45 28 2342 1067 1001 3'/2 
1956 - 106 116 5546 3502 1109 553 608 128 33 2431 1164 790 3% 
1957 1 99 83 5545 3489 1164 540 638 163 28 2533 1221 757 32 
Sept. 
1957 - 105 75 5 545 3 238 1187 972 340 161 30 2690 1182 728 3/ 
1958 - 190 97 5 440 3 262 1 390 933 322 105 14 2 764 1 377 799 31/a 

B. Forretnings- og sparebanker C. Statibanker 
Aktiva 

I 
Passiva Sljesitikasjoner Aktiva 

I 

Fasiva 
UtlSn lnnskott Andre l5n Kasse- iliende- Av dette Ford- 

ringer 
Forret- beholdning, 

folioinnskott 
Ihende- Gjeld haver- 

i Norges Bank haver- Anford- Ut- js UI Ut- Utlàu' olliga- Stats- Offent- nings- 

og statskasse- obliga- 
ajoner 

I alt Pante- 
lan 

Kasse- 
kreditt 

ring Tid landet landet 
iOn 

kassen lige 
fond 

og 
spare- veksler banker 

Mill kr. 
1951 1386 2671 6458 2072 2664 2879 6707 400 355 2291 1371 .- .. 94 
1952 1 375 2 494 7 049 2 235 2 839 2 609 7 206 407 340 2 750 1 412 793 274 143 
1953 1 362 2 381 7 496 2 365 2 979 2536 7 633 406 314 3 282 1 368 1 319 288 117 
1954 1110 2518. 8160 2543 3243 2554 8069 377 328 3821 1267 1889 305 74 
1955 1073 2411 8526 2730 3312 2470 8637 415 331 4414 1158 2624 318 27 
1956 1119 2480t 8653 2904 3083 2367 9210 669 331 4952 1078 3170 341 31 
1957 1157 2544 9 101 3 093 3201 2438 9 651 837 378 5 390 1016 3 642 352 26 
Sept. 
1957 685 2607 9388 3064 3440 2345 9427 640 306 5251 1037 3420 351 87 
1958 671 2614, 9670 3362 3393 2373 9589 816 338 5646 965 3822 351 82 

D. Kredittforen. o. 1. E. Livsforsikringsseisk. F. Postgiro G. Postaparebanken I. Obligasjouer 
Aktiva Passiva Aktivo Paasjva Aletiva Possiva Aktiva ya 

Ihende- Innskott Oye- 
hover- Ihende- Forsik- Ihende- Konto- Ihende- Totale blikke- 

UtIfin obliga- 
sinus- 

Andre hover- 
IAn obliga- 

UtlSn ems- 
mesige 

hover- 
obliga- 

IOn til 
stats- 

Ordi- 
flairs 

Skut- 
te- 

hover- 
obliga- UtlAn 

Inn- 
skott utlOn', Kurs hg 

rents 
IOn sjoner fond sjoner kossen konti konti sloner 

Mill. kr. Pet. 
1951 875 .. .. . - . - 2459 83 55 190 - 45 17 66 .. 91,5 2,74 
1952 975 925 70 1 688 853 2633 82 110 275 - 51 55 112 11 850 91,3 2,74 
1953 1109 1086 58 1 838 959 2871 84 190 338 - 64 91 166 13201 91,9 2,72 
1954 1 254 1188 58 2007 1 062 3 152 84 225 368 - 81 135 227 14711 92,8 2,69 
1955 1 319 1 211 83 2042 1 259 3417 121 215 395 - 130 149 291 16002 83,7 2,99 
1958 1 368 1 255 86 2 155 1415 3694 120 265 433 - 139 211 381 16980 78,4 3,19 
1957 1393 1301 78 2285 1562 3999 118 454tJ 543 162 175 256 456 18325 80,2 3,12 
Sept. 
1957 1377 1290 58 2270 1514 .. 119 510 525 551 176 261 447 18376 80,4 3,11 
1958 1397 1306 68 2370 1692 .. 117 630 974 244 201 309 523 19441 80,8 3,09 

K. Emiajoner 1.. Omsetning' 
Ihendehaverobligasjoner Aksjer 

J. M. 
Av dette Akajeindeks. 

Kjoperkura 
Ày 

dette: Bank- ut- Mom- 
i pet. av 
plxlydonde I alt Stats- Stats- 

muner 
og Stats- 

Kredltt- 
fore- alt Berg- 

kiarer- 
ing 

Post- 
giro 

hegga- 
forret- 

kassen foretak kom- banker ninger verk og 
mune- o. I. indutri 
foretak 

Pet. Mill. ler 

1951 214 232 1 .. 43 21 62 145 110 1 263 1 232 4 385 
1952 211 509 101 48 92 43 70 98 28 1 403 1 702 4 754 
1953 197 512 2 43 72 57 199 173 102 1 337 2 062 5 038 
1954 220 934 531 42 118 52 161 96 54 1 460 2 416 5 188 
1955 249 1 596 1 276 60 115 1 91 151 73 1 522 2 708 5 960 
1956 288 691 413 18 106 4 138 199 142 1 625 3 070 8 431 
1957 295 747 427 - 133 25 126 122 52 1763 5313 7874 
Sept. 
1957 277 10 5 - 1 3 1 3 2 1 983 6 883 
1958 235 97 63 - 10 - 8 .. -. 1 807 5 981 - 



XII. Friser og innenlandsk vareomsetning. 

*17 

Beregnet torrvekt. Pr. tonn. Indeksen er lagt om fra januar 1956. Frisorer, fotografer o renserier er lIke mcd I totalindelceen. 

. Engrospriser. 1952 100 

Jirikke- 
Brerisel, 
brensel- 

Ant 
maiske Be- Slaskiner For- 

Ikke-varige 
produkbjonsnhidler 

Mat- varer iiàvarer 00cr og og vege- Kjemi- arbeidde og skjellige Konsuin- 
Bvgge- 

Total varer og elektrisk tabilske kalier rarer transport- ferdig- varor 
tobakk kraft oljer midler i-arer I alt mate- 

og fett rialer 

1951 94 - - - - - - - - - - - 
1952 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1953 99 103 100 99 97 96 98 97 100 98 98 102 101 
1954 101 108 100 101 08 96 100 96 99 96 99 100 105 
1955 103 109 100 106 101 95 102 100 102 96 102 102 105 
1956 108 115 106 112 110 105 107 103 105 95 109 106 109 
1957 112 118 109 115 128 112 109 107 106 96 114 113 110 
Sept. 
1957 111 117 109 116 126 113 108 107 106 97 114 115 110 
1958 111 125 110 113 107 04 106 103 105 96 110 114 114 

B. Levekostuader. 1949 100 C Byggekoatnader. 1955 .-. 100 

Lys og brensel 

Tomanos- Vânings- 
Kull, Thfal Mat- Drikkc- Bekled- Husleie Andre Murglrd bolig av bUs pa 

rarer rarer koks, Gaas ntng utgifter i by Ire laflds- 

red og og elek- bygda 
petrol. trisitet 

1951 122 129 118 120 101 133 102 114 1949 76 71 73 
1952 133 146 123 143 105 138 105 124 1950 76 72 73 
1953 138 148 124 147 105 138 108 129 1951 83 80 80 
1954 142 160 123 147 109 139 114 132 1052 95 94 95 
1055 143 159 122 160 115 138 120 134 1953 96 98 100 
1956 148 167 133 189 116 138 123 138 1954 95 97 99 
1057 152 187 137 198 125 144 130 144 1955 100 100 100 
Sept. 1956 104 104 103 
1957 152 165 138 195 127 145 133 145 1957 110 112 100 
1958 163 190 138 187 128 147 139 150 1958 110 112 112 

0. Importpriser. Gjennomanittsprlser etter bandelsstatistikken. Kr. pr. kg 

UI', 
1t5 vasket Bomulls- 

}Evete Appel- Sukker, Kaffe, tobakk, Kopra llardet Ma- Stein- Fyrings- Uligarn, garn, Skips- 
amer fat-in rA usauset eller bomull kull olje ufarget enkelt, plater 

med still kjemt ubleikt 

1951 0,58 1,18 1,10 8,14 9,44 1,89 32,11 7,60 0,14 0,17 43,79 16,19 0,85 
1952 0,64 1,23 1,06 8,29 10,05 1,32 20,78 7,11 0,13 0,18 33,85 14,72 1,22 
1953 0,62 1,26 0,85 8,83 10,60 1,55 25,13 5,89 0,12 0,18 35,85 12,29 1,06 
1954 0,54 1,37 0,78 11,74 10,64 1,46 24,40 5,95 0,12 0,16 34,61 12,21 0,80 
1955 0,58 1,24 0,81 9,64 10,56 1,32 20,68 6,13 0,12 0,17 30,39 12,46 0,76 
1956 0,55 1,36 0,85 9,74 10,53 1,28 20,41 5,35 0,16 0,20 27,95 11,80 1,03 
1957 0,58 1,59 1,13 9,72 10,54 1,24 23,85 4,97 0,16 0,24 32,80 12,06 1,34 
Jan. - 
Sept. 
1957 0,59 1,64 1,15 9,92 10,60 1,25 24,07 4,96 0,17 0,26 32,82 12,01 1,31 
1958* 0,49 1,54 0,83 8,79 10,60 1,32 19,42 5,02 0,12 0,19 29,12 11,46 1,24 

B. Ekaportpriaer. Ojennomanittapriser etter hatadeta- F. Indeks for verdien av detaljomsetnlngen.' 1956 100 
statiatikken. Kr. pr. kg 

Rerdet Tre- Jern- Friso- 
spisefett masse, Avispapir Jern- Alumi- 

Nis- Teks- rarer Bolcer 
ppi1' Annen rer, 

Slid- av meka- 50 og malm nium, Total- rings- til- og Mobler farge detalj- foto- 
mini ajodyr- nik, 

g 
Iron- rA indeks og fly- bekied- og varer, og oniset- grater over, 

sentrat' telses- nings- innbo sports- korte- fling og ren- olie i att ruller midler rarer utstyr serier' 

1951 0,83 2,67 0,60 1,51 50,79 2,68 71 - - .. -. -. . - - - - - 

1952 0,84 2,51 0,73 1,28 94,32 3,09 80 - - .. - - - - 

1953 0,90 1,99 0,50 0,83 95,60 3,14 83 -. . - .. -. - - - 

1954 1,01 1,98 0,49 0,88 85,69 3,03 88 -. - - -. .. . - 

1955 1,19 1,99 0,51 0,95 70,85 3,17 92 - -. . - .. - - -. 
1956 1,17 2,15 0,57 1,02 79,86 3,81 100 100 100 100 100 100 100 100 
1957 1,19 2,24 0,56 1,00 88,46 3,91 105 105 100 100 106 104 112 104 
Jan. - 
sept. 
1957 1,19 2,26 0,57 1,00 88,25 3,93 100 101 90 92 103 92 107 101 
1958* 1,14 1,98 0,52 0,95 89,16 3,74 101 105 90 87 104 87 109 108 
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Xffl. Gjennomsnitilig tmefortjeneste. 

Kvartalstallene er korrigert fur betaling for Ijevegelige lielgoluger. Realloniisindelcen er lonnsindeks ileflatert nied levekostnadaindeks. 

A. Voksne menn i industri 

LOnfis 
ijideks 

Real- 
lonns- 

Hele industrien 

\,rjs 

- ,arings- 
niiddel- 

Brygge- 
rier Og 

mineral- 
Tohakka- 
faluikker 

TekaUl- 
industri 

Sko- 
fahrikker 

. kIed- 
flings- 

Byg- 
flings- 

trevare- 

Mabel- 
og anner 
trevare- 

Av 
dette 

indeks I alt for bee. induatri vann- inilustri industri industri 
helge- 
dager 

tabrikker 

1949 100 Eroner 

1954 148 105 4,50 0,06 4,86 4,02 4,28 4,40 4,13 4,36 4,17 4.33 4,36 
1955 156 110 4,75 0,08 5,10 4,22 4,52 4,56 4,27 4,63 4,39 4.55 4,59 
1956 168 114 5,12 0,10 5,61 4,57 4,87 4,92 4,64 4,89 4,71 4.89 4,89 
1957 179 118 5,45 0,13 6,00 4,83 5,10 5,20 4,87 5,18 5,01 5,11 5,17 

1957 1. kv. 174 115 5,24 0,08 5,81 4,61 4,87 5,00 4,76 5.00 4,83 4,90 4,93 
2. 180 118 5,71 0,37 6,27 5,14 5,48 5.54 5,11 5,45 5,25 5.35 5,35 
3. s 180 118 5,34 - 5,89 4,70 4,94 5,09 4,75 5,11 4,93 5,00 5,11 
4. s 183 120 5,49 0,06 6,04 4,88 5.11 5,18 4,85 5,17 5,01 5,20 5,29 

1958 1. kv. 181 117 5,46 0,10 6,00 4,77 5,01 5,10 4,86 5,29 5,06 5,06 5,12 
2. s 186 116 5,86 0,35 6,41 5,25 5,59 5,81 5.20 5,59 5,40 5,47 5,37 

- Kjeniisk og elcktrokjemisk - B. Bygge- og anlegga- 
Papir- 

- 

industri Metallindutri virksomhet 
Trefor- og Grafisk Ler- og Elektro- Jord- og 
edlings- papp- industri - kjeiu. og stein- 

- Bygge- Anlegga- 
iniliistri vare- inilustrt I alt elek-tro- industri I alt Stlskipa I alt virksom- virksoin- 

industri virefabr. met. byggerier het het 
indsistri 

Kroner 

1954 4.55 4,83 5,21 4,38 4,64 4,57 4.81 4,56 4,59 4,44 5,71 5,40 6,71 
1955 4,76 5,26 5,56 4,61 4,86 4,88 5.06 4,85 4,87 4,71 6,02 5,75 7,02 
1956 5,13 5,49 5,98 4,89 5,12 5,05 5,29 5,20 5,31 5,20 6,61 6,28 7.66 
1957 5,43 5,82 6,34 5,18 5,54 5,37 5,79 5,49 5.67 5,63 6,94 6,39 8,82 

1957 1. kv. 5,25 .5,59 6,02 5,08 5,38 5,18 5,62 5,27 5,47 5,35 6,12 5,65 7,90 
2. 5,73 6,11 6,64 5,39 5,82 5,57 6,09 5,68 5,94 .5,95 7,05 6,60 8,57 
3. t 5,33 5,72 6.20 .5,06 5,43 5,23 5.69 5,40 5,56 5,51 6,90 6,29 8.47 
4. s 5,41 5,87 6.50 .5.19 5,52 5,50 5,75 5,59 5,72 5.70 7,53 6,93 9,27 

1958 1. kv. 5.42 5,90 6,32 5,12 5,51 5,36 5,78 5,48 5,77 5.76 7,03 6,42 9,17 
2. a 5.86 6,31 6,91 5,42 5.91 5,76 6,17 5,89 6,12 6,11 7,33 6,75 9,10 

C. Voksne kvinrter i industri 

Mdc industrien - 
Pa pie- 

Nar- To- - vare- 
Lonna- Real- iv bakks- Teks- Sko- Mcd- og Grafisk Lar- og Kjemnisk Metall- 
indeks' lonns- dette inithiel fabrik- fabrik- nings- papp- industri rvare: inclustri inslustri 

indeks' I alt for hey. industii ker indtistri k-er 
- industri s-are- industri 

helge- 
miager 

industri 

I 949 100 Kroner 

1954 155 109 3,06 0,05 2,81 3,25 2,94 2,99 3,16 3,21 3,22 3,17 3,10 3,43 
1955 162 113 3,20 0,07 2,89 3,34 3,10 3,18 3,30 3,43 3,36 3.33 3,27 3.61 
1956 175 118 3,47 0,09 3,17 3,71 3,39 3,40 3,56 3.61 3,65 3,49 3.49 3,91 
1957 186 122 3.68 0,10 3,35 4,00 3,58 3,61 3,75 3,88 3,94 3,76 3.68 4,21 

1957 1. ky 183 121 3,57 0,05 3.26 3,84 3,49 3,48 3,64 3,70 3,69 3,67 3,57 4,11 
2. a 186 121 3,86 0,29 3,50 4,26 3,77 3.82 3,93 4,15 4.12 3,91 3,85 4,41 
3. 187 123 3,59 - 3,27 3.88 3,51 3,53 3.66 3,78 3,85 3,67 3,57 4,10 
4. 188 123 3,68 0,07 3,36 4,03 3,54 3,60 3,75 3,89 4,08 3,80 3,73 4.20 

1958 1. k'-. 188 121 3.68 0.08 3,33 3,98 3,57 3,60 3,78 3,91 3.95 3,76 3,64 4,26 
2. t 191 120 3,96 0,29 3,57 4.43 3,86 3.85 4,05 4,29 4,26 3.98 3,97 4,52 
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