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Koniunkturtendensene i iuni 1968 

(Forrige konjunkturoversikt ble gitt î SU nr. 20, 1968)

Opplysninger som er kommet til siden mai-rapporten ble skrevet, har

bekreftet at konjunkturoppgangen i Vest-Europa fortsetter og at flere land

nå har kommet sterkere med i oppsvinget. I Sverige har forventningene om

produksjonsveksten for 1968 blitt justert oppover etter de siste måneders

gunstige produksjonstall. Noe liknende var tilfellet i Frankrike inntil

streikesituasjonen gjorde bildet uklart. I Vest-Tyskland synes veksttakten

fortsatt å ware sterk, men i OECD stiller en seg tvilende til om veksten vil

bli like gunstig i annet halvår. Hittil i år har eksporten til Vest-Tyskland

fra de andre vest-europeiske land vært stor, og dette har virket stimulerende

på konjunkturutviklingen ellers i Vest-Europa.

Sambandsstatene er veksten i produksjon og etterspørsel meget sterk.

For Vest-Europa har eksporten til Sambandsstatene vært en viktig drivkraft i

konjunkturforløpet hittil i år. Spesielle faktorer som stor import av kopper

og stål har her gjort seg gjeldende, og det er sannsynlig at veksten i denne

import vil avta betraktelig i månedene framover.

Storbritannia steg totalproduksjonen forholdsvis

sterkt (4-5 prosent på årsbasis) fra 3. kvartal i fjor til 1. kvartal i år.

Veksten i industriproduksjonen var enda mer markert. Det var i første rekke

Okt konsumetterspørsel - som følge av forventning om høyere priser - som bi-

drog til oppsvinget. Devalueringen og de tilstramningstiltak som etter hvert

er gjennomført, har ennå ikke fort til de forventede resultater. Fortsatt er

betalingsbalansen svak, noe som i første rekke skyldes den store importen.

Bank of England besluttet derfor i slutten av mai A sette i verk direkte kre-

dittrestriksjoner med sikte på en ytterligere demping av den innenlandske

etterspørsel. Bankenes utlån er etter dette blitt begrenset til et nivå som

er bestemt til 4 prosent over utlånene i november. Etter som dette nivået

ble nådd alt i mai, vil hjemmemarkedsnmringene stå overfor kredittstopp fra

og med juni, idet eksportfinansiering fortsatt skal prioriteres. En viss

svikt i konsumetterspørselen har wart merkbar alt siden det rekordhøye tallet

for detaljomsetningen i mars. I april ble således tallet på omsatte person-

biler på det innenlandske marked, etter sesongjusterte oppgaver, halvert i

forhold til tallet i mars. Men produksjonen av konsumvarer har ennå ikke



vist særlig nedgang, bl.a. fordi det foregår en produksjon for etterfylling

av lager. Når produksjonsnedgangen for konsumvarer etter alt å dome snart

vil inntreffe, ventes det imidlertid at investeringsvareproduksjonen skal

stige slik at den samlede produksjon for hjemmemarkedet vil holde seg godt

oppe. Etter de siste rundspørringer som ble foretatt i mai, har tallene for

næringslivets investeringer for annet halvår 1968 blitt oppjustert betrakte-

lig i forhold til de tall som forelå i begynnelsen av året.

Tallet på arbeidsløse ligger fortsatt høyt i Storbritannia. I mai

var det 549 000 arbeidsløse, det største mai-tall på 5 gr. I løpet av de

fem forste måneder av 1968 har det imidlertid vert en svak tendens til bed-

ring i arbeidsløshetssituasjonen. Mens arbeidsløshetsprosenten i januar var

2,7, var den sunket til 2,3 i mai.

Vareeksporten har hittil i år ligget på et høyt nivå, men det ser ut

til at veksten i eksporten er stoppet opp. Sesongjustert var vareeksporten i

januar på i 518 millioner. Senere har det vart nærmest stagnasjon, og

eksporten sank til i 504 millioner i april. På grunnlag a.Nr de oppgaver en har

over ordretilgang for industrien og eksportørers forventninger om utviklingen

i de første måneder framover, er det lite trolig at større endringer vil skje

med eksporten i den nærmeste framtid. Vareimporten viste omtrent ingen til-

bakegang i april i forhold til det høye tallet i mars. Sesongjustert var

importen i mars på i 658 millioner og i april på i 651 millioner.

I Vest-Tyskland er den økonomiske aktivitet for tiden

sterk og for 1968 ble det i mai i år, som nevnt i forrige konjunkturoversikt

(SU nr. 20), regnet med en vekst i bruttonasjonalproduktet på 5 - 5,5 prosent.

På OECD-hold ser en imidlertid nå mindre optimistisk på situasjonen. Det er

fremdeles meget ledig produksjonskapasitet i vest-tysk industri, og en er

redd for at den offentlige etterspørsel, med uforandret politikk, ikke vil

bli tilstrekkelig til å skape så sterk vekst i annet halvår 1968. Vest-

Tyskland anbefales derfor av OECD g drive en fortsatt sterk ekspansiv poli-

tikk gjennom hele 1968.

Det er fortsatt jamn vekst i industriproduksjonen. I de fire første

måneder av 1968 steg således produksjonsindeksen for industrien (ekskl. bygge

og anleggsvirksomhet) med vel 6 prosent i forhold til samme tidsrom i fjor.

Mens produksjonsveksten var klart sterkere for konsumvarer i de tre første

måneder av året enn for investeringsvarer, har veksten i produksjonen av

investeringsvarer steget igjen i april. Tilgangen på ordrer til vest-tysk

industri er fortsatt god, men gjennom 1. kvartal 1968 har veksten i ordre-

tilgangen avtatt. Særlig gjelder dette for konsumvarer.

Byggevirksomheten ligger fortsatt på et lavt nivå. I I. kvartal 1968



lå produksjonsindeksen for bygge- og anleggsvirksomhet om lag 3 prosent lavere

enn i samme tidsrom i fjor. Ordretilgangen for bygg tyder heller ikke på noe

snarlig oppsving av byggevirksomheten.

Arbeidsløsheten ligger fortsatt på et høyt nivå. I april var tallet

på arbeidsløse 330 900 mot 313 300 i april 1967 og bare 121 300 i april 1966.

Men likevel har arbeidsløshetssituasjonen bedret seg i løpet av årets fire

første måneder. Mens tallet på arbeidsløse pr. ledig arbeidsplass i januar

var 2,1, hadde tallet sunket til 0,8 i april.

Veksttempoet i vareeksporten gikk noe ned i april. I forhold til

april 1967 steg vareeksporten med 3,1 prosent.  I 1. kvartal 1968 var det til-

svarende tall hele 12 prosent. Vareimporten har hittil i år vist sterk stig-

ning. Det var en øk ing i importverdien på 15,5 prosent i 1. kvartal 1968 i

forhold til samme kvartal 1967 og en øking på 17,4 prosent fra april i fjor

til april i dr. Den sterke prosentvise vekst i importen må imidlertid ses

på bakgrunn av det lave nivået for importen i mesteparten av 1967.

Frankrike var det like for streikene satte innimai

en tendens til sterkere produksjonsvekst enn det var regnet med ved begynnel-

sen av året. Fra desember 1967 til mars 1968 steg således industriproduk-

sionsindeksen (ekskl. bygg) med 3,5 prosent. Det svarer til en årsvekst på

hele 14 prosent. Utsiktene var særlig gode for veksten i produksjonen av

konsumvarer for hjemmemarkedet og industriprodukter for eksport, men også

produksjonen av investeringsvarer for hjemmemarkedet (ekskl. transportmidler)

viste øking. Hva streikene vil komme til å bety for fransk økonomi, er det

ennå for tidlig å bedømme, men en ma regne med et betydelig produksjonstap

i mai og juni. Dersom streikene nå er over, slik at arbeidslivet igjen blir

normalisert, vil et sterkt okt lønnsnivå og en forkortelse av arbeidstiden

kunne skape en press-situasjon for næringslivet i annet halvår 1968.

Det var en tendens til bedring av arbeidsløshetssituasjonen i april.

Mens tallet på arbeidsløse i hele 1. kvartal 1968 lå på omkring 40 prosent

over nivået i 1. kvartal 1967, var tallet sunket til vel 30 prosent i april.

Eksportøkingen var sterk også i april, men likevel noe svakere enn

1. kvartal. I forhold til april 1967 steg eksporten i april i år med vel

10 prosent. Den tilsvarende vekst i I. kvartal 1968 var over 15 prosent.

Mens importøkingen i 1. kvartal 1968 var om lag 5 prosent i forhold til

I. kvartal 1967, steg importen med nesten 13 prosent i april 1968 sammen-

liknet med april 1967.

I Italia er det fortsatt sterk økonomisk vekst, og det ventes

ingen endringer i veksttempoet med det første. I 1. kvartal 1968 lå industri

produksjonsindeksen 4,6 prosent over niviet i 1. kvartal 1967. Det er stort
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sett jamn framgang for de fleste industrier og ordretilgangen er god, særlig

for maskinindustrien. Også byggevirksomheten, som lenge har ligget tilbake,

viser nå framgang.

I. kvartal 1968 økte vareeksporten meget sterkt. Regnet som års-

rate steg eksporten i I. kvartal 1968 med nærmere 12 prosent. Vareimporten

økte derimot ikke særlig meget. Eksportoverskottet kom derfor opp i 32

arder lire i 1. kvartal 1968, mot et importoverskott på 161 milliarder lire

i I. kvartal 1967.

I Sverige har produksjonsveksten lenge weft forholdsvis

svak, men det er nå tegn til at veksttempoet tar seg noe opp. Industriproduk-

sjonen steg i mars for annen maned på rad. Den sesongjusterte produksjons-

indeksen (for bergverk og industri, 1959=100) kom opp i 177 poeng mot 172

i januar og 174 i februar. Fra august/september i fjor til februar/mars i år

var det en (acing i industriproduksjonen på 3,2 prosent, dvs. 6,4 prosent på

årsbasis. Oppgangen i industriproduksjonen i de siste måneder skyldes særlig

en sterk vekst i bergverksproduksjonen og i produksjonen av kjemiske produkter.

Innenfor de fleste andre industrier har det bare vært svak framgang eller

nærmest stagnasjon i produksjonen.

Ordretilgangen i industrien har i 1. kvartal 1968 utviklet seg

gunstigere enn det var ventet i begynnelsen av året. Både fra hjemmemarkedet

og fra utlandet har det vært oppgang i bestillingene. En medvirkende årsak

til bedringen i ordresituasjonen fra hjemmemarkedet er de tiltak staten har

satt i verk ved frigiving av tidligere båndlagte investeringsfond. Under-

skottet på statsbudsjettet for 1967-68 ventes å bli rekordhøyt, 3,3

arder sv. kroner. Da budsjettet ble framlagt i fjor, var det regnet med et

underskott på bare 1,1 milliarder sv. kroner. I mai ble det derfor foretatt

en oppjustering av produksjonstallene for 1968 i forhold til de tall en regnet

med i begynnelsen av året. Bruttonasjonalproduktet ventes  nå å øke i 1968

med vel L. prosent, mens anslaget var vel 3 prosent i januar. Oppjusteringen

skyldes også forventninger om en sterk produksjonsøking for lager i 1968.

Det var noe tilbakegang i vareeksporten i april. Samlet vareeksport

i perioden januar-april 1968 økte med 6 prosent i forhold til samme tidsrom

året i forveien. I samme tidsrom steg vareimporten med 8 prosent.

I Sambandsstatene er den økonomiske aktivitet fort-

satt meget høy og arbeidsløsheten lav etter amerikanske forhold. Men pres-

set på prisene er sterkt. Stigningen i konsumprisindeksen hittil i år svarer

til 3,6 prosent på årsbasis. Det ser ikke ut til at etterspørsels- og pris-

presset skal avta med det første. De undersøkelser om konsumentenes forbruks-

planer som ble foretatt i april og offentliggjort i mai, tyder på at de



planlagte konsumkjøp vil stige sterkt utover i annet halvår 1968. Ennå er

det ikke endelig avgjort hva skatteøkingen og reduksjonen av de offentlige

utgifter skal bli. Det er sannsynlig at det endelige vedtak vil ha en viss

dempende effekt på den videre veksten i etterspørselen.

Industriproduksjonen stiger fortsatt sterkt. Fra september/oktober

i fjor til mars/april i år steg den sesongjusterte industriproduksjonsindeksen

med 4 prosent. Dette tilsvarer en øking på 8 prosent over året. Ordre-

situasjonen er meget god. Sesongjustert steg ordretilgangen til industrien

under ett med hele 3,6 prosent fra februar til mars, og beholdningene av

ordrer er store.

På arbeidsmarkedet er sysselsettingen fortsatt meget høy, og i april

har det vart en ytterligere nedgang i arbeidsløsheten siden februar og mars.

Sesongjustert var arbeidsløshetsprosenten i april bare 3,5, det samme som i

januar. Det er det laveste prosenttall for noen maned helt siden Korea

krigen.

Byggevirksomheten la på et forholdsvis lavt nivå i store deler av

1967 og i de første måneder av 1968. I april tok imidlertid, etter sesong

justerte oppgaver, tallet på bygg satt i gang seg sterkt opp. Dette kan

være et mer tilfeldig utslag, men myndighetene regner med fortsatt stor igang-

setting av bygg i resten av året.

De private disponible inntekter steg sterkt i de fire første måneder

av året. Etter sesongjusterte oppgaver var det en øking på omkring 3 prosent

i de private disponible inntekter fra januar til april. Arlig svarer dette

til en inntektsøking på 12 prosent.

Eksportoverskottet i Sambandsstatene er fortsatt for lavt i forhold

til de mål regjeringen stilte opp for betalingsbalansens utvikling i slutten

av 1967. I de fire første måneder av 1968 var det et samlet eksportoverskott

på i 431 millioner, mot i 1500 millioner i samme tidsrom i fjor. Vare-

eksporten har stort sett vist en bra utvikling i 1968 (den nådde rekordnivået

% 2 888 millioner i april), men vareimporten har økt enda sterkere. Dette

skyldes ikke minst uvanlig høy import av kopper og stål. Sambandsstatene har

lenge hatt gående en streik i kopperindustrien. Den er nå avsluttet, og det

ventes derfor at kopperimporten vil gå sterkt tilbake. En ny avtale mellom

regjeringen og stålprodusentene om prisene på stål ventes avsluttet med det

første, og da vil trolig også importen av stål gå betraktelig tilbake.



Norge er det fortsatt sterk økonomisk aktivitet og stramt

arbeidsmarked, men apriltallene synes g bekrefte at den underliggende tendens

til vekst i industriproduksjonen har vært svak etter årsskiftet. Til en viss

grad kan dette skyldes at veksten i den innenlandske etterspørsel har blitt

svakere, men den sterke konkurransen fra utlandet er trolig en viktig del av

forklaringen.

De store lønns- og inntektsoppgjør er nå over, men noen eksakte bereg-

ninger over konsekvensene for utviklingen i den innenlandske etterspørsel er

vanskelig å foreta. Det er imidlertid klart at tilleggene vil bidra til å

stimulere konsumetterspørselen ut resten av året og videre inn i 1969. Den

umiddelbare direkte virkningen av de nye lønnsavtalene skulle etter de bereg-

finger Lønns- og prisdepartementet har foretatt, fore til en lønnsøking på

mellom 400 og 500 millioner kroner I. 1968. Etter 1. januar 1969 skulle den

årlige lønnsøking utgjøre mellom 700 og 800 millioner kroner . Disse

beregninger omfatter ikke lønnsglidningen som i de siste drene har vært av

samme størrelsesorden som den tariffbestemte lønnsøkingen. Det store spørsmål

i tiden framover vil være hvordan norsk næringsliv klarer g tilpasse produk-

sjonen til den økte etterspørsel samtidig som kostnadene stiger og konkur-

ransen fra utlandet er sterk. Hittil i år har det vært en tendens til at en

større del av forbruket av konsum- og investeringsvarer har blitt dekket ved

import. En usikker faktor for produksjonsutviklingen er ellers arbeidstids-

forkortelsen som vil bli satt i verk fra 1. juli i år.

Den sesongjusterte produksjonsindeks for bergverksdrift, industri og

kraftforsyning var uforandret i mars og april, 142. I januar la indeksen på

143, og i februar var det en forbigående topp på 147. Det var litt tilbake-

gang i produksjonen i bergverksdrift fra mars til april, mens industriproduk-

sjonen var uforandret i de to måneder. Fra september/oktober i fjor til

mars/april i år har det vært en stigning i industriproduksjonen som på års-

basis tilsvarer bare 2,8 prosent. Fra mars til april var det uforandret

produksjon av konsumvarer, noe nedgang for eksportvarer og sterkere nedgang

for investeringsvarer (-3 prosent). Fra september/oktober i fjor til mars/

april i år økte produksjonen, etter sesongjusterte oppgaver, med 4 prosent

for eksport og med 1,6 prosent for konsum. For investeringsvarer var det i

samme tidsrom en nedgang i produksjonen på 0,7 prosent.

Ved utgangen av april var det I prosent flere sysselsatte lønnstakere

her i landet enn på samme tidspunkt i fjor. Størsteparten av økingen falt på

de tjenesteytende næringer. I forhold til i fjor var det en nedgang i april

i sysselsettingen innenfor anleggsvirksomhet på 7,8 prosent og for byggevirk-

somhet på 0,2 prosent. Innenfor industrien var nedgangen i samme tidsrom 0,5

prosent.

6



Igangsetting av nye bygg er fortsatt påvirket av de store tall for

igangsetting av boligbygg like for årsskiftet i forbindelse med innføringen

av den nye avgiftsordningen fra 1. januar i år I forhold til april i fjor

var det for alle bygg under ett en nedgang i igangsetting på 36,5 prosept

april 1968. For hele perioden desember-april ble det imidlertid satt i gang

prosent mer enn i samme tidsrom ett år tidligere. Det var i denne perioden

en øking i igangsettingen for boligbygg på am lag 9 prosent, for tindervis-

ningsbygg på nesten 5 prosent, mens det var en nedgang for kontorbygg, forret-

ningsbygg og verksteder på vel 10 prosent sammenliknet med tilsvarende

periode året for. Det samlede byggeareal under arbeid var ved utgangen av

april 1968 bare 2,8 prosent større enn ved utgangen av april 1967. Den lave

vekst i denne perioden skyldes i første rekke en nedgang i bygg under arbeid

for kontorer, forretninger og verksteder på 8,5 prosent. For boligbygg var

det en (Acing i bygg under arbeid på 5,4 prosent og for undervisningsbygg en

øking på 4,1 prosent.

Lagerutviklingen totalt sett har vist en svakt synkende tendens det

siste halve året fram til slutten av 1. kvartal 1968. Industribedriftenes

lager av egne produkter og råstoffer lå ved slutten av mars 1968 på samme

nivi som ved det tilsvarende tidspunkt gret i forveien, mens engrosbedriftenes

lagre i samme tidsrom har gått tilbake med nesten 14 prosent. Det var bare

ubetydelig mer av norskproduserte varer for innenlandsk forbruk på lager ved

slutten av mars i år enn ett år tidligere. Beholdningen av norskproduserte

varer for eksport ved slutten av mars 1968 var imidlertid nesten 9 prosent

lavere enn på samme tid i fjor. Det ser således ut til at den forholdsvis

sterke vareeksport som en har hatt i 1. kvartal 1968, har fort til en betyde-

lig reduksjon av lagerbeholdningene. Den store omsetningen av varer fra

utlandet i 1. kvartal i år har fort til at lagrene også av importerte varer

ved utgangen av mars 1968 var om lag 5 prosent lavere enn ved utgangen av mars

1967.

Stigningen i konsumetterspørselen synes  å ha vært noe svakere i mars

og april enn i de nærmest foregående måneder. Volumet av detaljomsetningen

(detaljomsetningsverdien deflatert med konsumprisindeksen) for de to måneder

under ett var vel 1 pst. storre i 1968 enn i mars/april 1967. Gjennom de

tre første kvartaler av 1967 var det en betydelig øking i det private konsu-

met, men siden 4. kvartal i fjor har økingen vært svak regnet i volum.

Utførselen har vist sterk stigning i de 5 første måneder av året.

alt var det en øking i utførselen (uten skip), etter foreløpige oppgaver,

på nesten 9 prosent sammenliknet med tilsvarende periode i fjor. For de

enkelte varegrupper har en nå oppgaver for perioden januar-april, og disse

viser at industrieksporten har steget sterkt. For gruppen "diverse bearbeidde
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industriprodukter" var det en øking i denne perioden i forhold til samme

periode ett år i forveien på hele 12 prosent, og for gruppen "forskjellige

ferdigvarer for konsum" var det en stigning på 5 prosent. I samme tidsrom

steg eksporten av kjemiske produkter med over 11 prosent og eksporten av

råvarer unntatt brensel med nesten 18 prosent. Utførselen av skip var vel

37 prosent større i perioden januar-april 1968 enn i perioden januar-april

1967.

Innførselen har i de fem første måneder av året steget svakere enn

utførselen. I alt var det en øking i. vareimporten (ekskl. skip), etter

foreløpige tall, på 5,4 prosent i perioden januar-mai 1968 i forhold til

samme periode i fjor. Men importen av varer som konkurrerer med norske

industrivarer, særlig konsumvarer, har vært stor. Importen av forskjellige

ferdigvarer for konsum økte således i perioden januar-april 1968 i forhold

til samme periode i 1967 med 15 prosent. I samme tidsrom steg importen av

kjemiske produkter med 15 prosent. Importen av skip de fire første måneder

av 1968 var bare om lag to tredjedeler av importen i samme tidsrom i 1967.

Etter de foreløpige oppstillinger over utenriksregnskapet for januar-

april 1968 var det et overskott på driftsregnskapet på 140 millioner kr.

samme periode i fjor var det et underskott på hele 1 065 millioner kr.

Denne utviklingen skyldes en sterk coking i utførselen av skip i perioden

januar-april 1968 sammenliknet med samme periode i fjor samtidig som

importen av skip i samme tidsrom har gått sterkt tilbake. Men også skipsfart-

ens nettovalutafrakter var betydelig større enn i de fire første måneder

fjor. Regnet uten eksport og import av skip og uten nettovalutafrakter av

skip i utenriksfart var det derfor i perioden januar-april 1968 et drifts-

underskott som var bare 67 millioner kr. mindre enn i samme periode i fjor.

Ved utgangen av april 1968 var de totale gull- og valutabeholdninger på

7 952 millioner kr. Dette er en oppgang på 467 millioner kr. siden utgangen

av 1967.
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Konsumprisindeksen pr. 15. mai 1968 (1959 = 100) 

(Forrige månedsmelding ble offentliggjort i SU nr. 20, 1968)	 .

Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks pr. 15. mai 1968 falt 0,4

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

Indekstallet for gruppen matvarer trakk totalindeksen ned med 0,44

poeng, bl.a. på grunn av redusert pris på meierismør.

Gruppen klær og skotøy trakk indeksen opp med 0,03 poeng og alkohol-

holdige drikkevarer med 0,01 poeng.

Indekstall 1959 = 100

April	 Mai	 April	 Mai
1967 	 1967 	 1968 	 1968

Matvarer 00000000041000.1000.4100.0000.0 	 129 	 130 	 136 	 135

Alkoholholdige drikkevarer ..........	 135 	 135 	 137 	 138

Tobakk .•...•..00......•••••••..•.... 	 133 	 133 	 133 	 133

Bolig, lys og brensel •••••••..f...•. 	 129 	 129 	 134 	 134

Klær og skotøy 	 125 	 125 	 128 	 128

Andre utgifter ••••••••••••••.....••• 	 135 	 135 	 140 	 140

Total 	 ...... • ................ 	 130.1+ 	130 7 	l359 	135 5



19681967
Mai

Låntakere
Januar-mai Mai	 Januar-mai

A. Emisjoner i alt 000000.00000.00. 326922314 1 183

Kommunekasser 0.00......06000000

Kommuneforetak 142•• • •• ••• 00000.000

Private foretak ......00000000.0

C. Emisjoner i utenlandsk valuta 	 142 	 328
	

175

	72
	

72

	249
	

103

7

Kommuneforetak ................. 	 15	 15

Private foretak ................ 	 15 	 25 	 47

B. Emisjoner i norske kroner ......	 172	 594	 326	 1 008
1)

	Statskassen 00.00.0000.0000.00.0 	 159	 311	 283	 607

	

Kommunekasser ..................	 -	 6	 -	 -

	

Kredittforeninger o.l. 000000000 	 13	 247	 18	 319

	Herav realkredittforeninger..	 -	 -	 9	 71

Statsforetak

	

-	 -	 -	 20...................

Emisioner av ihendehaveroblizasioner i mai 1968

(Forrige månedsmelding ble offentliggjort i SU nr. 20, 1968)

Ifølge Statistisk Sentralbyrås kredittmarkedstatistikk ble det i mai

1968 emittert ihendehaverobligasjoner for i alt 326 mill.kr0 i norske kroner.

Av de emitterte statsobligasjoner overtok Folketrygden for 250 mill.kr.

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

sparebanker for vel 1 mill.kr. (4 3/4 % og 5 % 1968) og andre for vel 6 mill.

kr. (4 1/4 % og 5 % 1968). Dessuten ble det solgt premieobligasjoner for 22

mill.kr.

Emitterte ihendehaverobligasjoner i mai. Mill.kr.

1) I mars og april ble det solgt premieobligasjoner for henholdsvis 14 og 44
mill.kr. som ikke var tatt med i emisjonsstatistikken for disse to måneder.



12
19

121

1 154

477
279
398

29

128

48

12
21

121

1 217

486
323
408

28

132

46

1 600

19

1 581

1 661

19

1 642

78

986

214
31
41

700

200

106

40

1 410

80

1 049

225
34
43

747

195

109

44

1 477

85

1 098

235
27
48

788

176

174

48

1 581

87

1 098

198
34
44

822

142

267

48

1 642

Private finansieringsselskaper. Kvartalsbalanse pr. 31/3 1968

(Forrige melding ble offentliggjort i SU nr. 21, 1968)

Private finansieringsselskaper1)
. Mill.kr.

Balanseposter

Aktiva

31.des. 31.mars 31.des. 31.mars
1966	 1967	 1967	 1968

I. Bankinnskott •••—••••••—•......••••

1. Postgiro .........................
2. Forretningsbanker ................
3. Sparebanker ......................

42
	

42	 87	 81

	

1	 1	 1
18	 26	 65	 62

	

1	 1	 1

	

4. Utenlandske banker ...............	 23	 14	 20	 17

	II. Ihendehaverobligasjoner .............	 41	 38	 33	 36

	

6	 4	 1
2. Kredittforeninger o.l. ...........	 2	 2	 2	 2
3. Statsforetak .tatsforetak .....................

1 . Statskassen 0.....00.000000000.000

4. Andre norske .....................	 4	 3
5. Utenlandske ......................	 29	 28

III. Aksjer ..............................	 113	 117

IV. Utlån for en bloc-avskrivninger .....	 1 082	 1 150

	I. Pantobligasjonslån .000.0000.0.0.0 	 385	 397
2. Gjeldsbrevlån ....................	 343	 382
3. Andre Utlån 0.0004reectoo.....,..... 	 354	 371

V. Andre fordringer ....................	 19	 16

VI. Realkapital .........................	 109	 109

VII. Andre aktiva	 19	 20

Aktiva i alt for avskrivning .............	 1 425	 1 492

- En bloc-avskrivning	 15	 15

Aktiva i alt etter avskrivning ...........	 1 410	 1 477

Passiva

I. Aksjekapital .0.001DO.00.0000000......

II. Innenlandske Ian 4000...0.000004.0.00.0

1. Forretningsbanker ....000000000.00
2. Sparebanker ...000.0.0000,0000....
3. Forsikringsselskaper .............
4. Andre ............................

III.Lan i utlandet ......................

IV. Annen gjeld .........................

V. Fond og udisponert overskott ........

Passiva i alt	 ... • .. • .. • • • . • . 0 	 • • 0

1) Foreløpige tall.



1 922
642

2 570	 100
847

1 024
333

1 446
48430

1 357	 1 9301303 4172 564

107 988	 1 610
37	 281	 397

Januar-mai
• • • • • •

2 650 3 420 144 1269 2 007

Drept
Drept eller
skadd i alt

Traf ikantgruppe
Alvorlig Lettere
skadd	 skadd

161
163

78
46

19
78

3

Bilførere ••••••••••••••••..•.........•
Bilpassasjerer ••••••••••••••000•00••0•
Motorsykkel- ogscooterforere .........
Mopedførere • ••• 0••••••••••••••0•••••••

Passasjerer på motorsykkel, scooter og
moped

Sykkelforere esoososooseieceetessooseegoe

Sykkelpassasjerer .........0...........

7
8
4
2

6
1

9

52
64
36
16

4
33

1

73
2

102
91
38
28

15
39

1

82
1

39728137715•• • •000•0•0••• • 0• • •••• 0 0•000 • ••••I alt

1967: Januar-april
Mai •••••••••••.•••••••

Januar-mai • • • • • • • • • • • •

1968: Januar-mai
3)

Mai •••••••••••••••••••

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

Tabell 2. Personer drept eller skadd i mai 1968, etter trafikantgruppe

Akende (på kjelke, spark eller ski) 0..
Fotgjengere otooeogeolooe.....000000.44,.. 	 164
Andre	 3

2 072
578

2 705
715

Veitrafikkulykker med personskade i mai 1968 

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

(Forrige melding ble offentliggjort i SU nr. 21, 1968)

Tabell 1. Tallet på ulykker og drepte og skadde personer

Ulykker med
personskade

Personer dre t eller skadd

I alt	 Drept
1
) 

Alvorlig Lettere
skadd2) skadd



7
2

2

1
2

2
2

6
14

1
512
231

1
21

Tabell 3. Personer drept i januar-mai 1968, etter trafikantgruppe og alders-
gruppe

I alt
Under 8 •14 15-19 20-24 25-44 45-64 65 år
8 ar 	 år 	 år 	 år 	 år 	 år 	 over

	Bilførere ...............	 30
	

1	 6	 12
	

9
	

2
	Bilpassasjerer ..........	 25	 2	 1

	
1	 8	 8
	

1
Motorsykkel- og scooter-

	førere 00000000000000 00 	 4
	

3

	

Mopedførere .............	 6
	

1
	

2	 3
Passasjerer på motorsyk-

kel, scooter og moped..	 1
Sykkelførere ...........	 11
Sykkelpassasjercr —0—.0 	 2
Akende (på kjelke, spark

eller ski) .......
Fotgjengere 00000Q0000009
Andre •••••••••*•••• •• 110 •

11
47

7

I alt ••• •• 0
	 .. 144

	
22
	

16
	

17
	

26
	

24
	

30

Tabell 4. Personer drept eller skadd i mai 1968, etter fylke

Fylke
Ulykker med Herav
personskade døds-

i alt	 ulykker

Personer dre t eller skadd
Alvorlig Lettere

alt Drept skadd	 skadd

34
53

116
21
14
32
52
18
12
17
51
19
13

5
29
44

7
27
11

3

Østfold
Akershus . ......,........
Oslo 00000 410* , 000040.410000

Hedmark ...••—••.
Oppland ..
Buskerud . 00 000•00000• ••

Vestfold • . • 0 • 0 • • • • • 0 0 • •

Telemark .••.......•.• 411• •

Aust-Agder	 — • . • . . • •
Vest -Agder ••••••••••••

Rogaland	 . • 00 00 •• •• • • .
Hordaland .... ...........
Bergen ...........
Sogn og Fjordane ........
More og Romsdal .........
Sør-Trøndelag ..........
Nord-Trøndelag 000•00000
Nordland ...... • • .. . ••••

Troms 0000.0000 00.00000.0
Finnmark ...... 0 0 0 • • ••• • •

4	 42
5	 77
2	 137
3	 24
2	 14
4	 45
1	 61
2	 23

18
19

6	 58
1	 26

14
6

39
3	 51

7
1	 33
1	 15
1	 6

5	 12
5	 29
2	 42
3	 9
2	 4
4	 20
1	 28
2	 8

7
5

6	 26
1	 11

6
2

21
3	 26

5
1	 13
1	 3
1	 4

25
43
93
12

8
21
32
13
11
14
26
14

8
4

18
22

2
19
11

1

I alt	 11•0 •••• 0
	 578
	

36
	

715
	

37
	

281
	

397



Tilltag  til de internasionale månedstabeller i Stat istisk månedshefte nr.5 11968

Tallene er mottatt i tiden 12/6 - 18/6 1968 og er foreløpige. De vil

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

mere forklaringer til tallene og alle korreksjoner av eldre tall.

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

Danmark (tabell 79)

Konsumprisindeks e000.000000000000•00 Kol. H
	

April	 137	 (135)

Storbritannia (tabell 81)

Produksjon:
b . Stålproduksjon .............. tt

	
C.b	 Mars
	

1985	 (1939)
April
	

2093
Reuter's ravarein(loks, uketall
	

10/6-14/6
	

105	 (105)

Vest-Tyskland (tabell 83)

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

b. Stålproduksjon *00 000000000OO
Volum av utenrikshandelen:

a. Innførsel ,....... 000 0•06 0000

b. Utførsel ......... 000 0000 ••*0

Bytteforhold ............. 000 •000 ••••
Konsumprisindeks .........

Mai	 264,7	 (330,9)

C.b Mars
	

3576	 (3280)

F. a April	 147	 (148)
F. b April	 158	 (170)
G
	

April	 97	 (99)
Mai	 113	 (113)

It

It

tt

VI

7?0e0 0 •00••••

(tabell 85)Sambandsstatene

Produksjon:
b. Stålproduksjon •0000 0 000•••••

Detaljomsetning .....................
Moody's råvareindeks, uketall

Dab	 April	 11,3	 (11,5)
E	 Mai	 27,9	 (27,6)

10/6-14/6 	 99 	 (99)

It

t?


	Forside/Innhold

