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Konjunkturtendensene i juni 1965

(Forrige oversikt ble gitt i SU nr. 21, 1965)

Vest-Europa er den økonomiske aktivitet gjennomgående fortsatt høy,

men veksten er antakGlig gvakore enn for noen måneder siden. I Storbritan-

nia har industriproduksjonen avtatt noe fra det  høye nivå i begynnelsen av året.

Vest-Tyskland har fremdeles den sterkeste veksten blant de større vest-europeiske

industriland, men ekspansjonen er trolig noe mer moderat enn tidligere. I

Frankrike og Italia er situasjonen gjennomgående preget av stagnasjon. For Vest-

Europa under ett mg en regne med noe svakere økonomiske stimulanser fra Sambands-

statene i tiden framover. Veksten i amerikansk økonomi vil trolig fortsatt were

sterk i resten av 1965, men en kan ikke vente at den uvanlig høye vekstraten i

1. kvartal - som i stor grad var betinget av tilfeldige og  forbigående faktorer-

skal vare ved. Fortsatte vellykte amerikanske anstrengelser for å bremse utlån

til og investeringer i utlandet vil også kunne virke dempende på veksten i

Vest-Europa.

I Storbritannia er den økonomiske aktivitet fremdeles

meget høy og arbeidsmarkedet stramt, men industriproduksjonen viste synkende

tendens i 1. kvartal. Den sesongjusterte produksjonsindeks, som hadde gått be

 opp i høstmånedene, falt med nær 1 prosent fra januar til februar og med

1-2 prosent fra februar til mars. Det fortsatt meget stramme  arbeidsmarked

tyder på at liten tilgang på ledige produksjonsfaktorer kan ha spilt inn, men

det er også tegn til at virkningene av den mer restriktive økonomiske politikk

har begynt A melde seg i enkelte bransjer. Dessuten er produksjonstallene tro-

lig påvirket av arbeidskonflikter.

Heller ikke utenrikshandelen har utviklet seg tilfredsstillende i de

siste månedene i verdien av vareeksporten, som etter sesongjusterte oppgaver

økte kraftig fra januar til februar, har siden gått nod. I mai la vare-

eksportm likevel omtrent p sal= niv som i 4..kvartal i fjor .  Vareimporten

falt betydelig fra januar til februar, men steg senere sterkt fra måned til

mined og lå i mai 4-5 nrosent hOyere enn i 4. kvartal 1964.

Pundet har i de siste ukene flere ganger vært utsatt for nytt press som

i noen grad har sammenheng med den dollarmangel som har oppstått etter at den

amerikanske presidents appell om tilbakeholdenhet med dollarinvesteringer i og

dollarlån til utlandet begynte å vise resultater. (Se aysnittet am Sambands-



statene.) Men pundsalgene har på langt nær hatt samme omfang som i fjor host,

og dessuten er Storbritannias kapasitet til å motstå spekulative kapitaltransak-

sjoner betydelig økt. Som nevnt i forrige månedsrapport oppnådde Storbritannia

i mal et nytt lån i Pengefondet. I tillegg disponerer de britiske myndigheter

bl.a. betydelige trekkrettigheter i dollar (i alt I 000 millioner, vesentlig

under det såkalte "swap-arrangement").

denne situasjon fant de britiske myndigheter det mulig i be

av juni å sette ned diskontoen med en prosentenhet fra det uvanlig  høye nivå på

7 prosent. Trolig tar nedsettelsen sikte på å lette noe på finansieringsvilkår-

ene for investeringene,b1.a. i byggesektoren. Men det er tydeligvis ikke myn-

dighetenes hensikt å tillate noen mindre _streng begrensning av den totale etter-

spørsel. Samtidig med diskontonedsettelsen har derfor vilkårene for avbetal-

ingshandelen blitt ytterligere strammet til. Diskontonedsettelsen kan videre

være motivert med ønsket om å oppnå større fremtidig manøvreringsfrihet med

sikte på den ventede sesongmessige påkjenning på pundet utover sommeren, når

sterlingområdets råvare land begynner A trekke på de felles reservene; diskon-

toen vil da på nytt kunne heves om nødvendig. Diskontonedsettel-

sen må endelig sees på bakgrunn av dot markerte fall i bankutlånene til den

private sektor i mai, som praktisk talt oppveide den forutgående stigning i

utlånene i mars og april. Som nevnt i forrige månedsrapport var denne utlåns-

øking den umiddelbare bakgrunn for kredittilstramningen i slutten av april.

I sin siste oversiktsrapport antar The National Institute of Economic

and Social Research at produksjonsveksten snart vil ta til A synke som følge

av den mer restriktive finans- og kredittpolitikk. Fra 1964 til 1965 ventes en

volunøking av bruttonasjonalproduktet på 3-1- - 4 prosent, mot mi. 6 prosent året

for. Etter Instituttets oppfatning vil den nåværende investeringsekspansjon

vare ut 1965. Deretter vil veksten i investeringene gradvis avta. Under forut-

setning av at importavgiften blir opphevet ved utgangen av 1965 -men ikke for -

regner Instituttet med et samlet betalingsunderskott på vel 100 millioner pund

for dette året, og kanskje bortimot det dobbelte for 1966.

Vest-Tyskland fortsetter industriproduksjonen å øke

sterkt. Etter korreksjon for tallet på arbeidsdager var produksjonen i april

9 prosent høyere enn ett år tidligere, og for perioden januar-april under ett

795 prosent høyere. Produksjonsveksten var særlig sterk for konsumvareindustrien

(4. 8,5 prosent) og råvareindustrien (4- 8 prosent). Ifølge vest-tyske kilder

(IFO-instituttet) har likevel konjunkturoppgangen wart noe mer moderat i vår enn

i de siste månedene av 1964, men ordrereservene er fremdeles stigende, og det

private forbruk har vist en stadig mer markert vekst; i april lå volumet av
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detaljomsetningen hele 12 prosent høyere enn ett år tidligere.

Forbruksutviklingen må sees i sammenheng med den sterke lonnsstigning i

vest-tysk industri i løpet av det siste Aret, i 1. kvartal i år lå den gjennom-

snittlige timefortjeneste 9,5 prosent høyere enn ett år tidligere. Samtidig

hadde produktiviteten (produksjon pr. arbeidstime) også økt sterkt (+ 7 prosent).

Prisstigningen var moderat (2-3 prosent)

I januar-april under o ett økte verdien av vareimporten med 21 prosent
over aret

og eksporten med 8 prosenV, og overskottet på varebalansen gikk ned fra 3,2

milliarder DM til 1,1 milliarder DM. I forste rekke som følge av utviklingen av

utenrikshandelen endret den totale betalingsbalanse (driftsbalansen + netto lang-

siktige kapitaltransaksjoner) seg fra et overskott på 1,1 milliarder DM i januar-

april 1964 til et underskott på 0,9 milliarder DM i samme periode i år.

I Frankrike er det ennå ingen tegn til ny aktivitetsøking•

Industriproduksjonen har hittil i år stort sett holdt seg uendret på samme nivå

som i 1964. Årsaken til stagnasjonen i Frankrike ligger klart på etterspør-

selssiden. Prisutviklingen har nå i lang tid vært moderat, men det samme

gjelder lønnsutviklingen. Fra 1. til 2. kvartal i fjor økte reallønnen med 1,8

prosent og i de tre følgende kvartaler med henholdsvis 0,6 prosent, 0,5 pro-

sent og 0,2 prosent. Konsumetterspørselen, som har vært relativt svak siden

sommeren 1964, viser derfor ingen tegn til å ta seg opp. Det samme gjelder den

private investeringsetterspørsel, som nå har stagnert i bortimot	 år. De

franske myndigheter tar likevel ikke sikte på noen alminnelig omlegging av den

økonomiske politikk i mer ekspansiv retningi prisstabilitet og overskott i

utenriksøkonomien blir fortsatt gitt prioritet.

De franske myndigheter har nå måttet foreta en radikal nedjustering av

produksjonsanslagene (av oktober i fjor) for 1965. Bruttonasjonalproduktet

ventes nå - som følge av stagnasjonen i industriproduksjonen - g vise den

svakeste vekst hittil i etterkrigstiden med en caking på bare 2,5 prosent fra

1964 til 1965. I oktober ble produksjonsveksten i 1965 anslått til 4,3 prosent.

Det private forbruket ventes nå A stige med 1 prosent, mot et anslag på 3 pro-

sent i oktober. Myndighetene antar at timelonnssatsene vil stige med 5 prosent

i 1965 - eller atskillig svakere enn i de nærmest foregående år. Prisstigning

ventes å begrense økingen i reallønnssatsene til 2,5 prosent, og som folge av

en fortsatt betydelig reduksjon i tallet på arbeidstimer vil lønnsmottakernes

realinntekter øke enda svakere. Bruttoinvesteringene anslås å øke med 7-8 pro-

sent, enda private industriforetak ikke har til hensikt å bruke mer til inves-

teringer i fast kapital i 1965 enn i 1964, hele økingen faller på den offentlige

sektor og på boligbyggingen. For 1966 regner de franske myndigheter foreløpig
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med en vekst i totalproduksjonen på 4 prosent, under forutsetning av at anslaget

for 1965 pa 2,5 prosent blir realisert. Myndighetene frykter imidlertid at

dette siste anslaget bare vil holde dersom et økonomisk omslag setter inn i

løpet av de nærmeste måneder.

I Italia har det ennå ikke inntrådt noe tydelig konjunktur-

omslag. Det er stadig stor arbeidsløshet; tallet på arbeidsløse var i

1. kvartal i år 15 prosent høyere enn ett år tidligere. Kapasitetsutnyttingen

i industrien er fremdeles lav, men produksjonen har okt litt i løpet av

1. kvartal. Likevel var produksjonen da 2-3 prosent lavere enn ett år tidligere.

Særlig sterk var produksjonsnedgangen fra 1. kvartal i fjor til 1. kvartal i år

i møbel- og utstyrsindustrien og i sementindustrien (begge -19 prosent over

året), tekstilindustrien (-18 prosent), verkstedsindustrien (-17 prosent) og

transportmiddelindustrien (-14 prosent).

De italienske myndigheter har nylig anslått veksten i bruttonasjonal-

produktet fra 1964 til 1965 til 3,5 - 4 prosent. Forutsetningene for dette

anslag - som kan synes optimistisk på bakgrunn av de nåværende tendenser - er

ikke spesifisert. Det er imidlertid i denne sammenheng grunn til å være opp-

merksom på den relativt store betydning jordbruket fremdeles har for den totale

økonomi i Italia. Videre er bygge- og anleggsvirksomheten en nøkkelsektor i

italiensk økonomi, og det er mulig at myndighetene venter sterk ekspansjon her

i 1965, bl.a. i den offentlige sektor.

I Sambandsstatene fortsetter produksjonsveksten, men

i et noe mer moderat tempo enn tidligere på året. Som antydet i forrige måneds-

rapport må en regne med at etterspørselen etter stal og biler ikke i samme grad

vil kunne stimulere økonomien i månedene framover som i 1. kvartal. På den

annen side er det ingen grunn til A vente svak vekst, hverken for investerings-

eller konsumetterspørselen. Ordretilgangen fortsatte å stige i vårmånedene

både for investerings- og konsumvareindustrien.  Konsumetterspørselen vil

dessuten bli ytterligere stimulert i siste halvår ved reduksjonen på 1 3/4

milliard dollar av indirekte skatter fra 1. juli (se forrige månedsrapport) og

av en øking i sosialutgiftene på 2 1/4 milliard dollar (hvor 3/4 milliard

representerer retrospektive utbetalinger). Alt i alt venter derfor myndighetene

at ekspansjonen vil fortsette i 1965, am enn i noe svakere tempo.

I enkelte industrigrener har etterspørselen presset produksjonen opp til

et nivå uvanlig nær kapasitetsb.rensen, og det har her vist seg tendenser til

prisstigning. Blant annet gjelder dette aluminium. Men gjennomgående har

prisene vist en meget moderat utvikling; engrosprisindeksen har i løpet av de
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siste 12 måneder bare steget med 1 prosent - og det er stort sett ennå betydelig

unyttet kapasitet bade når det gjelder produksjonsutstyr og arbeidskraft.

Dessuten kan produksjonskapasiteten ventes å øke betydelig i resten av 1965.

Amerikansk økonomi kan derfor neppe sies å være umiddelbart truet av et etter-

spørseispress. Selv om det heller ikke foreligger noen overhengende fare for

en pris-kostnadsspiral l synes situasjonen her noe mindrestabil. Etter at bil-

arbeiderne i fjor host oppnådde en lønnsøking (4,5 -5 prosent) ROM langt over-

steg den gjennomsnittlige produktivitetsoking_i_ den siste femårsperioden (4- 3,2

prosent), vil_mulighetene for å unngå sterkere kostnadspress i nmringslivet i

stor grad være avhengig av at lønnsavtalen for stålindustrien (se forrige

månedsrapport) resulterer i en mer moderat lønnsøking.

Den betydelige arbeidsløsheten representerer fortsatt et langt større

økonomisk og sosialt problem i Sambandsstatene enn prisstigningen. Se Iv am

bruttonasjonalproduktet fortsettei. å øke i relativt høyt tempo, vil den store

tilgang på ny arbeidskraft som ventes i tiden framover neppe kunne Absorberes

fullt ut. De mest optimistiske prognoser regner med at arbeidsløshetsprosenten

i resten av 1965 i hvert fall ikke vil bli lavere enn den var i årets første

kvartal (4,8 prosent).

Som nevnt i februar-rapporten (SU nr. 8, 1965) var Sambandsstatenes

betalingsbalanseproblem noe mindre framtredende i annet halvår 1963 og i de tre

forste kvartaler av 1964 enn det hadde vært i den foregående femårsperioden.

Men i 4. kvartal elk -be det samlede betalingsunderskott sterkt (til 1 500

oner dollar), og som følge av havnearbeiderstreiken i vinter ble det tradisjo-

nelle overskottet på, varebalansen praktisk talt eliminert i de to forste månedene

av 1965. Dette var bakgrunnen for Presidentens appell av 10. februar om. "fri-

villig tiibakeholdenhet" ved utlån og investeringer i utlandet. De siste opp-

gavene over utviklingen av betalingsbalansen tyder på at appellen er blitt fulgt;

mens overskottet på varebalansen etter sesongjusterte oppgaver gikk ned fral 900

millioner dollar i 4.kvartal 1964 til 890 millioner i lekvartal i år, ble det

samlede betalingsunderskott redusert fra 1 500 til 750 millioner dollar.

Norge er konjunktursituasjonen karakterisert ved høy etter-

sporsel og sterk produksjonsvekst. Hittil i år har industriproduksjonen totalt

sett okt hurtigere enn i siste halvår i fjor, selv om det har vært produksjons-

svikt i enkelte bransjer. Investeringsettersporselen er etter alt å domme fort-

Batt hew, og de siste tallene for detaljomsetningen tyder på at også  konsum'

etterspørselen nå har tatt seg opp igjen etter et tilbakeslag omkring års-

skiftet, som i hovedsaken skyldtes helt spezielle faktorer. Lagerstatistikken

for 1. kvartal gir også inntrykk av at Norge fremdeles befinner seg i en typisk

ekspansiv_konjunkturfase. I utenriksokonomien er importutviklingen. preget av

den sterke innenlandske ettersporsel, mens derimot utviklingen av eksporten



som ventet er svakere enn tidligere. Driftsunderskottet har i de siste måneder

vist sterk øking.

Sesongkorrigerte indekstall for produksjonen i industri, bergverk og

kraftforsyning under ett viser fortsatt høyere veksttampo enn i siste halvår av

1964. I april viste denne indeks en stigning på hele 3 prosent fra foregående

maned. I løpet av årets første fire måneder økte den med 5-6 prosent, mot en

stigning i løpet av de foregående seks måneder på mindre enn 1 prosent. For

konsumvareproduksjonen har stigningstakten i januar-april hele tiden vært jamn

og hoy, for perioden under ett lå den 4,5 prosent høyere enn i 4. kvartal 1964.

De sesongjusterte tall for investeringavareproduksjonen endret seg bare ubety-

delig fra desember til mars, men økte sterkt (+ 4 prosent) fra mars til april,

og lå for firemånedersperioden januar-april under ett 2-3 prosent høyere enn i

4. kvartal i fjor. Tallene for eksportvareproduksjonen viste en liknende ut-

vikling, med en vekst på 4 prosent fra mars til april og 3,5 prosent fra

oktober-desember til januar-april. Det var i den siste tremånedersperioden.

(februar-april) fortsatt sterk produksjonsvekst over året i primær jern- og

metallindustri (+ 14 prosent), jern- og metallvareindustri (+ 12 prosent),

kjemisk industri (+ 14 prosent) og kull- og mineraloljeforedling (+ 17 prosent).

Også elektroteknisk industri viste nå betydelig produksjonsvekst (+ 13 prosent).

I gummivareindustri , grafisk industri, nærings- og nytelsesmiddelindustri og be-

kledningsindustri var det fremdeles bare svak vekst, og dette gjaldt nå også

for treforedlingsindustri. Produksjonsnedgangen i lærindustri fortsatte, og

også tekstilindustri og møbel- og innredningsindustri hadde lavere produksjons-

tall for februar-april i år enn for samme periode i fjor.

Ved utgangen av april var det 11 200 flere sysselsatte lønnstakere enn

ett år tidligere (+ 1 prosent). Det var fremdeles betydelig sysselsettings-

eking i primær jern- og metallindustri, maskinindustri , skipsindustri, kjemisk

industri og i kull- og mineraloljeforedling, mens sysselsettingen fortsatte å

gå ned bl.a. i tekstil- og bekledningsindustri, i nærings- og nytelsesmiddel-

industri ..og i lærindustri. Blant de tjenesteytende næringer viste særlig under-

visningssektoren sterk sysselsettingsøking. Tallet på registrerte arbeidsløse

var ved utgangen av mai 1 800 lavere enn i fjor. En må helt tilbake til 1954

for å finne et lavere registrert ledighetstall for denne maned.

De siste oppgaver over detaljomsetningen tyder på at den svakere vekst

i omsetningsvolumet i månedene omkring årsskiftet, som trolig i det vesentlige

hang sammen med forhøyelsen av omsetningsavgiften fra 1. desember, bare reflek-

terte en kortvarig svekkelse av konsumetterspørselen. For mars-april under ett

økte omsetningsvolumet (verdien deflatert med konsumprisindeksen) med vel 4 pro-

sent eller omtrent like sterkt som i høstmånedene i fjor, for avgiftsforhøyelsen



begynte å slå ut i tallene. Ellers er det rimelig A regne med at økte skatte-

trekk i vinter- og vårmånedene som folge av innføringen av full skattefrihet i

en sommermåned i noen grad har begrenset stigningen i omsetningen.

Lagerindeksen pr. utgangen av 1. kvartal 1965 som nå foreligger, viser

at de samlede lagre i industri og engroshandel lå på samme nivå som ett år tid-

ligere. Lagrene av varer for innenlandsk forbruk var be 	 høyere enn på

samme tidspunkt i fjor, men denne stigningen ble oppveid av en nedgang i eksport-

varelagrene som helt siden september 1963 har vist fall fra kvartal til kvartal.

Ved utgangen av 1. kvartal 1965 lå de hele 13 prosent lavere enn ett år tidlig-

ere. Ellers reflekteres den ekspansive konjunkturutvikling i løpet av siste

år i økte råvarelagre og reduserte ferdigvarelagre i industrien. Allerede ved

forrige årsskifte hadde veksten i industriens lagerbeholdninger av egne produk-

ter praktisk talt stoppet opp, og ved utgangen av 2. og 4. kvartal 1964 og

1. kvartal 1965 hadde de gått ned med henholdsvis 8 prosent, 9,5 prosent og 4,5

prosent over året. Industriens råvarelagre, som gikk ned med hele 6 prosent i

løpet av 1963, var i 1964 igjen under oppbygging. Ved utgangen av 2. og 4.

kvartal 1964 viste de en øking på henholdsvis 4 prosent og 8 prosent over året,

og lå pr. 31. mars i år 6,5 prosent høyere enn ett år tidligere. - Engros-

bedriftenes lagre lå ved utgangen av 1.  kvartal 3 proser høyere enn ett år

tidligere.

I bygge- og anleggsvirksomheten var sysselsettingen ved utgangen av

april noe lavere (vel 2 prosent) enn e:t år tidligere. Samlet byggeareal under

arbeid lå rim/. 6 prosent høyere enn på samme tidspunkt i fjor. Storparten av

økingen falt på industribygg. Arealet av bygg satt i arbeid i løpet av januar-

april var 9 prosent høyere enn i samme periode i fjor.

Etter foreløpige oppgaver lå verdien av vareeksporten uten skip i tre-

månedersperioden mare-mai 8 prosent høyere enn ett år tidligere. Dette var en

svakere vekst enn i de to foregående tremånedersperioder (+ 10 prosent i desem-

ber-februar og + 15 prosent i september-november). Som nevnt i forrige måneds-

rapport viste sesongjusterte tall svakere vekst siden halvårsskiftet i fjor.

Detaljerte oppgaver over verdien av vareeksporten i februar-april viste sterk

stigning over året for jern og stål (+ 10 prosent), fisk og fiskevarer (+ 10

prosent), kjemikalier (+ 24 prosent) og maskiner og apparater (+ 18 prosent).

Det mest iøynefallende trekk ved endringene i vareeksporten fra februar-april

i fjor til samme periode i år var imidlertid en nedgang på 4 prosent i eksporten

av ikke-jernholdige metaller. Denne nedgang skyldtes imidlertid først og fremst

uvanlig stor lagereksport i fjor og vil trolig vise seg A være relativt kort-

varig.

Foreløpige oppgaver over verdien av vareimporten i mars-mai viste en
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stigning på 12 prosent over aret. Dette var en betydelig sterkere vekst enn i

desember-februar (+ 8 prosent), men litt  svakere enn i september-november (+ 14

prosent). Detaljerte oppgaver over verdien av vareimporten i februar-april

viste fortsatt sterk vekst over året for metaller (+ 34 prosent) og kjemikalier

(+ 21 prosent). Matvareimporten økte fremdeles svakere (+ 4 prosent) enn total-
importen uten skip (+ 10 prosent).

Foreløpige tall for utenriksregnskapet i januar-april viste et samlet

driftsunderskott på 520 mill.kr. mot et underskott på 165 mill.kr. i samme

kvartal i fjor. Økingen i driftsunderskottet skyldtes i forste rekke høyere

nettoimport av skip, men hang også sammen med atskillig storre  øking i vare-

importen enn i vareeksporten. Nettobeholdningene av utenlandsk valuta gikk ned

med 17 mill. kr. i løpet av årets forste fire måneder.
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Engrosprisindeksen pr. 15. mai 1965 (1961 = 100)

(Forrige månedsmelding ble offentliggjort i SU nr. 20, 1965)

Statistisk Sentralbyrås engrosprisindeks pr. 15. mai 1965 var uendret

fra de 3 foregående måneder, 109.

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

April
1 • 6 

Mai April
i•6

Mai
1     •      

	Matvarer • . • • . • • 4••••••• • s ••••••• •• •• •••	 110	 110	 114	 113

Drikkevarer og tobakk	 ..................	 113	 113	 114	 114

Råvarer	 ..................	 104	 104	 110	 110

Fast brensel, brenselolje ogelektrisk

	

kraft .0.0.011...o..04.0,6410...........s. 	 104	 105	 103	 103

	Animalske og vegetabilske oljer og fett ..	 112	 112	 126	 125

	Kjemikalier .....040emous so ..... s se....... 	 101	 101	 105	 105

	Bearbeidde varer .. .4o6o•oesoloawesoeses 	 103	 103	 107	 108

	Maskiner og transportmidler .. ... .........	 102	 102	 105	 105

	Forskjellige ferdigvarer . . . 0.0..... ..... if 	 105	 105	 110	 110

T o t a 1	 40effOc00.,00.....so..s.0 ..... fo 	 lt)	 106 	 109 	 10j..

	

Konsumvarer ......... .. . .. .... ors....oe. ..	 110	 110	 112	 112

	Ikke-varige produksjonsmidler ............	 103	 103	 109	 109

Av dette: Byggematerialer  	 102	 103	 110	 110

	Varige produksjonsmidler . . . . ...... ..... of 	 102	 103	 105	 105



Konsumprisindeksen pr. 15. mai 1965 (1959 . 100)

(Forrige månedsmelding ble offentliggjort i SU nr. 21, 1965)

Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks pr. 15. mai 1965 var uendret

fra måneden for, 122,4,

Indekstall 1959 = 100 

April Mai	 April	 Mai
1964	 1965	 1565   

Matvarer • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Alkoholholdige drikkevarer

Tobakk • • • • • • • • • • • • • • • • • 0

Bolig, lys og brensel • • • •

Kiær og skotøy . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Andre utgifter . • • • • • .. • • • • • • • • • • • • •

118	 118	 124	 124

119	 119	 124	 124

118	 118	 125	 125

115	 115	 119	 119

111	 112	 117	 118

__ 116 U--__..L-.—LL--.---2 	 123—....

0 • • • • • • • • • •

• • • • • • • • 9

• • • • e • • • • • • a

T o ta 1 	•••••••••••••	 • • • . • • • 0 • • • 	116 1	 116 2	 122,4	 122,4. 



Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i mai 1965

(Forrige månedsmelding ble offentliggjort i SU nr. 22, 1965)

Statistisk Sentralbyrås kredittmarkedstatistikk viser at det i mai ble

emittert ihendehaverobligasjoner for 80 mill. kr. i norske kroner og for 107

mill. kr. i utenlandsk valuta.

Av de emitterte statsobligasjoner overtok forsikringsselskaper for

14 mill. kr. (5 °A 1965) og sparebanker for 12 mill. kr. (4-i- og 5 % 1965).
Dessuten ble det solgt premieobligasjoner for 8 mill. kr. Kredittforeninger o.l.

emitterte obligasjoner for 26 mill. kr., Kristiansands Ake Verksted A/S for

12 mill. kr. og VS Orkla Exolon A/S & Co. for 8 mill. kr. Emisjonen i uten-
landsk valuta gjaldt Oslo kommunes 5 3/4 % lån i U.S.A. på 15 mill. S.

I tillegg til de emisjoner som ble oppgitt i forrige månedsmelding,

emitterte Bærum kommune obligasjoner for 10 mill. kr. i april 1965.

Emitterte ihendehaverobligasjoner i mai. Mill. kr.

Låntakere 1965 1964 .
Mai Jan.- mal 	 Mai Jan.- mai

	_114 	l23

6O

	22 	 347

85

19

141

55

28

70

179

72

179

	

21 	 71

72

	187 	 1 295	

80

	34 	 347

10

10

	

26	 260

	8 	 65

20

	

20	 50

10	 a
215

197

179

A. Emisjoner i alt • • • • • • • • • • • • • • • • • e •

B. Emisjoner i norske kroner

Statskassen • • • • • • •••••••••••• •••• •

Statsforetak ......................	 -

Kommunekasser .....................

Kredittforeninger o.l. 	 21

Herav realkredittforeninger .0. 	 9

Kommuneforetak .................... 	 1

Andre od104104100000441.••••••••••••••• 	 30

C. Emisjoner i utenlandsk valuta	 200

Statskassen	 179

Statsbanker

Statsforetak.................... •.

Kommunekasser ....... ***** ........ •

Kommuneforetak • • • • . • • • •

Andre • • • • • • • • • • • • 	 • e • • • • •

•

• •

• • •

• • • • • •

• 0 0	 0	 0 •

107



Lønnsstatistikk for  losse- oE lastearbeidere i 1. kvartal 1965

(Forrige melding ble offentliggjort i SU nr. 11, 1965)

Etter Statistisk Sentralbyrås lønnsstatistikk var den gjennomsnittlige

timefortjeneste for losse- og lastearbeidere i 1.. kvartal 1965 kr. 10,99. Av

dette var 16 ore betaling for bevegelige helgedager. Regnet ek:sklusive helge-

dagsbetalingen var det en stigning i den gjennomsnittlige timefortjeneste på

59 ore fra 4 . kvartal 1964 til 1. kvartal 1965. 1916 prosent av alle time-

verk ble utfort på natt- og helgedagsarbeid i 1. kvartal 1965 mot 22,1 prosent

i 4* kvartal 1964. Andelen av akkordarbeid i de to kvartaler var henholdsvis

70,8 og 70,4 prosent.

Fra 1. kvartal 1964 til 1. kvartal 1965 steg den gjennomsnittlige time-

fortjenesten  (eksklusive helgedagsbetalingen) med 110 ore e ller 11,3 pros ent

samme tidsrom steg timefortjenesten for akkordarbeid med 116 ore og for tid-

lonnsarboid med 75 ore.

Den gjennomsnittlige arbeidstid for de faste arbeidere vod felles- 0,g

stuerkontorena var 38,8 timer pr. uke i 1. kvartal 1965 og 36,5 timer pr. ilice

i 1. kvartal 1964.



Timer

825 684

482 756
41 546
185 999
109 333

6 050
4 193
1 046

811

Pst.

84,6

88,8
74,6
77 94
82,9
69,0
69,0
59,7
80,9

Pst.

11,0

995
11,1
15,1
10,2
19,9
16,4
34,7
19,1

Pst.

4,4

1,7
14,3
795
6,9

11,1
14,6
5,6

Tabell 1. Timefortjeneste og arbeidde timer for losse- og lastearbeidere

Ar- 	 , Gi.sn. timefortlepeste 	 Gj.an. Av dettebeidde vanlig
'timer 	 tid- , maskin-  akkord- 	 .fortj. 

bet. for

i alt 	lønn1) lossingl) arbeid 	 i alt 
bev.h.d.

1000 t 	 Kr. 	 Kr. 	 Kr. 	 Kr. 	 Kr.

Arb .timer p
natt-

akkord og

Pst. 	 Pst.

1 9 6 3:

Året ......... 4 930
1. kvartal ... 1 191
2. kvartal ... 1 212
3. kvartal 	 1 220
4. kvartal ... 1 307

1 9 6 4:
Aret • .. • .. •• . 4 876
1. kvartal ... 1 179
2. kvartal ... 1 230
3. kvartal ... 1 221
4. kvartal 	 1 246

1 9 6 5:
1. kvartal ... 1 165

Østlandet
Sørlandet
Vestlandet
Trøndelag
Nord-Norge ...

7953
	

9,15
	

10,39
7,29
	

8,31
	

10,11
7,59
	

9,93
	

10,53
7,54
	

9,12
	

10,40
7,66
	

9,44
	

10,52

7,66
	

9,99
	

10,84
7,56
	

10,10
	

10,54
7,57
	

11,10
	

10,84
7,47
	

9,20
	

10,87
8,05
	

9,62
	

11,09

8,31 	 10,66 	 11,70

11,40
17,62
11,40
11,36
10,19

9,68

9,41
10,00
9,52
9979

10,11
9,98

10,25
9,84

10,35

10,99

11,07
17,42
10,31
11,04
9,39

	0,17
	

66,9
	

20,8

	

0,14
	

67,9
	

20,0

	

0,38
	

66,5
	

21,8
	0,06

	
65 ,1
	

20,1

	

0,12
	

67,9
	

21,5

	

0,21
	

68,6
	

20,2

	

0,25
	

69,9
	

18,7

	

0,40
	

68,0
	

20,4

	

0,08
	

66,0
	

19,5

	

0,11
	

70,4
	

22,1

	

0,16 	 70,8 	 19,6

	

0,17
	

78,7
	

13,8
	0,13

	
95,9
	

26,2
	0,09

	
64,1
	

23,7
	0,30

	
84,9
	

15,7
	0,15

	
6,8
	

4799

	

613
	

8,01
	

11,29
	43
	

9,65
	

10,51
	290
	

8,13
	

8,01
	129
	

7,31
	

6,25
	90
	

9,18

1) Eksklusive betaling for bevegelige helgedager og andre tillegg.

Tabell 2. Arbeidde timer fordelt på dag-, natt- og helgedagsarbeid for losse- og
lastearbeidere i 1. kvartal 1965

421.1-1111-11L11.211JILLEJLI_ILMa 	 Arbeidde timer g akkord
____fordelt	 pl,	 fordelt å

helge-	 lielge-
I alt	 dag-	 natt-	 I alt	 dag-	 natt-

dags-	 dags-
arbeid arbeidarbeid arbeid

arbeid	 arbeid
Pst.

	Alle bedrifter 	 325 931
	

69,8
	

20,7
	

9,5

Østlandet 	119 201
	

76,1
	

18,6
	

5,3
	Sørlandet ....	 1 521
	

53,7
	

24,9
	

21,4
	Vestlandpt ...	 103 109
	

7490
	

17,7
	

8,3
	Trøndelag .... 	 18 675
	

92,3
	

4,5
	

3,2
	Nord-Norge ... 	 83 425
	

50,9
	

31,1
	

18,0
	Nordland ... 	 43 494
	

48,0
	

35,1
	

16,9
	Troms ...... 	 29 584
	

54,8
	

2390
	

22,2
	Finnmark ... 	 10 347
	

52,0
	

37,0
	

11,0

Timer Pst. Pst.



Tabell 3. Gjennomsnittlig timefortjeneste og arbeidde timer ved felles- og stuer
kontorene i 1. kvartal 1965. Arbeidstid pr. uke for faste arbeidere

Ar-
beidde
timer
i alt

1000 t

Gj.sn. ar-
beidde ti-
mer pr.uke
for faste
arbeidere

Timer

Gj.sn.
Av dettet 	 helge-time- bet. for dag- 	 natt-

fortj. 	 dags-
bev.h.d. arbeid arbeid

i alt 	 arbeid

Kr. 	 Kr. 	 Pst. 	 Pst. 	 Pst.

Arbeidde timer på

Felles- og stuer-
kontorer .............. 	 958 	 38,8 	 10 6 7 	 0,16 	 82,4 	 12,5 	 5,1

Felleskontorer ....... 	 628
	

40,3
	

10,51 	 0,19 	 83,1 	 12,0 	 4,9

Arendal losse- og
lastekontor .........	 8	 25,5	 11,96	 -	 73,1	 10,1	 16,8

Bodo losse- og
lastekontor ......••.	 25	 35,1	 9,11	 0,09	 59,3	 25,9	 14,8

Oslo losse- og
lastekontor .....•••• 	 406 	 42,9 	 10,45 	 0,21 	 87,5 	 10,8 	 1,7

Sandnes losse- og
lastekontor .........	 15	 36,6	 10,74	 0,06	 78,7	 14,5	 6,8

Stavanger losse- og
lastekontor .........	 67	 37,3	 10,60	 _	 67,6	 17,6	 14,8

Trondheim losse- og
lastekontor .11.*4146. .	 107 	 38,1 	 10,90	 0,31 	 83,2 	 9,6 	 7,2

Stuerkontorer .........	 330 	 36,4 	 10,96	 0,10	 81,2	 1313	 5,5

Ekspeditørenes løn-
ningskontor, Tromso..	 30	 26,1	 9,56	 0,21	 54,7	 23,6	 21,7

Statistikkontoret
for Bergens havn ....	 155	 39,4	 10,03 	 0,10 	 82,4 	 12:7 	 4,9

Eksport & Import-
foreningen, Drammen..	 34	 28,0	 11,55	 0,13	 89,6	 10,4

Al's Fredrikstad
Stuerkontor .........	 32	 33,2	 13,64	 0,11 	 72,6 	 20,7	 6,7

FTP, drikshald
Stuerkontor, Halden.. 	 19 	 35,0	 11,30 	 0,14 	 940	 3,6	 1,6

Larvik Stuerkontor A/S 	28	 46,6 	 13926 	 0,10	 79,4	 15,7	 4,9

A/S Skienejordets
Stuerkontor, Skien ..	 32	 44,2	 11,27	 -	 93,1	 6,2	 0,7



Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 5, 1965

Tallene er mottatt i tiden 9/6 - 15/6 1965 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.

D anmark (tabell 74)

	Animalsk jordbruksproduksjon .......... Kol. B	 April	 106	 (109)
	Engrosprisindeks ......... .......... ... lt G	 April	 114	 (113)

	

Konsumprisindeks .......... ...... ...... "	 H	 2.kvartal	 127	 (125)

Sverige	 (tabell 75)_

Verdi av utenrikshandelen:
a. Innførsel 	..... c•••• ti

	
C.a	 April	 1806	 (1988)

b. Utforsel	 o• 0 os,aoc•••••.

	 t it
	

C.b	 April	 1528	 (1690)

Storbritannia (tabell 76)

	Arbeidsløyse ...........,00,•-•••••„ Pt 	B	 Mai	 306,9 (341,2)

	Detaljamsetningsindeks ................ tt 	D	 Mars	 169	 (168)
	Reuter's ravareindeks, uketall .. ...... tt 	7/6-11/6	 92	 (92)
	Konsumprisindeks .... ..................	 It 	K	April 	144	 (141)

Frankrike	 (tabell 77)

	Arbeidsløyse . ..... .••••• It 	k	 April	 141,8 (153,0)
	Produksjonsindeks, industri ..... . . 0... it 	 B	 4ril 	 232	 (229)

✓ est-Tyskland	 (tabell 78)

	

Arbeidsløyse ..... ....... 0.. ........ .., 	 ti 	B	 Mad	 106,5	 (126,9)
Volum av utenrikshandelen:

	

a. Innforsel .... no..00.0.0000000 	 ti 	 F.a	 April	 476 	 (509)
ID. Utførsel ... .0004 	  000

	it 	.b 	April 	351	 (407)
Bytteforhold ..... . ......... ..... 0 	  . O .

	ft 	April	 118	 (119)
	Engrosprisindeks . . 000.oe..........00.6 " 	 H	 April	 113	 (113)

B elgia	 (tabell 79)

	Produksjonsindeks, industri .. ..... •••• ti 	B	 Mars	 169	 (172)

Sambandsstatene	 (tabell 80)

	Sysselsetting .0.. . .. ....... . ...... .... 	ti 	B	 Mai	 72407 (71070)

	

Arbeidsløyse ..........................	 tt 	C	 Mad	 3335 	 (355 2 )
Moody's råvareindeks, uketall 	  . . . It 	 7/6-11/6	 94	 (93)

	Konsumprisindeks ...... ........... .....	 it 	 K	 Mai	 117	 (117)


	Forside/Innhold

