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Kondunkturtendensene i oktober 1962

(Forrige oversikt ble offentliggjort i SU nr. 38, 1962)

Vest-Europa og i Nord-Amerika er den Økonomiske aktiviteten fortsatt

stigende, men hovedinntrykket er at svakhetstegnene snarere har tiltatt enn

avtatt i styrke i den senere tid.

Dette gjelder også i land som Frankrike og Italia, der veksten tidlig-

ere i år har vært meget sterk. I Storbritannia er satsene for bankenes tvungne

innskottsreserver senket, men dette vil neppe gi noen stimulans av betydning

for produksjonen dersom myndighetene ikke fOlger opp med direkte etterspOrsels-

fremmende tiltak. I Vest-Tyskland er investerings- og utenlandsetterspOrselen

svekket, og stimulansene fra konsumetterspOrselen ser også ut til A ha blitt

dempet tydelig i det siste.

Sambandsstatene kan det etter alt å dOmme bare ventes svak vekst i

etterspOrsel og produksjon i de nærmeste måneder

I Storbritannia har produksjoneniindustrien praktisk

talt vært uendret siden mai i år. Sesongjusterte oppgaver for juli viste en

nedgang på 1 prosent fra rekordnivået i juni. Etter forelOpige oppgaver steg

produksjonen igjen med 1 prosent i august opp til samme nivå som i juni.

fabrikkindustrien, dvs industrien utenom gruvedrift, byggevirksomhet og

kraftforsyning, var nedgangen om lag 2 prosent i juli. I juli var det produk-

sjonsnedgang både i annen jern- og metallindustri og i primer jernindustri, men

siden årsskiftet har produksjonen i disse industrigrupper steget med henholdsvis

4 prosent og 6 prosent. I kjemisk industri har stigningen i samme tidsrom vært

vel 6 prosent, men i tekstilindustrien har produksjonen i år holdt seg praktisk

talt uendret. Fra årsskiftet og fram til august har hele industriproduksjonen

Okt med vel 4 prosent.

Fra august til september var det bare en ubetydelig sesongmessig Øking

i arbeidsledigheten, og regnet i prosent av den samlede arbeidsstyrke var ledig-

hetstallet 2,1 prosent i begge måneder. Fra september i fjor til samme tids-

punkt i år økte tallet på arbeidsledige med 150 000 til 465 000. Dette er det

hOyeste ledighetstall som har vært registrert i noen måned siden mai 1959 og

det hOyeste september-tall siden 1958. Tallet på ledige plasser i september

falt omtrent som normalt for årstiden, og lå fortsatt betydelig lavere enn ett

år tidligere.



Når det gjelder etterspOrselen, virker utsiktene for tiden ikke særlig

oppmuntrende. Oppgaver over det private konsum viser helt ubetydelig stigning.

Det er tegn til direkte nedgang i investeringene i fast realkapital. For vare-

eksporten, som i fOrste halvår var en viktig ekspansiv faktor, ser det ut til

at veksten nå er i ferd med A avta. LageretterspOrselen tok seg noe opp igjen

ut over forsommeren, men utviklingen i produksjon og omsetning stimulerer neppe

til seerlig sterk Oking i lagerbeholdningene.

Etter forelOpige og sesongjusterte tall Økte volumet av det private

konsum bare med 0,3 prosent fra 4. kvartal 1961 til 2. kvartal i år. Ved halv-

årsskiftet la volumet av detaljomsetningen om lag 1 prosent under nivået ved

begynnelsen av året. I august viste de sesongjusterte oppgavene for detalj-

omsetningen en stigning på 4 prosent. Sesongkorreksjonene for sommermånedene

regnes imidlertid for A være usikre, og det er ennå for tidlig A si om august-

tallet innvarsler en stigende tendens i den private konsumetterspOrsel.

En rundspOrring i sommer viste at industrien i 1962 trolig vil redusere

sine investeringsutgifter i fast kapital med vel 5 prosent i forhold til nivået

fra 1961. En tilsvarende undersOkelse i slutten av 1961 viste en nedgang i

planlagte investeringer på bare 1 prosent fra 1961 til 1962. For 1963 viser

den siste undersOkelse at bedriftene planlegger A investere rundt 10 prosent

mindre enn i 1962. Volumet av nye bestillinger fra hjemmemarkedet til maskin-

industrien lå i perioden april-juli 5 prosent under fjorårsnivået. De samlede

bestillinger til maskinindustrien har siden 2. kvartal wert mindre enn lever-

ansene, og ordrebeholdningene har stadig avtatt. Helt siden mars i år har

ordrebeholdningene i maskinindustrien ligget på et nivå 5-6 prosent lavere enn

i samme periode året fOr.

Industriens lagerbeholdninger, regnet i I958-priser og sesongjustert,

Økte i 2. kvartal med 6 mill. pund not en nedgang på 60 mill. pund i 1. kvartal.

Lagerbeholdningene av varer under arbeid viste en tydelig Øking i 2. kvartal

sammenliknet med en nedgang i kvartalet fOr. Beholdningene av råvarer gikk

derimot ned også i 2. kvartal, selv om nedgangen var mindre markert enn i de

tre foregående måneder. Også lagerbeholdningene av ferdigvarer ble redusert i

2. kvartal.

Sesongjusterte og forelOpige oppgaver over verdien av vareeksporten

viste en oppgang på 5 prosent i september, men eksporten lå i denne måned like-

vel 1,5 prosent under rekordnivået fra juni. I de tre månedene juli-september

sett under ett var eksportverdien vel 6,5 prosent større enn i månedene rundt

årsskiftet. Volumet av nye eksportordrer la i perioden april-juli 3 prosent

over fjorårsnivået. Dette var en noe lavere årlig tilvekst enn i årets

1. kvartal.
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Verdien av vareimporten (sesongjustert) falt i september for annen

maned på rad. Nedgangen var en del sterkere i september (2,5 prosent) enn i

august (1 prosent). Fra årsskiftet og fram til juli-september har likevel vare-

importen Okt med vel 5 prosent. I september var det som i de foregående

måneder fortsatt tegn til Oking i inporten av industrielle råvarer og halv-

fabrikata.

Utviklingen i eksport og import i fOrste halvår ga også i 2. kvartal

et betydelig vareeksportoverskott. Overskottet på varebalansen for 2. kvartal

i år var 76 mill. pund (i I. kvartal 20 mill. pund) mot et underskott pa 4 mill.

pund i 2, kvartal i fjor (og et underskott på 16 mill. i 1. kvartal i fjor).

I begynnelsen av oktober ble halvparten av bankenes tvungne innskotts-

reserver frigitt ved at innskottssatsene ble satt ned fra 2 til 1 prosent av

de samlede innskott fra publikum. Videre ble alle kvalitative restriksjoner

pa utlån fra kredittinstitusjonene opphevet. Utgiftene til offentlige  inves

teringer vil dessuten bli Okt med virkning alt fra i hst. Deler av publikums

riksinnskott - dvs. sperrede innskott som skriver seg fra de fOrste etterkrigs

årene • vil trolig ogsL bli frigitt.

For Vest-Tyskland. viser tall for produksjon og syssel-

setting at den Økonomiske aktivitet fortsatt liger på et meget hOyt nivå, men

siden halvårsskiftet har det vc3rt.tegn til svakere vekst i produksjon og etter-

spOrsel. Det kan nå se ut til at de sterke ekspansive konjunkturimpulser som

har hatt sitt utspring i det private konsum er i ferd med å tape i st, -ke,

samtidig som investeringsetterspOrselen og etterspOrselen fra utlandet er svek-

ket. Offentlige kj5p av varer og tjenester vil fortsatt ha en stimulerende

virkning på Økonomien for en tid framover, men fra neste år vil trolig stig-

ningen i de offentlige utgifter bli merkbart svakere.

Indeksen for den samlede industriproduksjonen lå i august etter fore-

lOpige oppgaver nesten 6 prosent over nivået ett år tidligere. Dette var noe

sterkere stigning enn i juli, men her m en ta hensyn til at produksjonen i

fjor sommer hadde en synkende tendens. Etter sesongjusterte oppgaver ser det

ut til at industriproduksjonen nådde en topp i juni, vel 3,5 prosent over nivået

ved årsskiftet. Fra juni til august gikk produksjonen igjen ned med om lag

3 prosent. Som i de foregående måneder viste august-tallene sterkest produk-

sjonsstigning i råvareindustrien med en årlig tilvekstrate på 9 prosent. I de

øvrige industrigrupper - i investeringsvareindustrien, i industrier som produ-

serer varige forbruksvarer og i mrin smiddelindustrien - var produksjonen

rundt 5 prosent stOrre enn ett år tidligere.

Arbeidsmarkedet er fortsatt like stramt som :COr med nye rekordtall for

hOy sysselsetting og lav arbeidsledighet. I september var det 83 000 ledige
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0,4 prosent av den samlede arbeidsstyrke - mot 95 000 i samme maned i fjor.

Tallet på ledige plasser var i september nesten 580 000 - vel 7 000 flere enn i

september i fjor.

Volumet av detaljomsetningen var i juli og i august sett under ett vel

20 5 prosent - i august vel 3 prosent - større enn for ett år siden. I verdi

var detaljomsetningen i juli-august rundt 7 prosent større enn i de samme måneder

i fjor. Både for volum og verdi er dette betydelig lavere tilvekstrater enn i

de foregående seks måneder. Nedgangeni vekstratene har ikke vært fullt så

sterk for varige forbruksvarer som for tekstil- og bekledningsvarer.

Verdien av nye ordrer i investeringsvareindustrien lå i juli-august som

i mai-juni sett under ett vel 1 prosent over nivået i samme periode i fjor.

Siden sommeren 1961 har imidlertid prisene på investeringsvarer Okt med 3-4

prosent, og volumet av nybestillingene la i sommermånedene i år etter alt

dOmme 2-3 prosent lavere enn i samme periode ett år tidligere. For industrien

under ett var verdien av tilgangen på nye ordrer vel 3,5 prosent større enn i

månedene juli-august foregående år, mot i mai-juni 6 prosent stOrre. Fra

hjemmemarkedet var verdien av nye bestillinger i juni-juli, som er de siste

måneder det foreligger oppgaver for, om lag 4 prosent stOrre enn ett år tidligere.

Tilgangen på nye ordrer fra utlandet lå derimot i juni-juli 2,5 prosent lavere

enn i de samme måneder i fjor. Volumet av byggevirksomheten var i juli og i

august om lag 6 prosent større enn i samme måneder året fOr, mot i gjennomsnitt

prosent over fjorårsnivået i de to foregående måneder. I årets 7 fOrste måneder

var tallet på leiligheter satt i arbeid rundt 3 prosent mindre enn i samme

periode i fjor.

Verdien av vareeksporten la i juli-august sett under ett 4,5 prosent -

i august alene 2 1 5 prosent - over nivået i tilsvarende periode i fjor. I de to

foregående måneder var den årlige tilvekstrate 6,5 prosent. Verdien av vare-

importen var i august om lag 13 prosent større enn for ett år siden. I de

fOrste 8 måneder i år var vareeksportoverskottet 2,1 milliarder DM mot 4,7
milliarder DM i samme periode i fjor.

De vest-tyske myndigheter vil etter alt å dOmme ta sikte på at stig-

ningen i de offentlige utgifter for budsjettåret 1963 ikke blir større enn

stigningen i nasjonalproduktet. I inneværende år har de offentlige utgifter

steget betydelig sterkere enn den samlede produksjon.

Frankrike steg industriproduksjonen etter sesongjusterte

oppgaver med i prosent fra juni til august. Fra juli til august var produk-

sjonen i industrien uendret. Siden årsskiftet har produksjonsvolumet gått opp

med 3,5 prosent. I juli var produksjonen i bilindustrien hele 40 prosent

større enn for ett år siden. Stålproduksjonen i juli og i august var stort sett

uendret fra samme periode i fjor.
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Tallet på arbeidsledige var i august 127 000 mot 89 000 i samme måned i

1961. Den sesongmessige oppgang fra juli til august i år var sterkere enn

normalt for årstiden, men det henger etter alt å dOmme sammen med Okt tilgang på

arbeidskraft fra Algerie. I verktOymaskinindustrien har nybestillingene holdt

seg på omtrent samme nivå siden årsskiftet. Det har i sommermånedene vært

tydelige tegn til en avslapning i bygge- og anleggsvirksomheten. Finanspoli-

tikken i 1963 vil trolig også bli lagt opp mindre ekspansivt enn i 1961 og 1962.

Sambandsstatene har veksteniproduksjonen vært

beskjeden i de senere måneder. Verdien av bruttonasjonalproduktet (sesong-

justert) steg etter foreløpige oppgaver med vel 0 1 5 prosent i 3. kvartal. Dette

er den svakeste stigning for noe kvartal siden oppsvinget tok til i fjor vår.

Volumet av industriproduksjonen var praktisk talt uendret fra juli til september.

Produksjonsindeksen for hele industrien lå på 118,8 i september not 118 17 i

juli og i august. Siden oppgangen satte inn i februar 1961 1 har industriproduk-

sjonen Okt med om lag 16 prosent, men siden årsskiftet har produksjonen bare

steget med vel 3 prosent. Kapasitetsutnyttingen i stålindustrien lå i september

på 57 prosent mot 54 prosent i august. I midten av oktober var kapasitetsut-

flyttingen kommet opp i 59 prosent. Etter omleggingen i august til produksjon av

neste års bilmodeller nådde produksjonen i lOpet av september og fOrste halvdel

av oktober opp til om lag samme hOye nivå som tidligere i år.

Arbeidsledigheten endret seg lite fra august til september. Regnet som

prosent av den samlede arbeidsstyrke utgjorde tallet på ledige, etter sesong

justerte oppgaver, 5,8 prosent i september og i august, mot 5 1 3 prosent i juli.

Tallet på gjennomsnittlig antall arbeidstimer pr. uke i industrien falt i august

for fjerde måned på rad, og nedgangen var noe sterkere enn i de tre foregående

måneder.

De private inntekter - sesongjustert - steg ubetydelig i september.

Siden årsskiftet har de private inntekter gått opp med ca. 3 prosent. Fra mai

har imidlertid stigningen bare vært 0,7 prosent. Verdien av detaljomsetningen

(sesongjustert) falt svakt i september for annen maned på rad. Fra årsskiftet

og fram til septeMber Økte verdien av detaljomsetningen med vel 3 prosent, dvs.

omtrent i samme takt som de private inntekter. På bakgrunn av de hOye inntekter

og den relativt lave avbetalingsgjeld skulle konsumentene fortsatt ha gode mulig-

heter for å Øke sine innkjøp, men den siste undersOkelsen over kjøpeplaner

tyder likevel ikke på særlig sterk kjøpelyst.

En rundspOrring i 3. kvartal over industriens investeringsplaner i 1962

viser ingen endring sammenliknet med en tilsvarende undersOkelse fra 2. kvartal.

Industriens investeringer i fast kapital vil i 1962 etter disse undersOkelser

trolig bli om lag 8 prosent større enn i 1961.



Verdien av den samlede bygge- og anleggsvirksomheten - sesongjustert -

steg på ny i september med om lag 1 prosent og nådde da opp over rekordnivået

fra juni	 år. Tallet på boliger satt i arbeid - som etter sesongjusterte

oppgaver viste nedgang i juni og juli - Økte i august (5 prosent), men lå

fortsatt under toppnivået fra mai i An

Lagerbeholdningene i industrien falt ubetydelig i august. Dette var

den fOrste måned med nedgang siden oppsvinget i fjor vinter. Fra årsskiftet

har lagerbeholdningene i industrien steget med vel 1,8 milliarder dollar

etter sesongjusterte oppgaver. Siden oppgangen satte inn i februar 1961, har

industriens lager Okt med i alt 7 prosent, mens industriproduksjonen som nevnt

har Okt med 16 prosent.

Verdien av tilgangen på ordrer for varige varer steg med vel 5 prosent

i juli, men falt igjen med over 3 prosent i august. Nybestillingene for

maskiner og utstyr la i august på samme nivå som i de fem foregående måneder,

dvs. 3-4 prosent under januar-nivået.

IfOlge den oversikt som National Bureau of Economic Research utarbeider

over 17 såkalte ledende konjunkturindikatorer dvs. indikatorer som vanligvis

snur fOr konjunkturene som helhet endrer seg - pekte i august 9 indikatorer

nedover, 7 indikatorer viste oppgang og en var uendret. Sammenliknet med juli

tyder dette på en svak forverring av konjunkturutsiktene.

Norge var det så sent somiaugust-september lite som kunne

gi støtte for den oppfatning at et alminnelig konjunkturomslag var under utvikling.

For de tradisjonelle eksportnæringene var avsetningsforholdene like vanskelige

som fOr, og dette satte sitt preg på tallene for vareeksporten. Totalt sett er

imidlertid de internasjonale konjunkturer fremdeles slik at etterspOrselen fra

utlandet alt i alt trekker i ekspansiv retning. Det samme gjelder den innen-

landske etterspOrsel, der særlig den sterke pågang etter investeringsvarer ennå

ikke viser noen tegn til å svekkes. Den private konsumetterspOrsel kan

imidlertid for Øyeblikket ikke sies A være noen utpreget ekspansiv faktor i

konjunkturforlOpet, og tall for de senere måneder tyder nærmest på at veksten

har avtatt.

De siste produksjonstall for industrien, som gjelder august, kan tyde

på at stigningstakten i produksjonen har avtatt noe i tiden etter halvårsskiftet.

For hele industrien sett under ett var produksjonen i august knapt 3 prosent

større enn i samme måned året fOr. De tilsvarende tall for juli og for mai-juni

var henholdsvis 3 1 5 prosent og nærmere 4,5 prosent. Holdes sildolje- og slide-

mjaindustrien utenfor, blir tendensen til svakere vekst enda tydeligere. Rike-

lig råstofftilgang har nemlig for denne industrigruppe fOrt til uvanlig hOye

produksjonstall både i juli og august.
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For eksportindustrien er dette en del av forklaringen på at produk-

sjonen har holdt seg så godt oppe i de senere måneder. Totalt sett lå produk-

sjonen i juli-august 1 0 5 prosent over det hOye nivået ett år tidligere, men

holdes sildolje- og sildemj0lindustrien utenfor, blir det en nedgang i forhold

til fjorårsnivået på 1,5 prosent. Dette taflet dekker imidlertid - som i de

foregående måneder - over store variasjoner mellom de ulike industrigrupper.

Aluminiumsindustrien hOrer til de grupper som har hatt sterk produksjonsstigning,

mens ferrolegeringsverk, annen metallutvinning, tresliperier, cellulosefabrikker

og papirfabrikker hadde betydelig mindre produksjon enn i de samme måneder i fjor.

Innenfor hjemmeindustrien er det særlig investeringsvareindustrien som

har vist svakere produksjonsvekst i de senere måneder. I mai-juni var produk-

sjonen i denne industrigruppe vel 6 prosent større enn ett år tidligere, i juli

nesten 2 prosent lavere, og i august bare 3 prosent større enn i de samme måneder

i fjor. Omtrent hele svikten kan fOres tilbake til bransjer som produserer

bygningsartikler og som regnes med i denne industrigruppen. Produksjonen av

bygningsartikler har i hele år ligget lavere enn i de samme måneder i fjor, og

særlig har svikten vært markert etter halvårsskiftet

lOpet av august falt den samlede sysselsetting etter alt  å dOmme

sterkere enn normalt for denne tiden av Aret„ men ved utgangen av måneden var

det likevel 14 500 flere lOnnstakere i arbeid enn ett år tidligere. Ved ut-

gangen av september ble det registrert 7 800 arbeidsledige, dvs. 2 300 flere enn

på samme tid året fOr, men 900 færre arbeidsledige enn på samme tid for to år

siden.

Verdien av detaljomsetningen i august, som er siste måned en har tall for,

var vel 9 prosent større enn i samme måned året fOr. Deflatert med konsumpris-

indeksen, som har steget med 6 present siden august i fjor, innebærer dette en

stigning i omsetningsvolumet på rundt 3 prosent. Reelt sett var stigningen i

juli trolig om lag den samme når indeksen korrigeres for tallet på lOrdager.

mai-juni var omsetningsvolumet knapt 3,5 prosent stOrre enn i samme periode

året fOr. Ved vurderingen av disse tallene bOr en ha for Øye at stigningen i

det private konsumet i lOpet av annet halvår i fjor var forholdsvis ubetydelig.

Det er således også i år tegn til at veksten i den private konsumetterspOrsel

har avtatt i styrke i tiden etter halvårsskiftet.

De siste oppgaver for byggevirksomheten viser at det for boliger ble

satt i gang et betydelig stOrre byggeareal i juli og i august enn i de samme

måneder i fjor. For de to måneder under ett var igangsettingen nesten 17

prosent stOrre enn ett år tidligere, mens det i fOrste halvår ble satt i gang

et mindre boligareal enn i tilsvarende periode året fOro Igangsettingen av

regulerte bygg var lavere i juli og august enn i de samme måneder i fjor.

Dette gjaldt også verksted- og fabrikkbygg der igangsettingen i fOrste halvår

var betydelig stOrre enn i tilsvarende periode året fOr. Ved utgangen av august



var det samlede byggeareal under arbeid 2,5 prosent stOrre enn ett år tidligere,

mot vel 1 prosent stOrre ved utgangen av juli. Tallet på sysselsatte lOnnstakere

i bygge- og anleggsvirksomhet var 2,6 proscnt  større enn ved utgangen av august

ett år tidligere.

De oppgaver som foreligger over investeringene i maskiner og utstyr for

de senere måneder viser ingen tegn på at investeringsboomen holder på å svekkes.

produksjonen i bransjer innenfor jern- og metallindustri som hovedsakelig frem-

stiller investeringsvarer, var i august 7 prosent større enn i tilsvarende

måned i fjor. InnfOrselen av maskiner og apparater, regnet i verdi, lå i august

hele 15 prosent over fjorarsnivået. Ser en de to månedene juli og august under

ett var innfOrselsverdien 13 prosent stOrre enn i de samme måneder året fOr, og

hele 30 prosent større enn for to år siden.

ForelOpige tall for september viser at verdien av vareeksporten for

fOrste gang i år var mindre (3 prosent) enn i samme måned året fOr. For en del

kan dette ha sammenheng med at september-tallet i fjor lå uvanlig hAyt„ men say

om en korrigerer for sesongsvingninger er det neppe tvil om at september-tallet

for vareeksporten lå betydelig lavere enn juli- og augusttallene. Det er grunn

til å tro at det rike sildefisket i sommermånedene i år bidro til å trekke

vareeksporten sterk opp i juli og august. Detaljerte oppgaver over sammen-

setningen av vareeksporten for september foreligger ennå ikke, men det er ting

som tyder på at aluminiumseksporten kan ha sviktet en god del.

Verdien av vareimporten var, etter forelOpige oppgaver, i september som

i august rundt 7 prosent større enn i samme måned året fOr. ForsOk som er gjort

på A sesongjustere tallene for vareimporten tyder på at det særlig var i årets

fire-fem fOrste måneder at importOkingen var sterk. Siden vårmånedene har

månedstallene for vareimporten holdt seg på omtrent samme nivå, når en ser bort

fra sesongvariasjoner. Da de sesongjusterte månedstallene for vareeksporten i

samme periode har Okt, innebærer dette at vareimportoverskottet reelt sett har

avtatt noe siden vårmånedene

Det samlede driftsunderskott på utenriksregnskapet i årets 8 fOrste

måneder utgjorde etter forelOpige tall 940 mill. kr., mot 1 245 mill. kr. i

samme periode i fjor. Holdes eksport og import av skip utenfor, var det et

underskott på 207 mill. kr. i perioden januar-august i år, mot et overskott på

87 mill. kr. i samme periode i Ar. Hele driftsunderskottet utenom skip for i år

faller på fOrste halvår, idet tallene for juli-august viser et overskott på

i alt 82 mill. kr. når eksport og import av skip ikke regnes med. I juli-august

i fjor var det tilsvarende overskott noe mindre, nemlig 69 mill. kr. Netto

valutabeholdningen sank i perioden januar-august i år med 382 mill. kr., mot en

oppgang på 264 mill, kr. i samme periode i fjor.



Aktuelle konjunkturtall for Norge 

(Relative tall. Gjennomsnittlig månedstall 1961 = 100) 3)

	Juni - august 	Aug.	 Juni	 Juli	 Aug.
1961 	 1962 	 1961 	l62 	1962 	162

Sysselsetting:
I alt 0000100**0000004011008011000 	 101,0	 102,5	 100,6	 102,4	 103,2	 102,0
Industri •.•OWS•00•000011.•00• 	 100,4	 102,6	 100,9	 103,2	 102,9	 101,8
Bygge- og anleggsvirksomhet	 10408	 107,5 	 106 ,5 	 105,5 	 107,8	 109,1

Arbeidsløyse:
Ialt .........................	 31,3

	
40,2
	

35,1
	

45,o
	

29,0
	

46,6
Industri
	

29,3
	

42,7
	

32,0
	

44,0
	

32,0
	

52,0
Bygge- og anleggsvirksomhet

	
15,4
	

16,0
	

16,7
	

20,4
	

11,1
	

16,7

Industriproduksjon:
Hele industrien 000011101000006 	 92 	 95 	 101	 108	 72	 104
Eksportindustrien 0000000010600 	 96 	 loo 	 98	 107	 92	 99
Hjemmeindustrien, i alt .......	 go 	 93 	 102	 108	 64 	 106
Hjemmeindustrien, konsumvare-

industrien
	 90 	94	 101	 108	 70	 104

Hjemmeindustrien, investerings-
vareindustrien	 90	 91	 104	 108	 58	 107

Byggevirksamhet: 1)

Innvilgede bygg, boliger ...... 	 104	 113	 74 	 121 	 122 	 96
Innvilgede bygg, industribygg.. 	 89 	 94 	 174 	 174 	 33 	 74
Bygg under arbeid, boliger ....	 99 	 96 	 101	 93 	 96 	 99
Bygg under arbeid, industribygg	 96 	 121	 99 	 122	 120	 120

Detaljomsetning:
I alt •..•••••‘••.•..••••••••••	 103	 110	 101	 114	 106	 110

Utenrikshandel:
Eksportverdi 9 uten skip .......	 94 	 103	 97 	 103	 103	 103
Eksportverdi, i alt . .........	 100	 100	 111	 102	 99 	 101
Importverdi, uten skip ........	 99 	 103	 95 	 113	 96 	 102
Importverdi, i alt ............	 105	 93 	 97 	 101	 88	 90
Innførselsoverskott, utei skip.	 108	 104	 93 	 133 	 83 	 99
Eksportvolum, uten skip2 00000 	 97 	 101	 -	 -	 •.	 .•
Importvolum, uten skip 2 •...• 	 105	 110	 ••	 ••	 ••	 ••

Sjøfart:
Turfrakter •0010••••10000•00100 	 100	 90	 100	 92	 88	 88
Tankfrakter 006••••000000000•01 	 95 	 120	 101	 112	 122	 126
Opplagte skip •0••••000•00••00• 	 129	 92	 125	 85	 93 	 97



Aktuelle konjunkturtall for Norge (forts.)

(Relative tall. Gjennomsnittlig månedstall 1961 = 100) 3)

	2 11,1aL1111.10.1p1.	Aug.	 Juni	 Juli	 Aug.
	  1961 	 1962 	 1961 	 41962 

Offentlige finanser:
Innbetalt alminnelig omset-

	ningsavgift 00. 000 000000000000 0 	 102	 111	 98	 110	 116	 105

Penger og kreditt: ,

	

Valutabeholdningl) .............. 	 95 	 93 	 95 	 95 	 92 	 92
	Forretningsbanker, utlån ....... .	 103	 112	 103	 111	 112	 111

Forretningsbanker, innskott fra
	andre enn banker ........ ..... .	 100	 104	 101	 105	 104	 105

Forretningsbanker, likvide

	

beholdninger .... 0.0...000000.• 	 48 	 60 	51	 58 	 64 	 59
	Postgiro, omsetning ....... ..... .	 100	 115	 92	 127	 101	 116
	Ipnede akkordforhandlinger ..... .	 83	 75	 75	 125	 75	 25
	Aksjeindeks ocoles.wooesoo woo o 	 101 	 87 	 103 	 85 	 87 	 88

Prisert
Eksportpriser, uten skip2 )	 101	 100	 ••	 ••	 .•

	

Importpriser, uten skip 2 ...... 	 loo 	 99 	 ••	 ••	 ••

Bytteforhold, uten skip 2 	99	 99 	 ••	 ••	 ••	 ••

	Engrospriser ----wig.-- 	 99	 101	 loo 	 101	 102	 102
	Konsumprisindeks . ............... 	 100	 106	 100	 105	 106	 106

1) Gjelder månedene mai -juli.

2) Gjelder månedene april-juni.

3) De årsgjennomsnitt som relativtallene i denne tabell bygger på er gjengitt
i Statistisk månedshefte, side +2 og +3.



S Nf. 43 - 1962

MÅNEDSSTATISTIKK
for

BANKENE

Balanser pr. 30. september 1962

(Forrige melding ble gitt i S U Nr. 39 - 1962)

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av denne melding eller deler av den.



Omfatter også lånebevis m. v., se spesifikasjonene ovenfor. 2 For statsbankene i hovedsaken grunnfondsobligasjoner. 3 Ekskl. innen-
landske utlån i utenl. valuta.

3 0 / 9 30/9
1961 1962

30/9 30/9
1961 1962

23

23

114 ANEDSBAL A NS E.

Aktiva

I. Gull 	

II. Kassebeholdning

II I. Bankinnskott 	
1. Norges Bank 	
2. Postgiro 	
3. Forretningsbanker 	
4. Sparebanker 	
5. Utenlandske banker 	

a. Nostro 	
b. Loro 	
C. For andres regning i utenl. valuta

Iv. Statskassevekslei
1. Norske 	
2. Utenlandske

V. Ihendehaverobligasjoner
1. Staten
2. Statsbanker 	
3. Statsforetak 	
4. Kommuner og kommuneforetak
5. Kredittforeninger o. 1.
6. Andre norske 	
7. Utenlandske 	

VI. Aksjer

VII. Utlån 	
1. Statskassen
2. Banker m. v. 	

a. Statsbanker 	
b. Forretningsbanker 	
C. Sparebanker 	
d. Kredittforeninger og forsikring

3. Andre innenlandske utlånl 	
a. Utlån i norske kroner' 	

1) Pantobligasjoner 	
2) Norske veksler 	
3) Vekselobl. og gjeldsbrev • •
4) Kassekreditt og byggelin
5) Andre utlini 	

b. Utlån i utenlandsk valuta . • • •
4. Lån til utlandet 	

a. Utenlandske veksler 	
b. Andre utlån 	

VIII. Andre fordringer 	
1. Staten

a. Statens konsoliderte konto
b. Annet2 	

2. Innestående i Postverket 	
3. Rembursdebitorer
4. Andre debitorer 	

IX. Realkapital 	

Aktiva i alt 	

Spesifikasjoner:
Kassebeholdning, folioinnskott i Norges Bank

og statskasseveksler 	
Stats- og statsgaranterte ihendehaverobliga-

sjoner i alt 	
Stats- og statsgaranterte ihendehaverobl. som

forfaller innen 5 år 	
Bevilgede boligbyggelån med konv.tils. fra

statens boligbanker 	
Bevilgede boligbyggelån ellers 	
Andre bevilgede byggelån 	
Bevilget kassekreditt ekskl. byggelån 	
Disponerte boligbyggelån med konv.tils. fra

statens boligbanker 	
Disponerte boligbyggelån ellers 	
Andre disponerte byggelån 	
Lånebevis m. v. ekskl. staten og utlandet
Fordringer på utlandet3 	

Omkostninger 	

Norges
Bank

	

30/9	 30/9

	

1961	 1962

	

136	 137

	

5	 1

	

337	 270

	

6	 5

7 685

1 867

170

1 734

183 106 103 328 401

237	 233	 258	 260
127	 138	 126	 134
225	 324	 70	 77

35	 49	 14	 11
916	 867	 13	 14
155	 196	 95	 114

581	 658 2 062 2 143
292	 290 1 472 1 442

29	 19	 67	 48
21	 45	 114	 164
64	 84	 122	 129
90	 128	 180	 248
64	 70	 107	 112
21	 22

115

1 035
26
16

850
138

5

5

1 4767 715 1 229 915801

22

830
830

1 010
1 010

403	 447
60	 60
33	 38
33	 38

310	 349
310	 349
310	 349

7
7

Postgiro

30/930/9
1961 1962

Postspare-
banken

30/930/9
1961 1962

Statsbanker Forretnings-
banker

30/9	 30/9
1961	 1962

Sparebanker

5 534 5 671	 291	 361	 32	 31
5 430 5 430
5 430 5 430

291	 361	 32	 31

331

} 331

94

94

1 457
89
81

1 287

122

14

10
2
2

108
108

} 29

79

265

265

33

33

1 463
102
81

1 280

140

16

12

4
124
124

41

83

45	 46
5	 13
5	 4

29	 25
6	 4

	

108	 105	 366	 437	 40	 39

	

61	 59	 314	 390	 12	 11

	

18	 18	 3	 2	 25	 25

	

27	 26	 11	 9

	

12	 11	 2	 2

	

2	 2	 26	 25	 1

7 120

7 120
7 120

220
203

203

17

2

7 427

7 714

7 714
7 714

251
231

231

20

2

8 052

5

38

13

37

294

16
278

66

10 241

347	 442	 158	 148

369	 397 1 677 1 740

118	 • •

399	 429	 356	 393
219	 254	 214	 227
475	 673	 115	 123

	

4 205 4 395	 616	 653

149	 173	 36	 59

7 359 7 841 5 584 5 966
— —	 8	 8
89	 79	 28	 24
72	 54

7	 8	 24	 20
4	 8	 1	 1
6	 9	 3	 3

7 190 7 673 5 548 5 934
6 551 6 927 5 548 5 934

785 713 3 108 3 361
937 1 018	 131	 139

1 420 1 511 1 419 1 516

	

3 334 3 598	 860	 904
75	 87	 30	 14

639	 746
80	 89
71	 81

9	 8

139	 143

1 653 1 767
208	 299

-593	 663
57	 66

771	 709
494	 516

13	 13
264	 180

22

90	 100

8 837 9 447

16
16

110

916
32
14

747
117

6

6

} 104	 241

215

31
184

73

10 870



Passiva

Norges
Bank

30/9
1961

30/9
1962

2
1

51

29

22

377

189

213 8 779

151

3
42

106
986
986
648
101
779
362

61
35

76

76

187

3
56

128
8 513
8 513

662
229

4 907
2 014

658
43

79

79

6

4
1

1

54

30

24

404

204

837 9 447

76
	

79
284
	

318

FORELØPIGE TALL, MILL. KR.

Postgiro Postspare-
banken

Forretnings-
banker Sparebanker

30/9
1961

30/9	 30/9	 30/9	 30/9	 30/9
1962 I 1961	 1962 1961	 1962

30/9
1962

4 210

2 996
1 818

298

13
259

26
787
787
787

93
78

78

15

793

793
793

793

8

30/9
1961

30/9
1962

30/9
1961

Statsbanker

II. Innskott 	
1. Staten
2. Skattekonti
3. Norske banker 	

a. Norges Bank 	
b. Statsbanker 	
C. Forretningsbanker 	
d. Sparebanker 	

4. Andre innenlandske innskott 	
a. Innskott i norske kroner 	

1) Anfordring 	
2) Termin 	
3) Sparevilkår 	
4) 6 måneders oppsigelse 	
5) 9 måneders oppsigelse 	
6) Andre innskott

b. Innskott i utenlandsk valuta
5. Utenlandske innskott 	

a. Banker 	
1) Nostro 	
2) Loro 	

b. Andre utenlandske innskytere • •

11 1. Ihendehaverobligasjonslå'n
1. Norske kroner 	
2. Utenlandsk valuta 	

IV. Andre kin 	
1. Staten
2. Offentlige fond 	
3. Norges Bank 	
4. Postsparebanken 	
5. Forretningsbanker 	
6. Sparebanker 	
7. Utstedte forvaltningsbevis 	
8. Ansvarlig lånekapital 	
9. Andre innenlandske lån 	

10. Lån i utlandet 	
a. Aksepter for andres regning
b. Lån i utenlandske banker .. • •

V. Annen gjeld 	
1. Staten
2. Bankremisser, adv. sjekker, inkasso
3. Remburskreditorer 	
4. Andre kreditorer 	

VI. Aksjekapital 	

VII. Fond og udisponert overskott 	

VIII. Saldo 	

Passiva i alt 	

Spesifikasjoner:
Gjeld til utlandet2 	

Inntekter 	
Poster ikke tatt med i balansen:
Rediskonteringer i Norge 	
Rediskonteringer i utlandet 	
Apnede, udekte remburser 	
Valuta-terminforretninger 	
Garantier for kunder, pålydende 	

I. Seddelomløp 	  3 801

.1 229

1 229
14

460
49

6
5

24
14

706
706
706

1 476

1 476
89

544
55

5
4

30
16

788
788
788

801

28,

40

12	 599

30

9151 7 427

13 7 888 8 422 8

1 337 1 492

30 26
590 613
717 853

13 6 125 6 467 7
13 5 866 6 289 7

1 775 1 876
10 469 543

1 2 046 2 157 4
2 1 204 1 041 2

40 272
332 400
259 178
426 463
327 356
193 209
134 147
99 107

668 17 11
645 17 11

23

6 575 960 1 005
6 199

169
10 5

38 --
53 10 13

46 11
115 108

12 12
116 39 46

728 810
5 2

723 808

70 535 512
42

110 105
21 28

28 404 379

40 334 381

633 314 349

53 193 190

8 052 10 241 10 870 8

1 168 1 303
348 386

23 28
5

76 96
591 426

2 343

	150 	 146

	

3	 3

	

} 147	 143

	

35	 35

	

307	 328

7 685 7 715

	

64	 111

3 392
2 267

308

5
267

36
771
771
771

46
32

32

14

903
	

15

903
	

15
903
	

15

11

3
11

892

715
698

17

5 973
5 578

169

33
73

120

55
27

I 1962 inklusive skillemynt. 2 Ekskl. innenlandske innskott i utenl. valuta.

Merle: Tilbakegående tall finnes i Statistisk månedshefte, tabellene XIV 43, 53, 54, 48, 45 og 46.



Kvartalsbalanse for kredittforeninpr o.l. Tredje kvartal 1962

(Forrige balanseoppgave ble offentliggjort i SU nr. 34, 1962)

Fra og med tredje kvartal 1962 omfatter tallene også A/S Forretnings -

bankenes Finansierings- og Eksportkredittinstitutt.

Kvartalsbalanse. Mill. kr.

Balanseposter

Kredittforeninger o.l.
i alt

1962

Av dette :
re alkre di t tforenineer 

. 1 .mars 	0. 'uni	 0 .se .mars 0 uni

Aktiva

I. Bankinnskott ..........

II. Ihendehaverobligasjoner

1. Statsobligasjoner .
2. Kredittforenings

obligasjoner .......
3. Andre obligasjoner..

III• Aksjer • . • • • . • • . • • • .• • •

IV. Utlån •••••••••••••••••

V. Andre fordringer

VI . Realkapital • . • . •• .. •••

Aktiva i alt ..........

	146
	

134
	

134
	

47
	

45
	

52

	35
	

35
	

41
	

31
	

32
	

32

	12
	

12
	

12
	

12
	

12
	

12

	13
	

18
	

12
	

11
	

12
	10

	
10
	

11
	

7
	

8

	

2
	

2
	

1
	

1

	2 013
	

2 045
	

2 083
	

1 312
	

1 311
	

i 324

	

6
	

9
	12

	
12
	

12
	

12
	

12
	

12

	

2 216
	

22
	

2 281
	

0
	

0

Passiva

I . Ihendehaverobligasjons-.
lån .00000000000d140.000

II. Andre lån

1. Norges Bank 060,0000
2. Forsikring .........
3 . Andre norske lån-

givere .............
4 . Utlandet ...........

III. Annen gjeld ...........

IV. Aksjekapital ..........

V. Fond og annen egen-
kapital 0041000000040000

	1 927	 1 946	 2 004

	

137	 135	 106

	

20	 29

	

22	 22	 23

	74 	 64	 59
	21 	 20	 20

	

22	 16	 22

	

48	 48	 58

	82 	 1

1329

4

4

	1 331	 1 350

8

	

66	 68      

Passiva i alt	 •11 •	 2 216	 2 2



Kvartalsstatistikk for livsforsikrinesselskaTer. Tredie kvartal 1962

(Forrige melding ble offentliggjort i SU nr. 32, 1962)

Tallene for ihendehaverobligasjoner pr. 31. desember 1960 og 1961, som

ble publisert i SU nr. 32, er blitt korrigert.

Balanseutdrag	 kr.

Aktivaposter
0..110.11.1.11.6.10.0.1111..1.11.111m0.11..1161.1101.1•1011.11.0•10.01.0.1.1.....0.11101.00.1.1a.MMIONIMOM.....m.i.omilli.OW	 

1.96o_ --- jag.
jp_junl....loseptte 

1. Kassebeholdning (inkl. sjekker)..	 1
	

2	 *OP

2. Bankinnskott 9O000000001#00•000.040 	 75 	 47 	 64 	 57 	 68
a. Postgiro 011041•044100e.004.00110160 	4	 2	 4 	 4
b. Forretnings- og sparebanker ..	 71 	 45 	 60 	 53 	 65

	

3. Ihendehaverobligasjoner J..-- 2 598 	 2 714 	 2 703 	 2 775 	 2 784
a. Statsobligasjoner ............ 1 077	 1 134	 1 151	 1 216	 1 218
b. Statsbankobligasjoner .,...... 	 116	 108	 105	 102	 101
C . Andre statsgaranterte obliga-

	sjoner 4,....ip0004posetrotod00000dlo 	 108	 105	 114	 129	 144
d. Kommuneobligasjoner . . . . . . . • . 0 	 582 	 607 	 602 	 585 	 588
e. Kredittforeningsobligasjoner..	 467	 485 	 485 	 476 	 482

	f • Andre norske ob li gas joner • . . .	 247	 269	 240	 261	 244
	g. Utenlandske obligasjoner ...•. 	 1	 6	 6	 6	 7

	

4. Aksjer •00•0••00•.••••0••0•0••0•• 	 26 	 40 	 44 	 45 	 48

	5 . Utlån 00000WO00004#41041041100041.00* 2 279 	 2 486 	 2 603 	 2 771	 2 838
a. Poliselån 000.040000.0000,0410 	 89 	 90 	 92 	 94 	 95
b. Pantelån .41‘1P0000,000000.404600 	 915 	 2 107	 2 218	 2 363	 2 421
C. Diverse obligasjoner som

lyder på navn Of000.00.0■0000 	 273
d.	 Andre utlån 410e.000414100000o4,0 	 2

	286 	 291	 311	 319
	3 	 2	 3_ 	 3   

alt •••••••••••••••••••••••••••• 28 	16 	..642_,.:2_72._  



Tillegg til ae internasaonale månedstabeller 	 shefte nr. 9, 1962....

Tallene er mottatt i tiden 17/10 - 23/10 1962 og er foreiegge. De vil
eventuelt bli korrigert i Statistisk månedshefte. Der vil man også flztle nærmere

;
4,..nger til tallene og alle korreksjoner av eldre

Tall i paten:tes ielder måneden (kvartalet t uken) fir.

Panmark (tal3e11 75)

Produksjonsincleks
b Animalsk jordbruksproduks 	 . • Kol • /3 ob August	 123	 (131)

Sverige (tabell 76)
Arbeidsloyse 00•41.0*rsowoo.tostrof 	 it

	
A 	 September 	 12,0 	 (11,2)

Storbritannia (tabell 77)
Verdi av utenrikshandelen:

a. Innførsel •.•••.•.•...••.•...••
Utførsel ......................

Reuter ts råvareindeks uketall

" Boa September	 346	 082
" Bob September	 296	 (300

	15/1049,40 83 	 (82

Frankrike (tabell 78)
Produksjonsindeks, industri

	
B

4uus t 	2t
	 (205)

i t

sambandsstatene (tabell 81)
Produksjon:

es. Produksjonsindeks, industri ...

b. St41prodlik8jon ................
C. Bilproduksjon

PO4,1omsetting .......................

MoNay's råvareindeks, uketall .........
trigiosprisindeks .,.....,.......... 0 ...

" D.a August 	 131 	 (In)
September 	 131

" DA September 	 6,1 	 (6,4 R)
" D.o September 	 55$ 	 (253)
" E 	 August 	 19,5 	 (19,7 R)

Septe0er 19,4
	15/10-19/10 08	 (88)

J. 	August	 109	 (109)


	Forside/Innhold

