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Konjunkturtendensene i mai 1965

(Forrige oversikt ble gitt i SU nr. 17, 1965)

Konjunkturbildet i Vest-Europa har ikke endret seg mye i løpet av de

siste månedene. Men enkelte nye trekk har likevel trådt tydeligere fram etter

hvert. Således viser Belgia nå temmelig klare stagnasjonstendenser; i perioden

januar-april under ett lå industriproduksjonen her litt lavere enn i samme tids-

rom i fjor, og tallet på arbeidsledige i 1. kvartal viste en caking på 16 prosent

over året. På den annen side kan enkelte indikatorer tyde på at nedgangskonjunk-

turen i Italia har nådd - eller allerede passert - bunnpunktet, mens det i Frank-

rike ennå ikke er tegn til omslag mot en ny oppgangsperiode. I Vest-Tyskland

er det fremdeles sterk produksjonsvekst, men myndighetene regner med at vekst-

raten kan bli noe mer moderat i løpet av året, bl.a. fordi landet ikke lenger

mottar like sterke ekspansive impulser fra sine fellesmarkedspartnere. I Stor-

britannia var det i 1. kvartal et markert omslag i utenriksøkonomien, men bed-

ringen skyldtes i stor grad forhold som ikke kan ventes å vare ved. Ellers er

britisk økonomi fortsatt preget av et visst ettersporselspress og høyt aktivitets-

nivå, og det ble i april-mai satt i verk nye kredittpolitiske tilstrammings-

tiltak. - Sambandsstatene har vist uvanlig sterk økonomisk vekst i vinter- og

vårmånedene. Dtn fareslått reduksjon av du indirekte skatter med ca. 4 milliarder

dollvx 71.1 gi di wrorikz.nskt: Okenord En ny stimulans sa, m br L-mno gi garanti for

at dk..n nkwerendo oppgah,lnjunktur vil vare i hvert fall et godt stykke inn i 1966.

I Storbritannia er det fortsatt høy industriproduksjon

og jamnt over stramt arbeidsmarked. Ordreutviklingen tyder på at denne situa-

sjon vil vare ved i den nærmeste framtid.

Som nevnt i forrige månedsrapport ble den uvanlig store diskontoforhoyel-

sen i november - fra 5 til 7 prosent - fulgt av et budsjettframlegg i april med

klar tilstranmingseffekt. Ytterligere restriktive tiltak er nylig satt i verk t

og nå igjen på det kredittpolitiske område; I slutten av forrige måned ble

forretningsbankene tilpliktet å innbetale spesielle innskottsreserver til Eng-

lands bank til et samlet beløp av 90 millioner pund. Den umiddelbare bakgrunn

for dette tiltak var en meget sterk øking av bankutlånene i løpet av ukene forut,

særlig til industriformål. I nye direktiver til bankene som nettopp er utgått

fra Nasjonalbanken understreker denne bl.a. nødvendigheten av prioritering av

kreditter til eksportvirksomhet og tilbakeholdenhet med lån til konsumformål.



2
	

desember hadde bankene mottatt en liknende henstilling, der de også var blitt

bedt om a prioritere lån til industriformål.

Tilstrammingspolitikken i Storbritannia er etter hvert blitt så markert,

at den - sett på bakgrunn av britiske myndigheters erklæringer om nødvendigheten

av en ekspansiv vekstpolitikk - neppe kan være motivert utelukkende av den

interne Økonomiske situasjon. Denne er riktignok preget av visse presstendenser,

men ikke i sterkere grad enn i mange andre vest-europeiske land. Det er sannsyn-

lig at de siste kredittpolitiske tilstrammingstiltak i noen grad må ses på bak-

grunn av forhandlingene om nye britiske låneopptak i Pengefondet - denne gang til

et beløp av 1 400 millioner dollar. Som ved det forrige lån (se økonomisk

utsyn over året 1964, side 16), trengs direkte medvirkning fra flere av de

største vest-europeiske land, fordi det i Pengefondet rår mangel på en rekke

viktige valutaslag. De britiske myndigheter må derfor legge vekt på hvordan den

økonomiske situasjon i Storbritannia blir vurdert av disse kreditorland. En

vesentlig del av det nye lånet - som nå er sikret - skal anvendes til tilbake-

betaling av de kortsiktige kreditter som ble ytt i samband med pundkrisen i

slutten av l964 (se økonomisk utstyn).

Varebalansen med utlandet bedret seg betydelig i 1. kvartal. Etter

foreløpige sesongjusterte oppgaver Økte eksportverdien med li prosent fra

4. kvartal i fjor. Samtidig gikk importen ned med 4 prosent. Importutviklingen

har imidlertid i vesentlig grad blitt påvirket av havnearbeiderstreiken i

Sambandsstatene. Videre falt om lag halvparten av nedgangen på matvareimporten,

som en vet kan vise betydelige tilfeldige utslag. Endelig er det nå klart at

importavgiften må ha hatt en viss virkning. Det er således mulighet for at

importutviklingen i 1. kvartal ikke innvarslet noe varig omslag. For det

samlede driftsregnskap venter britiske kilder at tallene for 1. kvartal vil vise

praktisk talt balanse.

Utviklingen av driftsbalansen på noe lengre sikt vil i sterk grad måtte

påvirkes av den innenlandske pris- og lønnsutvikling, som ikke har vært gunstig

i den senere tid. Spesielt i mars ble det registrert en meget sterk lønnsOking,

og en rekke nye lønnskrav, som går langt utover den norm (3 - 3 - prosent) som er

angitt av Det nasjonale pris- og lOnnsråd, er godtatt av arbeidsgiverne i lOpet

av de siste måneder. For utbyggingen av pris- og lønnspolitikken på lengre sikt

er det imidlertid gjort visse framskritt siden årsskiftet. Det nasjonale pris-

og lønnsråd er opprettet (se månedsrapporten for februar, SU nr. 8, 1965) og

oppnådde i lOpet av vinteren enighet om den norm for akseptabel gjennomsnittlig

lOnnsOking som er nevnt ovenfor. I disse dager tar Pris- og lønnsrådet for

første gang fatt på en undersøkelse av prisforhøyelser på visse utvalgte varer,

og en venter at konkrete lOnnskrav vil bli behandlet av Rådet i meget nmr



framtid. Blant annet i betraktning av de store uoverensstemmelser mellom Rådets

norm og nylig godtatte lønnskrav er det klart at Rådet her vil stå overfor en

meget vanskelig oppgave.

Konjunkturutviklingeni Vest-Tyskland ser ut tilåfort-

sette i samme spor som tidligere på aret, med sterk produksjonsvekst og en mer

balansert utenriksøkonomi. Industriproduksjonen lå i 1. kvartal om lag 7 pro-

sent høyere enn i samme kvartal i fjor, og arbeidsmarkedet var strammere; for-

holdstallet mellom tallet på ledige plasser og tallet på arbeidsløse var i

1. kvartal i år som 2,5 til 1, mot 2 til 1 i samme periode i fjor. Prisutvik-

lingen er fortsatt moderat; konsumprisindeksen la i 1. kvartal vel 2 prosent
høyere enn ett år tidligere.

Utviklingen i retning av en mer balansert utenriksøkonomi har fortsatt.

I 1. kvartal i år lå importen og eksporten henholdsvis 24 prosent og 12 prosent

høyere enn ett år tidligere, og overskottet på varebalansen falt fra 2,4 milli-

arder DM til 1,1 milliarder DM. Den vest-tyske riksbank regner med at det sam-

lede utenriksregnskap vil vise underskott i 1965; i 1964 var det praktisk talt

i balanse.

Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung anslår i en prognose i mars

økingen i totalproduksjonen fra 1964 til 1965 til 	 prosent i faste priser og

10 prosent i løpende priser. Dette er samme produksjonsvekst som Instituttet

regnet med i sin prognose i november. Såvel privat som offentlig forbruk antas

imidlertid nå a øke litt sterkere fra 1964 til 1965 (henholdsvis 9,5 prosent og
11,5 prosent, mot anslag på 9 og 10 prosent i november), samtidig som lager

økingen nå ventes å bli noe svakere enn anslått i november. Den mest betydelige

revisjonen av prognoseanslagene gjelder importen (+ 14 prosent i mars mot + 11

prosent i november), mens eksportanslaget er oppjustert fra 9 til 9,5 prosent.

Konjunktursituasjoneni Frankrike er uendret. Industri-

produksjonen har variert en del i løpet av vintermånedene, men for tremåneders-

perioden desember-februar under ett lå industriproduksjonen vel 1 prosent

lavere enn i foregående tremånedersperiode og praktisk talt på samme nivå som

gjennomsnittet for 1964. Prisstigningen er forholdsvis moderat, og utenriks-

handelen var i 1. kvartal praktisk talt i balanse.

Det er fremdeles ingen tegn til at de franske myndigheter vil gå til

noen generell omlegging av den økonomiske politikk. Nen spredte stimulerings-

tiltak blir fortsatt satt i verk; således er det nylig innført visse lettelser

i finansieringsvilkårene for boligbyggingen.
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I Italia var den økonomiske aktivitetil. kvartal betydelig

svakere enn ett år tidligere, men enkelte indikatorer kan tyde på at bunnpunktet

nå er passert. Det har imidlertid - etter de opplysninger som foreligger - ennå

ikke inntrått noe tydelig omslag i konjunktursituasjonen.

Industriproduksjonen økte etter sesongjusterte oppgaver med ca. 1 pro-

sent fra desember til januar, og en ytterligere stigning fant etter foreløpige

opplysninger sted i februar og mars. Sammenliknet med samme måneder i 1964

lå produksjonen i januar og februar henholdsvis 6 prosent og 4 prosent lavere.

Ordretilgangen viste en mindre eking i løpet av vintermånedene, og importen steg

igjen i 1. kvartal, men ikke så sterkt som eksporten. Konsumetterspørselen, sær-

lig etter biler, ser ut til å ha tatt seg en del opp igjen i det siste. Pris-

utviklingen er fremdeles moderat, og betalingsbalansen fortsetter å vise over-

skott.

I Sambandsstatene var produksjonsveksteniårets

første kvartal atskillig sterkere enn ventet, og det høye veksttempoet ser ut

til d ha vart ved utover våren. Som nevnt i forrige månedsrapport økte brutto-

nasjonalproduktet i 1. kvartal med vel 2 prosent (14,4 milliarder dollar) i

løpende priser. Dette svarte til en volumstigning på 1,7 prosent. I hvert av

de tre første kvartalene av 1964 hadde bruttonasjonalproduktet steget med om lag

1 prosent i faste priser og i 4. kvartal med veli-prosent. Industriproduk-

sjonen viste i mars etter sesengjusterte oppgaver stigning for femte måned på

rad. Den lå i 1 , kvartal under ett vel 3 prosent høyere enn i foregående kvar-

tal og vel 8 prosent høyere enn i 1. kvartal 1964. Stigningen fortsatte i april.

Den uvanlig sterke veksten i 1. kvartal i år skyldtes i noen grad spesi-

elle forhold, bl.a. den særlig kraftige okingen i bilproduksjonen etter streiken

i fjor host og lagerøking for stål i påvente av mulig streik i stålindustrien

i samband med utløpet av tariffperioden i denne industri den 1. mai. Også ut-

giftene til investeringer i fast kapital økte imidlertid meget sterkt - med

nesten 4 prosent etter sesongjusterte oppgaver. Næringslivet har nå revidert

sine investeringsanslag for 1965 oppover; etter at en rundspørring i host

hadde vist en planlagt øking på 5 prosent, viste en ny rundspørring i april en

stigning på hele 15 prosent. I 1964 økte utgiftene til investeringer i fast

kapital med 14 prosent.

De private forbruksutgifter viste i 1. kvartal i år den sterkeste stig-

ning - nesten 3 prosent - som er registrert for noe enkelt kvartal siden 1952.

De disponible private inntekter økte med be 1,5 prosent, og sparekvoten kom

dermed ned på normalt nivå (nær 7 prosent av de disponible inntekter, om lag som

gjennomsnittet for drene 1959-1963). En kan derfor neppe lenger regne med at de



omfattende skattereduksjoner som tok til i mars 1964 vil gi ytterligere stimu-

lanser til produksjonsveksten. En vesentlig del av økingen i de private for-

bruksutgifter i 1. kvartal falt pa bilkjøp. Bortsett fra kjøp av apparater for

fargefjernsyn (som antas a ville øke fra 1 1/4 millioner sett i 1964 til 2 1/4
millioner sett i 1965) har utgiftene til varige forbruksartikler vært relativt

stabile siden sommeren 1964 7 og kjøpene av ikke-varige forbruksartikler har

stort sett okt i takt med de disponible inntekter.

En må i annet halvår 1965 gjøre regning med lavere bilkjøp og med et

omslag i lagerutviklingen for std1. Nye reduksjoner av indirekte skatter fra

1. juli vil derfor trolig komme pa et beleilig tidspunkt. Den samlede reduksjon

som or foroslLtt av Presi&mton - om lag 4 milliarder dollar - vil bli satt i

v rk trinnvis, mcd 1 3/4 milliarder dollar fra 1.juli i år, samme belOp fra
1.januar neste Lr og resten innen I. januar 1969.

_Argjrelson av lOnnss -Nrsmålct i stalinZustrion er utsatt til 1. august,
idet det er oppnådd enighet om en forlengelse av tariffavtalen i stålindustrien

til denne dato. I samband med denne utsettelse er det gitt en foreløpig lønns-

forhøyelse som er oppgitt til 2,7 prosent.

Konjunktursituasjoneni Norge har ikke endret seg siden forrige

månedsrapport ble skrevet. Statistikken over ordretilgang og ordrereserver i

1. kvartal, som nå foreligger, stadfester på nytt at norsk økonomi er inne i en

periode med sterk investeringsetterspørsel. Arbeidsmarkedet er til dels meget

stramt. Sysselsettingsveksten i løpet av siste 12-månedersperiode har vært en

av de sterkeste på lenge. Vareeksporten utvikler seg fortsatt bra, men det er

klart at tempoet i vekstøkingen siden i fjor heist har vært noe lavere enn

tidligere. 	 For flore produkter er det antakelig mangel på ledig produksjons-

kapasitet som bremser tilveksten, men for noen varer ser det ut til at markeds-

forholdene ute ikke lengor or så lotte son fOr.

Sesongkorrigerte indekstall for produksjonen i industri, bergverk og

kraftforsyning synes a bekrefte at produksjonstrenden - som antydet i forrige
månedsrapport - nå er noe mer ekspansiv enn i siste halvår av 1964. I mars

viste denne indeks en stigning pd. 1 prosent fra foregående måned og lå i

1. kvartal under ett vel 3 prosent høyere enn i 4. kvartal 1964 og vel 4 prosent

høyere enn i 3. kvartal. For konsumvareproduksjonen har det vært et markert

omslag i løpet av siste halvar; mens produksjonen av konsumvarer både i 2. og

3. kvartal i fjor falt med nær 1 prosent (sesongjustert), steg den med 1 prosent

i 4. kvartal 1964 og med 4 prosent i 1. kvartal 1965. De sesongjusterte tall for
eksportvareproduksjonen har vist en noenlunde tilsvarende utvikling, nemlig et
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svakt fall (- irprosent) fra 2. til 3. kvartal i fjor og senere en vekst på

1 prosent i 4. kvartal i fjor og 3 prosent i 1. kvartal i år. Tilsvarende tall

for investeringsvareproduksjonen for de fire siste kvartaler har vist høye, men

noe ujamne vekstrater på + 4 prosent, + 1 prosent, + 4 prosent og + 1 prosent.

Det var i 1. kvartal fortsatt sterk produksjonsvekst i primær jern- og metall-

industri (+ 16 prosent over året), jern- og metallvareindustri (+ 17 prosent),

kjemisk industri (+ 15 prosent), maskinindustri (+ 15 prosent) og kull- og

mineraloljeforedling (+ 17 prosent). Produksjonen i næringsmiddelindustri, i

elektroteknisk industri og i bekledningsindustri, som i lang tid hadde vist svak

vekst endog direkte nedgang, tok seg opp i løpet av 1. kvartal. I tekstil-

industri, grafisk industri og i drikkevare- og tobakksindustri var det fremdeles

bare svak vekst, og produksjonsnedgangen i lærindustri fortsatte.

Ved utgangen av mars var det hele 18 000 flere sysselsatte lønnstakere

enn ett år tidligere (+ 1,7 prosent). Bortsett fra januar 1964 er dette den

høyeste vekstrate for noen enkelt måned ph flere år. Det var fremdeles sterk

øking i industrisysselsettingen, men ikke fullt så sterk som i de nærmest fore-

gående måneder. Det var betydelig sysselsettingsøking i primær jern- og metall-

industri, maskinindustri, skipsindustri og i kjemisk industri og kull- og

mineraloljeforedling, mens sysselsettingen gikk ned bl.a i tekstil- og bekled-

ningsindustri, i nærings- og nytelsesmiddelindustri og lærindustri. Blant de

tjenesteytende næringer viste særlig undervisningssektoren sterk sysselsettings-

øking. Tallet på registrerte arbeidsløse var ved utgangen av april 700 lavere

enn i fjor.

Detaljomsetningen har hittil i år, regnet i volum, ligget relativt lavt.

For 1. kvartal under ett viste volumet av detaljomsetningen (med konsumprisindeksen
over året

som deflator) en nedgang phi prosen -Y, Tallene for detaljomsetningen tillater

ikke sikre slutninger om utviklingen av totalkonsumet, men tyder likevel på at

det private konsum i de senere måneder har steget bare svakt, og at det ikke

først og fremst er i den private konsumetterspørsel at årsakene til det høye

aktivitetsnivå er å søke.

I bygge- og anleggsvirksomheten var sysselsettingen ved utgangen av

1. kvartal omtrent like høy som ett år tidligere. 	 rtt hyggeareal under

arbeid lå 8 prosent høyere enn på samme tidspunkt i fjor, særlig som folge av

sterk stigning for industribygg. I løpet av 1. kvartal ble det satt i arbeid

et samlet byggeareal sold var hele 25 prosent høyere enn i samme tidsrom i fjor.

Den høye vekstraten kan i første rekke fores tilbake til et meget stort areal

av industribygg satt i arbeid i mars.
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Ordretilgangen og ordrereserven i primær jern- og metallindustri lå i

1. kvartal 1965 omtrent på samme høye nivå som i foregaende kvartal, og - som

folge av en meget sterk øking i eksportordrene - atskillig høyere enn i samme

kvartal året for. -I annen jern- og metallindustri, som i stor grad produserer

investeringsvarer, var det betydelig øking bade i tilgangen på nye innenlandske

ordrer og i den innenlandske ordrereserve; for eksportordrene var utviklingen her

betydelig svakere enn for innenlandsordrene. Bade i jern- og metallvareindustrien

og i transportmiddelindustrien (herunder skipsverftene) var det sterk stigning

i ordreinngangen fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år. I maskinindustrien
gikk ordreinngangen betydelig ned, men her er tallene for årets forste kvartal

vanligvis forholdsvis lave; sammenliknet med samme kvartal i fjor var ordre-

inngangen praktisk talt uendret. For elektroteknisk industri gikk den totale

ordreinngang en del ned fra 4. kvartal 1964 til 1. kvartal i år, men for
investeringsvarene innenfor denne industrigruppen var det trolig bare små

endringer. Alt i alt gir ordrestatistikken for jern-og metallindustrien inntrykk

av fortsatt vekst i den innenlandske etterspørsel etter investeringsvarer.

- I tekstilindustrien var ordreutviklingen relativt svak i 1. kvartal i år,

både i forhold til kvartalet for og samme kvartal i fjor, mens beklednings-

industrien og kjemisk industri viste høye ordretall når en ser bort fra

sesongvariasjoner.

Etter foreløpige oppgaver lå verdien av vareeksporten uten skip 7-3

prosent høyere i tremånedersperioden februar-april enn i samme tidsrom ett år

tidligere. For de tre foregående tremånedersperioder var vekstratene over året

henholdsvis 28 prosent (mai-juli), 12 prosent (august-oktober) og 15 prosent

(november-januar). Sesongjusterte tall viser svakere eksportvekst siden halvårs-

skiftet i fjor. Detaljerte oppgaver over verdien av vareeksporten i 1. kvartal

viste fortsatt meget sterk stigning over året for jern og stål (+ 21 prosent),

kjemikalier (+ 24 prosent) og maskiner og apparater (+ 28 prosent). Eksporten

av ikke-jernholdige metaller økte derimot noe svakere (+ 10 prosent) i 1.kvartal

enn totaleksporten uten skip (+ 13prosent). Bl.a , ble nikkeleksporten hemmet av

mindre tilførsler av råvarer som folge av havnearbeiderstreiken i Sambands-

statene. Eksporten av fisk og fiskevarer, som hadde økt meget svakt i de to

foregående kvartaler (henholdsvis 2 prosent og-i prosent over året) tok seg

betydelig opp i 1. kvartal (+ 7 prosent), i forste rekke som følge av bedre
utbytte av torske- og sildefiskeriene.

Foreløpige oppgaver over verdien av vareimporten i februar-april viste

en stigning på 10-11 prosent over året. I de tre foregående tremånedersperioder
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UtenriksrepskaE for 1. kvartal 1965. Foreløpige tall

(Forrige melding ble offentliggjort i SU nr. 15, 1965)

Statistisk Sentralbyrås foreløpige oppstilling av utenriksregnskapet

for 1. kvartal 1965 viser et underskott på driftsregnskapet på 245 mill. kr.

mot 70 mill. kr. i 1. kvartal 1964. Regnet uten eksport og import av skip og

uten skipsfartens fraktinntekter og utgifter var driftsunderskottet 93 mill. kr.
høyere i år enn i fjor. Det var en netto inngang av lånekapital på 390 mill.

kr. Netto valutabeholdningen gikk opp med 111 mill. kr. og utgjorde ved ut-

gangen av mars 1965 3 869 mill. kr.
For varer og tjenester var det i 1. kvartal 1965 et importoverskott på

90 mill. kr., mens 1. kvartal 1964 viser et eksportoverskott på 45 mill. kr.
Verdien av importen gikk i alt opp med vel 605 mill. kr. fordelt med 340 mill.

kr. på vareimporten uten skip, knapt 215 mill. kr. på skipsimporten, 30 mill.kr.

på skipsfartens utgifter i utlandet og vel 20 mill. kr. på andre tjenester.

Eksportverdien økte i alt med om lag 470 mill. kr. fordelt med knapt 270 mill.kr.

på vareeksporten uten skip, vel 70 mill. kr. på skipseksporten, 90 mill.kr. på

bruttofrakter opptjent i skipsfart og om lag 40 mill. kr. på andre tjenester.

For varer og tjenester sett under ett var det en prisoppgang på 1,5 pro-

sent for eksporten og en prisnedgang på 1 prosent for importen. Det totale bytte-

forhold (forholdet mellom eksportprisnivå og importprisnivå) viste således 2,5

prosent forbedring. I det rene varebyttet (uten skip) viste bytteforholdet 2,5

prosent forbedring.

Rente- og stønadsunderskottet var på 155 mill. kr. i 1. kvartal 1965 mot

115 mill. kr. i 1. kvartal 1964.

Av brutto kapitalinngangen på 925 mill. kr. var 318 mill. kr. offentlig

forvaltnings lån. 214 mill. kr. skyldes statens obligasjonslån i Storbritannia,

og 89 mill. kr. Oslo kommunes obligasjonslån i Vest-Tyskland. Rederienes egne

lån brutto, bortsett fra konverteringer, utgjorde 467 mill. kr., mens forretnings-

bankenes lån for rederier netto utgjorde 11 mill. kr. Lån netto ved skipsimport

var på 48 mill. kr. Av andre lån på 292 mill. kr. var 179 mill. kr. obligasjons-

lån opptatt av Sira-Kvina Kraftlag i Storbritannia.



1964:

1. kvartal -841

2. kvartal -885

3. kvartal -849

4. kvartal -1 080

I alt 	 .8.. -3 ,L5.5

1965:

1. kvartal 	 -91 2

-282 1 045 123

-282 1 000 112

-279 1 050 163

- 10 1 11 220

-1 353 4 210 638

-424 1 105 141 -90 -30 	 -125 	 -155 	 -245

45 -9

-55 4

105 25

-255 38

	-106	 -115 	 -70

	-119	 -115 	 -170

	

-100 	 -75 	 30

-138 7100 -355

2 	 Tabell 1. Saldi i driftsregnskapet overfor utlandet. Mill. kr.

Andre 	

Rente- Over-
Netto- Eks- 	 og 	 skott

Varer
1) Skip valuta- tje- 

port- Sto- Ren- sto- på
frak- 	 over- nader ter nads- drifts-
ter 	 nester skott 	 over- regn-

skott skapet 

..1.1.1■00.00T	

1) Omfatter også varer utenom handelsstatistikken.



I. Driftsregnskap

A. Varer og tjenester

Eksport1.
Varer fob. 1) .....................
Skip, nybygde ...........,. .......
Skip , eldre 000000 ...... 0000 	
Bruttofrakter opptjent i skipsfart 	
Utenlandske turisters utgifter i Norge

296
92
99

000
92

Andre tjenester ...... ............... ...... __328, 2,512
I alt .....,.... ....... 	 4 457 	 4 928

..................... 	 2 	 027 	 2
.......... 	 ........ 	 7

0 ...... 0 ........ 	 113
1 910 	 2

................ 	 72

Tabell 2. Utenriksregnskap for 1. kvartal 1965. Foreløpige tall. Mill. kr.

1. kvartal 

2. Import
Varer 	 f,1 ) 000000000000000000 ............ 0000 ........ 	 2 868 	 3 208
Skip ......... 	 402 	 615
Skipsfartens utgifter i utlandet ............ 865865 	 895
Norske turisters utgifter i utlandet  	 74 	 87
Andre tjenester 	 203_ _ 	 213 

I alt • • • • .0. • • ....... 4 412 	 5 018

3. Eksportoverskott (underskott -) (1 - 2) ....... ........ 	 45
	

-

B. Renter og stønader

1. Nettostønader fra utlandet ....... ......... ............ 	 - 9 	 - 30
2. Nettorenter til utlandet .................. ....... 	 106 	 125 

3. Rente- og stønadsoverskott (underskott -) (1 - 2) 	 - 115 	 - 155 

	C. Overskott (underskott -) på driftsregnskapet (A 3 + B 3).. 	 - 70 	 - 245 

II. Kapitalregnskap

A. Inngang
Offentlig forvaltnings lån ......... .......... 	 ....... ... 	 135 	 318
Rederienes lån 11.....sou*CCOOOGW000e0 .......... 09,00000W 	 459 	 467
Forretningsbankenes og finansinstitusjonenes lån for

	rederier (netto) ..........,....... .......... 0000 ....... 	 34 	 11
Forretningsbankenes andre lån (netto) 	  - 209 	 77
Andre lån ........ 00000000000 ..... 0000100 ..... 00000000  	 152 	 292

Endring i varekreditter (netto) ...... ...... . .....  	 .. 	 ..
Annen kjent kapitalinngang (netto) 	  ---.:-.14.----7---?-42

I alt 	  -5-5. 7......___22.5..
B. Utgang

Avdrag på offentlig forvaltnings lån  	 44 	 34
Avdrag på rederienes lån .......... ........... .....  	 362 	 365
Endring i rederienes forskottsbetalinger ved skipsimport 	 179 	 65
Avdrag på andre lån .......... ..... . ......... ...  	 10	 34
Lån (netto) ved skipseksport ....... . ...... .... ......   	...5	 37 

1 alt leeepoomesecoo   	592	 535 
C. Netto kapitalinngang (A - B)  	 - 35 	 390

D. Overskott (underskott -) på driftsregnskapet (I C)  	 - 70 	 - 245

E. Uforklart differanse ...... ..... 	 .........   	22	 - 34
F. Oppgang (nedgang -) i netto valutabeholdningen (C+D+E) 	 - 83 	 111

1) Omfatter også varer utenom handelsstatistikken.



Konsumprisindeksen pr. 15. april 1965 (1959----. 100)

(Forrige månedsmelding ble offentliggjort i SU nr. 17, 1965)

Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks pr. 15. april 1965 steg 0,7

poeng fra måneden for, fra 121,7 til 122 94.

Indekstall 1959 = 100

Mars
,1964

April
1564

Mars
1965

April
1965

Matvarer   117 118 123 124

Alkoholholdige drikkevarer 	 119 119 124 124

Tobakk 	 118 118 125 125

Bolig, 	 lys og brensel 	.............. 115 115 119 119

Kiwr 	 og skotøy ......... ........... 111 111 117 117

Andre utgifter 	 115 116 122 123

T o t a 1 	 11	6 116 1 121 122



Drept eller
skadd i alt

Bilførere 	 72
Bilpassasjerer 	 109
Motorsykkel- og scooterførere 	 29
Mope dførere 	 29
Passasjerer på motorsykkel,

Alvorlig
skadd

Lettere
skadd

20 50
25 84
10 19
14 15

Drept

2

Veitrafikkulykker med  personskade i april 1965 

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

(Forrige melding ble offentliggjort i SU nr. 17, 1965)

Tabell 1. Tallet på ulykker og drepte og skadde personer   

Ulykker med 	
Personer drept eller skadd 

personskade I alt Drept-
1i1 Alvorlig Lettere

skadd2) skadd

1 119 	 1 497	 81	 648	 768
	474	 20	 201	 253

1964: Januar-mars 	
April 	 OOOOOO 0000•00 
Januar -apri 1-   1 509	 1 9  1 	 101 	 849 	 1 021       

1965: Januar-mars 3
) 	 i 060 	 1 429	 81 	 543	 805

April 	 265	 359 	5	 114	 236
Januar-april .. 	 • •	 1 325	 1 788 	 90	 657	 1 041

1) Død innen 30 dager etter ulykken. 2) Alvorlig skade: Brudd, knusninger,
alvorlige skår og flenger, hjernerystelse, indre skader og alle skader som forte
til innlegging i sykehus. 	 3) Tallene er rettet.

Tabell 2. Personer drept eller skadd i april, etter trafikantgruppe

scooter og moped  	 8 	 -	 4	 4
Sykkelførere 	 . .. 	  .	 27 	 2 	 7	 18
Sykkelpassasjerer . ..... ...G... 	 1 	 - 	 - 	 1

	

2 	 1 	 - 	 1
Fotgjengere  	 78	 3	 32	 43
Andre 	 4 	 1 	 2 	 1

I alt  	359	 9	 114	 236

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

I alt Under 8-14 15-19 20-29 30-59 60 år
	 8 år 	 år 	 år 	 år 	 år	 og over

Bilførere ..... ........ ........ 	 15	 -	 -	 2	 5	 5	 3
Bilpassasjerer  	 18 	 1 	 1 	 2 	 5	 7	 2
Motorsykkel- og scooterførere 	 1 	 - 	 -
Mopedforere  	 3	 -	 1 	 - 	 - 	 2 	 -
Passasjerer på motorsykkel,

scooter og moped  	 1 	 -	 -
Sykkelforere  	 5
Sykkelpassasjerer
Akende .......... ...........  	 8
Fotgjengere 	  37
Andre  	 2
I alt 	  90

- -

3 3
6 2

10 7

	2 	 3

2
2
	

11
	

16
2

7 	 10 	 30 	 26



Ihendehaverobligasjonsgjelden. 1. kvartal 1965

Utstedere
Obl.- 	 Emittert i Betalte 	Obi.-
gjeld pr. 	 1.kvartal avdrag i gjeld pr.
31/12-641 ) 1965 	 1.kvarta1 31/3-651)

l' 6 2 )

A. Obligasjoner i norske kroner 	 12 4.5L62 	127	 	 12 793_

1. Statskassen  	 5 886 	 279 	 70 	 6 095

2. Kommunekasser  	 480 	 - 	 5 	 475

3. Statsbanker  	 549 	 - 	 6 	 543

4. Forretningsbanker  	 7	 -	 - 	 7

5. Kredittforeninger o.l.  	2 509	 144 	 20 	 2 633

6. Statsforetak  	 881 	 - 	 4 	 877

7. Kommuneforetak  	 1 124 	 19 	 9	 1 134

8. indre norske sektorer  	 1 022 	 20	 13	 1 029

	B. Obligasjoner i utenlandsk valuta. __2_22L__191 	18	 LAIL_
1. Statskassen 	 1 296 215

2. Kommunekasser 	 737 90

3. Statsbanker 	 171 -

5. Kredittforeninger o. 1 	 23 -

6. Statsforetak 	 ........... 134 7

7. Kommuneforetak 	 321 179

8. Andre norske sektorer 	 321 -

	16 	 1 495

	

1 	 826

- 171

- 23

	- 	 141

	1 	 499

- 321

C. Obligasjoner i alt 61 	14	 16 26 

1) Inkl. oppkjøpte egne obligasjoner.

2) Inkl. makulert av tidligere oppkjøpte, egne obligasjoner.



Rådyrjakten 1964

Statistisk Sentralbyrås sammendrag av oppgavene over den ordinære rådyr-

jakten viser at det for hele landet ble tillatt felt vel 25 800 dyr i 1964, mot

vel 23 700 i 1963.

I 1964 ble det felt vel 7 000 dyr eller 27,2 prosent av det tillatte,

mens det i 1963 ble felt knapt 6 300 dyr eller 26,4 prosent.

57,4 prosent av de felte dyrene i 1964 var bukker, mot 57,0 prosent i

1963.

I alt av tillatt Bukker Råer I alt av tillatt

1U 	 1964 	tillatt•

I prosent 	 I prosent

felt 	 felt

Felte rådyr 	 Rådyr

felt i
1964

Østfold .......... 	 444 	 28,1 	 298 	 226 	 524 	 31,5 	 1 664

Akershus ..... .... 	 725 	 30,2 	 454 	 272 	 726 	 31,0 	 2 341

Oslo ............. 	 10 	 20,0 	 8 	 7 	 15 	 34,1 	 44

	

972 	 23,3 	 664 	 500 	 1 164 	 27,2 	 4 286

	

559 	 24,8 	 353 	 267 	 620 	 2613 	 2 360

	

325 	 20,2 	 278 	 170 	 448 	 22,0 	 2 038

	

579 	 40,8 	 338 	 236 	 574 	 39,4 	 1 456

	

658 	 27,4 	 357 	 251 	 608 	 23,5 	 2 584

	394	 26,8 	 197 	 188 	 385 	 26,2 	 1 471

	

461 	 28,0 	 254 	 195 	 449 	 24,3 	 1 846

	

_ 	 _	 5 	 6 	 11 	 40,7 	 27

	202	 23,6 	 164 	 142 	 306 	 2918 	 1 026

	

422 	 22,3 	 395 	 295 	 690 	 30,6	 2 256

	

06 	 2 4 	268 	22 	10	 20 • 	 2 4 6

	

6 257 	26,4 	4 033	 2997 	 7 030 	27, 2 	25 835

Hedmark 	

Oppland

Buskerud . 	

Vestfold 	

Telemark 	

Aust-Agder 	

Vest-Agder 	

Rogaland 	

Møre og Romsdal 	

Sør-Trøndelag 	

Nord-Trøndelag 	

I alt 	



Skogavvirking til salg og industriell produksjon 1963-64

Statistisk Sentralbyrås oppgaver viser at det i driftsåret 1963-64

(1. juli - 30. juni) ble avvirket vel 7,8 mill. m3 bar- og lauvtrevirke til salg

og industriell produksjon. Vel 7,5 mill. m3 var tommer og kubb (industrivirke)

og knapt 0,3 mill. m3 var ved til brensel. Det var i alt 670 000 m3 mer enn

året for (711 000 m3 mer av industrivirke og 41 000 m3 mindre av ved til brensel).

Bruttoverdien av avvirkingen i 1963-64 var 729 mill. kroner, mot 646 mill.

kroner i 1962-63.

Avvirkingen, regnet i 1 000 m3 , fordeler seg slik:

1962-63

Tommer og kubb, bartre  	 6 517

tt 	 II 	 It 	 lauvtre  	 335

6

1963-64

7 221

342

I alt industrivirke  	 6 852 7 563

Ved til brensel, bartre  	 111
11 	 It 	 lauvtre 	

108

147

I alt ved til brensel  	 2)6 255

I alt avvirket  	 7 148 7 818

I privat- og kommuneskogene var avvirkingen i 1963-64 724 000 m3

tommer og kubb, og 216 000 m3 ved til brensel. I offentlige skoger var av-

virkingen henholdsvis 532 000 og 18 000 m3 , og i bygdeallmenningene 307 000

og 21 000 m3

Av industrivirket var vel 5,4 mill. m3 gran, knapt 1,8 mill. m3 furu

og vel 0,3 mill. m3 lauvtre.

Avvirkingen av industrivirke i 1963-64 fordelte seg slik på virkesgrupper

og kjøpergrupper, i 1 000 m3 ;
Virkes grupper

Gran Furu Lauvtre I alt

Toppmålt  	 3 028 	 786 	 . 	 3 814
Midtmålt, inkl. skurslip  	 2 113 	 747 	.	 2 860
Spesialtommer, bartre  	 OS 	 O. 	 . 	 169
Annet virke, bartre  	 .. 	 .. 	 . 	 86
Skur- og spesialtommer  	 .	 17 	 17
Midtmålt  	 202 	 202
Kubb og industrived  	236	 5 	123 	415

I alt 	

Kjøpergrupper

Sagbruk og trevarefabrikker 	
Treforedlingsindustri 	
Wallboard- og sponplatefabrikker
Andre kjøpere 	

I alt 	

Gran Furu Lauvtre I alt

2 189 890 19 3 098
3 083 650 176 3 909

75 71 140 286
100 163 7 270

5 447 1 774 342 7 563



Rogaland 	 15,3 	 721 	 1,2 	 7,2 	 30,9

Hordaland
og Bergen 	 47,8 	 6,3 	 6,2 	 60,3

Sogn og
Fjordane 	 36,8 	 15,4 	 10,1 	 62,1

More og
Romsdal 	 49,7 	 10,7 	 0,1 	 9,2 	 69,7

Sør-

Agder 	 357,9 	 37,6 	 0,7

Vest-
Agder 	 100,2 	 15,0 	 0,1

Østfold

Akershus
og Oslo

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-

412,2 15,5

734,4 9,9

1863,5 37,6

876,5 10,0

788,4 2822

274,2 32,5

684,8 47,7

ømmer o_a_haL_ Ved til brensel
Bartre Lauvtre Bartre Lauvtre

1 000 m 3

11,9 	 3,5

36,1

32,5

11,0

0,5

3,1

6,6

10,6 1947,7

18,8 937,7

8,4 835,9

4,2 311,4

3,7 739,2

14,4 410,6

12,2 127,4

12,4

Avvirking i alt Bruttoverdil

1963-64 	 1962-63

1 000 3
1963-64 	 1962-63

Mill. kr.

446,7

759,7

362,8

675,3

40,3

71,3

31,0

62,2

1716,8 181,1 155,1

889,7 89,0 80,5

733,5 82,8 71,2

262,2 30,0 24,7

685,6 72,1 65,6

358,1 38,1 32,8

117,1 11,4 10,2

30,7 2,4 2,3

67,6 5,6 5,7

76,8 5,1 5,8

75,3 5,7 6,7

Avvirking til salg og industriell produksjon

Trøndelag 211,0 	 22,7 	 1,1 	 4,6 	 239,4 	 245,9 	 20,8 	 19,8

Nord-
Trøndelag 577,4 	 1,5 	 2,6 	 4,4

Nordland 	 157,1 	 42,4 	 0,1 	 3,7

Troms 	 12,2 	 2,1 	 - 	 11,9	 26,2 	 24,7 	 1,8 	 1,7

Finnmark 21.25-_-_ ..:LLIL111L2111M11.2_

I alt 	 1.1121L2.1110,7 147,2 	 7Ql29____7148,3 	 728,6 	646l

1) Framdrevet.

585,9 613,1 52,7 54,3

203,4 188,8 16,4 14,6



Oversikt over likningen for inntektsåret 1963. Endelige tall

Fra likningen for inntektsåret 1962 til likningen for inntektsåret 1963

er det foretatt enkelte omlegginger i skatteformene og skattereglene som en må

være klar over ved sammenlikninger mellom de to årene.

1. Særskatt til utviklingshjelp ble utliknet både IA forskottspliktige og

etterskottspliktige skattytere ved likningen for inntektsåret 1962, men bare på

etterskottspliktige ved likningen for 1963. Dette henger sammen med at særskatt

til utviklingshjelp på forskottspliktige for 1962 ble innbetalt i forbindelse

med avregningen høsten 1963.

2. Den tidligere formuesskatt til staten på etterskottspliktige er sløyfet

og erstattet av en skatteutjamningsavgift på formue som tilfaller Skatteforde-

lingsfondet.

3 • 	 Den tidligere tilleggsskatt til kommunene på høyere inntekter er sløyfet

og erstattet av en skatteutjamningsavgift på inntekt som tilfaller Skatteforde-

lingsfondet.

4	 Progresjonsgrensene ble hevet noe ved beregningen av inntektsskatt til

staten, og det ble innført nye og gunstigere reduksjonstabeller ved kommune-

skattelikningen.

Det vil framgå av tabell 1 hvordan de nye skatteformene (skatteutjam-

ningsavgiftene) er plassert når det gjelder likningen for 1963. Men det er nød-

vendig med enkelte forklaringer på hvilke størrelser fra 1962-likningen som de

prosentvise endringer i tabell 1 er regnet ut fra. "Kommuneskatt i alt" for

1962 omfatter også tilleggsskatt på større inntekter. "Skatter til bevilgnings-

regnskapet i alt" for 1962 omfatter også formuesskatt til staten på etterskotts-

pliktige og særskatt til utviklingshjelp på forskottspliktige. De prosentvise

endringer fra 1962 for skatteutjamningsavgift på formue og skatteutjamnings-

avgift på inntekt er regnet ut fra henholdsvis formuesskatt til staten på etter-

skottspliktige og tilleggsskatt til kommunene på høyere inntekter.



I alt 	 I alt

Prosentvis
endring
fra 1962

Prosentvis
Belöp 	 endring

fra 1962
Mill.kr.

7,3 17 807,4 5,3
e_u 2 0 1 181,5 11,2
7,8 67,3 6,0
6 '2A 201,5 11,9

3,4 268,8 -6,1

7,1 16 136,7 4,6

9,4 1 169,2 10,1
. . .

9,5 336,5 10,4

3,0 15,4

4,2 339,5 0,1

32,9 2,

15,0 48,6 13,8

81,5 .
11,8 421,0 24,1

6,4 689,8 10,3

Be16p

A. Kommuneskattelikninren:

1. Antatt formue 	 43 (-;37»:_)
2. Antatt inntekt 22
3. formuesskatt 	 1.57,8

4. Inntektsskatt 3 11L,5

5. Kommuneskatt i aJt 	 3 276,3

B. Statsskattelikningen:

2. Antatt inntekt 	 ..... a? 272,3
1. Antatt formue 	  3c2, L2L,5

3. Formuesskatt 	
4. Inntektsskatt 	 i 646 ,L,
5. S=skatt til utviklings-

2 (-)hjelp 	
6. Skatter til bevilgnings-

regnskapet i alt (34-4+5) 1 773,1
7. Skatteutjamningsai7ift

pa formue  	 32,9
C. Skatteutjamningsavgift

på inntekt  	 96,6
9. Skatter til Skatteforde-

lingsfondet i alt (7+8) 	 129,5
10. Statsskatt i alt (6+9) 1 902,6

C. Skatt i alt (A5 +  B10). 5 173,9

D. Tallftaslsattytere:

Tabell 1. Oversikt over likminen for inntektsåret 1963. 1) Endelige tall

---------
Rederi- og fangst- Andre ettershotts- 

Forskottspliktige
i alt

selskaper
Prosentvis 	 Prosentvis 	 Prosentvis

Belöp endring 	 Belöp endring 	 Belöp endring
fra 1962 	 fra 1962, 	 fra 1962

Mill.kr. 	 Mill.kr. 	 Mill.kr.

142,8 -5,4 13 664,6 9,0 26 130,4 8,7
124,8 15,3 1 056,7 10,7 21 428,3 6,6
12,5 -5,3 54,8 89

90,5 9,2
18,9 16,0 182,6 11,5 2 917,0 5,8
31,4 -8,7 237,4 -5,7 3 007,5 4,4

079,9 -6,4 12 056,8 9,0 23 691,8 8,8
129,7 18,9 1 039,5 9,1 18 103,1 9,3

. . . . 123,3 8,3
38,8 18,7 297,7 9,4 1 310,3 9,2

0,3 50,0 2,7 12,5 . .

39,1 -6,0 300,4 0,9 1 433,6 5,3

8,2 -5,8 24,7 6,0 .

6,2 26,5 42,4 12,2 48,0 16,2

14,4 . 67,1 . 48,0 .
53,5 28,6 367,5 23,4 1 481,6 8,8

84,9 11,7 604,9 10,1 4 489,1 5,8

Etterskottspliktiqe

4

4

_

1. Kommuneskattelikningen. 1690 390 -0,9
	

39 308 -0,8
	

8 730 -6,6 	 30 578 	 0,9 	 1 651 082 -0,9
2. Statsskattelikningen 	 044 	 3,2
	

23 649 	 0,8
	

750 -0,5 	 22 899 	 OIC 	 1 166 395 	 3,3

1) I tabellen er eiendomoskatt c)c sjömannsskatt ikke tatt med.



Tabell 2. Fylkesvis oversi  over likningen for inntektsåret 1963. Endelige tall

- • 	 '
S:mtter Kornrn.uneskattelilmingen    

Gj.sn. antatt inntekt
Antattinntekt,

Antatt 	 kr. innenb._pers. skattyter
formue

Fylke

kill. kr
	

Ijill. kr.

01 dstfold 	 290,f) 100,9 189,1 100 793 2 709,4
02 Akershus 	 122, , 261,3 133 029 2 694,4
03 Oslo 	 1 45 7, 7 699,7 758,0 266 857 9 288,8
04 Hedmark 	 L'S, 53,2 132,8 80 582 1 800,5
05 Oppland 	 170,5 47,3 123,2 258 2 056,3
06 Buskerud 	 237,1 77,6 159,5 876 2 666,9
07 Vestfold 	 259,!! 99,9 159,5 89 340 2 763,6
OC Telemark 	 202,0 61,0 141,0 72 941 2 577,9
09 Aust-Agder 	 • L2,7 26,8 55,9 37 351 964,0
10 Vest-Agder •••• 137,0 45,2 91,8 51 227 1 322,3
11 Rogaland 	 2C563 95,6 190,7 106 724 2 929,5
12 Hordaland 	 232,2 74,9 157,3 101 177 2 223,5
13 Bergen 	 207,9 79,6 128,3 55 696 1 266,7
14 Sogn og Fjordane 7C,,c) 18,7 60,2 40 236 1 059,7
15 Iiiöre og Romsdml 0,6 140,3 85 803 1 792,7
16 Sör-Tröndelag . 256,1 81,2 174,9 90 310 1 860,1
17 Hord-Tröndelag 	 91, 22,1 69,7 44 676 86( ,2
18 Nordland 	 22491 65,7 158,4 88 177 1 735,4
19 Troms 	 99,9 26,1 73,8 47 103 811,2
20 Finnmark 	 66,9 16,3 50,6 28 234 548,7

Riket 	 5 178,9 1 902,6 3 276,3 1 690 390 43 937,8

Av dette byer. 2 628,4 1 142,8 1 485,6 503 839 18 073,8

Jill. kr.

7,2
7,3

11,1

22 609,8 /, 0oo

	

9 958,7 	 6,3

Mill.kr.

1 326,7
1 058,9

5

1 120,2

1 126,4

1 i1 6614

1 133,7

1 7_922+ : j9

097,0

915,G

955,7

641,8

491,3

851,6

849,5

339,3 

Prosent-
Belöp vis öking

fra 1962

C
)9/

10,9
6,3
5,9
5,
6,5
4,1
5,4
5,6
5,7
6,2
7,2

5,8
8,4
8,6
c' 0
4,9

Belöp

Kr.

14 05 o yG

	16  000 	8 69

	18 142	 5,9

	

12 441 	 10,1

	

11 789 	 7,7

	

13 862 	 7,1
	  317 	 4,0

	

13 802 	 5,9

	

12 128 	 5,9

	

13 659 	 8,0

	

13 586 	 6,4

	

12 853 	 7,7

	

15 293 	 7,8

	

10 828 	 11,0

	

11 881 	 10,1

	

13 944 	 14,4

	

11 610 	 9,2

	

12 387 	 9,0

	

11 427 	 11,4

	

12 178 	 12,5

	

14 163 	 8,1

	

16 702 	 7,0

Prosent-
vis öking
fra 1962

I alt Stats- 	Kommune-
shatter 	skatter

Tallet
på

skatt-
ytere



Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 41 1965

Tallene er mottatt i tiden 12/5 - 18/5 1965 og er foreløpige. 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 75)

Øyeblikkelig rente på statsobligasjoner

Storbritannia 	 (tabell 76)

Kol. F Januar

Februar

4,91
4,92

Sysselsetting 	 A Februar 24386

Øyeblikkelig rente på statsobligasjoner Mars 6,32

Reuter's råvareindeks, uketall 	 10/5 -14/5 93

Engrosprisindeks 	 J Mars 127

Frankrike 	 (tabell 77)

Arbeidsløyse 	 Mars 153,0

øyeblikkelig rente på statsobligasjoner E Mars 5,30

Konsumprisindeks 	 G Mars 159

Vest-Tyskland 	 (tabell 78)

Arbeidsløyse 	 B April 126,9

Produksjon

b. Stålproduksjon 	 C b Februar 3033
mars 3395
April 3048

Belgia 	 (tabell 79)

Produksjonsindeks, industri 	 Februar 133

Bytteforhold 	 E November 107

Sambandsstatene (tabell 80)

Moody's råvareindeks, uketall 	

Engrosprisindeks 	

(4,90)

(24394)
(6,30)

(93)
(127)

(158,5)

(5,39)

(159)

(201,0)

(3150)

(128)

(104)

10/5-14/5	 93
J 	 Mars 	 110


	Forside/Innhold

