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Konjunkturtendensene i september 1964
(Forrige oversikt ble gitt i SU nr. 34/ 1 964)

Konjunkturbildet i Vest -Europa og Sambandsstatene er stort sett uendret

siden forrige månedsrapport, det er fortsatt sterk økonomisk vekst og høy inves-

teringsvirksamhet i de fleste land. I Storbritannia blir imidlertid de utenriks-

økonomiske problemene stadig mer framtredende, og muligheten av at politikken vil

bli strammet til er til stede. I Italia har veksttempoet avtatt ytterligere;

under presset av de strenge kredittrestriksjonene har industriproduksjonen fort-

satt å synke, og myndighetene prover nå å legge om den økonomiske politikk med

større vekt på budsjettpolitikken. Ellers fortsetter tendensen til tilstramming

av kredittpolitikken i Vest-Europa. Som nevnt i forrige månedsrapport (SU nr.

34/ 1964) forhøyet Belgia, Danmark, Nederland og Sveits diskontoen i løpet av

juni og juli. I august satte Belgia for første gang i kraft bestemmelser om

bankenes innskottsreserver i Nasjonalbanken, og de danske myndigheter kunngjorde

strengere restriksjoner på Nasjonalbankens utlån til forretningsbankene.

I Storbritannia ser det ut som om farteniproduksjons-

veksten i det siste har vært en del langsommere enn tidligere. På bakgrunn av at

etterspørselen synes A være høy og ordreinngangen til næringslivet relativt god

er denne produksjonsutviklingen bemerkelsesverdig. Etter anslag av det halv-

offisielle "National Institute of Economic Research" har det samlede nasjonal-

produkt etter en betydelig øking i årets forste måneder bare vist forholdsvis

svak stigning i 2. kvartal. Den sesongutjamnede indeks for industriproduksjonen

har holdt seg praktisk talt uendret gjennom hele første halvår.

Den private konsumetterspørselen har i de siste månedene i noen grad

blitt hemmet av betydelig prisstigning, men investeringsetterspørselen ser ut til

A ha tatt seg godt opp, den totale innenlandske etterspørsel er fortsatt sterk

og trolig økende. Ordretilgangen til bygningsindustrien lå også i juli på et

uvanlig høyt nivå, og i maskinverktoybransjen fant det i vår- og sommermånedene

sted en markert bedring i ordresituasjonen.

Alt i alt skulle således de interne økonomiske forhold ligge til rette

for et fortsatt tilfredsstillende økonomisk veksttempo i Storbritannia. Hayed-

problemet er den åpenbare svekkelse av Storbritannias internasjonale konkurranse-

evne. Den sterke og voksende investeringsettersporselen har etter hvert

i betydelig	 grad slått ut i importøking; storparten av den samlede stigning



i innførselen i de siste måneder faller på maskiner og industrielle halvfabrikata,

derunder også halvfabrikata som Storbritannia produserer selv, først og fremst

stål. Også eksportutviklingen synes å tyde på at britiske varer taper terreng;

etter sesongjusterte oppgaver falt vareutførselen fra 383 mill. pund i mai til

360 mill. i juni, og videre til 344 mill. i juli. Samtidig foreligger det imid-

lertid. meldinger om at eksportordreinngangen i viktige bransjer er tilfreds-

stillende

Utviklingen i utenriksøkonomien har fort til at importoverskottene etter

hvert har antatt betydelige dimensjoner. Likevel har Samveldets felles valuta-

reserver hittil i år holdt seg godt oppe; ved utgangen av juli lå de til og med

litt høyere enn ved utgangen av 1963. Som nevnt i månedsrapporten for juni (SU

nr. 25, 1964) skyldes den relativt gunstige valutasituasjon først og fremst at

de råvareproduserende samveldelands eksportinntekter normalt er sterkt konsen-

trert i forste halvår; senere på Aret mg en vente at Storbritannias egen betal-

ingssituasjon vil slå sterkt ut.

Det er	 mulig at de britiske myndigheter av hensyn til betalingsbalan-

sen vil måtte treffe tiltak som kan virke begrensende på ekspansjonstakten. Ett

alternativ, som vil gjøre det mulig A strekke den nødvendige justering av økono-

mien ut over et lengre tidsrom, og dermed medføre mindre skadevirkninger for

veksten, er å styrke valutabeholdningene ved opplåning i utlandet. Gjennom en

rekke disposisjoner, blva, fornyelse av Storbritannias stående kreditt på 1 000

millioner dollar i Det internasjonale pengefond (se forrige månedsrapport), har

myndighetene lagt forholdene til rette for en slik politikk. Også muligheten av

å innføre kvantitative importrestriksjoner har vært nevnt.

I Vest-Tyskland fortsetter etterspørselenåsokeirela-

tivt raskt tempo, men produksjonen stiger her like hurtig, og det er ikke konsta-

tert noen tegn til dårligere balanse i økonomien. De vest-tyske myndigheter

antar at de siste måneders intense investeringsaktivitet har fort til en vesent-

lig øking av produksjonskapasiteten og dermed gjort det mulig for industrien å

gjennomføre den betydelige produksjonsveksten i 2. kvartal (+ 7 prosent over året)

uten presstendenser.

Den innenlandske etterspørsel er etterhånden blitt stadig viktigere som

drivkraft bak aktivitetsøkingen, mens stimulansen fra utenlandsettersporselen

etter hvert har avtatt en del. I 2. kvartal i år viste tilgangen på innenlandske

ordrer til industrien for forste gang siden høsten 1962 sterkere øking enn til-

gangen på eksportordrer.

Det er spesielt investeringsettersporselen som har tatt seg opp i vår- og

sommermånedene, og myndighetene antar at den vil fortsette å holde seg på et høyt
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nivå utover hosten. Etter de siste anslag vil næringslivet øke sine investerin-

ger med 10 prosent fra 1963 til 1964. Det antas at nyinvesteringene i større

utstrekning enn tidligere vil bli konsentrert i kapitaIvareindustrien.

Lønnsøkingen i 2. kvartal var trolig enda litt sterkere enn i 1. kvartal

(den var da 6 prosent), men den oversteg likevel ikke stigningen i produktiviteten.

Både kostnadsutviklingen og relasjonen mellom samlet tilbud og etterspørsel har

således bidratt til en fortsatt stabil prisutvikling.

Det ser nå ut til A gå mot bedre balanse også i utenriksøkonomien. I

motsetning til tidligere i år og i 1963 har vareimporten i sommer okt atskillig

sterkere enn eksporten. I juli lå importverdien og eksportverdien henholdsvis

12 og 9 prosent høyere enn i samme måned i fjor, og eksportoverskottet utgjorde

226 millioner DK, mot 332 millioner DM i juli i fjor. Endringer i kapitalbalansen

har påvirket valutasituasjonen i samme retning; mens det i 1. kvartal i år var en

nettoimport av langsiktig kapital på over 240 millioner DK, viste oppgaver for

2. kvartal en nettoeksport på 1,2 milliarder DM.

I Frankrike er konjunkturbildet fortsatt preget av relativt

svak investeringsettersporsel, avdemping i produksjonsveksten og moderat pris-

stigning, men sterk lønnsøking. Industriproduksjonen endret seg etter sesong-

justerte oppgaver ikke vesentlig i løpet av 2. kvartal, men lå om lag 7 prosent

høyere enn i samme kvartal i fjor. Franske anslag går ut på at industriproduk-

sjonen i høstmånedene 1964 vil vokse med om lag 4 prosent årlig rate.

Arbeidsmarkedet er fremdeles gjennomgående stramt, til tross for betyde-

lig og økende immigrasjon, og myndighetene har ikke kunnet hindre en betydelig

lønnsøking i det private næringsliv. Timelønningene i industrien steg i 2. kvar-

tal omtrent like sterkt som i 1. kvartal, nemlig med nmrmere 2 prosent. Som

følge av prisstabiliseringspolitikken har reallønningene i lengre tid økt i sta-

dig sterkere tempo.

Bakgrunnen for Italias vansker eriførste rekke en uvanlig

sterk lønnsstigning som har pågått i lang tid. Lønnsoppgangen forte etter hvert

til et etterspørselspress som slo meget sterkt ut både i prisutviklingen og i

utenriksøkonamien. I 1963 og første del av 1964 var Italia uten tvil det land i

Vest-Europa som hadde den mest utpregede inflatoriske utvikling. Myndighetene

ventet lenge med å treffe effektive mottiltak. Da underskottet på betalings-

balansen med utlandet etter hvert hadde nådd 	 store	 dimensjoner, ble det

nødvendig å gjennomføre meget stramme kredittpolitiske tiltak, trass i de beten-

keligheter det hadde for veksten på lengre sikt at slike tiltak særlig rammer

investeringsetterspørselen.
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De strenge kredittrestriksjoner har fort til en merkbar bedring i uten-

riksekonomien, men også til produksjonssvikt og okt arbeidsledighet. Italia

opplever i øyeblikket et konjunkturtilbakeslag som er et av de kraftigste i Vest-

Europa etter krigen. Etter sesongjusterte oppgaver gikk industriproduksjonen

ned med vel 2 prosent i april og vel 1 prosent i mai. Foreløpige junitall viste

en nedgang på ytterligere vel 2 prosent, og den justerte indeks kam dermed for

første gang i år under nivået i tilavarende maned i fjor.

Investeringsettersporselen er nå meget svak, og de italienske myndigheter

har funnet det nødvendig A modifisere stabiliseringsprogrammet; nye tiltak til

stimulering av investeringsettersporselen blir satt i verk, samtidig som den øko-

nomiske politikk i sterkere grad tar sikte på a ramme konsumet. Den aIminnelige

omsetningsavgift er med øyeblikkelig virkning vedtatt øket fra 3,3 til 4 prosent,

dog slik at matvarer, gjodningsstoffer, landbruksmaskiner, såkorn og bensin ikke

omfattes av vedtaket. Det er videre foreslått visse forhøyelser av satsene for

den direkte beskatning. Samtidig vil det bli gjennomført tiltak for å støtte opp

under bygge- og anleggsvirksomheten.

Den markerte bedri]1n i utenriks6konomien fortsatte i juli og august,

både som fag° av h6yoro oksort o lavere import.

Sambandsstatene fortsetter konjunkturoppgangen.

Sesongkorrigerte oppgaver for juli viste nye rekordtall både for produksjon og

ettersporsel; industriproduksjonen, som økte med nærmere 9 prosent (årlig rate)

fra 1. til 2. kvartal, steg med ytterligere 9 prosent (årlig rate) fra juni til

Industriens ordrereserver har nå nådd det høyeste nivå siden begynnelsen

av 1960. Innenfor fly-, stål- og verkstedsindustrien er ordretilgangen spesielt

stor. Bortsett fra bilsalget, som ble h=et av streik i slutten av juni og

storparten av juli, la verdien av detaljomsetningen 8 prosent høyere i fireukers-

perioden 28. juni - 25. juli enn i samme tidsrom i fjor. For juni var veksten

7,5 prosent over året og for forste halvår under ett 5,5 prosent.

Det foreligger nå sesongjusterte nasjonalregnskapstall som illustrerer

virkningene av skattereduksjonen. De samlede private inntekter økte med 7

milliarder dollar, dvs. med nærmere 6 prosent fra 1. til 2. kvartal, beregnet som

årlig rate. Til tross for inntektsøkingen gikk skattene samtidig ned med 5 milli-

arder dollar, slik at de disponible private inntekter steg med hele 12 milliarder

dollar. Dette er den største stigning i de disponible inntekter fra kvartal til

kvartal som er registrert. Enda skattereduksjonen ble gjennomført med virkning

først fra mars, tok det private konsumet til å stige sterkere allerede i 1. kvar-

tal. Fra 4. kvartal 1963 til 2. kvartal i år økte de disponible private inntek-

ter med vel 20 milliarder dollar (etter en inntektsøking på 13 milliarder og en
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netto skattenedgang på 7 milliarder) mot en stigning på 12 milliarder i annet

halvår i fjor og 9 milliarder i første halvår 1963. Av de 20 milliarder dollar

i disponibel inntektsøking i første halvår ble hele 5,5 milliarder - eller mer

enn en fjerdepart - spart. Den normale sparekvote (gjennomsnitt for årene 1959-

63) er om lag 7 prosent. Likevel var stigningen i konsumutgiftene betydelig -

15 milliarder dollar i første halvår i år mot henholdsvis 8 og 9 milliarder i

forste og annet halvår i fjor. Økingen i de samlede konsumutgifter hittil i år

har vært sterkt konsentrert om ikke-varige produkter. Tidligere erfaringer gir

grunn til å anta at konsumentene ganske snart vil vende tilbake til den normale

sparekvote. I så fall vil konsumutgiftene i månedene framover øke atskillig

raskere enn inntektene, som for øvrig først i annet halvår vil fg den fulle sti-

mulans av den del av skattereduksjonsplanen som skal gjennomføres i år.

Alt i alt har skattereduksjonene okt de Private disponible inntekter med

am lag 2 prosent, og en må regne med at det private konsum - når virkningene

har slått fullt ut - vil bli like sterkt påvirket. Det vil gi den amerikanske

økonomi en sterk ekspansiv impuls. Likevel antar de amerikanske myndigheter at

det ikke vil være nok til å bringe arbeidsledighetsprosenten ned på 4, som er det

mål en har satt seg. Julitallet var 4,9 - det laveste siden februar 1960 - men

tallet steg igjen i august til 5,1. Nye skattereduksjoner vil imidlertid bli

iverksatt fra nyttår.

For Norge er det ikke kammet nye opplysninger som vesentlig

endrer det konjunkturbilde som ble skissert i forrige månedsrapport. Industri-

produksjonen (sesongjustert) har i hele sommer ligget betydelig over nivået rundt

årsskiftet. Kapasitetsutnyttingen i nmringslivet er nå gjennomgående svært høy,

og arbeidsmarkedet er stramt. Som nevnt i august-rapporten var bedringen i

utenriksregnskapet i første halvår delvis et resultat av forbigående og tilfeldige

faktorer (salg fra lager og lav skipsimport). Den sterkt avtakende stigningstakt

for vareeksporten siden juni (henholdsvis + 39, + 25 og + 8 prosent over gret i

månedene juni, juli og august) kan tyde på at eksporten fra lager nå er i ferd

med å ebbe ut; lagerstatistikken pr. utgangen av første halvår viser også at

eksportlagrene siden i fjor host har vist sterk og kontinuerlig nedgang. Samtidig

har vareimporten i sommer okt atskillig sterkere enn tidligere på gret (+ 14 pro-

sent over gret i juni-august mot + 10 prosent i januar-mai).

Produksjonen i bergverk, industri og kraftforsyning under ett viste for

tramånedersperioden mai-juli en stigning over Aret på nærmere 9 prosent. Korri-

gert for forskjellen i antall arbeidsdager er dette om lag samme stigningstakt



som i årets forste tredjedel. Indekstallene for produksjonen etter anvendelse

viste i mai-juli en faking over året på 12 prosent for eksportvareproduksjonen,

5 prosent for konsumvareproduksjonen og 9 prosent for investeringsvareproduksjonen.

De tilsvarende vekstrater for perioden januar-april var henholdsvis 13 prosent,

prosent og 7 prosent. Det var fremdeles sterk produksjonsøking i den primære

jern- og metallindustrien (+ 21 prosent), treindustri (+ 16 prosent), tekstil-

industrien (+ 14 prosenb), kjemisk industri (+ 13 prosent) og bekledningsindu-

strien (+ 12 prosent). PA den annen side lå produksjonen i gummivare industrien,

nmrings- og nytelsesmiddelindustrien, lærindustrien og den elektrotekniske

industri lavere enn i fjor.

Situasjonen på arbeidsmarkedet har ikke endret seg vesentlig i løpet av

sommeren. Ved utgangen av juli var det om lag 9 700 flere sysselsatte enn ett

år tidligere, samtidig som antall registrerte ledige plasser var en del høyere

enn på samme tidspunkt i fjor. Det var en relativt betydelig coking i antall

sysselsatte både i industrien og de tjenesteytende nmringer, mens sysselsettingen

både i bygge- og anleggsvirksomheten gikk ned. Tallet på arbeidsledige var ved

utgangen av august om lag 7 550, dvs 350 flere enn ett år tidligere.

Som nevnt i forrige månedsrapport viste oppgaver over detaljomsetningen

en svakere volumstigning aver året i mai og juni enn i de nærmest foregående

måneder. I juli økte omsetningsvolumet igjen noe sterkere (3-4 prosent), men for

perioden mai-juli under ett var stigningstakten likevel lav. Det er ikke mulig

å trekke noen sikre slutninger am konsumutviklingen på grunnlag av disse tallene.

Det er imidlertid klart at der betydelige prisstigningen må ha virket begrensende

på forbruket,i au-;u5t lå konsumprisindeksen hele 7 prosent høyere enn ett år

tidligere og 2 prosent høyere enn i april.

Lagerindeksen pr- utgangen av forste halvår 1964, som nå foreligger,

viser at de samlede lag-- i industri og engroshandel gikk ned med 3-4 prosent fra

tilsvarende tidspunkt i fjor. Som nevnt i månedsrapporten for juni (SU nr. 25,

1964) tydet lagertallene for 1. kvartal på at ferdelingen av industriens lagre på

råvarer og ferdigvarer var i ferd med g endre seg. Lageroppgavene pr. 30. juni

gjor det helt klart at en slik endring er under utvikling. Allerede ved Ars-

skiftet var lageropphopningen av egne produkter i industrien mindre utpreget enn

tidligere (+ 0,9 prosent ever året). "Ved utgangen av 1. kvartal 1964 hadde

industriens totale lagre av egne produkter gått ned med nærmere 4 Prosent over

året, og ved utgangen av forste halvår var reduksjonsraten hele 8 prosent.

Nedgangen fordelte seg både på varer for innenlandsk forbruk og for eksport, men

var særlig sterk for eksportvarelagrene som har vist fall fra kvartal til kvartal

siden september i _Ljor. Ved utgangen av forste halvår 1964 lå de hele 21 prosent

lavere enn ett år tidligere. Tallene for eksportlagrene viser således at den



uvanlig sterke eksportokingen som har funnet sted siden hosten 1963 i ikke liten

utstrekning har skjedd ved eksport direkte fra lager. - Industriens råstofflagre,

som gikk ned med hele 6 prosent i løpet av 1963, lå ved utgangen av 1. kvartal

1964 bare 1 prosent lavere enn ett år tidligere. Tre måneder senere var råstoff-

lagrene 4-5 prosent større enn på samme tidspunkt året for og hadde okt med hele

prosent i løpet av 2. kvartal. Det ser således ut til at gjenoppbyggingen av

industriens råvarelagre nå har kommet i gang for alvor. - Engrosbedriftenes

lager lå ved utgangen av forste halvår 5 prosent lavere enn på samme tidspunkt

i fjor.

Ved utgangen av juli lå sysselsettingen både i bygge- og anleggsvirksom ,

heten som nevnt noe lavere enn på samme tidspunkt i fjor. Samlet byggeareal

under arbeid var derimot litt storre enn i fjor, og arealet av bygg satt i arbeid

i løpet av årets sju forste måneder var 13 prosent høyere (når driftsbygg på

gårdsbruk holdes utenom) enn i samme periode i fjor. Både for juli alene og sju-

månedersperioden under ett var det særlig sterk stigning for industribygg, mens

arealet av skolebygg satt i arbeid gikk ned fra det høye nivå i fjor. Bolig-

byggingen viste fortsatt betydelig oppgang.

Vareeksporten ligger fremdeles høyt, men stigningstakten over året sN,12s

ha avtatt sterkt i løpet av sommeren. Mens verdien av vareeksporten i juni 1? , ,

hele 39 prosent høyere enn ett år tidligere, var de tilsvarende vekstrater for

juli og august henholdsvis 25 og 8 prosent. Det er ennå for tidlig A si sikkert

am dette varsler en ny tendens; erfaring viser at tallene for utenrikshandelen

kan vise store tilfeldige utslag fra måned til måned. Tar en hensyn til forskjel-

len i tallet på arbeidsdager, lå eksportverdien i juni-august under ett 22-2

prosent høyere enn i samme periode året for, mot en vekstrate for januar-mai på

19-20 prosent.

Detaljerte oppgaver over eksportens sammensetning i tremånedersperioden

mai-juli viser omtrent samme tendenser som i 2. kvartal. Det var særlig sterk

eksportvekst for metaller, og innenfor danne vare'gruppen var det eksportøkingen

for aluminium og nikkel som slo sterkest ut.

Landfordelingen av vareeksporten (uten skip) viser for årets sju første

måneder sterk øking i utforselen til alle viktigere handelsområder. Verdien av

vareeksporten til Sambandsstatene steg med 30 prosent, eksporten til EFTA-

landene med 27 prosent og eksporten til fellesmarkedslandene med 17 prosent,

Sterkest steg eksporten til Storbritannia, som er Norges viktigste avtakerland.

Det ble for dette land registrert en stigning på hele 39 prosent, svarende til

am lag en tredjepart av den samlede øking i vareeksporten i januar-juli. Stor-

britannia avtok i denne perioden over 21 prosent av samlet norsk vareeksport

mot bare 17-18 prosent i de to foregående år. Disse tall illustrerer hvor viktig



utviklingen i Storbritannia er for norsk økonomi; et omslag i utviklingen der

vil kunne få vesentlige konsekvenser for ekspansjonstempoet i Norge.

Verdien av vareimporten la i juni-august 14 prosent høyere enn i samme

periode i fjor, og veksten var omtrent like sterk i hver av de tre sommermånedene.

I årets fem forste måneder under ett økte vareimporten over gret med 10 prosent.

Detaljerte oppgaver over vareimportens sammensetning i mai-juli viste i

hovedtrekkene de samme tendenser som i de nmrmest foregående mdneder. Det var

fortsatt særlig sterk importstigning for metaller (+ 36 prosent), kjemikalier

(+ 27 prosent) og klær og skotøy (4- 22 prosent).

Foreløpige tall for utenriksregnskapet i årets sju forste måneder viser

et samlet driftsunderskott på 125 mill. kr., mot 1 040 mill. kr. i samme periode

i fjor. Vare- og tjenestebalansen (driftsbalansen ekskl. renter og stønader)

viste i år overskott (115 mill. kr.) i januar-juli, mot et underskott på 820

mill. kr , i januar-juli 1963. Den rene varebalansen bidrog med vel 200 mill.kr,

til bedringen på i alt 935 mill. kr. av den samlede vare- og tjenestebalansen,

idet vareeksporten økte med 910 mill. kr , og vareimporten steg med vel 700 min-1,a- *

i det vcsen'lic,ç
Ellers skrev bedringen j

 i .
ra-ae skipsfartstransaksjoner som fores over

vare- og tjenestebalansen. Nettavalutafraktene økte med 330 mill. kr. samtidig

som netto skipsimporten gikk ned med 450 mill. kr. Nettavalutabeholdningene

økte med 165 mill. kr. i perioden januar-juli.

8



Aktuelle konjunkturtall for Norge

(Relative tall. Gjennomsnittlig månedstall 1963 = 100) 2)

	Juli 	 Mad	 Juni	 Juli

	1963 	1364	 l9 	 94 	 1964 	 1964

Sysselsettings
I alt	 ......... .0. ......... 101,2	 102,1	 102,0	 100,8	 102,5	 102,9
Industri	 101,0	 102,4	 101,2	 101,5	 103,0	 102 ,7

	

Bygge- og anleggsvirksomhet .... 103,4 	 103,0	 106,1	 99,4 	 104,5 	 105,1

Arbeidsløyse:
I alt........... ..••. . . ........	 35,8 	 36,2 	 28,2 	 45,2 	 33,3 	 29,9
Industri ....................... 	 38,2 	 31,4 	 26,5 	 38,2 	 29,4 	 26,5
Bygge- og anleggsvirksomhet .... 	 21,9	 26,0	 12,5	 42,2	 20,3	 15,6

Industriproduksjonens
Hele industrien	 •
Produksjon etter anvendelses
Eksport .000004.000o00000040904b00
Konsum .........................
Investering ................. •
Vareinnsats i bygg og anlegg ...
Vareinnsats ellers ........

Byggevirksomhet
i)

:

88	 96	 66	 102	 114	 73

97 	 109	 83	 109	 122	 94
92 	 96 	 70 	 103	 113	 73
84 	 92 	 52 	 loi	 117	 58
92	 98	 68	 105	 121	 67

93 	 102	 77 	 106	 117	 82

Innvilgede bygg, boliger .......	 109	 122	 106	 116	 119	 131
Innvilgede bygg, industribygg ..	 79 	 84 	 68 	 134 	 72 	 47
Bygg under arbeid, boliger .....	 105	 100	 107	 98	 99 	 103
Bygg under arbeid, industribygg. 	 104	 109	 101	 108	 Ill	 107

,	 1)Detaljomsetning s
I alt ... .......................	 99 	 106	 101	 104	 106	 109

Utenrikshandel:
Eksportverdi 9 uten skip ........	 93 	 119	 89	 116	 130	 111
Eksportverdi 9 i alt

	...........
	 93 	 12091 	 121	 128	 113

Importverdi, uten skip ...... . . . 	 99 	 108	 89	 113	 111	 100
Importverdi, i alt .............	 101	 105	 91	 94 	 122	 98
Innførselsoverskott, uten skip..	 111	 86	 88	 108	 71	 79
Eksportvolum, uten skipl) ......	 98	 119	 .. 	 .. 	 ••	 ..
Importvolum, uten skipi) ....... 	 103	 115	 .. 	 .. 	 .. 	 • .

Sjøfarts
Turfrakter, tørrlastskip .. . . . • . 	 96 	 100	 94 	 100	 101	 98
Turfrakter, tankskip .......... .	 69	 69	 60 	72	 63	 72
Opplagte skip ..... ... ........ ..	 428	 90 	 330 	 736 	 912	 1045



Aktuelle konjunkturtall for Norge (forts.)

(Relative tall. Gjennomsnittlig månedstall 1963 = 100) 2)

Mai juli
	

Juli
	

Mai
	

Juni
	

Juli
1963
	

1964
	

i 6
	

1964
	

1 • 64
	

l64

Offentlige finanser:
Innbetalt alminnelig omset-

ningsavgift	 • . 0. • • .. • • • • 	 98	 108	 102	 105	 108	 111

Penger og kredittt

	

Talutabeholdningl) ............. 	 93	 100	 95	 98	 103	 100
	Forretningsbanker, utlån .......	 102	 109	 102	 108	 109	 109

Forretningdbanker, innskott

	

fra andre enn banker .........	 93 	 105	 93 	 105	 105	 104
Forretningdbanker, likvide

	

beholdninger ..... • • . • . • • • • • • • 	 61 	 75	 67 	 72 	 71 	 82
	Postgiro, omsetning • • . • • • ... • • .	 97 	 111	 89	 113	 113	 106
	Åpne de akkordforhandlinger . • • • .	 87 	 93 	 100	 140	 80	 60

	

Aks jeindeks 00O000000000000•••••	 97 	 102	 97 	 102	 100	 103

Priser:
	Eksportpriser, uten skil) •....	 98	 103	 .. 	 .• 	 ••	 ..
	Importpriser, uten skipi ......	 99 	 100	 .. 	 .. 	 .. 	 ..
	Bytteforhold, uten skipl ......	 99 	 103	 .. 	 .. 	 .. 	 ..
	Engrosprisindeks .0. . . . • • — .. • • • 	 99	 103	 99 	 103	 103	 104
	Konsumprisindeks .....••• •0•••••	 100	 105	 101	 105	 105	 106

1) Gjelder månedene april-juni.

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



Utenrikshandelen i august 1964. ForelOpip tall

Statistisk Sentralbyrås forelOpige oppgaver over verdien av utenriks-

handelen uten skip i august 1964 viser en innfOrsel på 930 mill. kr. og en

utfOrsel på 607 mill. kr. De tilsvarende tall for juli var 899 mill. kr.

og 664. mill. kr.

august 1963 viste oppgavene over verdien av utenrikshandelen uten

skip en innfOrsel på 813 mill. kr. og en utfOrsel på 562 mill. kr.



Animalske og vegetabilske oljer og fett..

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

. 	 • ***** • • • • • • • • • • • • • • •

Kjemikalier . ........

Bearbeidde varer

EnErosprisindeks pr. 15. august 1964 (1961 = 100)

(Forrige månedsmelding ble offentliggjort i SU nr. 33, 1964)

Statistisk Sentralbyrås engrosprisindeks pr. 15. august 1964 steg 1

poeng fra måneden for, til 108.

Engrosprisindeks(prisindeks for forstegangsomsetningen innen landet). 1961=100

Juli
	

Aug.	 Juli	 Aug.
163
	

i63	 1'64	 l64

Matvarer ....... ********** ...............

• • • 0 • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • •

Fast brensel, brenselolje og elektrisk
kraft	 .....................

Maskiner og transportmidl er . • 0 • • • • • • • •

Forskjellige ferdigvarer ••••04100,04100000

T o t a 1 .... • • • • • • • • ***** • • • • • • • • • • • • • •

Konsumvarer • • • • • • • • • • • • • • 11. • • • • • • • • • • •

Ikke-varige produksjonsmidler ...........

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

Varige produksjonsmidler . ...............

	105 	 106	 113	 118

	

109	 109	 114	 114

	

100	 100	 104	 104

	101 	 102	 105	 105

	94 	 96	 111	 112

	

101	 101	 103	 103

	

100	 100	 104	 105

	

101	 101	 102	 102

	10 	 104	 106	 106 

	102 	 103

	

106	 105	 112	 112

	

101	 102	 105	 107

	

101	 101	 104	 105

	102 	 102	 103	 103

Drikkevarer og tobakk

Råvarer • • • • • • • • • • •



KonsumErisindeksen2r. 15. auEust 1964 1959 = 100) 

(Forrige månedsmelding ble offentliggjort i SU nr. 34/ 1964)

Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks pr. 15. august 1964 steg 0,7

poeng fra måneden fer, fra 118,2 til 118,9.

Indekstallet for hovedgruppen matvarer steg 1 1 6 prosent. Av undergrup-

pene steg indekstallet for mjølk og mjølkeprodukter 11,0 prosent og for kjøtt,

kjøttvarer og flesk 1,7 prosent. For poteter, gronnsaker, frukt og beer falt

indekstallet 4,7 prosent.

Indekstallene for de andre hovedgruppene var uendret.

Indekstall 1959 . 100

Juli
1 • 63

Aug.
196

Juli
1 11 64

Aug.
1 64

1Watvarer .......................

Alkoholholdige drikkevarer

Tobakk •••••••••••••••••••••••.•

Bolig,lysogbrensel ..........

Klær og sko -tøy .................

Andre utgifter

Total.... e • • . • • • • • • • • • • . • •

111

113

118

112

109

112

Ill 6

109

113

118

112

108

113

110,8

122

119

119

116

112

116

118,2

124

119

119

116

112

116 

118,9



7	 526	 34
4	 7

13	 238	 42
lo	 boo	 12

- 95	 8

- 3	 io
- 151	 ...

...	 616	 ...

432
72
86

26

485
23

245

81
58
63

128

86

179

200
71

50
86

Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i august 1964

(Forrige månedsmelding ble offentliggjort i SU nr. 351 1964)

Ifølge Statistisk Sentralbyrås kredittmarkedstatistikk ble det i august

emittert ihendehaverobligasjoner for 94 mill. kr. på det innenlandske marked.

Det ble ikke lagt ut noen norske obligasjonslån i utlandet.

Av de emitterte statsobligasjoner overtok postgirokontoret for 30 mill.

kr. (5% 1964), forsikringsselskaper for 2 mill. kr. (5 % 1964) og spare-

banker for 2 mill. kr. (41-- og 5 % 1964). Kredittforeninger o.l. emitterte

obligasjoner for 42 mill. kr., Aust-Agder Kraftverk for 8 mill. kr. og A/S

Olivin (statsgarantert) for 8 mill. kr.

Emitterte ihendehaverobligasjoner. Mill. kr.

Låntakere

A. Emisjoner i alt ... ............

1963
Aut. 	Jan.-au	 A

24	 1 636	 94 1 588

1964

B. Emisjoner i norske kroner	 24_ 1 020 	 94 	  1 

Statskassen
Kommunekasser —mew.--
Kredittforeninger o.l. ......e.

Herav realkredittforeninger..
Statsforetak •••••••••—•—••••
Kommuneforetak • • . • • • • • • ••••••••
Andre •••••••—••••••••••••••••

C. Emisjoner i utenlandsk valuta..

Statskassen 01,114141,000000•000•410
Kommunekasser ....•••.•••••••••
Statsbanker • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Statsforetak • • • • • e • • • • • • • • • • •
Kommuneforetak •••••••••••••0••
Andre ••—•••••••••••••••••••••



Ulykker med 	
Personer dre

personskade 	 I alt 	 Dreptl)

t eller skadd
Alvorlig Lettere
skadd2
	

skadd

Drept
Drept eller
skadd i alt

Alvorlig 	 Lettere
skadd 	skadd

139
201
76
54

2
2
3

53 	 80
72 	 127
39 	 35
27 	 24

Bilførere
Bilpassasjerer 

000 0

Motorsykkel- og scooterførere
Mopedførere

I alt e 00•0•00•••••00000

8

26

28

58

287

19
70

133

695

10
37
2

67

382

12
8
2
2

-	 - 	 11
3 	 2 	 5
- - 	 4
- - 	 3

6
1

1

3 	4	 3 2 	 7

2

1

1
26

31

3

2
1

30

35
2

62

14

54

•• —Sykkelførere	 . • • • • • • • • • •

••0 0 - o •Akende •••••••••••••••

••••••00••

Fotgjengere •••••••••••••••• •
Andre •••••••••••••••••••••••
I alt Oo 00000.0 o

Passasjerer på motorsykkel,
scooter og moped oloo.00 0 oO 0

Sykkelførere OW* .000 • *000
Sykkelpassasjerer • . • — • • • . 0

Akende
Fotgjengere ....... ..........
Andre 000 0000040•000•••••0••••

Tabell 3. Personer drept i januar-august, etter trafikantgruppe og aldersgruppe

I alt 
Under 8-14 15-19 20-29 30-59 75 år
8 år 	 år 	 år 	 år 	 år 	 over

43
28

Motorsykkel- og scooterførere	 13
Mopedfarere .......0....... 	 17
Passasjerer på motorsykkel,

scooter og moped .0. .......

Bilpassasjerer ,04, 0•00000•0 1,00

Sykkelpassasjerer . • • • • • • • . • •

Bilførere ......•••••••••••••

1
19

3
88
12

224

Veitrafikkulykker med personskade i august 1964

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

(Forrige månedsmelding ble offentliggjort i SU nr. 34, 1964)

Tabell 1. Tallet på ulykker og drepte og skadde personer

Januar-juli
August .0. • • e0oo• •
Januar-august

Januar-juli 3 ) . • . • 	 3 264 	 4 288 	 198 	 1 813 	 2 277
August —0.-- 	540   695	 26	 28	 382

JanuartiELL12.21 - 	4 983 	224	 2 100	 2 659

1963:

1964: 

3 128
662 

3 790 

4 127
892

5 019 

193
36 
229 

1 789
401

2  190	 

2 145
455

2 600     

1) Død innen 30 dager etter ulykken. 2) Alvorlig skadeg Brudd, knusninger,
alvorlige skår og flenger, indre skader og alle skader som forte til sykehus-
behandling. 3) Tallene er rettet.

Tabell 2. Personer drept eller skadd i august, etter trafikantgrupper



Fraflytningsland/
tilflytningsland

Overskott avFlyttet til innflyttere(+)Flyttet til
Norge utlandet_ 	utflyttere

Flytninger til og fra utlandet i 1963

Statistisk Sentralbyrås oppgaver over registrerte flytninger til og fra

Norge i 1963 viser at 11 364 personer flyttet fra Norge til andre land og 11 983

flyttet til Norge fra utlandet. Det var således et overskott av innflyttere på

619 personer. I 1962 var tallet på flytninger til utlandet 12 534 og tallet på

flytninger fra utlandet var 12 778, som svarer til et innflytningsoverskott på

244.

Oppgavene over flytningene til og fra de enkelte land viser at Norge i

1963 hadde et overskott av utflyttere til Sverige på 460 personer, mens det var

et mindre overskott av innflyttere fra Danmark. Fra Sambandsstatene hadde Norge

et overskott av innflyttere på 358.

Flytninger mellom Norge og andre land. 1963

Personer Prosent	 Personer Prosent

Danmark ..............	 2 848
Sverige ... ...........	 I 864
Finnland .. ........ 060 	 158
Island . 	 98
Frankrike . 00000041000 0 	 155
Italia ...... ...... ...	 135
Nederland ......... ...	 275
Storbritannia ....... .	 1 092
Sveits .............. .	 187
Tyskland .............	 880
Østerrike --ow .	 101
Europa ellers 0-- 0160 	 390
Canada ...............	 334
Sambandsstatene ..... .	 2 629
Austral-Sambandet .... 	 95
Andre oversjøiske land	 738
Uoppgitt os0000sooroso o 	 4

	23,8	 2 803	 2497 	 + 45

	

15,6 	 2 324 	 20,4 	 - 460

	

1,3 	 152 	 1,3 	 + 	 6
	0,8	 93 	 0,8 	 + 	 5

	

1,3 	 169 	 1,5 	 - 14

	

1,1 	 196 	 1,7 	 - 61
	2,3 	 231	 2,0	 + 44

	

9,1 	 904 	 8,0	 + 188
	1,6	 216 	 1,9 	 - 29
	7/3	 599 	 5/3 	 --1- 281

	

0,8 	 67 	 0,6 	 + 34

	

3,3 	 383 	 3,4 	 -1-- 	 7
	2,8	 269 	 2,4 	 + 65
	21,9	 2 271	 20,0	 + 358
	0,8 	 111	 1,0	 - 16
	6,2	 570 	 5,0 	 + 168
	- 	 6 	 - 	 - 	 2

I alt ...	 • 0 0 • 0*• . ••	 11 983 	100,0	 11 364 	100,0	 + 619



Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 8, 1964

Tallene er mottatt i tiden 9/9 - 15/9 1964 og er forelopige. De vil

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

forklaringer til tallene og alle korreksjoner av eldre tall.

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

Sverige (tabell 76)

Timefortjeneste ....................... Kol. I
	

2.kvartal	 7,63 (7,38)

Storbritannia (tabell 77)

Reuter 's råvareindeks, uketall mow. 	 7/9 41/9 	 94 	 (94)

Frankrike (tabell 78)

øyeblikkelig rente på statsobligasjoner " E	 Juli	 4,97 (5,36)
Timefortjeneste • • • • • • • • • • • • • • • • 	 • •	 H	 2.kvartal	 2,84 (2,80)

Vest-Tyskland (tabell 79)

Arbeidsloyse ..........................
Volum av utenrikshandelen:

a. Innførsel .....................
b. Utforsel •••• •••• •• • •••••40••••

Bytteforhold • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ti B	 August

" F.a	 Juli
" Feb	 Juli
" G	 Juli

102,8 (105,4)

446 (410
309 	 (349)
115	 (116)

Sambandsstatene	 (tabell 81)

Sysselsetting .........................
Arbeidsloyse 0,00.04,00000.041,04100•41000,0
Moody s råvareindeks uke tall 000.41•000
Konsumprisindeks e 00004,00400040400so0004640

I t

t t

tt

August	 72105	 (72405)
C	 August	 3654 	 (3813)

7/9-11/9	 88	 (88,
Juli	 116	 (116)


	Forside/Innhold

