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Konjunkturtendensene i mai 1968

(Forrige konjunkturoversikt ble gitt i SU nr. 17, 1968)

Utviklingen i siste måned viser at den konjunkturoppgangen i Vest-

Europa som tok til i annet halvår i fjor fortsetter og etter hvert får storre

bredde.

I noen land - bl.a. Sverige og Storbritannia - er veksttakten frem-

deles lav, men også i disse land er utsiktene for sterkere vekst i resten av

året gode. Det mest betydningsfulle i den nåværende situasjon er antakelig

at veksttakten i Vest-Tyskland synes å være sterk.

slutten av april la seks private vest-tyske konjunkturforskningsinstitutter

fram en prognose om at bruttonasjonalproduktet vil øke med 5 prosent fra 1967

til 1968. Det er i første rekke investeringene og eksporten som vil gi de

sterkeste vekstimpulser, men senere på året vil ventelig også det private

konsumet komme med i oppgangen. Det oppsving som har inntrådt i vest-tysk

økonomi, har vært av stor betydning for aktiviteten i flere vest-europeiske

land. I 1. kvartal 1968 har eksporten til Vest-Tyskland fra andre land i

Vest-Europa vært stor og stadig stigende. Særlig for Frankrike og Italia har

dette vært en viktig vekstimpuls. Også for resten av året vil økt eksport

til Vest-Tyskland bidra sterkt til a understøtte veksttendensen ellers i Vest-

Europa - ikke minst i Storbritannia og de skandinaviske land.

Den sterke produksjonsvekst en sidenifjor høst har hatt i Sambands-

statene, har også bidratt til å stimulere den økonomiske aktivitet i Vest-

Europa. Produksjonsøkingeni Sambandsstatene i I. kvartal i år var rekordartet

sterk, og den vest-europeiske eksporten dit har økt kraftig - ikke minet etter

at tollsatsene i Sambandsstatene ble satt ned fra 1. januar 1968 etter at

forhandlingene i Kennedy-runden var avsluttet. Også for inneværende kvartal

ventes meget sterk produksjonsvekst i Sambandsstatene, men for resten av året

mg en regne med en viss demping av veksten i produksjon og etterspørsel.

I Storbritannia har de restriktive tiltak som ble

satt i verk sammen med devalueringen - og som særlig ble skjerpet etter at

statsbudsjettet ble lagt fram 19. mars - ennå ikke fått noen merkbar virkning

for konjunkturutviklingen. Detaljomsetningen holdt seg - i påvente av nye

avgiftsforhøyelser i budsjettet - meget godt oppe i 1. kvartal, og i mars

måned var det rekordomsetning av personbiler på det innenlandske marked. Den



lønns- og prisutvikling som har funnet sted i det siste, skulle imidlertid

innvarsle en viss demping av konsumetterspørselen i britisk økonomi. I

1. kvartal var således økingen i de gjennomsnittlige ukefortjenester for

arbeidstakere - regnet på årsbasis - bare vel 2 prosent. I samme tidsrom steg

konsumprisindeksen - regnet på årsbasis - med 4,8 prosent. Dempingen av kon-

sumetterspørselen i tiden framover er motivert med ønsket om a gi rom for en

sterk ekspansjon i eksporten og en stigning i de private investeringer.

Mulighetene for a oppnå dette - og dermed en rimelig produksjonsvekst vil

avhenge av utenlandsetterspørselen - ikke minst fra Vest-Tyskland.

Industriproduksjonen endres fremdeles lite i Storbritannia. Den

sesongjusterte produksjonsindeks (1958 100) la i februar på 137 - samme

nivå som i desember. Produksjonsindeksen for fabrikkindustri og annen indu-

stri viste samme forløp. Ordresituasjonen har sett under ett endret seg lite

i de forste måneder av 1968. Mens ordretilgangen for hjemmemarkedet har vist

en viss framgang, har ordretilgangen for eksport nærmest holdt seg uendret.

Den svake vekst i industriproduksjonen har medført at tallet på

arbeidsløse har holdt seg høyt i de fire forste måneder av 1968. I april var

det 578 400 arbeidsløse i Storbritannia. Dette var litt høyere enn i april

i fjor og det høyeste april-tallet siden 1963.

Den ettersporselsøkingen en har hatt i britisk Økonomi i 1. kvartal

1968, har slått ut i stigende vareimport. Sesongjustert og deflatert ( 1 :361

100) var vareimporten i desember på L 522 millioner og i mars på i 547

millioner, dvs. en øking pa 5 prosent. Vareeksporten har i hele 1. kvartal

1968 ligget høyt - regnet i volum og etter sesongjusterte oppgaver ca. 11

prosent over nivået i 3. kvartal i fjor - men det ser i øyeblikket ikke ut

til at veksten i vareeksporten er særlig sterk. Sesongjustert var vare-

eksporten i januar 1968 på i 515 millioner. Den var i mars gått tilbake til

L 506 millioner. Dette kan være en forbigående stagnasjon, men oppgaver over

verkstedsindustriens ordretilgang fra eksportmarkedet det siste halve aret

indikerer iallfall ingen større endringer de forste måneder for en stor del

av vareeksportens vedkommende.

I Vest-Tyskland er den økonomiske aktivitet nå stig-

ende, og konjunkturutsiktene for resten av året er gode. De oppgaver som

foreligger, viser at oppgangen mot slutten av 1967 var sterkere enn fra først

av antatt. Det er ellers tydelig at det særlig var investeringene og ikke

minst lageroppbyggingen som forte til den nye oppgangen. Innføringen av

merverdiavgiften fra årsskiftet gjorde at mange bedrifter framskyndet en del

kjøp for avgiften trådte i kraft. I de forste måneder av 1968 ble derfor

veksten i etterspørselen noe svakere enn den hadde vært i slutten av 1967.



en nylig framlagt rapport fra seks private forskningsinstitutter pekes det

på at forholdene nå synes å være bedre enn i begynnelsen av gret, da forbunds-

regjeringen la fram prognoser for gret. De private forskningsinstituttene

mener at etterspørselsaingen i 1968 vil bli så sterk at bruttonasjonalprodukt-

et vil stige med 5 prosent fra 1967 til 1968. Tidligere på aret regnet for-

bundsregjeringen med en stigning på 3,5 - 4 prosents Konjunkturinstituttene

venter at et strammere arbeidsmarked skal fore til øking i lønningene i annet

halvar 1968 og at de private investeringene vil fortsette a stige også etter

at effekten av konjunkturprogrammet i 1967 har tapt seg i løpet av første

halvår 1968.

Industriproduksjonen har wert i jamn vekst siden den sterke økingen

som inntraff i produksjonen i desember. I 1. kvartal 1968 lg således produk-

sjonsindeksen for industrien (ekskl. bygge- og anleggsvirksomhet) 6 prosent

over nivået i 1. kvartal 1967. Takten i produksjonsveksten for konsumvarer

har tatt seg opp, og veksten er i Øyeblikket noe sterkere enn for investerings-

varer.

Byggevirksomheten har vist framgang i februar, men alt i alt ligger

aktiviteten i denne næringen fortsatt på et forholdsvis lavt nivå. I januar/

februar lå produksjonsindeksen for bygge- og anleggsvirksomhet 0,5 prosent

lavere enn i samme tidsrom i fjor.

Tallet på arbeidsløse er fremdeles høyt - i mars la tallet på 459 900

mot 576 000 i mars 1967 og bare 141 400 i mars 1966. Men det har skjedd en

klar bedring i situasjonen på arbeidsmarkedet i løpet av I. kvartal 1968.

Mens tallet på arbeidsløse pr. ledig arbeidsplass i januar var 2,1, var

tallet sunket til 1,1 i mars.

Veksttempoet i vareeksporten er fortsatt sterkt. I 1. kvartal 1968

Økte vareeksporten med over 12 prosent i forhold til det høye nivået i 1.kvar-

tal 1967. Vareimporten har også vist bra stigning i samme tidsrom (+15,5 pro-

sent) i forhold til det lave nivå den la på i 1. kvartal 1967.

Frankrike viser rundspørringer som det nasjonale sta-

tistiske institutt foretok i mars at de private investeringer vil endres lite

i 1968 i forhold til 1967. Veksten i de private investeringer vil etter de

plantall som bedriftene oppgir antakelig ikke bli på mer enn 1-2 prosent i

volum. Også for resten av året vil det trolig derfor være eksporten, konsum-

etterspørselen og de offentlige investeringene som vil gi de sterkeste vekst-

impulsene i fransk økonomi.

Industriproduksjonen har i de senere måneder steget forholdsvis betyde-

lig, men økingen har ikke vært sterk nok til a bedre situasjonen på arbeids-

markedet nevneverdig. I hele I. kvartal 1968 har tallet på arbeidsløse ligget

omkring 40 prosent over nivået i samme kvartal 1967.



Ved siden av det private konsumet er det i forste rekke eksporten som

har vist sterk vekst i årets første måneder. I 1. kvartal 1968 var det en

stigning î eksporten på over 15 prosent i forhold til 1. kvartal 1967. Denne

sterke veksten skyldtes særlig øking  I eksporten til Vest-Tyskland. Importen
har i samme tidsrom ikke steget så sterkt. Det var en øking på bare om lag

5 prosent i importen fra 1. kvartal 1967 til 1. kvartal 1968.

Produksjonsframgangen er fortsatt sterki Italia. Ifebruar

1968 la industriproduksjonsindeksen 7,6 prosent høyere enn i samme maned året

for. Framgangen var særlig sterk innenfor kjemisk industri (+14 prosent).

Hittil har den italienske Økonomi fulgt ganske godt de utviklingslinjer

som var forutsatt i femårsplanen 1966-70. Det er for tiden intet som tyder på

at den planlagte årlige øking i bruttonasjonalproduktet på 5,5 prosent ikke

skal bli oppfylt. Men det kan bli en viss forskyvning i forholdet mellom de

planlagte og realiserte størrelser for konsumet og for investeringene. Så

vidt en nå kan bedømme ser det ut til at veksten i konsumet vil bli noe sterk-

ere enn forutsatt i femårsplanen, mens veksten i investeringene til gjengjeld

vil bli noe svakere enn forutsatt.

I Sverige er produksjonsveksten ennå forholdsvis svak, og

arbeidsløsheten ligger på et relativt høyt nivå. I fjor ble en god del band-

lagte midler for investeringsformål i bygge- og annen investeringsvirksomhet

gradvis frigitt for a gi stimulans til okt produksjon og sysselsetting. Resul-

tatet av dette tiltaket var tilfredsstillende, og det svenske arbeidsdirekto-

ratet mener nå at tiden er inne til ytterligere å frigi båndlagte midler for

dette formal.

Industriproduksjonen la både i januar og februar på et noe lavere nivå

enn i desember i fjor. Den sesongjusterte produksjonsindeksen (for bergverk

og industri, 1959 = 100) la i desember på 176, men kom ned i 172 i januar og

opp til 174 i februar. Det som særlig har trukket indeksen ned fra desember-

nivået er tilbakegangen i produksjonen av nærings- og nytelsesmidler og papir

og tremasse. Bergverksproduksjonen har derimot vist sterk framgang. I en del

bransjer meldes det nå om noe bedring i ordresituasjonen, men for de fleste

næringsgrupper er situasjonen nærmest uendret. Dette gjor at en ikke kan

vente særlig sterk oppgang i industriproduksjonen med det første.

Tallet på arbeidsløsetrygdede uten arbeid har vist en del sesong-

messig nedgang i de fire forste måneder av året. I januar var tallet 64 400,

mens det var sunket til 44 200 i april. Selv om nedgangen var forholdsvis

betydelig fra januar til april, la likevel april-tallet i 1968 13 prosent

over tilsvarende tall for 1967.

Vareeksporten har utviklet seg bra hittil i år. I verdi la vare-



eksporten i 1. kvartal 1968 vel 11 prosent over nivået i 1. kvartal 1967. Vare-

importen, regnet i verdi, steg i samme tidsrom med vel 8 prosent.

I Sambandsstatene er konjunkturbildet nå preget av

sterk produksjonsvekst og liten arbeidsløshet, samtidig som presset på prisene

er betydelig. Tilstramningen i pengepolitikken ser ennå ikke ut til d ha

slått ut i noen demping av ettersporselsøkingen, og i Representantenes hus

har det vart sterk motstand overfor forslaget om skattoking på 10 prosent. Det

ser nå likevel ut til at en skatteeking snart vil bli vedtatt samtidig som det

blir gjort vedtak om visse reduksjoner av de offentlige utgifter. Hvis for-

slaget går igjennom, ma en gjøre regning med en viss demping av etterspør-

selsveksten i annet halvår. Men det er likevel klart at den underliggende

tendens til vekst i etterspørselen nå er meget sterk. Den siste undersøkelsen

over bedriftenes investeringsplaner viser således at det på nytt er foretatt

en oppjustering av investeringstallene.

Industriproduksjonen har det siste halve året vært i jamn framgang.

Fra september til mars økte den sesongjusterte industriproduksjonsindeksen

med 3,5 prosent. På årsbasis tilsvarer dette en øking på 7 prosent. Ordre-

situasjonen er fortsatt god i industrien, og det er ingen grunn til å vente

avtakende vekst i industriproduksjonen med det forste. I februar økte ordre-

tilgangen for industrien med nesten 8 prosent i forhold til februar 1967.

Den sterke produksjonsaktiviteten i amerikansk økonomi gjenspeiles

i situasjonen på arbeidsmarkedet. I 1. kvartal var arbeidsloshetsprosenten,

sesongjustert, bare 3,6. I 4. kvartal la prosenten på 3,9.

De private disponible inntekter har okt sterkt i 1. kvartal 1968.

Fra januar til mars steg de, etter sesongjusterte oppgaver, med hele 2,3 pro-

sent. Det tilsvarer en stigning over året på om lag 14 prosent. Inntekts-

Okingen virker inn på detaljomsetningen som faktisk har okt noe sterkere

i 1. kvartal 1968 enn de private disponible inntekter.

Underskottet på betalingsbalansen for I. kvartal 1968 skulle etter de

siste oppgaver ligge på mellom % 500 og 600 millioner. Det forholdsvis lave

eksportoverskottet som Sambandsstatene nå har, er den viktigste forklaringen

på betalingsunderskottet.	 I 1. kvartal 1968 var det et eksportoverskott som

på årsbasis bare svarte til vel % 700 millioner. For året 1967 var eksport-

overskottet til sammenlikning på % 4 000 millioner.



I Norge er det fortsatt sterk økonomisk aktivitet og stramt

arbeidsmarked. Industriproduksjonen ligger på et høyt nivå, men framgangen

i februar ble ikke bekreftet av produksjonstallene for mars. Tilfellige

utslag i produksjonsindeksen for industrien fra måned til maned gjør at den

underliggende tendens er vanskelig . g. bedømme. Det ser foreløpig ut til at

veksttakten i 1. kvartal 1968 har vært noe svakere enn i månedene like før

årsskiftet. Indeksen for april, som først vil foreligge i slutten av mai man?d,

vil gjøre det lettere å bedømme dette. Et alminnelig inntrykk er at konkur-

ransen fra utlandet er hard. Oppgaver over innførselen for 1. kvartal tyder

på at en større del av omsetningen av konsum- og investeringsvarer har blitt

dekket ved import den siste tiden. For de deler av industrien hvor ordre-

statistikk foreligger, tyder oppgaver for I. kvartal på at produksjonsveksten

for hjemmemarkedet neppe kan ventes a ville ta seg sterkt opp med det første.
Den sesongjusterte produksjonsindeks for bergverksdrift, industri og

kraftforsyning lå i januar på samme nivå som i oktober og desember, 143.

Etter en forbigående topp i februar på 147, gikk indeksen ned til 142 i mars.

Tilbakegangen i produksjonen var større for bergverksdrift enn for industri.

Fra august/september i fjor til februar/mars i år har industriproduksjonen

Okt med 3,2 prosent. Dette tilsvarer en årlig vekstrate på 6,4 prosent. Den

relativt svake produksjonsutvikling i mars var generell for alle anvendelser,

men mest utpreget for produksjonen av investeringsvarer. Innenfor eksport-

industrien var det en nedgang i produksjonen i sildoljeindustrien emu werlig

virket sterkt. Men også innenfor primær jern- og metallindustri og trefored-

lingsindustri var resultatet svakt. For industrigrupper som produserer for

hjemmemarkedet, var det jamt over en svakere vekst i mars enn i de foregå-

ende måneder. Fra august/september i fjor til februar/mars i år økte produk-

sjonen, etter sesongjusterte oppgaver, med 4,8 prosent for eksport og med

3,4 prosent for konsum, mens produksjonen av investeringsvarer var uforandret.

I 1. kvartal 1968 har sysselsettingen jamt over ligget høyere enn i

de samme måneder i fjor, og ved utgangen av mars var det 1,5 prosent flere

sysselsatte lønnstakere enn på samme tidspunkt i 1967. økingen i sysselset-

tingen har i det store og hele fulgt samme monster fra maned til maned det

siste halve året. Det har vært en sterk øking i sysselsettingen innenfor de

tjenesteytende næringer, mens endringene i sysselsettingen i industrien totalt

har vært små. I jordbruk og skogbruk samt anleggsvirksomhet har sysselset-

tingen gått tilbake. Sysselsettingen i byggevirksomhet har økt, men stig-

ningstakten har etter hvert avtatt.

Igangsetting av nye bygg i 1. kvartal 1968 ble påvirket av den store

igangsetting av boligbygg like for årsskiftet i forbindelse med innføringen av



den nye avgiftsordningen fra 1. januar i år. Sikkert som folge av dette var

tallet på igangsatte boligbygg i 1. kvartal i år 7,5 prosent lavere enn i

1. kvartal i fjor. Tas desember med, var det imidlertid en oppgang i igang-

setting av boligbygg i forhold til samme tidsrom ett år tidligere på hele

21,3 prosent, av verksted- og fabrikkbygg og kontor- og forretningsbygg på

6,5 prosent, mens det for undervisningsbygg ble igangsatt nesten tre fjerde-

deler mer. Det samlede byggeareal under arbeid ved utgangen av januar og

februar i år var om lag 10 prosent storre enn på samme tid i fjor. Ved

utgangen av mars la det samlede byggeareal under arbeid bare 5,8 prosent over

nivået ved utgangen av mars 1967. Den svakere stigning over året i mars

skyldtes i første rekke en nedgang på 6,8 prosent i bygg under arbeid for

verksteder, fabrikker, kontorer og forretninger. For boligbygg var det en

øking i bygg under arbeid på vel 9 prosent.

Utviklingen i ordretilgang og ordrereserver innenfor jern- og metall-

industri tyder på at veksten i den innenlandske investeringsetterspørsel nå

er svakere enn i fjor host. Samlet ordretilgang for jern- og metallindustrien

ma karakteriseres som god, men dette skyldes i forste rekke en sterk øking i

bestillingene fra utlandet. Fra hjemmemarkedet har det vært en tilbakegang i

bestillingene også i 1. kvartal i år etter at en midlertidig bedring gjorde

seg gjeldende i de tre siste måneder i fjor. Ordretilgangen fra hjemme-

markedet gjelder i forste rekke bestillinger av investeringsvarer i annen

jern- og metallindustri. Her sank ordretilgangen i I. kvartal 1968 med rundt

3 prosent i forhold til 1. kvartal 1967. Dette samsvarer godt med de siste

oppgaver over de antatte investeringer i industrien for 1968, som viser at

industriinvesteringene ventes g ville bli betydelig mindre i de tre siste

kvartaler enn i I. kvartal av året. For eksportvareproduksjonen gikk

ordretilgangen opp med hele 40 prosent fra 1. kvartal 1967 til 1. kvartal 1968,

og økingen var sterk både i primer- og i annen jern- og metallindustri.

tekstilindustrien har ordretilgangen gått sterkt tilbake i 1. kvartal 1968

sammenliknet med 1. kvartal 1967, mens ordrereservene stort sett ligger på

samme nivå som i 4. kvartal 1967. I bekledningsindustrien og kjemisk industri

(der ordrene vanligvis svinger sterkt) har ordretilgangen i 1. kvartal 1968

vart forholdsvis god, men ordrereservene har gått en del tilbake i 1. kvartal

1968 i forhold til 1. kvartal 1967.

Konsumetterspørselen viser fortsatt forholdsvis jamn stigning med

bare små tilfeliige variasjoner fra maned til maned. Volumet av detaljomset-

ningen (detaljomsetningsverdien deflatert med konsumprisindeksen) gikk til-

bake fra en øking på 3,9 prosent i januar 1968 i forhold til januar 1967

til 2,8 prosent øking i mars 1968 i forhold til mars 1967. I gjennomsnitt

var stigningen fra 1. kvartal 1967 til 1. kvartal 1968 på 3,3 prosent.



Oppgaver over vareinnførselen i 1. kvartal 1968 viser at importen av

varer som konkurrerer med norske konsum- og investeringsvarer fra industrien,

har vært stor. I forhold til 1. kvartal 1967 var det i 1. kvartal 1968 en

øking i importen av forskjellige ferdigvarer for konsum på over 20 prosent

og av bearbeidde varer av jern og stål og metaller på 15,2 prosent. Import

av kjemiske produkter økte i tilsvarende periode med 23,4 prosent, og innenfor

gruppen matvarer, drikkevarer og tobakk har økingen også vært sterk. I alt

steg importen i 1. kvartal 1968 i forhold til 1. kvartal 1967 (uten skip) med

9,4 prosent. Importen av skip i I. kvartal 1968 var bare om lag halvparten så

stor som i tilsvarende kvartal 1967.

Utførselen i 1. kvartal 1968 var meget stor. I alt steg utførselen

(uten skip) i forhold til 1. kvartal 1967 med 12,7 prosent. Utførselen av skip

gikk opp med hele 36 prosent i samme tidsrom. Oppgaver for de enkelte vare-

grupper viser at industrieksporten har vært stor. For gruppen diverse be-

arbeidde industriprodukter steg eksporten med 13 prosent fra 1. kvartal 1967

til 1. kvartal 1968, og for gruppen forskjellige ferdigvarer for konsum var

det en stigning på 9 prosent. I samme tidsrom steg eksporten av kjemiske pro-

dukter fra industrien med 14 prosent, mens eksporten av råvarer unntatt

brensel økte med hele 35 prosent.

De foreløpige utenrikshandelstall for april viste både for importen

og eksporten utenom skip lavere tall enn i samme maned i fjor. Da påsken i

år falt i april og i mars i fjor, gir trolig de to måneder sett under ett

et riktigere bilde av utviklingen. Fra mars/april i fjor til mars/april i år

var det en nedgang i importverdien utenom skip på 0,5 prosent og en øking i

eksportverdien på 10 prosent.



Aktuelle konjunkturtall for Norge

(Relative tall. Gjennomsnittlig månedstall 1967 = 100) 3)

	Jan. - mars
	

Mars
	

Jan.	 Febr. Mars
1967
	

1968
	

1967
	

1968
	

1968
	

1968

Sysselsetting:
Ialt ..........................	 98,4	 99,9	 98,9	 99,3	 100,2	 100,4
Industri	 99,0	 99,3	 99,5	 98,9	 99,5	 99,6
Bygge- og anleggsvirksomhet 	 94,4 	 93,7 	 95,0 	 93,2 	 94,0 	 93,9

Arbeidsløyse:
I alt ----wow.-- 154,1 212,3 126,3 231,6 214,0 191,2
Jordbruk og skogbruk ....wow 178,6 207,1 150,0 235,7 214,3 171,4
Industri, bygge- og anleggs-

virksomhet 	 165,6 	 236,5 	 136,5 	 252,4 	 238,1 	 219,0

Industriproduksjon:
Hele industrien ................	 100 	 108 	 92 	 103 	 110 	 110
Produksjon etter anvendelse:
Eksport ............... ......... 	 99 	 105 	 94 	 99 	 105 	 111
Konsum .............-.......... 	 99 	 104 	 93 	 98 	 106 	 109
Investering .................... 	 103 	 110 	 88 	 105 	 112 	 112
Vareinnsats i bygg og anlegg ... 	 97 	 103 	 90 	 96 	 105 	 109
Vareinnsats ellers .... ....... 	 99 	 106 	 93 	 101 	 107 	 110

Byggevirksomhet:
Bygg satt i gang, boliger ...... 	 64 	 50 	 67 	 38 	 50 	 62
Bygg satt i gang, industribygg.. 	 67 	 64 	 84 	 84 	 57 	 51
Bygg under arbeid, boliger ..... 	 94 	 100 	 94 	 103 	 100 	 98
Bygg under arbeid, industribygg. 	 99 	 95 	 101 	 96 	 97 	 91

Detaljomsetning:
I alt	 .............	 82	 88	 88	 86	 84	 95

Utenrikshandel:
Eksportverdi, uten skip ....... .	 97	 109	 95	 99	 107	 121
Eksportverdi, i alt ....wow. 	 93	 107	 95	 101	 106	 114
Importverdi, uten skip .........	 96	 105	 99	 112	 99	 104
Importverdi, i alt .............	 99	 98	 105	 100	 87	 109
Innførselsoverskott, uten skip.. 	 93	 95	 107	 139	 82	 66
Eksportvolum, uten skip ..... ..	 95	 111	 .. 	 .. 	 .. 	 •.

	Importvolum, uten skip .. 9696	 106	 • •	 • •	 • •	 ..

Sjøfart:
1)

Turfrakter, tørrlastskip	 .....	 87	 98	 90	 98	 100	 96
Turfrakter, tankskip-) .........	 40	 82	 34	 78	 83	 86
Opplagte skipl ) ................	 176	 11	 294	 18	 13	 3



Aktuelle konjunkturtall for Norge (forts.)

(Relative tall. Gjennomsnittlig månedstall 1967 7: 100)

Jan.- mars 	 Mars
	 Jan. 	 Febr. Mars

1967
	

1968
	

1967
	

1968
	

1968 	 1968

Offentlige finanser:
Innbetalt alminnelig omsetnings-

	avgift ......................	 100 	 106 	 83 	 141 	 90 	 87

Penger og kreditt:
	Valutabeholdning2 / ........ 00000 	 89 	 113 	 88 	 114 	 112 	 112

Innenlandske utlån til andre
	enn banket 000000000000000000 	 96	 102	 98	 101	 102	 104

Forretningsbanker, innskott fra
	andre enn banker ............	 97	 108	 96	 108	 108	 107

Forretningsbanker, likvide
	beholdninger ................	 106	 67	 102	 68	 59	 75

Postgiro, omsetning	 82	 110	 91	 101	 113	 116

	

Apnede akkor. forhandlinger 00000 	 122	 56	 133	 67	 33	 67

	

Aksjeindeksl i ......,...........	 100	 96	 97	 96	 95	 95

Priser:
	Eksportpriser, uten skip .......	 101	 97	 • •	 • •	 ..	 ..
	Importpriser, uten skip ........	 100	 98	 00 	 00	 00 	 00

	Bytteforhold, ute skip ........	 101	 99	 • • 	 • • 	 . • 	 00

	Engrosprisindeks l i ., .......,...	 99	 100	 99	 101	 100	 100

	

Konsumprisindeks ...............	 98	 102	 98	 102	 102	 103

1) Gjelder månedene februar-april.

2) Gjelder månedene desember-februar.

3) De årsgjennomsnitt som relativtallene i denne tabell bygger på er gjengitt i
Statistisk månedshefte, side 1'2 og "I*3.



Utenrikshandelen i april 1968. Foreløpige tall

Statistisk Sentralbyrås foreløpige oppgaver over verdien av utenriks-

handelen uten skip i april 1968 viser en innførsel på 1 346 mill.kr. og en

utførsel på 914 mill.kr. I mars var innførselen 1 374 mill.kr. og utførselen

1 099

I april 1967 viste oppgavene over verdien av utenrikshandelen uten

skip en innførsel på 1 418 mill.kr. og en utførsel på 955 mill.kr.



EnErosprisindeksen pr. 15. april 1968 (1961 .7= 100) 

(Forrige månedsmelding ble offentliggjort i SU nr. 16, 1968)

Statistisk Sentralbyrås engrosprisindeks pr. 15. april 1968 var uendret

fra måneden for, 114.

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

Mars
	

April
	

Mars
	 April

1967
	

1967
	

1968
	

1968

Matvarer ............................ ........ 	 119

Drikkevarer og tobakk ....000.000000......... 	 122

Rgvarer ........................,........... .	 108

Fast brensel, brenselolje og elektrisk kraft.	 107

Animalske og vegetabilske oljer og fett ....	 103

Kjemikalier .................................	 110

Bearbeidde varer ....... .....................	 112

Maskiner og transportmidler .... . . ...........	 109

Forskjellige ferdigvarer . ................... 	 113

Total	 .............. — .................. 	 113

Konsumvarer ............ . 	 ..................	 116

Ikke-varige produksjonsmidler

Av dette: Byggematerialer

Varige produksjonsmidler ....... •.•

.0 0.0 .........0 	 112

116.............

1080 • ••••• • ••

118

122

108

107

98

111

112

110

113

113

116

112

116

109

120

123

106

Ill

84

111

116

111

116

114

119

113

120

110

119

123

106

112

84

111

115

111

116

114

119

112

120

110



Konsumprisindeksen  pr. 15. april 1968 (1959 = 100) 

(Forrige månedsmelding ble offentliggjort i SU nr. 16, 1968)

Statistik Sentralbyrås konsumprisindeks pr. 15. april 1968 steg 0,4

poeng fra måneden før, fra 135,5 til 135,9.

Stigning i utgiftene til matvarer trakk indeksen opp 0,29 poeng. Meste-

parten av denne stigningen skyldes oppgang i prisene på poteter og grønnsaker

og på kjøtt og flesk.

Gruppen andre utgifter trakk indeksen opp 0,06 poeng og klær og sko-

tøy 0,03 poeng.

Indekstall 1959 100

Mars 	 April 	 Mars
	

April
1967 	 1967 	 1968
	

1968

Matvarer —.0-- 	 000**,0000

Alkoholholdige drikkevarer 0......,

Tobakk ...Bow- ••• 00000

Bolig, lys og brensel .. . . . eeto0000

Klær og skotøy ............ ........

Andre utgifter —........ . .........

Total	 00 0 0•• •• ••••00 • ••0••••••

129 	 129 	 135 	 136

1 5 	 135 	 137 	 137

133 	 133 	 133 	 133

129 	 129 	 134 	 134

125 	 125 	 128 	 128

133 	 135 	 140 	 140

129,9 	 130,4 	135 , 5 	 135,9



Lønnsindeks for arbeidere i betzverksdrift og industri. 1. kvartal 1968

(Forrige melding ble offentliggjort 3. SU nr. 8, 1968)

Statistisk Sentralbyrås foreløpige indekstall for gjennomsnittlig time-

fortjeneste for arbeidere i bergverksdrift og industri var i 1. kvartal 1968

174 for voksne menn og 193 for voksne kvinner (1959 .7- 100). De tilsvarende

tallene for 4. kvartal 1967 var henholdsvis 175 og 193. Fra I. kvartal 1967

til 1. kvartal 1968 gikk indeksen opp med 6,7 prosent for voksne menn og med

8,4 prosent for voksne kvinner.

Beregningene omfatter et utvalg av medlemsbedrifter i Norsk Arbeids-

giverforening og bygger på oppgaver over den gjennomsnittlige timefortjeneste

eksklusive betaling for bevegelige helge- og høytidsdager. Det foreløpige

indekstall vil bli korrigert når den kvartalsvise lønnsstatistikk fra Norsk

Arbeidsgiverforening foreligger.

Tabellen nedenfor viser indekstall for gjennomsnittlig timefortjeneste

etter Norsk Arbeidsgiverforenings kvartalsstatistikk for 1967 og Byråets fore-

løpige indekstall for 1. kvartal 1968.

Indeks for gjennomsnittlig timefortjeneste eksklusive betaling for bevegelige
helge- og høytidsdager (1959 7= 100)

Voksne menn
	 Voksne kvinner

1967

	Arsgjennomsnitt ...••••••••••••0.00•••••	 170
	

187
	kvartal •••••••••••••• •60••••••••••••	 163

	
178

	2 • kvartal •••••••••••••••••—•••••••••• 	 169
	

185
	3 • kvartal ••09•••••••••••••••.••••••••• 	 172

	
190

	4 • kvartal •••••••••••••••••*•••06•60•••	 175
	

193

1968

	1 • kvartal •••••••••••••••••••••••00•••• 	 174
	

193



Emisdoner av ihendehaveroblizasjoner i april 1968

(Forrige månedsmelding ble offentliggjort i SU nr. 16, 1968)

Ifølge Statistisk Sentralbyrås kredittmarkedstatistikk ble det i april

1968 emittert ihendehaverobligasjoner for i alt 132 mill.kr. i norske kroner.

Av de emitterte statsobligasjoner overtok forretningsbanker for nar 41 mill.kr.

(4 1/4 % 1968), sparebanker for 25 mill.kr.	 1/4 % og 4 3/4 % 1968) og andre for

vel 3 mill.kr. (4 1/4 % og 5 % .1968).

Emitterte ihendehaverobligasjoner i april. Mill.kr.

Låntakere 1967 1968    

April Jan.-al April Janprìl  

A. Emisjoner i alt .. . • • •••••••••• 00•0 	 89	 608	 132
	

799

B. Emisjoner i norske kroner .....•••.	 82	 422	 132	 624

	Statskassen . ......................	 12	 152	 69	 266

	

Kredittforeninger o.l. ........ ....	 55	 234	 63	 301

	

Herav realkredittforeninger ,...	 16	 57	 8	 62

Statsforetak ............ ..... 	 -	 ...	 -	 20

	Kommuneforetak .......... ..........	 15	 21	 -	 15

	Private foretak ......... .......,..	 -	 15	 -	 22

	C. Emisjoner i utenlandsk valuta .....	 7	 186

	Kommunekasser .....................	 72

	

Kommuneforetak 0 •••••0*••••••••• •••
	 107

Private foretak ........	 7
	

7

175

72

103



Skipsopplegg pr. 30. april 1968 

(Forrige melding ble offentliggjort i SU nr. 15, 1968)

Statistisk Sentralbyrås statistikk over skipsopplegg gjelder skip som

ligger i opplag i norske havner, og omfatter bare skip over 500 bruttotonn som

ligger uvirksomme med avmønstret mannskap på grunn av fraktmarkedets stilling.

Skip som reparerer, venter på plass ved verksted eller som midlertidig er tatt

ut av fart som ledd i selskapets disposisjoner, er ikke tatt med.

Tabell 1. Norske handelsskip i opplag ved utgangen av måneden  

I alt Tankskip 

Skip Bretonn 	 Ski Br . tonn 	Skip Br .tonn   

1966: Oktober . 	 .

	

............. ... 	 1 	 3 984 	 1 	 3 984
November ,)

	

• • • •......... 	 •••

	

. 	 , 	 4 661 	 2 	 4 661
Desember ................. 	 2 	 5 174 	 2 	 5 174

1967: 	 Januar .. ...... . 0•040■0•6 . 	 8 	 17 460 	 8-
ar 	

_.

Febru 	 . eoseowe oG•oo••• 11 	 52 863 	 9 	
17 460

	

23 651 	 2 	 29 212
Mars . .................... 18 	 115 587 	 11 	 19 126 	 7 	 96 461

	April .... ................ 25 	 212 098 	 13 	 22 438 	 12 	 189 660
Mai ..... ................ . 	 28 	 327 830 	 8 	 15 274 	 20 	 312 5E6
Juni ....... ............ .. 	 12 	 44 837 	 10

	

18 073 	 2 	 26 764
Juli ..... .. ... ........... 	 13 	 22 507 	 13 	 22 507 	 -	 -
August ... . • . . . . . .. . 0•••••	

._

	

13 	 25 116 	 13 	 25 116 	 - 	 -
September 	 . 12 . . . . 000•000•••, 	

.. 	 _.

	

12 	 21 941 	 12 	 21 941 	 -
Oktober .. . 009 00 00■00■■0	 0 . 	 5 	 8 664 	 5 	 8 664
November . . 0000000 0	 .00 0000

	3
3 	 9 197 	 3 	 9 197 	 _. 	 ...,

0•••.••....•.• 	 ...Desember . 	 9 201 	 3 	 9 201

1968: Januar 	 • ea ow goo*
	 3 	 9 197 	 3 	 9 197

Februar 	 5 	 13 217 	 5 	 13 217
Mars .... 	 —ow •00•0■■•■•

	 3 	 9 197 	 3 	 9 197
April .... 	 ........... 	 11 ) 	 1 595 	 1 	 1 595

1) Byggeår 1921.



15  623

7 575
636
454

6
3 401

930
1 243
1 378 

492

197 

258  

143
7
6

69
6

12
15 

238
20
15
22

Ihendehaverobliaasdonsgdelden. 1. kvartal 1968. Mill .kr 

Utsteder

Betalte .	 Obligasjons-Obligasjons- Emittert i
avdrag

gjeld pr.	 1. kvartal	 gj eld pr.
1. kvartal

31/12-67 1)	 1968	 31/3-68 1)
1968 2)

A. Obligasjoner i norske
kroner 000000100041111.0001000 	 00410*

I . Statskassen 0410000•00000.000 .00
2. Kommunekasser ...............
3. Statsbanker .................
4. Forretningsbanker ..........
5 0 Kredittforeninger o.l. 000,0
6 0 Statsforetak • . • • • . • b••0•00O•
7. Kommuneforetak .............
8. Andre norske sektorer .......

B. Obligasjoner i utenlandsk
valuta ................ .........	 L. 239

1. Statskassen .......	 ........	 1 322
2. Kommunekasser ............... 	 1 150
3 . Statsbanker 00004.800.4,0000,00 	 160
5. Kredittforeninger o.l.	 83
6. Statsforetak 00400.1100,00.0000 	 244
7. Kommuneforetak ............ 	 773
8. Andre norske sektorer • 0 •4• 0•

	 507

	C. Obligasjoner i alt 0,.0006000•00 	 19 862

	175 	 30

15

	

72	 5
3
5

	

103	 2

667
	

288

15 857

7 629
629
448

6
3 570

944
1 246
1 385

4  384

1 307
1 217

157
78

244
874
507

20 241

1) Inkl , oppkjøpte egne obligasjoner.

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



Rådyrjakten 1967

Statistisk Sentralbyrås sammendrag av oppgavene over den ordinære rådyrjakten

viser at det for hele landet ble tillatt felt vel 21 700 dyr i 1967 mot knapt 23 500

i 1966.

I 1967 ble det felt om lag 3 900 dyr eller 17,8 prosent av det tillatte, mens

det i 1966 ble felt knapt 4 800 dyr eller 20,3 prosent.

57,7 prosent av de felte dyrene i 1967 var hanndyr, mot 56,2 prosent i 1966.

Oppland •••■••••••••

Buskerud • • • • • • 	 • .•

Vestfold •••••••••••

Telemark •••• e • • • • •

Aust-Agder 0 • • • ••• • •

Vest-Agder .........

Rogaland ........

More og Romsdal ..

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nordland . • • .• • • • • • •

Oslo ....

Hedmark 0

Østfold

Akershus

Fylke

I alt 	 • • • • •

•••••••••••

• •••••••• O•

000••••••••

••••••••••11

•

I alt

	

1 115 	 241

	

1 409 	 239

	

41 	 7

	

3 148 	 396

	

1 941 	 380

	

1 473 	 223

	

1 249 	 278

	

2 282 	 366

	

1 325 	 302

	

1 597 	 334

	

136 	 35

	

1 245 	 250

	

2 276 	 463

	

2 483 	 362

	

10 	 2

	

21 730 	 3 878

Til-
latt
felt

1967

Felte dyr

Hanndyr Hunndyr

1966
Felte dyr

Felte i prosent
dyr av tillatt

felt

259

291

11

695

637

338

309

566

323

353

25

198

414

341

2

4 762

Felte dyr
i prosent
av tillatt
felt

	144 	 97 	 21,6

	

150 	 89 	 17,0

	

3 	 4 	 17,1

	

242 	 154 	 12,6

	

214 	 166 	 19,6

	

133 	 90 	 15,1

	

179 	 99 	 22,3

	

204 	 162 	 16,0

	

167 	 135 	 22,8

	

195 	 139 	 20,9

	

18 	 17 	 25,7

	

137 	 113 	 20,1

	

246 	 217 	 20,3

	

206 	 156 	 14,6

	

1 	 1 	 20,0

	

2 239 	 1 639 	 17,8_

22,6

18,0

26 , 2

20,8

30,5

17,4

23,9

22,8

20,7

21,0

26,6

16,5

17,5

13,1

16,7

20,3



Tillegg til de internasjonale månedstabeller i  Statistisk månedshefte nr. 3, 1968

Tallene er mottatt i tiden 8/5 - 14/5 1968 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 79)

Arbeidsløyse 4000..4,00.011.00000.0.0000. Kol. A
	

April
	 39,9	 (51,4)

Valutabeholdning	 0 • • e • • • 0 • • 0 • 0 0 • • • ff 	 J
	

Februar
	

3442	 (3294)

Sverige	 (tabell 80)

øyeblikkelig rente på statsobligasjoner
Valutabeholdning	 00.00000*.0 •

Storbritannia (tabell 81)

Detaljomsetningsindeks ................ "
Øyeblikkelig rente på statsobligasjoner
Reuter's rgvareindeks, uketall ........

Frankrike (tabell 82)

	

Timefortjeneste ....................... 	 ff

	Valutabeholdning ......................	 If

✓ est-Tyskland (tabell 83)

Arbeidsløyse	 .......................	 11

Produksjon:
b.	 Stålproduksjon ................	 ff

Volum av utenrikshandelen:

F
	

Mars	 5,86	 (5,88)
J
	

Februar	 3873	 (3840)

Mars
	

129	 (127)
H
	

Mars
	

7,18	 (7,13)
6/5-10/5
	

104	 (104)

H	 4.kvartal	 3,47	 (3,41)
Februar	 29613 (29763)

April
	

330,9 (459,9)

Cob	 Februar	 3280	 (3274)

a. Innførsel .....................
b. Utførsel

Bytteforhold .... • • 4 • 0 • • • • • 0 0 0 0 0 • 0 •

Valutabeholdning	 .**11006* 	 00000000

B elgia	 (tabell 84)

ff

ff

If

F.a
F.b

Mars
Mars
Mars
Februar

	148 	 (139)

	

170	 (151)

	

99	 (100)
28541 (27471)

Arbeidsløyse	 ..... ................... 17
	

A	 Februar	 90,1	 (90,2)
Verdi av utenrikshandelen:

a. Innførsel .....................	 ff 	 D.a
	 Mars
	 35411 (35182)

b. Utførsel
	

ff 	 D.b
	

Mars
	 35265 (33737)

	Valutabeholdning ...................... VI
	

H
	

Februar
	

105,1 (107,6)

Sambandsstatene	 (tabell 85)

Sysselsetting ......... ................
Arbeidsløyse ......................
Produksjon:

b. Stålproduksjon	 .......
Moody's råvareindeks, uketall	 .......

ff
	

B	 April	 75100 (74517)
C	 April	 2500	 (2929)

ff
	

D.b	 Mars	 11,5	 (10,7)
6/5-10/5	 99	 (98)



Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden hefte nr. 19, 1968

I serien Artikler fra Statistisk Sentralbyrå:

Metoder i analysen av forbruksdata. Sidetall 24. Pris kr. 5,00
(Nytt opplag.)

I serien Norges offisielle statistikk:

Skogstatistikk 1966. Sidetall 91. Pris kr. 8,00

Dødsårsaker 1966. Sidetall 80. Pris kr. 5,00

Faste månedspublikasjoner fra Statistisk Sentralbyrå

Statistisk månedshefte. Pris: Arsabonnement kr. 23,00
Pr. hefte kr. 2,30

Månedsstatistikk over utenriksha ndelen.
Pris: Årsabonnement kr. 25,00

Pr. hefte kr. 2,50

Publikasjonene kan bestilles gjennom bokhandlerne.
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