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Konjunkturtendensene i oktober 1965

(Forrige oversikt ble gitt i SU nr. 38, 1965)

I Vest-Europa er det fortsatt høy økonomisk aktivitet og stramt arbeids-

marked i de to største industrilandene. I Storbritannia er den utenriksøkono-

miske situasjon blitt atskillig lettere utover hosten, men en venter der at de

bremsetiltakene som ble satt i verk i vår- og sommermånedene etter hvert vil slå

sterkere ut i produksjonstallene. I Vest-Tyskland er tendensen til en noe mer

moderat produksjonsvekst blitt klarere. I Frankrike var det ingen stigning i

industriproduksjonen i løpet av sommeren. I Italia er aktiviteten økende, men

både i Frankrike og Italia er den innenlandske etterspørselen, og spesielt

investeringsetterspørselen, fortsatt svak. De tiltak myndighetene i disse to

land har satt i verk i løpet av de par siste måneder, vil neppe komme til å

stimulere totaletterspørselen mye på kort sikt. - I Sambandsstatene er kon-

junktursituasjonen like ekspansiv som tidligere i år, og til tross for lager-

reduksjoner og produksjonsnedgang i stålindustrien etter den nye lønnsavtalen

som ble sluttet i begynnelsen av forrige måned, synes utsiktene til fortsatt

betydelig økonomisk vekst lyse.

Storbritannia er utviklingen preget av virkningene av

den stadig mer restriktive økonomiske politikk som myndighetene har satt i verk i

løpet av 1965. De siste sesongjusterte oppgavene over industriproduksjonen viser

at indeksen lå på praktisk talt samme nivå i tremånedersperioden mai-juli under

ett som i foregående tremånedersperiode. Den økonomiske aktivitet ligger imid-

lertid fortsatt på et hut nvå, og arbeidsløsheten er lav; hittil i host har

arbeidsloshetsprosenten endog ligget litt under fjorårsnivået. I den siste

kvartalsrapport fra Englands bank heter det bl.a. at totalproduksjonen neppe

endret seg vesentlig i 2. kvartal, og at veksten i de private investeringer i

fast kapital trolig stoppet opp. Hedge rapporten venter Banken at press-

tendensene i den indre økonomi stadig vil bli svakere i tiden framover og at

utviklingen mot en mer balansert utenriksøkonomi derfor kommer til å fortsette.

Industriens investeringsutgifter lå i 2. kvartal hele 8 prosent lavere

enn i 1. kvartal, men tallene for hele første halvår under ett var likevel

høyere enn for forste halvår 1964. Etter sesongjusterte oppgaver lå tilgangen

på nye ordrer til maskinverktoyindustrien 5 prosent lavert i 2. kvartal enn i

foregående kvartal.
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Den utenriksokonomiske situasjon har bedret seg i løpet av sommeren.

I 3. kvartal la verdien av vareeksporten etter sesongjusterte oppgaver 5 prosent

høyere enn i foregående kvartal. Samtidig viste importen en stigning på -i prosent.

Den samlede betalingsbalanse (driftsbalansen + netto langsiktig kapitaleksport)

viste i 2. kvartal overskott (+ 28 millioner pund) for forste gang på to gr.

I 1. kvartal hadde den samlede betalingsbalanse vist underskott (- 130 millioner

pund), og i 1964 hadde det samlede betalingsunderskott kommet opp i nesten 190

millioner pund i gjennomsnitt pr. kvartal. Den sterke bedringen i utenriksregn-

skapet fra 1. til 2 , kvartal skyldtes til dels en øking i overskottet på tjeneste-

balansen fra 45 millioner pund til 84 millioner pund, men bedringen gjenspeiler

først og fremst utviklingen av kapitalbalansen. Blant annet som folge av en be-

tydelig øking i utenlandske direkte investeringer i Storbritannia ble det et lite

overskott på kapitalbalansen på 3 millioner pund i 2. kvartal, mot et underskott

på nær 90 millioner pund i 1. kvartal (og 85 millioner pund i gjennomsnitt pr.

kvartal i 1964). Den rene varebalansen viste derimot en markert øking i under-

skottet, fra 39 millioner pund i 1. kvartal til 121 millioner pund i 2. kvartal -

etter sesongjusterte oppgaver. Dette skyldes imidlertid i betydelig grad at de

spesielle faktorer som begrenset importen i 1. kvartal (se månedsrapporten for

august, SU nr. 34, 1965) ikke lenger var virksomme i det folgende kvartal.
Som nevnt i økonomisk utsyn over året 1964 (side 17) ble fallet i pund-

kursen og kapitalflukten i fjor host foreløpig stoppet gjennom en avtale mellom

den britiske nasjonalbank og en rekke andre vestlige nasjonalbanker om en kreditt

på 3 milliarder dollar og gjennomtrickpå Valutafondet på 1 milliard dollar.

I mai i år trakk Storbritannia på Valutafondet for ytterligere 1,4 milliarder

dollar, og i september ble en ny avtale inngått med en rekke utenlandske

nasjonalbanker, men kredittbeløpet er ikke kjent. Mens den forste avtalen med

de utenlandske nasjonalbanker i november 1964 var resultat av en akutt krise-

situasjon, ble den nye avtalen sluttet i en relativt gunstig utenriksøkonomisk

situasjon, og hadde etter alt A dome til formal A øke Englands Banks operasjons-

muligheter ved eventuelle framtidige spekulasjonsbølger mot pundet. Som folge

av denne avtalen, av strengere valutakontroll og av utviklingen mot en mer

balansert utenriksøkonomi har pundkursen nå tatt til å stige igjen og nådde i

begynnelsen av oktober det høyeste nivå siden mars 1963. Det ser også ut til

at de kortsiktige kapitaltransaksjoner har endret retning i de siste ukene.

I Vest-Tyskland er tendensen mot en mer moderat ekspan-

sjonstakt blitt klarere	 indeksen for den samlede industriproduksjon lg i tre-

månedersperioden juni-august 5i prosent høyere enn i samme periode året for,

mot en vekstrate over året på ca. 6 prosent for mars-mai og vel 9 prosent for

desember-februar. Etter foreløpige oppgaver lå volumet av det samlede brutto-

nasjonalprodukt 5 prosent høyere i forste halvår i år enn i forste halvår 1964.



I annet halvår i fjor var veksten over året 6 prosent og for 1964 under ett

7 prosent.

Etter de vest-tyske myndigheters vurdering er det imidlertid fortsatt

uønsket stort etterspørselspress i vest-tysk økonomi. Prisstigningen er rela-

tivt sterki konsumprisindeksen IA i månedene juni-august under ett om lag 4

prosent høyere enn i samme periode i fjor, mot en vekstrate på 2,7 prosent over

året i mars-mai og 2,3 prosent i desember-februar.

Som nevnt i forrige månedsrapport ble prispresset i første halvår i stor

grad motvirket av okt konkurranse fra importen. Importstigningen fortsatte i

juli og august; for årets forste åtte måneder under ett økte verdien av vare-

importen med 22 prosent over året, mot en stigning på 10 prosent for eksporten.

I første rekke som folge av den sterke økingen i vareimporten endret drifts-

balansen seg fra et overskott på 0,9 milliarder DM i januar-august i fjor til

et underskott på 4,6 milliarder Div i samme tidsrom i 1965. Som hovedårsak til

den sterke importstigningen angir den vest-tyske regjeringen liten tilgang på

ledig produksjonskapasitet og arbeidskraft til vest-tysk industri, som ikke har

maktet å øke produksjonen like hurtig som den innenlandske etterspørselinar Okt.a,, sF„,

intensivert eksportarbeid fra visse andre land med relativt svak indre etter-

spørsel antas å ha påvirket den vest-tyske handelsbalansen.

De vest-tyske myndigheter har gitt uttrykk for at de til tross for den

vedvarende tendens mot høyere driftsunderskott ikke har til hensikt A fore en

mer restriktiv handelspolitikk. I betraktning av importens prisbremsende

virkning og de nåværende betydelige valutareserver anser myndighetene et moderat

og foreløpig underskott som akseptabelt og endog ønskelig.

I Frankrike er konjunkturoppgangen fortsatt meget langsom,

og situasjonen varierer sterkt fra bransje til bransje. Etter sesongjusterte

oppgaver lå industriproduksjonen omtrent på samme nivå i juni-august som i fore-

gående tramånedersperiode. Analyser av næringslivets forventninger om produk-

sjonsutviklingen i den nærmeste framtid har imidlertid vist en gradvis endring

i litt mer optimistisk retning. Selv om den totale innenlandske etterspørsel

ikke har forsterket seg vesentlig i de tidlige høstmåneder, tyder visse indika-

torer, bl.a. omsetningsoppgaver fra de største varehusene i Paris, på at konsum-

etterspørselen har tatt seg litt opp. Investeringsetterspørselen er imidlertid

like svak som tidligere på året.

Til tross for de vedvarende stagnasjonstendenser i Frankrike 9 er det

ennå ingen tegn til at en alminnelig omlegging av den økonomiske politikk i mer

ekspansiv retning er forestaende. Derimot har myndighetene satt i verk en rekke

enkelttiltak som tar sikte på å legge forholdene til rette for en investerings-
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øking ved å stimulere til høyere privat sparing og ved A lette finansierings-

mulighetene. Tydeligvis har imidlertid den svake ettersporselssituasjon vært

avgjørende for bedriftenes investeringstilboyelighet, og industriens investerin-

ger har hittil i år vist nedgang. I oktober vil det bli lagt ut et nytt stats-

lin til et beløp på 1 milliard francs med sikte på å skaffe midler til A lette

finansieringen av "produktive investeringer". Statsbudsjettet for 1966 - som

for øvrig er gjort opp med et lite overskott - omfatter visse skatteendringer

som tar sikte på å stimulere den private sparingen.

For 1966 regner myndighetene nå med en - etter omstendighetene - så vidt

høy vekstrate for nasjonalproduktet som 4,5 prosent i volum, mot et anslag på

4 prosent i mai. De samlede investeringer i fast kapital ventes å øke med 5,4

prosent (mai -anslag: 3,9 prosent) og det totale forbruk med 4,1 prosent (mai-

anslag: 3,7 prosent). Som nevnt i månedsrapporten for august fant myndighetene

i sommer å måtte nedjustere anslaget for veksten i nasjonalproduktet i 1965 fra

4,3 prosent til 2,5 prosent.

Den forholdsvis svake konjunkturoppgangeni Italia blir - ifølge

en økonomisk rapport fra den italienske regjering - fortsatt hemmet av svak

investeringsettersporsel og av lav kapasitetsutnytting i mange bransjer. Særlig

er situasjonen vanskelig i bygningsindustrien, tekstilindustrien og verksteds-

industrien.

Nylig offentliggjorte nasjonaibudsjettall viser at totalproduksjonen

likevel ventes å eike med 3 prosent i volum i 1965. Eksporten antas A ville øke

med hele 17 prosent og konsumet med 2 prosent, mens en for investeringene

regner med en nedgang på 8 prosent. For 1966 ventes en produksjonsøking på 4,5
prosent. Myndighetene tar sikte på å øke investeringene slik at de i lOpet av 1966

kommer 	 opp på 1964 -nivået igjen. Forbruket antas å ville fake med 4 prosent.

I Sambandsstatene, der mange hadde ventet en noe svak-

ere konjunkturoppgang i annet halvår 1965 enn i første halvår, tyder alle vik-

tige indikatorer nå på at veksten vil fortsette i høyt tempo. Industriproduk-

sjonen viste stigning også i august, og lå i tremånedersperioden juni-august nær

1,8 prosent høyere enn i foregående tremånedersperiode - etter sesongjusterte

oppgaver. Arbeidsloshetsprosenten 14 i juli-august på det laveste nivå (4,5

prosent) på mange år. Etter offisielle anslag nådde industriens kapasitets-

utnytting i september opp til 91 prosent - den høyeste utnyttingsgrad siden 1955.

Ved utgangen av 1963 lå utnyttingsgraden på om lag 87 prosent og ved utgangen

av 1964 på om lag 89 prosent. Det er nå ikke langt igjen til den utnyttingsgrad

- 92 prosent - som både myndighetene og næringslivet anser som den optimale,



dvs. den høyeste kapasitetsutnytting som kan gjennomføres uten inflasjonspress.

Det br i den siste tid kommet til syne en noe sterkere tendens til prisstigning,

men prisutviklingen er fremdeles moderat.

Lagerreduksjonen som følger etter den nye lønnsavtalen i stålindustrien

(se forrige månedsrapport), vil neppe fore til noen langvarig nedsettelse av

veksttempoet i Sambandsstatene; på bakgrunn av de nåværende tendenser i konsum-

og investeringsetterspørselen regner amerikanske kilder med at bremsevirkningen

av lagerreduksjonene vil kunne merkes i hoyden et par måneder - kanskje bare

noen uker.

Tilgangen på nye ordrer til investeringavareindustrien økte betydelig

bade i 1. og 2. kvartal, og stigningen fortsatte i økt tempo utover sommeren.

Etter en rundspørring som nylig er gjennomført av det amerikanske handelsdeparte-

ment regner industrien nå med A øke sine utgifter til investeringer i fast

kapital med 13,5 prosent i 1965. En tilsvarende rundspørring i mai hadde vist

en ventet investeringsøking i 1965 på 12 prosent. Undersøkelser av forbrukernes

kjøpeplaner som myndighetene nylig har foretatt, tyder på at også det private

konsum vil fortsette å stige i månedene framover.

Heller ikkei Norge har konjunktursituasjonen endret seg vesentlig

siden forrige månedsrapport ble skrevet. Helhetsbildet er fremdeles preget av

høy totaletterspørsel og stramt arbeidsmarked, men det kan merkes svakhetstegn i

enkelte viktige industrigrener. I den primære jern- og metallindustrien ser det

ut til at veksten stort sett har stoppet opp, og markedssituasjonen er etter

hvert blitt mindre gunstig enn tidligere på året. For treforedlingsindustrien og

tekstilindustrien har produksjonstallene vist fallende tendens siden i fjor host.

Sesongjusterte produksjonskurver for industrien under ett gir inntrykk av avflat-

fling og for konsumvareindustrien av nedgang siden vårmånedene. For investerings-

vareindustrien viser sesongjusterte tall litt svakere vekst hittil i 1965 enn i

fjor. Det er ikke nå mulig å si noe sikkert om varigheten av de tendenser i

retning av en noe mer moderat utvikling av produksjon og etterspørsel som synes å

komme til uttrykk i de siste tallene fra ordrestatistikken og lagerstatistikken

(se de to siste månedsrapporter) og for produksjonsutviklingen. Konjunktur-

utviklingen i flere vesteuropeiske land som er viktige avtakere for norsk eksport

er imidlertid ikke lenger så ekspansiv som tidligere, og markedssituasjonen er

for viktige eksportvarer, bl.a. en rekke metaller og visse treforedlingsprodukter,

blitt ytterligere svekket siden forrige månedsrapport. Den samlede vareeksport

holder seg imidlertid godt opp,:. Fortsatt stor eksport av sildemjøl
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og sildolje som følge av det gode Nordsjøfisket vil bety meget for utviklingen av

totaleksporten også i månedene framover.

Etter sesongkorrigerte indekstall lå produksjonen i industrien 1,8 prosent

lavere i tremånedersperioden juni-august enn i mars-mai. For industri, bergverk

og kraftforsyning under ett gikk produksjonen ned med vel 	 prosent i juni-

august, mot en stigning på vel 3 prosent i foregående tremånedersperiode. Konsum-

vareproduksjonen falt med nær 3 prosent og investeringsvareproduksjonen med vel

2 prosent. For eksportvareproduksjonen fortsatte derimot veksten men i svakere

tempo enn tidligere (+ 1 prosent fra mars-mai til juni-august). Som nevnt i

forrige månedsrapport er det grunn til A anta at produksjonstallene for sommer-

månedene er sterkt påvirket av overgangen fra 3 til 4 ukers ferie. Detaljerte

(ikke sesongkorrigerte) oppgaver over de enkelte industrigrener viser at det i

juni-august fortsatt var sterk produksjonsvekst over året, blant annet i jern-

og metallvareindustrien, kjemisk industri, elektroteknisk industri, maskin-

industri, gummivareindustri og næringsmiddel- og drikkevareindustri. Det var som

i de foregående måneder produksjonsnedgang eller relativt svak vekst i lærindustri,

tekstil- og bekledningsindustri, møbel- og innredningsindustri, tobakksindustri,

grafisk industri, treindustri og treforedlingsindustri. Også kull- og mineral-

oljeforedling viste produksjonsnedgang over aret, men som nevnt i forrige måneds-

rapport henger dette blant annet sammen med meget høye juni-tall i fjor som

folge av kapasitetsutvidelse.

Ved utgangen av august var det sysselsatt 15 900 flere lønnstakere enn

ett år tidligere (+ 1,4 prosent). Dette er et meget høyt tall, men det ligger

betydelig lavere enn for juli (+ 21 100), trolig fordi behovet for ferieavløsere

i forbindelse med overgangen fra 3 til 4 ukers ferie ikke gjorde seg fullt så

sterkt gjeldende i august som i juli. Industrisysselsettingen, som pleier å øke

langsommere enn sysselsettingen i de tjenesteytende næringer, viste både i juli

og august like sterk vekst over året. Tallet på registrerte arbeidsløse var ved

utgangen av september 2 400 lavere enn i fjor.

Volumet av detaljomsetningen (detaljomsetningsverdien deflatert med

konsumprisindeksen) lå i de tre sommermånedene juni, juli og august under ett om

lag 5 prosent høyere enn i samme periode i fjor. Dette er en noe høyere vekst-

rate over året enn i mars-mai	 - 4 prosent). InnfçZringen av full skatte-

frihet i ón sommormLined har imidlertid betydd en ekstra, men forbigående,

ottorspOrsolsstimulans i perioden junit-august i Li-.



Sysselsettingen i byggevirksomheten lå ved utgangen av august på samme

nivå som ett år tidligere. Det samlede byggeareal under arbeid har imidlertid

steget meget sterkt i de senere måneder og la i august 10 prosent høyere enn på

samme tidspunkt i fjor. Presstendensene i byggesektoren ma derfor ha tiltatt i

styrke. Det meste av økingen i samlet byggeareal under arbeid faller på bolig-

bygg og industribygg. Arealet av bygg satt i arbeid i løpet av årets 8 første

måneder var 7 prosent høyere enn i samme periode i fjor.

Etter foreløpige oppgaver lå verdien av vareeksporten uten skip 46- prosent

høyere i 3. kvartal enn ett år tidligere. Dette var en atskillig sterkere vekst

enn i tomånedersperioden mai-juni (+ 5 prosent) og også noe sterkere enn i fire-

månedersperioden mars-juni (nær 7 prosent). (2. kvartal er et dårlig sammen-

likningsgrunnlag, fordi påsken i år falt i 2. kvartal og i fjor i 1. kvartal.)

Sesongjusterte tall gir imidlertid ikke inntrykk av vesentlig sterkere eksport-

vekst i løpet av de tre første kvartalene i år enn i løpet av annet halvår i fjor.

De detaljerte oppgaver over verdien av vareeksporten i juni-august viste fortsatt

sterk stigning over året for kjemikalier og andre bearbeidde varer, herunder

maskiner og apparater og for jern og stål. Eksporten av ikke-jernholdige metaller

tok seg fortsatt noe opp igjen, sett i forhold til fjorårsnivået. Fra og med

juli har fiskeeksporten økt meget sterkt, særlig som følge av større råstofftil-

gang, mens eksporten av treforedlingsprodukter viste noe svakere vekst over året

i juni-august enn i foregående tremånedersperiode.

Foreløpige oppgaver over verdien av vareimporten i 3. kvartal viste, som

for eksporten, en stigning på ai prosent over året. Dette var en noe svakere

vekst enn i mai-juni (+ 10 prosent) og atskillig svakere enn i mars-juni (vel

12 prosent). Den sesongjusterte importkurve tyder imidlertid på sterkere import-

stigning i løpet av de tre første kvartaler i år enn i løpet av de tre siste kvar-

taler i fjor. Detaljerte oppgaver over verdien av vareimporten i juni-august viste

fortsatt sterk vekst over året for maskiner, kjemikalier og malmer. Metall-

importen økte mer moderat i juni-august enn i foregående tremånedersperiode.

Importen av tekstilvarer endret seg lite, og importen av klær og skotøy viste nå

nedgang.

Foreløpige tall for utenriksregnskapet i årets 8 forste måneder viste et

samlet driftsunderskott på 405 mill. kr. mot et underskott på 260 mill. kr. i

samme tidsrom i fjor. Økingen i driftsunderskottet skyldtes både høyere netto-

import av skip og betydelig større øking i vareimporten enn i vareeksporten.

Valutabeholdningen gikk opp med 644 mill. kr. i januar-august.
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Konsumprisindeksen pr. 15, september 1965 (1959 = 100)

(Forrige månedsmelding ble offentliggjort i SU nr. 38 1 1965)

Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks pr. 15. september 1965 steg

0,3 poeng fra måneden for, fra 122,7 til 123,0.

Indekstall 1959 = 100

Aug.	 Sept,	 Aug.	 SciDt

	-
	1964	 1964 	 1965J965_

Matvarer ......,. ...... . oweo000.0.0 	 124 	125 	124	 1 24

Alkoholholdige drikkevarer . ......... 	 119	 119	 125	 125

T obakk ........ ........,,...,........ 	 119	 120	 125	 125

Bolig, lys og brensel .. ........ 	 116	 117	 120	 121

Klær og skotøy ...•—• . owesweloo. 	 112	 112	 118	 119

Andre utgifter .. ..................., 	 116	 ......._111___
T o t a 1.	 .. .... ..... ... . .. 1 11.82.2 	 112,61222 7 .....



Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i september 1965

(Forrige månedsmelding ble offentliggjort i SU nr. 38, 1965)

Statistisk Sentralbyrås kredittmarkedstatistikk viser at det i september

ble emittert ihendehaverobligasjoner for 111 mill. kr. i norske kroner, mens det

ikke ble tatt opp noen obligasjonslån i utlandet.

Av de emitterte statsobligasjoner overtok Postsparebanken for 20 mill.kr.

(5% 1965) og forretningsbanker for 3 mill. kr. (447/0 1965). Kredittforeninger o.l.

emitterte obligasjoner for 42 mill. kr.,	 Kværner Brug for 15 mill. kr.,

Vest-Agder Elektrisitetsverk for 10 mill. kr. og Narvik kommune for 10 mill. kr.

I tillegg til statskassens emisjoner i juli på 14 mill. kr., kommer

16 mill. kr., hvorav Postsparebanken overtok for 15 mill. kr. (5% 1965).

Emitterte ihendehaverobligasjoner i september. Mill. kr.

Låntakere
Se t. Jan.- sept. SelLLnl.m leptt.

A. Emisjoner i alt ..... ........	 18,	 1 783 111	 1 608    

B. Emisjoner i norske kroner . 0.411■0410	 1 080	 111	 1 010

	Statskassen ........ ..... . * WOO& 	 16 	 505
	

24

	Kommunekasser ......... ..... .. .. . 	 -	 19
	

17

	Kredittforeninger o.l. . * it 80 464/000 	 56 	 301
	

42

	Herav realkredittforeninger . .	 12	 93
	

5
	Statsforetak 000000 ..... 00414,040041141 	 ...	 93

	
3

	Kommuneforetak .. 0 ,5000000•••••••• 	 2	 69
	 lo

	Andre .............. ........ .....	 - 	 93
	

15

C. Emisjoner i utenl. valuta ... . . . .	 11	 0	 -

	

Statskassen ...•. ..... .. . • . . . .... 	 -	 179

	Kommunekasser ........ 10414O,OOOO40 	 107	 286

	Statsbanker .......... ....... .. • •	 -	 72

Statsforetak ............ • • • • ••••

	Kommuneforetak • • . • • • • • ..... • • 6•• 	 8
	

79

	Andre . • • • • •••••••• ......... •••••
	 87

459

37

348
87

13

41

112

8

215

197

179



Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 3. kvartal 1965

(Forrige kvartalsmelding ble offentliggjort i SU nr. 35, 1965)

Balanseutdrag. hill. kr.

Aktivaposter 1961 	196_4	

1.des.	 0.se t	 1.des. 	0.'uni	 30.sept.

1. Kassebeholdning
(inkl. sjekker) .......

2. Bankinnskott ...........

a. Postgiro ............
b. Forretn.- og spare-

	1 	 -	 1	 1

	

128	 131	 99	 91	 91

	

4	 3	 6	 5	 3

	banker .......... . .	 123	 127	 93	 86	 88

	3. Ihendehaverobligasjoner	 2 989 	 3 153 	 3 295 	 3 422	 3 440

a. Statsobligasjoner ...	 1 328	 1 425 	 1 483	 1 558	 1 558
b. Statsbankobligasjoner	 92	 88	 87	 81	 81
C. Andre statsgar. obl.	 186	 189	 204	 207	 205
d. Kommuneobligasjoner . 	 584	 586	 592	 589	 586
e. Kredittforeningsobl.	 521	 562	 587	 608	 615
f. Andre norske obliga-

	

sjoner 0000000.0.o. 	 264 	 290 	 328 	 366 	 382
g. Utenl. obligasjoner .	 14	 13	 14	 13	 13

	4. Aksjer 0104,00.00.fiomeo 	 64	 70	 79	 81	 86

	5. Utlån ..................	 3 240	 3 513	 3 591	 3 805	 3 908

a. Poliselån 44.060o0006 	 96	 98	 98	 100	 100
b. Pantelån ............	 2 773	 2 950	 3 029	 3 187	 3 275
C. Diverse obl. som

	

lyder på navn .....	 366	 462	 462	 514	 530
	d. Andre utlån ....... • • 	 1____.. 	 ..........L. 	 2	

	
  j

•I	 a 1 t 	••••••••••.• • • • • 6 22    



StortinEsvalEet 1965

Statistisk Sentralbyrå legger med dette fram de endelige resultatene

fra Stortingsvalget 1965. Statistikken bygger på oppgaver fra de enkelte valg-

sogn. Disse oppgaver er brakt i samsvar med de endringer som distriktsvalg-

styrene har foretatt og som Stortingets fullmaktskomité senere har godkjent.

Det var i alt 2 406 900 stemmeberettigede eller 66 400 flere enn ved

Stortingsvalget i 1961.

Tallet på avgitte stemmer var 2 056 100 eller 205 500 flere enn i 1961.

Det ble avgitt 114 200 forhåndsstemmer, mot 78 500 i 1961.

Valgdeltakingen, dvs. avgitte stemmer regnet i forhold til stemmeberet-

tigede, var i alt 85,4 prosent. For menn var valgdeltakingen 86,8 og for kvinner

84,1 prosent. Totalt sett var valgdeltakingen høyere enn ved noe tidligere valg

i Norge.

De enkelte partiers stemmetall, og prosentvis endring siden foris_ge

stortingsvalg, var fOlgende:
Godkjente	 Stemmefordelingen Endringer

stemmesedler	 i prosent
1961 	 1965 	 1961-1965

	Det norske Arbeiderparti . . • . ......	 883 320	 46,76 	 43,14 	 -3,62
Høyre ..... ..... ....... . . ..	 ,	 ,

	

. • ,.. .	 415 612	 19,26	 20,30	 +1,04

	

Kristelig Folkeparti ...-.. ,.z. . • • 	 160 331 	 9,32 	 7,83 	 -1,49
	Norges Kommunistiske Parti . ...,...	 27 996	 2,91	 1,37	 -1,54
	Senterpartiet . • . - ... • ..... • .,. • 4 0 	 191 702 	 6,83 	 9,37 	 +2,54
	Sosialistisk Folkeparti . . . , 000•400 	 122 721 	 2,39 	 5,99 	 +3,60
	Venstre 0000,00400 ..... 0 0 1 0, ..... 00 	 207 834 	 7,20 	 10,15 	 +2,95

Borgerlige felleslister .	elleslister .•a.e••1••• 	 37 513 	 5,17 	 1,83 	 -3,34
	Andre lister m.v. ............. • ... 	 365	 0,16	 0,02	 -0,14

De ikke sosialistiske partier (medregnet borgerlige felleslister) Økte

sin totale stemmeandel med 1,70 prosent, mens de sosialistiske partier og gruppen

andre lister m.v , hadde en tilbakegang på henholdsvis 1,56 og 0,14 prosent.

alt 1 269 800 stemmeberettigede, eller 53 prosent, hOrte hjemme i kom-

muner hvor det ble holdt valg både søndag 12. og mandag 13. september. Av alle

avgitte stemmer i disse kommuner ble 35,8 prosent avgitt søndag. Av de enkelte

valgdistrikter hadde Hedmark forholdsvis flest avgitte stemmer på søndag, nemlig

4E,6 prosent.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Statistisk Sentralbyrå,

tlf. 41 38 20, 1. 951.



146 	 28 	 57	 61
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Drept

9
11
1

1
7

Alvorlig Lettere
skadd 	 skadd

	58 	 102

	

63 	 155
	37 	 46
	30 	 3 2

	

10 	 12
	47 	 44

1

Drept eller
skadd i alt

169
229

84
69
2 3
98
2

Veitrafikkulykker med personskade i september 1965

Tallene for 1965 er forelopoge. De endelige tall ventes A bli høyere.

(Forrige melding ble offentliggjort i SU nr. 39, 1965)

Tabell 1. Tallet på ulykker og drepte og skadde personer

Ulykker
med
person-
skade 

I alt

Personer dre

Drept1)
t eller skadd
Alvorll.g Lettere
skadd2 ) 	 skadd

1964:

1965: • • . . .

	4 057	 5 267 	 226	 2 224	 2 817
	Z2J.-	 942 	 25	 311________IIi__
	4 808 	,L22,9 	221.	 2, 611 3 I4L__

.. .	 3 830 	 5 039 	 240 	 1 995 	 2 804

... 	 614_ _	 2_22._ 	68 	 08_ 
	. . .i_Lk_ ..5 868 323Ijoi	 _1227_

Januar-august 	 OOOOO
September ....... **** •■•
Januar-september.

Januar-august3)
September ....... 	 ...
Januar-september .....

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

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

Bilførere ..•.•••....••....• ******** ••• • • . • •
Bilpassasjerer ........ ..............	 • • • • •
kbtorsykkel- og	 scooterførere .0.. • ...... •••
Nopedforere ............ ......... . •• ......
Passasjerer på motorsykkel 9 scooter og moped.
Sykkelførere ....... •.• 	
Sykkelpassasjerer • 411 d • • • 0 • • • • • • • ....... e • • • •

Akende oesiwoodossobescies. ......... 	 **********

Fotgjengere	 . • • .
An 	 • • . • • • • • • • • • • 4 • • • • • ................ • 0 0
I alt • • • • • • • • 0 9 ••• • 0 0 • ..... e • • • •	 • • • • • e o 0 	 •

Tabell 3. Personer drept i januar-september, etter trafikantgruppe og aldersgruppe
8-14
år

Under
	 8 år

15-19
år

20-29 30-59 60 år
år I alt

Bilførere ..42
	

3
	

12
	

17
	

10
Bilpassasjerer ......... ... ..	 60

	 4
	 6	 5	 20
	

14
	

11
Aotorsykkel- og scooterførere • •	 18

	 3	 2
Nopedforere ..........  	 28

	
1
	

12
Passasjerer på motorsykkel,

scooter og moped ..... .....	 4
	

2 	 ••••
	 2

Sykkelførere e4040,w4,0**Ibosep .....	 2
	

14
	 9	 15

Sykkelpassasjerer 	
Akende • • • • • • • • • • . • • • • ..... • • • • •	 8

	 3	 3
	

2

Fotgjengere ........... .......	 96
	

33 	 6 	 5 	 4 	 19
Andre ....... ilsolgeoloo.00  	 12 	 1	 1
I alt •  	308 42 	1	 2 	 AP 	 8

2c)



B Sept. 315,2 (339,1)

E a	 Sept.	 475 	 (501)
E b	 Sept.	 402	 (406)

	

11/10-15/10 107	 (107)

J Sept.	 115	 (115)

Sept.	 984	 (923)

Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 9, 1965

Tallene er mottatt i tiden 13/10 - 19/10 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.

D anmark (tabell 74)

Verdi av utenrikshandelen

a. Innforsel......................... Kol. D a	 Aug.	 1545	 (1527)
	D b	 Aug.	 1274 	 (1171)b. Utforsel ..........................

S verige (tabell 75)

Volum av utenrikshandelen

a. Innførsel ...........0.............
b • Utførsel • • .• ••• • • • • • • • • • • • • . • • • • • •

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

Storbritannia (tabell 76)

Arbeidsloyse • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Verdi av utenrikshandelen

a. Innførsel ......... • • 0 • • • • • • • • • • • •

b. Utførsel 0,41000.41,etoo••••o••••o• • •

Reuter's ravareindeks, uketall ...........

Engrosprisindeks ......... • • . • • . • • • • • • • . • •

Valutabeholdning ••••••••••••••••• • 0 • 0 • 0 • 0

D a
	

2.kv.	 136	 (140)
11
	

Db 	2.kv.	 141	 (136)
It
	

E
	

2.kv.	 97	 (98)

✓ est-Tyskland (tabell 78)

Engrosprisindeks	 • • • o 0 • • • • • • • • • 0 0 	 H	 Sept.	 107	 (107)

Konsumprisindeks ............. ...........	 Sept.	 116	 (117)

Sambandsstatene (tabell BO)

Sysselsetting .• • • • • • • • • • • • • • . • • • . • • • • • • . • 	 B	 Sept. 72450 (74212)

Arbeidsløyse •••04.,••••••••••••••••••••••• 	 C	 Sept.	 2870	 (3258)

Moody's råvareindeks, uketall • • • . . • • • • • • •	 11/10-15/10	 94 	 (93)


	Forside/Innhold

