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Konjunkturtendensene i april 1963 
(Forrige oversikt ble gitt i SU nr. 12, 1963)

For Vest-Europa utenom Storbritannia er det i øyeblikket vanskelig å av-

gjøre om cgi1.7takpn retnDN“Le underliggende konjunkturtendenser har endret seg

siden årsskiftet. Særlig store endringer har imidlertid neppe funnet sted, selv

am reviderte oppgaver og tall for de unormalt strenge vintermånedene i år har

vist markerte svakhetstegn. Et kraftigere oppsving enn vanlig for årstiden kan

til gjengjeld ventes fram gjennom vårmanedene, og først senere vil en med sikker-

het kunne si om de ekspansive impulser har et like solid overtak som for.

For Storbritannia er det imidlertid alt nå tydelig at utviklingen siden

høstmånedene i fjor har vært vesentlig svakere enn tidligere antatt, og at dette

ikke alene kan føres tilbake til værforholdene. Dette er noe av bakgrunnen for

de mer energiske stimuleringstiltak som ble innvarslet med framlegget til nytt

statsbudsjett nylig.

Sambands6tatene tyder konjunkturtallene for februar og mars på at en

periode med sterkere vekst er forestående. Både næringslivet og myndighetene

synes nå å vurdere utsiktene mer optimistisk enn for ganske nylig. To måneder er

imidlertid for kort tid til at en kan si med sikkerhet at et reelt oppsving er i

gang. Tidligere erfaringer tyder dessuten på at finanspolitikken i Sambands-

statene er si vidt stram at den forholdsvis raskt har en tendens til å dempe et

eventuelt oppaving y og fremdeles er det på det uvisse om kongressen kommer til å

vedta presidentens for:slag til skattelettelser.

For Storbritannia viser reviderte oppgaver at industri-

produksjonen i vintermhnedene falt langt sterkere enn tidligere antatt. ProdUk-

sjonsindeksen for hele industrien under ett gikk ned fra et sesongjustert nivå på

115 i oktober-'november til 105 i januar.  For fabrikkindustrien alene var ned-

gangen etter sesongjusterte tall 2 prosent i desember og ytterligere 3,5 prosent

i januar. For en stor del skyldes nedgangen den strenge vinteren, men omtrent

alle industrigrupper var berørt av produksjonssvikten. Mest markert var nedgangen

for grupper som er sterkt avhengige av aktiviteten i bygge- og anleggsvirksomhet.

Derimot har produksjonen i bilindustrien økt betydelig i den senere tid. For

denne industrigruppe er det nå tydelig at den innenlandske etterspørsel har tatt

seg sterkt opp etter de n avgiftsreduksjonen på motorkjøretøyer som ble satt i verk

i fjor host.



Tallet på arbeidsledige falt med 176 000 til 702 000 i mars. Nedgangen

var omtrent så stor som normalt for årstiden, trass i at bedringen i værforhold-

ene fra februar til mars i år var mer markert enn vanlig. Dette kan tyde på at den

konjunkturelle ledigheten fortsatt var stigende. Forerdpige tall for april viser

imidlertid betydelig mindre ledighet.

Oppgaver over ordretilgangen i jern- og metallindustrien for januar i år

viser at de samlede nybestillingene da var 6 prosent større enn i januar i fjor.

Det var forholdsvis sterk øking i ordretilgangen fra hjemmemarkedet, mens til-

gangen på eksportordrer lå lavere enn ett år tidligere. Dette gav seg utslag i

en liten oppgang i ordrereservene for innenlandsk levering, mens ordrebeholdning-

ene for eksport fortsatte a gå ned i januar. Ser en de to månedene desember og

januar under ett, var ordretilgangen fra hjemmemarkedet 2 prosent mindre enn ved

forrige årsskifte, og bestillingene fra utlandet 1 prosent større.

Det private konsumet har etter alt a dome holdt seg omtrent uforandret

i årets første måneder. Fra desember til januar var det ingen endring i volumet

av detaljomsetningen, men fra januar til februar falt volumindeksen med knapt

1 prosent. De siste måneders vekst i bilomsetningen som ikke kammer med i amp-

gavene til detaljomsetningsindeksen, har trolig bidratt til å holde totalkonsumet

stabilt. I månedene januar og februar ble det omsatt henholdsvis 37 prosent og

27 prosent flere personbiler innenlands enn i de samme måneder gret for.

Oppgaver over utenrikshandelen for februar viste sterk stigning både i

vareeksporten og vareimporten. Etter sesongjusterte tall økte vareeksporten med

4 prosent fra januar til februar, slik at den nesten nådde opp til nivået fra

høstmånedene i fjor. Verdien av vareimporten økte med vel 5 prosent fra januar

til februar, når en korrigerer for sesongvariasjoner. Vaxeimportoverskottet

(sesongjustert) var på 45 mill. pund i februar mot 41 mill. pund i årets forste

måned.

Regjeringens forslag til nytt statsbudsjett som ble lagt fram i begynnel-

sen av måneden, betyr en videreføring av den ekspansive finanspolitikk som ble

innledet i fjor host. De samlede driftsutgifter på budsjettet er foreslått okt

med 7,5 prosent i forhold til regnskapet for foregående år. Dessuten er det i

budsjettforslaget gjort framlegg am forskjellige skattelettelser på til sammen

270 mill. pund. Det meste av skattelettelsene vil bli gitt i form av økte skatte-

frie fradrag. Budsjettet er gjort opp med et driftsunderskott på 90 mill. pund,

mot et regnskapsmessig driftsoverskott Da 353 mill, pund foregående år.

Vest-Tyskland var produksjonstallene også for februar

sterkt påvirket av den strenge vinteren. Foreløpige oppgaver tyder på at produk-

sjonen i byggevirksomhet bare var halvparten så stor som i februar i fjor, mens

industriproduksjonen, når bygg holdes utenfor, lå 1 prosent under fjorårsnivået.
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De sesongjusterte oppgaver som foreligger viser et sterkt fall i induotriproduk-

sjonen både i januar og februar. Produksjonssvikten ser ut til å ha rammet be-

driftene i investeringsvareindustrien sterkest. Her lå produksjonen i februar

3 prosent under fjorårsnivået, og for investeringsvarer alene var det en nedgang

på 4,5 prosent. Produksjonen i kraftforsyning og i nærings- og nytelsesmiddel-

industri lå betydelig over fjorårsnivået, og også for forbruksvarer ellers var

det en viss eking. I råvareinduEtrien var produksjonen rundt 2 prosent lavere

enn i februar i fjor.

Fra februar til mars ble situasjonen på arbeidsmarkedet vesentlig endret.

Den forholdsvis høye ledigheten i februar skyldtes værforholdene og ble redusert

omtrent til det halve, samtidig sem tallet på ledige plasser økte kraftig.

Arbeidsledigheten i mars lå likevel noe høyere enn på samme tidspunkt i 1962, og

det var færre ledige plasser enn den gang, Etter hvert som aktiviteten i bygge-

og anleggsvirksomhet tar seg opp igjen, er det imidlertid grunn til g vente like

stramt arbeidsmarked som for.

Industriens ordretilgang regnet i verdi var i februar 4 prosent lavere

enn i samme måned året for. Svikten var i stor grad koneentrert am de innenland-

ske bestillinger (- 7 prosent), mens eksportordrene viste an eking på hele 9 pro-

sent fra februar i fjor. Det var i forste rekke svikten i ordretilgangen fra

bygge- og anleggsvirksomhet som slo ut i de lave februartallene for innenlands-

ordrene. I råvareindustrien var således verdien av nybestillingene hele 10 pro-

sent lavere enn i februar året for ) mot en nedgang på bare 1 prosent for inves-

teringsvareindustrien. Ser en ordretallene for januar-februar under ett, er

hovedinntrykket at den innenlandske etterspørsel etter investeringsvarer fortsatt

er svak, selv om tendensen til svikt kanskje ikke lenger er fullt så utpreget som

tidligere. For utenlandsbestillingene har det imidlertid vært et tydelig opp-

sving i de senere måneder.

Oppgaver over detaljomsetnin -ren fram til februar synes g bekrefte det

tidligere inntrykk av avtakende vekst i den private konsumetterspørsel. Mens

volumet av detaljomsetningen i fjor host la 4-5 prosent avcr nivået ett år tid-

ligere, lå omsetningsvolumet i månedene desember-februar likt med fjorårsnivået,

og for februar alene nesten 2 prosent lavere enn IL februar Lret for.

Februaroppgavene både for vareeksporten og vareimporten viste i likhet

med oppgavene for januar lavere tall en for tilsvarende måned ett år tidligere.

Verdien av vareeksporten var i februar rundt 3 prosent mindre enn i februar året

for, mens importverdien var nesten 8 prosent mindre. De tilsvarende tall for

januar viste en nedgang på 1 prosent både for eksportverdien og for importverdien.

Vaxeeksportoverskottet i februar i år utgjorde 204 mill. DX., mot bare 10 mill.

DX. i februar 1962.
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For Frankrike tyder nye og reviderte oppgaver på at veksten

i industriproduksjonen i 1962 9 Op scerlig mot slutten av året, var betydelig

svakere enn tidligere antatt. Nye og sesongjusterte indekstall viser en stigning

i produksjonen på vel 1 prosent fra juli-august fram til november i fjor, og

siden den tid har produksjonen vært stort sett uendret. I årets første måned

steg den sesongjusterte produksjonsindeksen med vel 1 prosent, mens det forelø-

pige februartallet viste en liten nedgang.

Tallet på arbeidsledige steg i vintermånedene i år noe sterkere enn vanlig

for årstiden. Ved utgangen av februar ble det registrert 196 000 ledige, eller

nesten 78 000 flere enn på samme tidspunkt i fjor. Det aller meste av økingen i

ledigheten sammenliknet med året for gjelder flyktninger fra Algerie, og det er

lite som tyder på noen konjunkturmessig svikt i etterspørselen etter arbeidskraft.

Hovedinntrykket er fortsatt at den innenlandske etterspørsel, og da sær-

lig konsumettersporselen, er sterk nok til a sikre vekst i produksjon og syssel-

setting. Innenfor deler av jern- og metallindustrien har imidlertid svakhets-

tegnene blitt tydeligere i den senere tid. Delvis skyldes dette svikt i den pri-

vate investeringsettersrørsel, men svakere vekst i eksporten og skarpere konkur-

ranse fra import virker også inn, Fortsatt sitter imidlertid jern- og metall-

industrien inne med betydelige ordrereserver.

Et alminnelig inntrykk er at Frankrikes konkurranseevne har blitt noe

svekket i det siste. Oppgaver over vareeksporten og vareimporten for årets to

forste måneder viser at eksportverdien var 1 prosent mindre og importverdien 11

prosent storre enn i samme periode året for. I månedene januar-februar i år var

vareimportoverskottet på 236 mill. frcs., mens det i de samme måneder i fjor var

et eksportoverskott på 436 mill. frcs.

I Sambandsstatene er det nå tegn til bedringikonjunk-

tursituasjonen, For februar og mars utviklet en rekke konjunkturindikatorer seg

slik at sterkere vekst i produksjon og etterspørsel syntes forestående. Bl.a.

viste et stort flertall av de såkalte ledende konjunkturindikatorer en stigende

tendens. Særlig tydelig slo dette ut i oppgavene over ordretilgang og omsetning

av varige varer i industrien. I samme retning peker den siste undersøkelsen over

næringslivets planlagte investeringsutgifter som nå viser sterkere vekst enn

tidligere antatt.

Foreløpige anslag går ut på at den samlede produksjonen av varer og tje-

nester, regnet på årsbasis, økte med rundt 6 milliarder dollar, eller vel 1 pro-

sent fra 4, kvartal i fjor til 1. kvartal i år. Dette var svakere stigning enn

mellom de to foregående kvartaler da nasjonalproduktet etter sesongjusterte opp-

gayer økte med over 8 milliarder dollar. Fra februar til mars steg den sesong-

justerte produksjonsindeks for industrien med vel 1 prosent. Dette var den
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sterkeste produksjonsstigning pi over ett år. Detaljerte oppgaver over produk-

sjonens sammensetning foreligger ennå ikke for mars, men en sterk øking i stål-

industrien sammen med fortsatt stigning i bilproduksjonen har sikkert bidratt til

oppgangen i produksjonsindeksen. I midten av april var kapasitetsutnyttingen i

stålindustrien oppe i nesten 80 prosent, mens produksjonen av personbiler, sesong-

justert og regnet på årsbasis, nærmet seg 7 millioner, eller rekordnivået fra 1955.

Like så markert som stigningen i industriproduksjonen fra februar til mars

var bedringen av situasjonen på arbeidsmarkedet. Sysselsettingen steg betydelig

sterkere enn normalt for årstiden, og tallet på arbeidsledige gikk kraftig ned.

Den sesongjusterte arbeidsledighetsprosent sank fra 6,1 i februar til 5,6 i mars,

dvs. omtrent tilbake til nivået fra i fjor sommer.

De private inntekter (sesongjustert) gikk noe ned fra januar til februar

i år, men dette var en følge av de uvanlig store st'dnadsutbetalingene i årets

forste måned. Lønnsinntektene derimot økte betydelig sterkere enn normalt for

årstiden, og denne tendens vil etter alt å domme vise seg enda mer markert fra

februar til mars. Inntektsutviklingen skulle således gi grunnlag for fortsatt

vekst i den private konsumetterspørsel. Oppgavene over detaljomsetningen peker

også i denne retning. Fra januar til februar økte verdien av omsetningen med

nesten 1 prosent, og i mars var stigningen etter foreløpige og sesongjusterte opp-

gayer enda noe sterkere. Inntrykket er at bilomsetningen fortsatt holder seg oppe

på samme høye nivå som for, mens omsetningen av en rekke andre varige forbruks-

varer har tatt seg sterkt opp i det siste.

Mens den private konsumetterspørsel har vist sterk stigning gjennom lengre

tid, er det nå også tegn til at bedriftenes utgifter til investering i fast kapi-

tal og varelager skal ta til å øke. Den siste undersøkelsen over nmringslivets

utgifter til investering i fast realkapital viser en øking i de planlagte ut-

gifter på 5 prosent fra 1962 til 1963, mens en liknende undersøkelse for årsskif-

tet bare viste en eking på 3 prosent. I månedene januar og februar sett under ett

økte industriens lagerbeholdninger etter sesongjusterte oppaver noe sterkere enn

gjennomsnittlig i de tre siste kvartaler i fjor. I februar var økingen nesten

3 milliarder dollar, regnet på årsbasis, or for annet kvartal i år ventes en enda

kraftigere øking. Det er uvisst i hvilken grad lagerokingen skyldes at de stål-

forbrukende industrier nå tar sikte på å øke sine lagerbeholdninger av frykt for

en mulig arbeidskonflikt ved stålverkene senere på året.

Industriens ordretilgang i Arets to første måneder tyder på en forholdsvis

sterk stigning i den private og offentlige etterspørsel. I februar var industri-

ens ordretilgang totalt sett 5 prosent større, og for varige varer alene 6 prosent

større, enn i desember. Både i januar og i februar var det betydelig øking i

ordrebeholdningene for varige varer, mens det gjennom storparten av året som gikk

var en sterk nedgang i industriens ordrereserver.



I Norge er konjunkturbildet lite endret. Oppgaver for februar og

delvis mars synes A bekrefte at de svakhetstegn som gjorde seg gjeldende bl.a. på

arbeidsmarkedet i årets forste måneder for en stor del kan tilskrives den strenge

vinteren som har hemmet utendørs arbeid sterkt. Hovedinntrykket er derfor fort-

satt at produksjon og etterspørsel er stigende, men at stigningstakten neppe er

like sterk som den var i sommer- og høstmånedene i fjor. Tydeligst er dette for

investeringene i maskiner og utstyr. Mens stigningen i denne delen av innlands-

etterspørselen tidligere var en viktig faktor bak økingen i produksjon og import,

kan de siste månedstall som foreligger tyde pa at veksten her nå er i ferd med A

stoppe opp. For den innenlandske etterspørsel ellers er det derimot ingen tendens

til svakere vekst i de senere måneder. Stigningen i den private konsumetterspør-

sel kan fortsatt karakteriseres som forholdsvis moderat, men dette er en tendens

som var tydelig også gjennom storparten av 1962.

For de fleste tradisjonelle norske eksportvarer er markedsforholdene fort-

satt vanskelige. Likevel er det ikke lenger tvil am at utsiktene for denne del

av eksporten nå er lysere enn de var for noen måneder siden. Bl.a, synes utfor-

selstallene for flere viktige varegrupper nå A vise en stigende tendens om en

korrigerer for sesongvariasjoner. Forklaringen er trolig at lagerutviklingen i

avtakerlandene nå er gunstigere for norsk eksport, og dette gir grunn til å vente

sterkere bidrag til vekst fra de tradisjonelle eksportnæringene i månedene fram-

over.

Industriproduksjonen viste etter alt å dome en reell stigning i februar

etter at tallene for de to foregående måneder l'iaddevist L.11 svak utvikling. Sammen-

liknet med fjorårsnivået var det for indastrinroduksjonen totalt en eking på vel

4 prosent i februar, mot knapt 2 prosent i meden for. Den kraftige økingen i

elektrisitetsproduksjonen i årets to første måneder bidrog sterkt til oppgangen

i industriproduksjonen totalt. Ser en januar-februar under ett, var produk-

sjonen totalt vel 3 prosent storre enn i de tilsvarende måneder i fjor (knapt

2 prosent storre om elektrisitetsverkene holdes utenfor).

Et nytt trekk ved februar-tallene var den forholdsvis sterke stigningen

i produksjonen innenfor eksportindustrien. For eksportindustrien totalt var

produksjonen i februar vel 7 prosent storre enn i samme måned året for. Holdes

de industrigruppene utenfor som er avhengige av fisk som råstoff, var det en

oppgang på vel 6 prosent i februar, mot mellom 1 og 2 prosent i de foregående

måneder. Produksjonsøkingen i februar var forholdsvis jamt fordelt på de fleste

grupper innenfor eksportindustrien, men størst var stigningen for bedrifter som

produserer syntetiske filore og formstoffer, for ferrolegeringsverk, oljemøller

og oljeraffinerier og aluminiumsverk.



For hjemmeindustrien totalt var produksjonen i februar 3,5 prosent større enn i

tilsvarende måned i fjor. Stigningen for konsumvareindustrien var 4,5 prosent,

eller om lag like sterk som i foregående måned. Det meste av økingen i konsum

vareindustriens produksjon i forhold til i fjor faller på elektrisitetsverkene.

Holdes disse utenfor, var det i månedene januar-februar bare en øking på vel 1

prosent sammenliknet med fjorårsnivået. Innenfor investeringsvareindustrien var

produksjonsveksten i februar noe sterkere enn i de tre foregående måneder. For

Industrigruppen under ett var produksjonen 2,5 prosent større enn i februar i

fjor, mens de tre foregående månedstall lå om lag likt med fjorårsnivået.

Februar-tallet dekker imidlertid som for over store forskjeller fra industri-

gruppe til industrigruppe. Det var fortsatt betydelig svikt i produksjonen av

bygningsmaterialer, og heller ikke investeringsvaregruppene innenfor jern- og

metallindustri viste like sterk vekst som i sommer- og høstmånedene i fjor.

For arbeidsmarkedet synes oppgaver som gjelder februar, og særlig  mars,

å bekrefte det tidligere inntrykket at det først og fremst er den strenge vinteren

som i år har gitt seg utslag i større ledighet og redusert sysselsetting. I løpet

av februar var det en sterk sesongmessig øking i sysselsettingen, samtidig som

tallet på arbeidsledige gikk betydelig ned. Enda mer markert var nedgangen i

ledighetstallet i løpet av mars, etter hvert som kulda gav seg. Ved utgangen av

måneden ble det registrert vel 4 000 flere ledige enn 10g, samme tid i fjor, mot

nesten 10 000 flere ved utgangen av februar. Tar en hensyn til tallet på arbeids-

takere sysselsatt ved ekstraordinære arbeider og kurs, innebærer dette en reell

eking i ledigheten på 7 000 - 8 000 fra utgangen av mars i fjor. Ved utgangen av

februar var den ordinære sysselsetting rundt 2 800 mindre og sysselsettingen ved

ekstraordinære arbeider rundt 1 800 større enn ett år tidligere. Nedgangen i

den ordinære sysselsetting falt særlig på skogbruk og byggevirksomhet, men også

for sagbruk og høvlerier ) treforedlingsindustri og primær jern- og metallindustri

var det svikt i sysselsettingen.

Oppgaver over detaljomsetningen for februar viser at veksten i den pri-

vate konsumetterspørsel fortsetter, men i et mer moderat tempo enn i høstmånedene

i fjor. I februar var verdien av omsetningen totalt 7 prosent større og volumet

litt over 2 prosent større enn ett år tidligere, når en deflaterer tallene med

konsumprisindeksen. Holdes varegruppene bygningsartikler M.7. og maskiner og

utstyr utenfor, blir volumøkingen i omsetningen anslagsvis 3 prosent. En stor

del av økingen i omsetningen, sammenliknet med fjorårsnivået, kan føres tilbake

til det rekordmessige salget av brensel i årets to forste måneder.

Oppgaver for februar bekrefter det tidligere inntrykket av en markert

svakere vekst i investeringene i maskiner og utstyr. Produksjonen i de fleste

grupper innenfor investeringavareindustrien i februar økte riktignok noe sterkere

enn i de nærmest foregående måneder,  men veksten var likevel betydelig svakere
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enn i annet halvår 1962. Importen av maskiner og apparater var dessuten i februar

for annen måned på rad lavere enn i tilsvarende måned året for. For de to maned-

ene januar-februar under ett la importverdien 3 prosent under fjorårsnivået.

Investeringene i skip og båter har fortsatt i øke i årets forste måneder.

Produksjonsøkingen i transportmiddelindustrien har riktignok ikke vært så sterk

som for, men verdien av skipsimporten var i januar-februar i år hele 20 prosent

storre enn i samme periode i fjor. Enda mer markert har oppsvinget i kontraher-

ingsaktiviteten vært. For tankskip og tørrlastskip under ett ble det i 1.kvartal

i år ved utenlandske verksteder kontrahert netto en tonnasje på litt over 1 mill.

tonn DT. Dette er nesten fire ganger så meget som i 1. kvartal i fjor og rundt

60 prosent mer enn i samme periode i 1961, da kontraheringene også var store.

Kontraheringene i år faller i sin helhet på tankskip; for tørrlastskip var det

netto regnet et bortfall av kontrakter i de tre forste måneder av året.

Byggevirksomheten var også i februar sterkt hemmet av den strenge vinteren.

Ved utgangen av måneden var det i byggevirksomhet sysselsatt rundt 3 000 eller vel

prosent færre lønnstakere enn på samme tid året for. I anleggsvirksomhet der-

imot var det i februar sysselsatt nesten 2 prosent flere lønnstakere enn for ett

år siden am en tar med sysselsettingen ved de offentlige ekstraordinære arbeider.

Det samlede byggeareal under arbeid i slutten av februar var 1 prosent større enn

på samme tidspunkt i fjor, mot en øking på 3 prosent i forhold til fjorårsnivået

i januar.

Markedsforholdene for flere av de tradisjonelle norske eksportvarene har

etter alt g dome bedret seg noe i de senere måneder. Dette gjelder bl.a. for

produkter av olje og fett og for treforedlingsprodukter som tremasse og cellu-

lose. For andre viktige varegrupper som papir og Papp og jern og stål er avset-

ningsforholdene derimot fortsatt svært vanskeli ge. Likevel er hovedinntrykket

nå at det for de fleste tradisjonelle eksportvarers vedkommende er en stigende

tendens i utforselen, om en ser hort fra sesongvariasjoner. Det samme gjelder

fortsatt for utførselen av en rekke ferdigvarer, bl.a , maskiner og apparater, men

her er neppe stigningstakten like sterk som den har vært det siste året. Et

trekk ved utførselstallene for de senere måneder er ellers at den sterke veks-

ten i utforselen av fisk og fiskeprodukter og mineraloljeprodukter har stoppet

opp. For fiskeproduktenes vedkommende henger dette nøye sammen med svak råstoff-

tilgang.

Foreløpige tall for verdien av vareeksporten i mars viser en (Dicing sammen-

liknet med mars i fjor på knapt 2 prosent. Dette ma karakteriseres som et godt

resultat, når en tar hensyn til at det i år ikke ble levert noe hvalolje fra

feltet (18 mill. kr. i mars i fjor) og at måneden hadde en arbeidsdag mindre enn

i fjor. Likevel er det neppe sannsynlig at vareeksporten totalt lå særlig høyere

8



i mars i år enn i sommer- op høstmånedene i fjor om en tar hensyn til normale

sesongvariasjoner.

Foreløpige oppgaver kan tyde på at verdien av vareimporten i mars igjen

nådde opp til rekordnivået fra i fjor sommer når en korrigerer for normale sesong-

variasjoner. Det er imidlertid vanskelig å si om mars-tallet innvarsler noen ny

tendens til stigning, fordi importer i mars pleier å ligge meget høyt når påsken

ikke faller i denne maned. Slik var det også i fjor, og importverdien i mars i

år var således bare litt over I prosent storre enn året for. Etter dette skulle

en kunne vente betydelig lavere importtall igjen i april, men først når det fore-

ligger flere tall for vårmånedene sammen med oppgaver over importens sammensetning

vil en kunne bedømme utviklingstendensen med sikkerhet.

Foreløpige tall for utenriksregnskapet viser et driftsunderskott for

januar-februar i år på 335 mill. kr., mot et underskott på 258 mill. kr. i de

samme måneder i fjor. Økingen i underskottet kan i sin helhet tilskrives større

netto skipsimport. Holdes eksport og import av skip utenfor, var det i de to

første måneder i fjor et driftsunderskott TA 54 mill. kr., mens driftsutgifter og

driftsinntekter i år var like store. Netto valutabeholdningen gikk ned med 134
mill. kr. i de to første måneder i år, mot en nedgang på 104 mill. kr. i tilsvar-

ende periode året for.



Konsumprisindeksen pr. 15. mars 1963 (1999., ..,. 100)

(Forrige månedsmelding ble offentligg,lort i SU nr. 12, 1963)

Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks pr. 15. mars 1963 har steget

0,9 poeng fra måneden for, fra 111 4 til 112,0.

Indekstallet for hovedgruppen matvarer har steget 0,9 prosent. Av under-

gruppene har indekstallet for sjokolade, sukker og sukkervarer steget 11,8 prosent

og for poteter, grønnsaker, frukt og bær 3,9 prosent. Indekstallet for kaffe

og te har falt 3,3 prosent.

Indekstallet for bolig, lys og brensel har steget 1,8 prosent og for

gruppen andre utgifter 0,9 prosent. Indekstallene for de andre hovedgruppene er

uendret.

indekstall 1959 = 100

Febr,	 Mars	 Febr.	 Mars

105	 106

Alkoholholdige drikkevarer • • 0 • ,, 1 1 0 	 110	 111

Tobakk ....0.....0.... ----co. 	 107	 107

Bolig, lys og brensel	 ..„........	 108	 108

Klær og skotøy i0W,000 0000P0000000 	 104	 105

Andre utgifter ..........,..........	 108	 108.....

Matvarer • ..... • • • • * OV 00.,000 C00,040 112	 113

113	 113

118	 118

110	 112

108	 108

111	 112 

Total	 •	 e • • • o a • a
	 1o62	 106	 111 1	 112,0



Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i mars 1963

(Forrige månedsmelding ble offentliggjort i SU nr. 13 1963)

Statistisk Sentralbyrb kredittmarkedstatistikk viser at det i mars ble

emittert 1) ihendehaverobligasloner for i alt 262,0 mill. kr., mot for 103,2 mill.

kr. i samm måned i fjor.

Av de emitterte statsobligasjoner overtok Norges Bank for 30,0 mill. kr.

(4 1/2 % 1963, II). forretningsbanker for 51,0 mill. kr. (4 1/2 % 1963, II og

4 1/4 c% 1963), sparebanker for 3794 mill. kr. (4 1/2 % 1963 og 1963, II Y 4 1/4%
og 5 /, 1963), forsikringsselskaper for 17,9 mill. kr. (5 % 1963) og Postspare-

banken for 10 ,0 mi 11 . kr . (5 I% 1963 ) . Det ble solgt premieobligas joner for 5,6

mill. kr. Videre emitterte kredittforeninger o.l. for 72,5 mill. kr. og

A/S Bergens Mekaniske Verksteder for 32,0 mill. kr.

Emitterte ihendehaverobligasjoner. Mill. kr.
	..moommommlempl.lossmilam

Låntakere 1962   1263      
Mars	 Jan • -mars Mars	 Jan . -mars

Statskassen 0••0000000C,*,,ofc ,0000. 	 28,1
	

206,5
	

156 1 0
	

420,4

Kommunekasser	 0,1
	

0,1
	

0 ,2
	

0,2

Kredittforeninger ocl.	 38,5
	

69,7
	

72,5
	

104,0

Herav realkredittforeninger 	 3,9
	

16,3
	

2394
	

36,4

Statsforetak	 C,00t0,4•4
	 40 ,0
	

45,0

Kommuneforetak	 ..••• •00... • ,0*••••
	 36,5
	

43,1
	

1,0	 2,0

Andre • • • • • • • • • • •	 • •	 •	 .
	 32,3 	 660____

alt •••••••••••••tO• •••1113 ”.9 ,4 262,0 	67 ,9    

1) Forste gangs salg av obligasjoner i norske kroner.



Veitrafikkulykker med personskade i januar 1963

Tallene er foreløpige. De endelige tall ventes å bli litt høyere.

(7orrige melding ble offenliggjort i MI nr. 12, 4.963)

Tabell 1. Tallet på ulykker og drepte og skadde personer

Ulykker med
personskade I alt

406

375

Personer drept eller skadd 

Drept) 	 Alvor4g 
Lettere

- skadd2) 	 skadd

26
22

164
145

216
208

	1962!	 Januar • • • • • • • 0 11 0
	 305

	1963(.)	 Januar • t , •• • •••••
	 294

1) Dad innen 30 dager etter ulykken.	 2) Alvorlig skade; Brudd, knusninger,
alvorlige skår og flenger, indre skader og alle skader som forte til sykehus-
behandling.

Tabell 2. Personer drept eller skadd, etter trafikantgruppe

Drept eller
skadd i alt 

94
114
4

:3ilførere . I C • • 0•••••• • ••••• 00

Bilnassasjerer
7opedforere
Iotorsykke1- og scooterforere

Passasjerer på motorsykkel,
scooter og moped • . . . . • • • . •

Sykkelførere .••••••••••••••••
Sykkelpassasjerer 000 d • 0 • • • • • • •
..Akende
Fotgjengere
Andre •....0...••••••0 001.00040

Drept
Alvorlig 	 Lettere
skadd 	 skadd

3
	

28 	 63
2
	

33 	 79
1

5

1
	

8
	

15

	

12
	

21
10
	

55
	

48 	 113
1
	

2
	

1

I alt • 0 i• * •• ••
• • • •

22 _115 	 208          

Tabell 3. Personer drept, etter trafikantgruppe og aldersklasse

Under 8-14
8år 	år

15-19 20-2 2

år	 år
30-59 	 0 år
år 	 c__2E. over

I alt   

Bilførere • •0. • ..••••••••• 00 0 0 0

Bilpassasjerer 00••••••••••••••

Mopedførere ••••••..—••••••• , •
Motorsykkel- og scooterførere.
Passasjerer på motorsykkel,

scooter og moped ... . ... ....
Sykkelførere ... . • . . • • . •••••..
Sykkelpassasjerer ... • .........
Akende ...... ........... ..... Ora

7otgjengere ......... • • • • • • .... 	 1
Andre .... woe f000ro•••••••••••

1
	

2
	

3
1
	

1
	

2
1

- - 	 -

- - 	 -
	 1

- - 	 -

1
	

8

alt 8 	 22_
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tt 	 G
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fl D a

It 	 Fa
It 	 F b

tt

Februar
Februar
November
Desember
Januar
Januar

Februar
Januar
15/4-19/4

Mars
Februar
Mars
Januar

Mars

Februar
Februar
Februar
Mars
Januar

Januar
Februar
Oktober
Januar
Februar
Mars
Januar

Februar
Mars
Mars

Mars

Januar
Februar
Januar
Februar,
15/4-19/4
Februar
Februar
Januar

330
253
120
124

25193

50,9
49,9

103
106
115
115

82,2

66358
67418
4501

132

1093
1493
2131
2130

91
114

2,43
15970

( 332 )
(241)
(122)
(124 )

( 2577 5 )

(44 ,7)

(102)
(104)
(113)

(80,7)

(65935)

(4918)

(130)

(1353)

(1855)

(90)
(114)

(2,43)
(16060)

1212 (1476R)
966 (1370R)

	

4,35	 (4,35)
4,35
4,29

	

3918	 (3907)

	

153	 (153)

	

5,67	 (5,61)

	

93	 (93)

	

139	 (140)
	151 	 (151)

151
1830 (17689)

	

204 ,4	 (400 , 8 )

Tillegg til de internasdonale månedstabeller i Statistisk månedshefte

Tallene er mottatt i tiden 9/4 - 23/4 1963 og er forelOpige.

tuelt bli korrigert i Statistisk månedshefte. Der vil man også finne

klaringer til tallene og alle korreksjoner av eldre tall.

Tall i parentes gjelder måneden (kvartalet, uken) fOr.

nr. 32 196 

De vil even-

nærmere for-

D anmark (tabell 75)
Verdi av utenrikshandelen

a. InnfOrsel	 •••• . • , . • • • . • • Kol.
b. UtfOrsel .	 •i • •• ••••••*•• * • 0

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

S verige (tabell 76)
Verdi av utenrikshandelen

a. InnfOrsel •04000.. .....00••••••••
b. UtfOrsel ......... ...............

4eblikkelig rente på statsobligasjoner.

Valutabeholdning ........ ...............

Storbritannia (tabell 77)
Detaljomsetningsindeks .................
øyeblikkelig rente på statsobligasjoner.
Reuter's ravareindeks„ uketall 	 0,6000

Frankrike (tabell 78)
Engrosprisindeks • • • • • • • • • • • • • • • . • • . • . •
Konsumprisindeks . • • . • • . • • • • • • • • • • • • • • •

Valutabeholdning ••••••••• ••• •••••••••••

✓ est-Tyskland (tabell 79)
Ax'beids3Oyse ............. . . . ..........
Volum av utenrikshandelen

a. Innf Orsel • ......................
b. UtfOr sel ........................

Bytteforhold	 ......................
Konsumprisindeks .......................
Valutabeholdning .......................

B elgia (tabell 80)
ArbeidslOyse 	 . • . • • • • • • • • 0••••••••

Bytteforhold	 41••••0•••••••••••••••••••
Engrosprisindeks • •• • • • • • • s . . • • . . WOO

Konsumprisindeks •••0•••9•••••••••••••••

Valutabeholdning •••••••ti.••••••*•••••••

S ambandsstatene (tabell 81)
Sysselsetting • • • • • . • • • • . ••••i•••.••••

ArbeidslOyse	 ........... 	 .........

Produksjon
a. Produksjonsindeks, industri .....

Verdi av utenrikshandelen
a. InnfOrsel	 ...................

b. UtfOrsel	 ••••••••••••••••••••

Moody's råvareindeks uketall ..........
Konsumprisindeks .... ...................
Timefortjeneste ........................
Valutabeholdning

D a Februar
	

1044	 (1199)
D b Februar
	

959	 (964)
J
	

Januar
	

1314	 (1556)


	Forside/Innhold

