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Konjunkturtendensene i november 1969

(Forrige konjunkturoversikt ble gitt i SU nr. 42, 1969)

Siden forrige konjunkturoversikt i oktober er det ikke kommet opp-

lysninger som gir grunnlag for a endre den generelle bedømmelse av konjunktur-

tendensene verken i Vest-Europa eller i Sambandsstatene. I Vest-Tyskland,

Italia og Sverige fortsetter den sterke høykonjunkturen, og det samme gjelder

de fleste mindre land i Vest-Europa. I Frankrike ser det ut til at stigningen

i den innenlandske etterspørsel i det siste er blitt dempet noe gjennom de

tilstrammingstiltak myndighetene har satt i verk, og i Storbritannia er

veksten i den innenlandske etterspørsel fortsatt svak. I Sambandsstatene er

det ikke kommet nye tegn på en ytterligere svekkelse av konjunkturtendensene

i løpet av siste maned.

Både innenfor OECD og blant private konjunkturinstitutter i Vest-

Europa synes den alminnelige vurdering nå g være at produksjonsveksten i 1970

vil bli en god del svakere enn i 1969. I de nærmeste måneder framover vil

dette i første rekke være en følge av den høye kapasitetsutnyttingen i nærings-

livet som ikke tillater fortsatt produksjonsøking i samme tempo som hittil.

På noe lengre sikt regnes det med at også svakere vekst i etterspørselen

vil gjøre seg gjeldende som folge av de tilstrammingstiltak som er gjennomført

i flere land. Unntak fra denne hovedregel vil en trolig finne i enkelte land

som er viktige for norsk vareeksport. Blant dem er Storbritannia, som neppe

vil få svakere vekst i 1970 enn i 1969 og Sverige, der produksjonsveksten

neste år bare ventes g bli ubetydelig svakere enn den har vært i gr. Heller

ikke i Italia skulle det være noen grunn til a vente avtakende veksttakt i

1970.

I Storbritannia tyder foreløpige tall for 2. kvartal

i år på at volumet av bruttonasjonalproduktet (sesongjustert) gikk litt ned

i forhold til 1. kvartal. For industriproduksjonen var det en stigning på

knapt 1 prosent. Oppgaver over industriproduksjonen for august viser imidler-

tid at den sesongjusterte produksjonsindeks nå har ligget uforandret i tre

måneder på rad. Arbeidsløsheten gikk derimot ned både i september og oktober.

Produksjonsutsiktene i Storbritannia er i øyeblikket noe vanskelige å

bedømme. På den ene side ser bedriftene ut til å vurdere utsiktene noe mer



optimistisk enn tidligere, men det er på den annen side lite i tallene for

produksjons- og ordreutvikling som gir grunnlag for g vente okt veksttempo

med det -forste. De fleste anslag gar ut på at volumet av bruttonasjonalprosuk-

tet vil øke med 2,5 - 3 prosent fra 1969 til 1970. Hvis veksten L eksporten

skulle bli noe svakere enn antatt, kan imidlertid disse anslag lett vise seg

g være for optimistiske. Det ser nemlig ut til at tilstamningen av den øko-

nomiske politikk har virket til å dempe veksten i den innenlandske etter-

sporsel sterkt. Volumet av detaljomsetningen tok seg litt opp fra juli til

august, men etter foreløpige oppgaver økte volumet av det private konsumet

lite (maksimalt med 0,5 prosent) fra 2. til 3. kvartal i Ir. Industriens

investeringer er nå økende (+ 10 prosent som årlig rate), men boligbyggingen

er meget svak og veksten i de offentlige kjøp av varer og tjenester helt

ubetydelig.

Utenriksokonomien utvikler seg imidlertid fortsatt tilfredsstillende.

De sesongjusterte tall for vareeksporten i september og oktober la litt lavere

enn i august, men godt over nivået i juni og juli. Ordretilgangen fra ut-

landet til jern- og metallindustrien i juli var betydelig lavere enn i de

foregående måneder, men her må en regne med til dels store tilfeldige varia-

sjoner fra måned til måned. Verdien av vareimporten i september li omtrent på

samme nivå som i de foregående måneder, men steg litt i oktober. I 3. kvartal

i år utgjorde overskottet på driftsregnskapet med utlandet om lag 40 mill. i

pr. måned eller rundt 500 mill i på årsbasis. Vareeksportoverskottet i oktober

var litt lavere enn i de foregående måneder. Valutareservene økte i oktober med

20 mill. i til I 034 mill. i ved utgangen av måneden.

I Vest-Tyskland er det forelopig ingen tegn til at

ettersporselspresset har avtatt. Rundspørringer blant industribedriftene

viser at investeringsplanene for 1969 på nytt er blitt justert oppover, og

plantall for 1970 tyder på en fortsatt sterk øking i investeringsaktiviteten.

Ordrebeholdningene, særlig i investeringsvareindustrien, er nå så store at

det for en god tid framover mer vil være produksjonskapasiteten enn etter-

sporselen som blir bestemmende for produksjonsveksten. Den sterke stigningen

i lønnsinntektene som kan ventes i de nærmeste måneder, vil gi grunnlag for en

fortsatt sterk stigning i konsumetterspørselen. På den annen side ma lønns

økningen og oppskrivningen av den tyske mark ha svekket næringslivets inter-

nasjonale konkurranseevne.

Tall for september viser at industriproduksjonen da var 8,8 prosent

storre enn i samme maned i fjor. Dette var noe svakere stigning over året

enn i de to foregående måneder, og de sesongjusterte tall tyder på at den

høye kapasitetsutnyttingen i industrien ni bremser noe på veksttakten.



Arbeidsmarkedet i september og oktober var omtrent like stramt som i

juli og august. Arbeidsloshetstallet på rundt 100 000 svarte til 0,5 prosent

av den samlede arbeidsstyrke, og for hver arbeidsløs var det om lag 8 ledige

plasser.

Ordretilgangen i industrien så sent soin i september var fortsatt like

sterk som for, og alt i alt betydelig storre enn leveringene, slik at ordre-

reservene økte. For industrien, under ett, var ordretilgangen i september

22 prosent større enn i samme maned gret for. Ordretilgangen fra utlandet li

29 prosent over fjorårsnivået, mens det tilsvarende tallet for innlandsbe-

stillingene var 20 prosent. Som tidligere, var det investeringsvareindustrien

som viste størst øking i ordretilgangen - +33 prosent i forhold til september

i fjor. Det tilsvarende stigningstall i juli og august var 35 prosent.

Veksten i konsumetterspørselen har etter alt å dome tiltatt i løpet

av 3. kvartal. I september var verdien av detaljomsetningen 13,4 prosent

større enn i september i fjor, svarende til en volumøking over året på 10

prosent. For 3. kvartal, sett under ett, var volumøkingen 8,3 prosent i for-

hold til samme kvartal i fjor. I 1. og 2. kvartal var volumet av detaljom-

setningen henholdsvis 8,4 og 7,1 prosent større enn i de samme perioder i 1968.

løpet av høstmånedene har Vest-Tyskland opplevd litt av en lønns-

eksplosjon. I mange bedrifter og bransjer er de tariffbestemte lønninger

justert oppover for utløpet av gjeldende tariffavtaler, og de opplysninger som

foreligger tyder på at også lønnsglidningen har blitt sterkere. I september

lg den gjennomsnittlige tariffbestemte timelønn i industrien 8,6 prosent over

nivået ett år tidligere. De tilsvarende stigningstall i 1. halvår varierte

mellom 5 og 6 prosent. Med den høye kapasitetsutnyttingen i industrien, og

med tilsvarende mindre muligheter for produktivitetsstigning, fører den sterke

lønnsstigningen til at arbeidskostnadene pr. produsert enhet nå presses opp.

Tallene for utenrikshandelen i september viste sterk stigning fra det

relativt lave nivået i august både for vareeksporten og vareimporten. Verdien

av vareeksporten var nærmere 20 prosent større enn i september i fjor og

importverdien hele 26 prosent større. Likevel ser det ut til at stignings-

takten i eksporten og importen i de siste 4-5 måneder har vært atskillig

svakere enn dette. Fra april til september steg verdien av vareeksporten

etter sesongjusterte oppgaver med rundt 10 prosent som årlig rate, mens den

tilsvarende stigning for vareimporten var 7-8 prosent.

Den 24. oktober ble tyske mark revaluert med 9,3 prosent (dollarpari-

teten ble endret fra 4.00 til 3.66 DM pr. US-dollar) samtidig som myndig-

hetene opphevet ordningen med en 4 prosent avgift på eksporten og en tilbake-

betaling av 4 prosent av importverdien. Sammen med den sterke stigningen i



lønnskostnadene vil revalueringen i noen grad bidra til a svekke den vest-

tyske konkurranseevne. Dette vil kunne motvirke de tendenser til etterspørsels-

press som for tiden gjør seg gjeldende og på noe lengre sikt fore til lang-

sommere lønns- og prisstigning. Også den utstrømming av kortsiktig utenlandsk

kapital som har funnet sted i tiden etter revalueringen, vil trekke i retning

av å redusere etterspørselspresset. For a motvirke en utilsiktet likviditets-

tilstramming, som følge av utstrømmingen, ble kravene til bankenes likvidi-

tetsreserver satt ned med 10 prosent i begynnelsen av november. Tiltaket er

beregnet å gi en øking på 2 milliarder DM i bankenes likvide reserver.

Frankrike har det ikke vært noen stigningiindustri-

produksjonen i løpet av sommermånedene, men rundspørringer viser at industri-

bedriftene fortsatt bedømmer utsiktene til produksjonsvekst som gode. Etter

sesongjusterte oppgaver la produksjonen i juli og august litt under nivået i

april-mai. Foreløpige oppgaver kan tyde på at det har vært en viss svikt

også i september. Den viktigste årsak til denne utvikling er antakelig

situasjonen på arbeidsmarkedet og det høye nivået som kapasitetsutnytti,ngen lig-

ger på, men det meldes også om noe svakere etterspørsel på flere omrader.

Ordresituasjonen regnes fortsatt som god, men det har funnet sted en viss ned-

gang i ordrebeholdningene.

Det fores for tiden en stram kredittpolitikk i Frankrike, og ut over i

1970 vil også tilstramningen av finanspolitikken komme til g gjøre seg sterkt

gjeldende. Myndighetene vil ut året legge hovedvekten på bremsetiltak med

sikte på g redusere underskottet i utenriksokonomien og prispresset, men synes

av hensyn til investeringene A være forberedt på visse lempninger i kreditt-

tilstramningen'om ikke så lenge. Målsettingen for 1970 er a få til en sterk

øking i eksporten og en demping av importstigningen, samtidig som en tar

sikte på en normal øking i investeringene på 5-6 prosent. Devalueringen av

franc og revalueringen av tyske mark ma ventes å bedre fransk næringslivs re-

lative konkurranseevne betydelig i 1970. Den høye kapasitetsutnyttingen en nå

gjennomgående har i næringslivet, skulle også bidra til a underbygge etter-

spørselen etter .investeringsvarer i 1970. Faren er at den stramme kreditt-

politikken skal bli opprettholdt for lenge, slik at investeringsaktiviteten av

den grunn blir for svak.

Både i september og oktober tyder de foreliggende opplysninger på at

utenlandsetterspørselen økte betydelig. Verdien av vareeksporten i september

og oktober var 26 prosent storre enn i de samme måneder året for, mens

importverdien oversteg fjorårsnivået F,Ied hele 34 prosent.



Stigningen i konsumprisene fortsatte i september. Sammenliknet med

september i fjor la konsumprisindeksen 6,1 prosent høyere. Det tilsvarende

stigningstall for månedene mai-juli var nærmere 6,5 prosent.

I Italia ser det ut til av veksteniindustriproduksjonen i

august og september har vært noe svakere enn tidligere i år. Produksjonsin-

deksen for august la 7,3 prosent over tallet for august i fjor, mens september-

tallet lå 2,5 prosent under fjorårsnivået. I perioden januar-juli i år var

industriproduksjonen 8,5 prosent storre enn i de tilsvarende måneder i 1968.

En vurdering av tallene for august og september er imidlertid vanskelig, særlig

fordi august er en utpreget feriemåned og fordi streiker i noen grad kan ha

påvirket tallet for september.

Arbeidsmarkedet i Italia er fortsatt rommelig og kapasitetsutnyttingen

i næringslivet gjennomgående lavere enn ellers i Fellesmarkedslandene. Den

sterke oppgangen i 1968 og 1969 har hittil vært dominert først og fremst av

stigningen i den utenlandske etterspørsel. Med den relativt ekspansive øko-

nomiske politikken som føres, skulle imidlertid stigningen i den innenlandske

etterspørsel bli sterk i slutten av 1969 og 1970. Særlig ma en vente at den

kraftige lønnsstigningen i det siste sammen med økte sosiale stønader vil

bidra til a øke komsumetterspørselen betydelig. Pris- og kostnadsstigningen

har imidlertid blitt merkbart sterkere i løpet av sommeren. I august lå

konsumprisindeksen 3,4 prosent høyere enn i samme maned i fjor. Fra 1969 til

1970 kan det ventes en stigning i den gjennomsnittlige timefortjeneste på godt

over 10 prosent, dvs. betydelig mer enn stigningen i produksjonen pr. timeverk.

Tall for august kan tyde på at veksttakten i vareeksporten har avtatt

noe, og dette er en utvikling som ventes a ville gjøre seg gjeldende også i

1970.

I Sverige er den økonomiske utvikling for tiden preget av en

høykonjunktur som ikke viser noen avgjørende tegn til a svekkes. Såvel eksport

som investeringer og privat konsum har okt betydelig sterkere i 1969 enn myndig-

hetene regnet med ved årsskiftet. En meget stor andel av bedriftene innenfor

industrien gir uttrykk for at det nå først og fremst er mangel på arbeidskraft

og produksjonskapasitet som begrenser produksjonsveksten.

Industriproduksjonen, som la unormalt høyt i juli, viste noe svakere

utvikling i august, men ser en de to måneder under ett, var industriens produk-

sjon 12 prosent storre enn i de samme to måneder i 1968. Det var særlig i

verkstedindustrien og i treforedlingsindustrien at produksjonen i sommer-

månedene la høyt over fjorårsnivået.
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Arbeidsmarkedet i oktober var like stramt som i de nærmest foregående

måneder. Tallet på registrerte arbeidsløse utgjorde 26 300 mot 34 100 i

oktober i fjor. Tallet på ledige plasser er nå om lag to og en halv gang så

stort som tallet på arbeidsløse. I høstmånedene i fjor var tallene på arbeids-

lose og ledige plasser om lag like store.

Ordretilgangen i verkstedsindustrien i månedene juli-august i år var

22 prosent større enn i samme periode i fjor. Den tilsvarende stigning over

året i 2. kvartal i år var 10 prosent. Ordrebeholdningene ved utgangen av

august var 17 prosent større enn for ett år siden, mens beholdningene la 14

prosent over fjorårsnivået ved utgangen av juni. Ordretilgangen fra utlandet

ser ut til å ha steget noe svakere i 3. kvartal enn tidligere, men jamt over

synes det A ha vært tendensene til lengre leveringstider og reduserte lager-

beholdninger av ferdigvarer som har preget utviklingen helt til det siste.

Også for årets siste kvartal venter industribedriftene okt ordretilgang, men

stigningstakten blir neppe like sterk som tidligere i gr.

Vareeksporten økte merkbart svakere i 3. kvartal enn i årets seks

første måneder. i 3. kvartal var verdien av vareeksporten 10 prosent og i

september bare 2 prosent større enn i de samme perioder året far. Den tilsvaren-

de stigning i I. halvår var 15,5 prosent. Vareimporten steg derimot betydelig

sterkere i september enn i de foregående m6neder. Sammenliknet med september

i fjor var stigningen 21 prosent, og vareimportoverskottet i september ble på

hele 352 mill.kr.

I Sverige føres nå en meget stram kredittpolitikk der plasserings-

plikt, strafferenter for Ian i Riksbanken og direkte utlånsbegrensning blir

anvendt overfor de private kredittinstitusioner. Den underliggende veksttendens

i investeringsettersporselen er imidlertid meget sterk, og til tross for til-

stramningen ventes industriens investeringer å øke med 10 prosent både i 1969

og 1970. For boliginvesteringene regnes med en svak nedgang i begge år.

Volumet av bruttonasjonalproduktet er beregnet å øke med 4,5 prosent i 1969

og med rundt 4 prosent i 1970.

I Sambandsstatene er det tydelig at veksteniproduk-

sjon og etterspørsel for tiden er meget svak. Men de opplysninger som er

kommet til siden forrige konjunkturrapport ble skrevet, gir ikke noe entydig

inntrykk av at situasjonen har forverret seg. De ulike konjunkturindikatorer

viser til dels motstridende tendenser, og det er for tidlig å slå fast at et

direkte tilbakeslag er under utvikling.	
og oktober	 og tredje

Industriproduksjonen viste nedgang i september/for annen/måned på rad.

Men nedgangen har ikke vært sterk -- bare ora lag l pst. iforhold til rekordnivået



i juli. Produksjonen i bygge- og anleggsvirksomhet som falt i august, tok seg

litt opp igjen i september.

Den forholdsvise sterke økingen i arbeidsløsheten fra august til

september synes ikke g ha vært tilfeldig. Den sesongjusterte arbeidsløshets

prosent som steg fra 3,5 i august til 4,0 i september, holdt seg på 3,9 prosent

i oktober. Men de siste opplysninger som foreligger, tyder pa at bedriftene

nå er langt mer varsomme med nyansettelser enn tidligere, samtidig som det på

flere områder forekommer en del oppsigelser av arbeidskraft. Den gjennomsnitt-

lige arbeidstid pr. uke som har holdt seg uforandret i mange måneder, gikk

ned i oktober, særlig i industrien.

Et av de svakeste punktene i konjunkturutviklingen i Sambandsstatene

synes A være konsumentettersporselen. Den sterke prisstigningen sammen med

forventninger om et konjunkturtilbakeslag har gjort konsumentene i utpreget

grad tilbakeholdne. Verdien av detaljomsetningen, sesongjustert, lå i september

på samme nivå som de tre foregående måneder og godt under nivået i april-mai.

Foreløpige tall for oktober tyder heller ikke på noen øking. Tar en prisut-

viklingen i betraktning, innebærer dette en volumnedgang ikke bare i forhold

til vårmånedene i gr, men også i forhold til nivået høsten 1968. Da de private

realinntektene til tross for den sterke presstyngden, har okt helt til det

siste, mg dette bety at konsumentenes kjøpetilbøyelighet har avtatt.

Blant de konjunkturindikatorer som peker framover, var det flere lyse

trekk i september. Indeksen for de såkalte ledende konjunkturindikatorer, som

gikk noe ned i august, tok seg godt opp igjen i september. Ordretilgangen i

industrien steg, etter sesongjusterte tall, forholdsvis sterkt i september

(+ 3,8 prosent) og oppveide godt og vel nedgangen i august	 1,8 prosent).

Særlig bemerkelsesverdig var den forholdsvis kraftige ordreøkingen for varige

varer (i- 5,6 prosent). Dette tyder på at investeringsetterspørselen fortsatt

er stigende. I samme retning peker den siste undersøkelsen (Mac Graw-Hill)

over bedriftenes investeringsplaner. I øyeblikket gar planene ut på en øking

av investeringene i fast kapital i 1970 på 8 prosent. Dette vitner om en

sterk underliggende tendens til investeringsoking, særlig tatt i betraktning

at undersøkelsen er gjennomfort flere måneder for årsskriftet.

Konjunkturutviklingen i Sambandsstatene synes nå a være inne i en

kritisk fase, og mye kan komme til a avhenge av den økonomiske politikken,

særlig penge- og kredittpolitikken, i månedene framover. For å dempe pris-

stigningen fører myndighetene en meget stram pengepolitikk. Men prisstigningen

er trolig i første rekke en folge av kostnadsutviklingen, og bare i liten grad
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påvirkelig av pengepolitiske tilstramningstiltak. Hvis den pengepolitiske

tilstramning fortsetter lenge - og det er lite som tyder på at myndighetene

vil endre denne politikken med det forste - kan den fore til svikt i investe-

ringsettersporselen og et direkte konjunkturtilbakeslag. Forst da vil det

trolig lykkes i avgjørende grad a dempe prisstigningen.

I Norge er veksteniden innenlandske etterspørsel nå meget

sterk, og stigningen i produksjon og sysselsetting forsetter. I visse deler

av industrien ser det ut til at den sterke kapasitetsutnyttingen nå bremser

noe på veksttakten, sammenliknet med hva den var under første fase av oppsvin-

get. Etterspørselen fra utlandet ligger fortsatt høyt, og markedsforholdene

for norske eksportvarer er jevnt over meget gode. Særlig gjelder dette for

produkter fra kjemisk industri, treforedlingsindustri og annen jern- og

metallindustri. Innenfor primær jern- og metallindustri avtok ordreinngangen

fra utlandet noe fra 2. til 3. kvartal i år, muligens tilfeldig.

Den sesongjusterte indeks for produksjonen i bergverksdrift, industri

og kraftforsyning steg med 0,7 prosent fra august til september, etter et

forholdsvis sterkt fall i august. Produksjonsindeksens variasjoner i de

typiske feriemånedene juli og august er som regel vanskelig å tolke, men ser

en tallene for 3. kvartal under ett, var det en stigning i den sesongjusterte

indeks på 1,7 prosent i forhold til 2. kvartal. Dette svarer til en årlig

stigningstakt på rundt 7 prosent. For industrien alene var den tilsvarende

stigningstakt i overkant av 10 prosent.

I kraftforsyning har produksjonen avtatt sterkt gjennom hele året.

Den sesongjusterte produksjonsindeks for kraftforsyning la i 3. kvartal i år

12 prosent lavere enn i siste del av fjoråret. Også innenfor den sterkt

kraftkrevende primære jern- og metallindustri ser det ut til at produksjons-

veksten har vært forholdsvis svak i løpet av de to siste kvartaler. Til de

industrigrupper som har hatt en sterk og Ubrutt stigning gjennom hele gret

hittil hører kjemisk industri, treforedlingsindustri, møbel- og innrednings-

industri og de fleste grupper innenfor den jern- og metallbearbeidende

industri.

Situasjonen på arbeidsmarkedet viser fortsatt de samme tendenser som

for. Sysselsettingen av lønnstakere stiger meget sterkt og arbeidsløsheten

er relativt lav. I hver av månedene juni-september var tallet på sysselsatte

lønnstakere rundt 25 000 (i- 2,1 prosent) større enn i de samme måneder året

for. Sysselsettingen øker særlig sterkt innenfor de tjenesteytende næringer,

men også i industri og i bygge- og anleggsvirksomhet er det sterk oppgang i



tallet på lønnstakere. Arbeidsløsheten både i september og oktober la litt

lavere enn ett gr tidligere. Likevel synes arbeidsmarkedet fortsatt a være

en god del mindre stramt enn under høykonjunkturen i 1966 og 1967.

De oppgaver som er kommet til i siste måned, synes a tyde på at

stigningstakten økte både for konsum- og investeringsetterspørselen i løpet

av høstmedene. Særlig var stigningen i konsumetterspørselen sterk.

Verdien av detaljomsetningen i september var 14,4 prosent større enn i

samme måned i fjor. Deflatert med konsumprisindeksen gir dette en volum-

øking over året på 10,8 prosent. For tredje kvartal under ett lå volumet av

detaljomsetningen 7,6 prosent over fjorårsnivået. Etter sesongjusterte opp-

gayer ser det ut til at volumet av detaljomsetningen økte med 3 prosent fra

2. til 3. kvartal i gr. Det var som tidligere omsetningen av biler og andre

varige forbruksvarer som økte sterkest.

De oppgaver som nå foreligger over ordretilgangen for 3. kvartal gir

et liknende bilde av utviklingen i investeringsetterspørselen. Tilgangen  på

innenlandske ordrer i annen jern- og metallindustri (utenom primær jern- og

metallindustri) var riktignok 14 prosent lavere enn i 3. kvartal i fjor. Men

her spiller den sterkt varierende ordreinngang ved skipsverftene inn. Holdes

skipsverft utenfor, var tilgangen på innlandsordrer i 3. kvartal i år hele

42 prosent større enn i samme periode i fjor. Også eksportordreinngangen

til annen jern- og metallindustri (utenom primær jern- og metallindustri)

viste en sterk øking sammenliknet med 3. kvartal i fjor når skipsverft hol-

des utenfor (+ 25 prosent). Den samlede ordrereserve i annen jern- og metall-

industri var ved utgangen av 3. kvartal i år 56 prosent større enn på samme

tid i fjor. I primal-, jern- og metallindustri, der eksportordrene dominerer,

gikk ordretilgangen og ordrereservene derimot forholdsvis sterkt ned i løpet

av 3. kvartal. Innenfor kjemisk industri, tekstilindustri og beklednings-

industri har ordreutviklingen hittil i gr fulgt det vanlige monster med til

dels store svingninger fra kvartal til kvartal. For alle tre industrigrupper,

og da særlig tekstilindustri, gjelder imidlertid at ordrereservene har vist

en stigende tendens.

Igangsettingen av bygg økte sterkt også i september. For alle grupper

bygg under ett var det igangsatte areal i denne måned 31 prosent større enn

september i fjor. Dette var omtrent samme stigning over året som i de to fore-

gående måneder, slik at det samlede igangsatte byggeareal i 3. kvartal i år

var nærmere en tredjedel større enn i samme periode i fjor. Igangsettingen

økte for de fleste typer bygg, men mest utpreget for industribygg. Det igang-

satte areal i 3. kvartal var for industribygg 73 prosent større enn i samme

periode i fjor, for kontor- og forretningsbygg 39 prosent større og for bong-
bygg 24 prosent større. Det ble fullført et byggeareal i .kvartal i år som var



storre enn i samme
6 prosent / periode i fjor. Det samlede byggeareal under arbeid la ved ut-

gangen av september på samme nivå som ett år tidligere. Arealet av boligbygg

under arbeid var 4 prosent større enn i september i fjor, og 2 prosent storre

enn på samme tid i 1967.

Økingen i vareeksporten fortsetter, men den var i 3. kvartal, etter

sesongjusterte oppgaver, noe svakere enn i perioden fra 3. kvartal i fjor

til 2. kvartal i gr. I månedene september og oktober var verdien av vare-

eksporten 14,5 prosent storre enn i de samme to måneder i fjor. Oppgaver

over sammensetningen av eksporten fram til september tyder på at det er ut-

førselen av maskiner og apparater, kjemikalier og treforedlingsprodukter som

har okt sterkest i det siste.

Den sterke stigningen i vareimporten utenom skip som satte inn fra

våren av, fortsetter. Fra mars-april til september-oktober økte importver-

dien etter sesongjusterte oppgaver med vel 16 prosent. På årsbasis tilsvarer

dette en stigningstakt på mer enn 30 prosent. Importøkingen i de tre forste

kvartaler i år har vært sterk både for konsumvarer og investeringsvarer utenom

skip. Konsumvareimporten i perioden januar-september var 22 prosent storre

enn i tilsvarende periode året for, mens importen av investeringsvarer, utenom

skip, økte med 19 prosent. For konsumvarer er det særlig økingen i innførse-

len av personbiler (+ 37 prosent) som veier tungt, og for investeringsvarer

har det vært sterk øking for fly, andre transportmidler og maskiner og apparater.

I tredje kvartal var innførselen av maskiner, apparater og transportmidler

utenom skip 22 prosent storre enn i samme kvartal i fjor.

Driftsregnskapet med utlandet viste et overskott i de tre forste

kvartaler i år på 1 305 mill.kr., mot et overskott på 655 mill.kr. i samme

periode i fjor. Nettoeksporten av skip i de tre forste kvartaler i år var 827

mill.kr., mens det i de samme kvartaler i fjor var en nettoimport av skip på

934 mill.kr. Skipsfartens netto valutafrakter i perioden januar-september i

år var 4 300 mill.kr., dvs. 525 mill.kr. mindre enn i samme periode i fjor.

Holdes nettovalutafraktene og eksport og import av skip utenfor, var drifts-

underskottet 3 822 mill.kr. i de tre forste kvartaler i gr, mot 3 236 mill.kr.

i de samme kvartaler i fjor. De totale gull- og valutabeholdningene ate med

109 mill.kr. i perioden januar-september.



Tall til ajourføring av diagrammene for konjunkturindikatorer for Norge som sto

i konjunkturoversikten i SU nr. 17, 1969.

Diagram nr. 1 : September 152

Vt 	U

tt

2 : For konsum: september 124

For investering: september 152

For eksport: september 205

3 : Oktober 12,0

4 : September 368,7

5 : Primal, jern og metallindustri i alt: 3. kv. 181

Annen jern og metallindustri:

For eksport:	 3. kv. 176,4

hjemmemarkedet: 	 3. kv. 161,7

6 : Primer jern og metallindustri:	 3. kv. 233

Annen jern og metallindustri:	 3. kv. 259

Tekstilindustri:	 3. kv. 104

Bekledningsindustri:	 3. kv. 136

tt 	 : Gj.snitt: august 134,4

Volum: september 132,9

8 : Eksport: september 1 136 r, oktober 1 166

Import: september 1 781 r, oktober 1 736

9 : August 553,0

10: I alt: september 5 293

Boliger: september 2 864

Det vil ikke bli skrevet noen konjunkturoversikt i desember. økonomisk

Utsyn over året 1969 kommer i januar og neste konjunkturrapport i februar.



Utenriksresnska2 for 1.- 3. kvartal 1969. ForelOpiBe tall

(Forrige melding ble offentliggjort i SU nr. 42, 1969)

Statistisk Sentralbyrås foreløpige oppstilling av utenriksregnskapet for

l.- 3. kvartal 1969 viser et overskott på driftsregnskapet på 1 305 mill.kr. mot

655 mill.kr. i 1.- 3. kvartal 1968. Regnet uten eksport og import av skip og

uten skipsfartens fraktinntekter og utgifter, var det et driftsunderskott som

var 586 mill.kr. hOyere i 1.- 3 kvartal 1969 enn i samme periode i fjor.

I 1.- 3. kvartal 1969 var det netto utgang av langsiktig kapital på 1 282 mill.

kr. og netto utgang av kortsiktig kapital på 23 mill.kr. Totale gull- og

valutabeholdninger har vist en oppgang på 109 mill .kr. siden utgangen av 1968

og utgjorde ved utgangen av september 1969 9 119 mill.kr.

For varer og tjenester var det i 1.- 3. kvartal 1969 et eksportoverskott

på 1 685 mill.kr. mot 1 010 mill.kr. i 1.- 3. kvartal 1968. Eksportverdien

Okte i alt med ca. 1 390 mill.kr. Vareeksporten uten skip gikk opp med knapt

1 305 mill.kr., skipseksporten Økte med 470 mill.kr., bruttofrakter opptjent i

skipsfart gikk ned med 580 mill.kr., og andre tjenester (inkl. reisetrafikk)

viste en oppgang på vel 195 mill.kr. Verdien av importen gikk i alt opp med

ca. 715 mill.kr. Vareimporten uten skip Økte med 1 920 mill.kr., skipsimporten

gikk ned med om lag 1 290 mill.kr., skipsfartens utgifter i utlandet gikk ned

med 55 mill.kr., og andre tjenester (inkl. reisetrafikk) Okte med 140 mill.kr.

For varer og tjenester sett under ett var det fra 1.- 3. kvartal 1968

til 1.- 3. kvartal 1969 en prisnedgang på knapt 1 prosent for eksporten, mens

det var en prisoppgang på vel 1 prosent for importen. Endringen i det totale

bytteforhold (forholdet mellom eksportprisnivå og importprisnivå) viste således

om lag 2 prosent forverring. I det rene varebyttet (uten skip) viste byttefor-

holdet vel 1 prosent forverring.

Rente- og stOnadsunderskottet var 380 mill.kr. i 1.- 3. kvartal 1969 mot

355 mill.kr. i 1.- 3. kvartal 1968.

Av brutto langsiktig kapitalinngang i I.- 3. kvartal 1969 på 2 009 mill.

kr. var 1 586 mill.kr. låneopptak i utlandet. 107 mill.kr. var låneopptak av

offentlig forvaltning, 105 mill.kr av finansinstitusjoner, 1 201 mill.kr. av

rederier og 173 mill.kr. av andre sektorer (inkl. offentlige foretak).

Nettoopplåning i utlandet for skipsfart viste større avdrag på lån enn

opptak av Ian, og var på -983 mill.kr. i 1.- 3. kvartal 1969.



-911
-1 095

-911
-978

	

-424	 1 110

	

-401	 1 115

	

-469	 1 185

	

-393	 1 210

51 -503 -452

-210
-332
-76

-112

-730

1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal 6.0
4. kvartal

-1 028
1 047

-1 016
-1 420

	

-307	 1 240

	

-257	 1 190

	

-229	 1 145

	

-763	 1 185

35 -553 -518-548759

I alt ........ 38 -628 -590	 -1 450-5 200 -2 202 5 700 -860842

• • •

• •

• • •

1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal

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

Netto	 Andre 2)

Skip valuta- tjen-
frakter ester

Rente-
Eks-	 og
port- St0-	 stø-Renter
over- nader	 nads-
skott

Over-
skott

Varer1) pa
drifts-

over- regn-

et

9 6 5:

1. kvartal ...
2. kvartal ...
3. kvartal
4. kvartal ...

Ialt ........ - 3 895 -1 687 4 620

154
189
198
143

-71 -14 -125 -139

	

192	 -3 -137 -140

	

3	 35 -114	 -79

	

-18	 33 -127	 -94

1966:

I alt ••••••••	 -4 511	 -1 556	 4 760

1 9 6 7:

	191	 96	 -9 -155	 -164

	

194	 80	 -15 -146 -161

	

301	 201	 28 -100	 -72

	

73	 -925	 31 -152	 -121

-68
-81
129

-1 046

-1 066

1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal .64r

-1 205
-1 433
-1 342
-1 220

-800 1 115

	

-451	 1 155

	

-447	 1 525

	

-504	 1 905

220	 -670	 -45 -155 -200	 -870
249	 -480	 9 -149 -140	 -620
264	 -	 31 -141 -110	 -110
109	 290	 43  -183 	 -140	 150

1 9 6 8N : 3)

Ialt ........

	-1 220	 -318

	

-1 210	 -395
	- 1 137	 -221

	

-1 311	 173

-4 878	 -761

228	 310	 2 -172 -170	 140
215	 95	 48 -128	 -80	 15
243	 605	 22 -127	 -105	 500
213	 640	 -31 -179 -210	 430

899	 1 650	 41 -606 -565	 1 085

1 9 6 931 :

I. kvartal3)
..

2. kvartal 3 )..
3. kvartal ...

337	 1 355	 191	 770	 -31 -109	 -140
384	 1 450	 217	 410	 5 -155	 -150
106	 1 495	 334	 505	 9 -99	 -90

-1 113
-1 641
-1 430

630
260
415

1) Omfatter også varer utenom handelsstatistikken.
2) Omfatter også reisetrafikk.
3) Tallene er rettet.

684 -278

1 620
1 485
1 720
1 565

6 390



Tabell 2. Utenriksregnskap for 1.- 3. kvartal 1969. Foreløpige tall. Mill.kr.

1.- 3. kvartal

Hovedresultater:
	

1968 	1969

Overskott (underskott -) på driftsregnskapet uten eksport og import
av skip og uten nettovalutafrakter av skip i utenriksfart . 40$ 000 .0 -3 236	 -3 822

Nettoeksport (nettoimport -) av skip ...................... ... .. ... 	 -934	 827

Nettovalutafrakter av skip i utenriksfart ................. ... OOO 0. 	 4 825	 4 300

Overskott (underskott -) på driftsregnskapet 4011•404100.41.00 4600 0041460 	 655	 1 305

Netto inngang (utgang -) langsiktige kapitaltransaksjoner . ..... . .. 	 369	 -1 282

Netto reduksjon (øking -) av gull- og valutabeholdningene 0 000.00.0 -1 051	 -109

Netto inngang (utgang -) andre kortsiktige kapitaltransaksjoner •••	 27	 86

. kvartal

1968	 1969
Eksport/ Import/ Eksport/ Import/

I. Driftsregnskap
	 Inn an	Utan'	 Inngang Utan

A. Varer og tjenester

1. Varer1) 
—maw... ................ 	 8 642	 12 209	 9 945	 14 129

2. Skip, nybygde ...... ................ 	 232 	 2 206 	 271 	 877
3. Skip, eldre ........... ............. 	 1 059 	 19 	 1 490 	 57
4. Bruttofrakter/utgifter ved skipsfart	 8 190	 3 365	 7 610	 3 310
5. Reisetrafikk ... .... ................ 	 610 	 529 	 692 	 610
6. Andre tjenester .................... 	 1 476 	  871	 1  590 	 930
	A. i alt .... 	 20 209 	 19 199 	 21 598 	 19 913

	Eksportoverskott • • • • • • . • .• • • . • • • • • • . • . 	 1 010 	 • 	 1 685

Importoverskott ••*••••4•••••••••••••••

B. Renter og stønader

1. Renter ..... •4. • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • 	 398
	

825
	

615
	

978
2. Stonader ...........................	 245

	
173
	

244
	

261

	

B. i alt ....	 643
	

998
	

859 	 1 239

	Rente- og stønadsunderskott ........... 	 355
	

380

	

Overskott på driftsregnskapet ......... 	 655
	

1 305 	•

Underskott på driftsregnskapet

1) Omfatter også varer utenom handelsstatistikken.



Utenriksregnskap for 1.- 3. kvartal 1969 (forts.)

1 . -
 . kvartal

1968

II. Kapitalregnskap

A. Langsiktige kapitaltransaksjoner
(i) Offentlig forvaltning	 181

	
147

a. Lån fra utlandet, staten	 33
	

89
b. Lan fra utlandet, kommuner ..	 143

	
54

C. Andre finansobjekter .........	 5
	

4

	

(ii) Finansinstitusjoner .............	 23
	

82
a. Lån fra utlandet	 5

	
68

b. Andre finansobjekter ....... 	 18
	

14
(IAA.) Andre innenlandske sektorer	 2 725

	
2 331

a. Lan fra utlandet	 2 106
	

1 802
1. Offentlige foretak	 105

	
35

2. Rederier	 1 906
	

1 621
3. Andre	 95

	
146

b. Direkte investeringer i Norge.	 135
	

39
c. Lån til utlandet	 217

	
417

d. Andre finansobjekter .........	 267
	

73

	A. i alt ...o. 	 2 929
	

2 560

1969

2 009 3 291

1 282

Inn an	 Ut_an	 Inn an	 Ut an

	111
	

162
98

	

107
	

64
4

	

153
	

189

	

105
	

137

	

48
	

52

	

1 745
	

2 940

	

1 374
	

1 901

	

23
	

55

	

1 201
	

1 671

	

150
	

175

	

129
	

20

	

219
	

463

	

23
	

556

	Langsiktige kapitaltransaksjoner netto. 	369

B. Kortsiktige kapitaltransaksjoner
(i) Offentlig forvaltning ........... 	 13	 149	 13	 71

(ii) Finansinstitusjoner ............. 	 1 812	 2 512	 3 571	 3 200
	1. Norges Bank ......7474	 66	 913	 120

a. Fordringsreduksjon(inng.)/
	øking (utg.) ...........	 74	 39	 856	 I2,0

b. Gjeldsøking (inng.)/

	

re duksjon (utg.) .......	 -	 27	 57
	2. Forretnings- og sparebanker ..	 1 713	 2 372	 2 587	 2 972

a. Fordringsreduksjon (inng.)/
	øking (utg.) -.wow 	 30	 496	 11	 371

b. Gjeldsøking (inng.)/

	

reduksjon (utg.) .......	 1 683	 1 876	 2 576	 2 601
	3. Andre finansinstitusjoner ....	 25	 74	 71	 108

a. Fordringsreduksjon (inng.)/
øking (utg.)
	

25	 43
b. Gjeldsøking (inng.)/

	

reduksjon (utg.) ....... 	 25	 49	 71	 65
	(iii) Andre innenlandske sektorer ..... 	 614	 1 110	 946	 1 503

a. Fordringsreduksjon (inng.)/

	

øking (utg.) .......... .	 91	 452	 187	 607
b. Gjeldsøking (inng.)/

	

reduksjon (utg.) .......	 523	 658	 759	 896
(iv) Andre kortsiktige kapitaltransak-

	

sjoner og statistiske feil ...	 308	 -	 221	 -

	

B. i alt .....	 2 747	 3 771	 4 751	 4 774

	Kortsiktige kapitaltransaksjoner netto 	 1 024	 23
Av dette netto øking (utg.)/reduksjon
(inng.) av gull- og valutabeholdning-
ene (se spes.) 0.41001,0000.000.401,11000.

Netto kapitaltransaksjoner i alt (A+B).

(1 051)

655

(109)

1 305



Utenriksregnskap for 1.- 3. kvartal 1969 (forts.)

Spesifikasjoner:

Gull- og valutabeholdninger

1. Reserveposisjon i IMF

2. Norges Bank Wiboosoloseosoomoso.ow.00.o.sossoo

a. Gull ..........................................

b. Bankinnskott og verdipapirer

Offisielle gull- og valutabeholdninger etter IMF-

Endring 	 Beholdnln.

	

1/1-	 1/1-	 Pr.	 Pr.

	

30/9	 30/9	 30/9	 30/9

	

1968	 1969	 1968	 1969

	

143
	

107	 510	 618

	

-35	 -845	 4 434	 3 660

	

39
	

11	 169	 180

	

-74	 -856	 4 265	 3 480

definisjonen (1 + 2) ................................	 108	 -738	 4 944	 4 278

3. Utenlandske banker: kroneinnskott i Norges Bank ..	 -8	 2	 22	 28

4. rorretnings- og sparebanker ......................	 435	 265	 1 874	 2 510

5. Utenlandske banker: kroneinnskott i forretnings-
og sparebanker	 -47	 -49	 179	 229

6. Andre sektorers valutabeholdninger ............... 	 453	 535	 1 919	 2 588

Totale gull- og valutabeholdninger
(1 + 2 - 3 + 4- 5 + 6) .............................	 1 051 	 109	 8 536	 9 119

Kortsiktig lånegjeld • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • . • • ..• • • • -367	 -176 1 616	 1 727

1.- 3. kvartal

	1968	
	

1969

Nettoopplåning i utlandet for skipsfart .............	 353	 -983
Av dette:

Rederienes opptak av Ian ii000004,41.000.**00.00000.•

- Rederienes avdrag på Ian ........................

Finansinstitusjonenes opptak av lån for rederier
(netto) ...........................................

- Øking i rederienes forskottsbetalinger ved skips-
import ••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • tt • • • • •••••

Utlån (netto) ved eksport av nybygde skip ...........

Utlån (netto) ved eksport av eldre skip .............

	1 963
	

1 248

	

1 774
	

1 732

	

-42	 -60

	-206 	 439 

	40 	 6

	

167	 256

Netto kapitalinngang fra utlandet

1. Netto kapitalinngang til statsforvaltningen ......	 -194

2. Netto kapitalinngang til finansinstitusjoner	 -759

3. Netto kapitalinngang til rederier ................ 	 -273

4. Netto kapitalinngang til kommuner og andre of fent-
571lige og private foretakl) ........................

Total netto kapitalinngang (tilsvarer overskott/
underskott på driftsregnskapet)(1 + 2 + 3 + 4)

-119

335

-1 661

140

-1 305-655

1) Inkluderer statistiske feil.



Engrosprisindeksen pr. 15. oktober 1969 (1961 := 100) 

(Forrige månedsmelding ble offentliggjort i SU nr. 42, 1969)

Statistisk Sentralbyrås engrosprisindeks pr. 15. oktober 1969 var 121

mot 120 måneden for.

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

September Oktober September Oktober
1968	 1968
	

1969	 1969

	Matvarer • • • • • • • • • ••• • • • • . • • • • • • • • • • •	 12 6 	127

	

Drikkevarer og tobakk .......... •••••	 124	 124

	Råvarer ••••••••••••■•••••••••••.•••• 	 106	 106

Fast brensel, brenselolje og elek-

	

trisk kraft • •.•.•••■••0.••••••.••... 	 111	 114

Animalske og vegetabilske oljer og
	fett ..••••••••••••••.••••••••••••••• 	 78	 80

	

Kjemikalier •••••••••••••• • •••••••••• 	 110	 110

	Bearbeidde varer ........,.** ••••••••	 115	 114

	Maskiner og transportmidler . 40••••• 	 111	 111

	Forskjellige ferdigvarer .... .00••••• 	 117	 117

	

To t a 1 •••••.••..•••••••••••••••••	 116	 116

	

Konstimvarer • • • . 0 • • • • • • . • . • • . • • • . • • • • 	 119	 120

	

Ikke-varige produksjonsmidler .. ••••• 	 115	 115

	Av dette: Byggematerialer .. •••••	 119	 119

	

Varige produksjonsmidler ....... ••••• 	 110	 110

129
	

131

128
	

128

112
	

112

112	 112

92

111

124

115

119 

121

123

121

129

112

86

111

124

114

119

120

122

121

128

111



1968 1969
Låntakere

Oktober Jan. okt. Oktober Jan.-okt.

A. Emisjoner i alt 00000000000..4. 	 210
	

2 769
	

371
	

2 393

Emis sioner_av_ihendehaveroblizasd2ner_i_oktober 1969

(Forrige månedsmelding ble offentliggjort i SU nr. 42, 1969)

'rage Statistisk Sentralbyrås kredittmarkedstatistikk ble det i oktober

1969 emittert ihendehaverobligasjonar for i alt 371 mill.kr. i nors.ke kroner. Det

ble ikke lagt ut noen obligasjoner på det utenlandske marked. Av de emitterte

statsobligasjoner overtok Folketrygdfondet for 46 mill.kr. (5 3/4 % og 6 % 1969),

forretningsbanker for rm. 39 mill.kr. (5 3/4 % og 6 % 1969), sparebanker for vel

18 mill.kr. (5 3/4 % og 6 % 1969), forsikringsselskaper for vel 4 mill.kr.

(5 3/4 % og 6 % 1969) og Postsparebanken for 1 mill.kr. (5 3/4 % og 6 % 1969).

Emitterte ihendehaverobligasjoner i oktober.

B. Emisjoner i norske kroner	 210	 2 522	 371	 2 393

	Statskassen ...... ...........	 93	 1 6ol 	 109	 1 084
	Kommunekasser . • .. ........... 	 10	 61 	 36 	 155
	Statsbanker 00000.0.000000400 	 51	 51	 80	 178

	

Kredittforeninger o.l. ......	 41	 528	 67	 572
	- Herav realkredittforeninger	 26 	 164 	 7 	 149
	Statsforetak ..... 000000...00 	 l'a 	 20	 15

	

Kommuneforetak ... ........... 	 15	 115	 49	 169
	Private foretak 00 -0000.00.000 	 '''' 	 146 	 30	 220

C. Emisjoner i utenlandsk valuta .	 247

	Kommnekasser ...............	 144 	 gal

	Kommuneforetak ..............	 103	 tab



Obligasjonsgjeld
i altl/ 

31/12	 30/9
1968	 1969

Utsteder

IhendehaverobliEasionsgielden. _3.  kvartal 19694 Mill.kr.

Emittert	 Betalte av-
i 1969 IlLa_ELL1.26.2_

1.-3,
3.kvi kv.

	242 	 698

	

109	 322

	

12	 35

	

6	 25

	

72	 182

	

7	 25

	

16	 54

	

20	 55

- 44	 152

- -	 10	 49
_	 _	 13	 64
_	 _	 -	 7
- -	 2	 7
- -	 -	 2
- -	 11	 15
_	 _	 8	 8

A. Obligasjoner i norske kroner
	 17 940 19 264

1. Statskassen ............
2. Kommunekasser
3, Statsbanker
1 1.. Forretningsbanker
5. Kredittforeninger o.l. .
6. Statsforetak	 00000000

7. Kommuneforetak . ••••••0•
8. Andre norske sektorer

. 9 031	 9 684

. 729	 813
• 499	 572
. 6	 6
. 3 766	 4 089
• 933	 923
• 1 367	 1 433
. 1 609	 1 744

B. Obligasjoner i utenlandsk
valuta • • ••••••••••• 40•••••• 	 4 362	 4 210

1. Statskassen .. 010010.0010 	 1 256	 1 207
2. Kommunekasser 00000000140 	 1 236	 1 172
3. Statsbanker .. O00004*.$00 	 154	 147
5. Kredittforeninger o.l. • . 	 75	 68
6. Statsforetak ........ 0000 	 242	 240
7. Kommuneforetak ...... .... 	 903	 888
8. Andre norske sektorer . • •	 496	 488

3.kv.

85	 2 022

36	 975
18	 119

98

16	 505
15

15	 120
190

1.-3.
kv.

C. Obligasjoner i alt 000040000 	 22 302	 23 474
	

85	 2 022	 286	 850

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



Lønnsindeks for arbeidere i bersverksdrift og industri. 3. kvartal 1969

(Forrige melding ble offentliggjort i SU nr. 35, 1969)

Statistisk Sentralbyrås foreløpige indekstall for gjennomsnittlig time-

fortjeneste for arbeidere i bergverksdrift og industri var i 3. kvartal 1969

200 for voksne menn og 222 for voksne kvinner (1959 7- 100). De tilsvarende

tallene for 2. kvartal 1969 var henholdsvis 200 og 221. Fra 3. kvartal 1968

til 3. kvartal 1969 gikk indeksen opp med 6,4 prosent for voksne menn og med

5,7 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 1968 og I. og 2. kvar-

tal 1969 og Byråets foreløpige indekstall for 3. kvartal 1969.

Indeks for gjennomsnittlig timefortjeneste eksklusive betaling for bevegelige

helge- og høytidsdager (1959 100)

Voksne menn
	

Voksne kvinner

1968

1. kvartal ••••••••• 11, • • • • • • • 4/ • • • • •
	 174
	

193
2. kvartal ••••••••••••••••••• • • • • • • 	 179

	
196

3. kvartal ••••••••••••••••••••••••••• 	 188
	

210
4. kvartal ••••••••••••••••••••••••••• 	 193

	
214

1969

1. kvartal ••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	 195
	

218
2. kvartal 1600000.0.11100.00000.0.600000 	 200

	
221

3. kvartal ...........................	 200
	

222



Personer dre t eller skadd

Drept
1) Alvorlig Lettere

skadd 2 )	 skadd

Ulykker med
personskade

I alt

1969: Januar-september 3)

Oktober ....•••••••••—•
6 574

833
8 738	 368
1 086
	

51
3 191

400
5 179

635

Drept eller
Drept

skadd i alt
Alvorlig Lettere
skadd	 skadd

Traf ikantgruppe

Bilførere
Bilpassasjerer ............

• — • • * . 0

- 0
Motorsykkel- og scooterførere
Mopedførere .......................
Passasjerer på motorsykkel,	 scooter

og moped ..... .• .. • • • • • ... • • 4•00

Sykkelførere .........•..•••••••• 0 0

Sykkelpassasjerer ..............
Akende (på kjelke, spark eller ski)
Fotgjengere	 .•.—••••••••.••..

Andre • • • • 0•••••.....•• 	 •• •••• ••0

I alt	 0.000000

	281
	

10
	

86
	

185

	

271
	

8
	

93
	

170

	

94
	

2
	

33
	

59

	

70
	

4
	

30
	

36

	

31
	

1
	

10
	

20

	

83
	

4
	

29
	

50

	

1
	

1

	

249
	

21
	

117
	

111
	 6
	

1
	

2
	

3

	

1 086
	

51
	

400
	

635

Veitrafikkulykker med Rersonskade i oktober 1969

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

(Forrige melding ble offentliggjort i SU nr. 43, 1969)

Tabell 1. Tallet på ulykker og drepte og skadde personer

	1968: Januar-september .......	 6 273
	

8 243	 367	 3 085	 4 791
	Oktober .0400 04,000,00.011 	 789

	
1 037	 42	 404	 591

Januar-oktober . * 00004106 	 7  062 	 9 280	 409	 3 489	 5 382

Januar-oktober • 00 	 0 	 7 407
	

9 824	 419
	

3 591
	

5 814

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

Tabell 2. Personer drept eller skadde i oktober 1969, etter traf ikantgruppe



Ulykker med
personskade

i alt

Herav
dOds-
ul kker

Personer drept eller skadd
Alvorlig Lettere
skadd skadd

Fylke
I alt Drept

Tabell 3. Personer drept i januar-oktober 1969, etter trafikantgruppe og alders-
gruppe

I alt

	BilfOrere ............... 	 79
	Bilpassasjerer .......... 	 82

Motorsykkel- og scooter-
	fOrere ................ 	 21

Under 8-14 15-19 20-24 25-44 45-64 65 år
8 år
	

ar	 år	 år	 år	 år	 .2122.tri.,

4 	 25 	 24 	 15 	 11
5 	 17 	 11
	

8 	 22 	 12

17 	 2 	 1	 1
	ivlopedfOrere • • • • • . • .. • • • 0

	 35 	 10	 2	 2	 17	 4
Passasjerer på motorsyk-

	kel, scooter og moped..	 7	 -	 1	 5	 1	 -	 -

	

SykkelfOrere ............ 	 35	 13	 4	 1	 3	 4

	

Sykkelpassasjerer .......	 2	 1	 1	 -	 -	 -
Akende (va kjelke, spark

	eller ski) ............	 12	 9	 2	 -	 -	 -	 -
	Fotgjengere ........0.... 	 136	 36	 14	 9	 6

	
7
	

20 	 44
Andre 0 	 0 0 • • 0 0 0 0 0 	 • 0 0

	 10	 1	 1	 -	 1
	

2

1 alt .. 0.0.00 • • • • • • •
	 419 	 55 	 37 	 66 	 49 
	

49
	

81
	

82

Tabell 4. Personer drept eller skadd i oktober 1969, etter fylke

Ostfold . 	 ........... 	 45
	

2
	

63 	 2
	

21
	

40
Akershus ............. 	 66
	

7
	

94 	 7
	

33
	

54
Oslo .. . ............. 	 165
	

190 	 5
	

65
	

120
Hedmark . ............. 	 32
	

2
	

46
	

12
	

31
Oppland . ............. 	 21
	

2
	

27 	 2
	

16
Buskerud 	 ........... 	 52
	

70
	

25
	

40
Vestfold ............. 	 58
	

3
	

72 	 3
	

26
	

43
Telemark ............. 	 31
	

1
	

45
	

1 	 10
	

34
Aust-Agder .

	 13
	

2
	

17
	

2 	 4
	

11
Vest-Agder 	 29
	

36
	

17
	

19
Rogaland .. 	 • 00000

	 65
	

80
	

31
	

45
Hordaland . ........... 	 34
	

2
	

48
	

2 	 16
	

30
Bergen 	 ......... 	 42
	

43
	

16
	

27
Sogn og Fjordane
	

6
	

3
MOre og Romsdal . 	 38
	

2
	

47
	

2 	 17
	

28
SOr-TrOndelag 	 .0.00 	 59
	

84
	

47
	

36
Nord -TrOndelag
	

16
	

3
	

25
	

12
Nordland ........ 	 35
	

2
	

47
	

2 	 22
	

23
Trams
	

18
	

2
	

31
	

2 	 11
	

18
Finnmark ........ 	 8
	

2
	

15
	

2 	 8

alt 	 - • . 	 833
	

46
	

1 086
	

51
	

400
	

635



Avlingane i hagebruket 1969. Forebelse tal

Statistisk Sentralbyrå har rekna ut avlingane i hagebruket i 1969, etter

oppgåver frå hagebruksfunksjonærane.

Fruktavlinga er utrekna til 102 000 tonn eller 107 prosent av eit mid-

delsår mot 98 000 tonn og 106 prosent i 1968. Det var over eit middelsår for

dei fleste fruktslag. StOrst avling gav pære og plomme.

Avlinga av hagebær er rekna ut til 35 000 tonn, det same som året fOr.

Samla avling av grOnsaker på friland er rekna ut til 129 000 tonn, som

er noko meir enn året fr, og 95 prosent av eit middelsår.

Agurkar og tomatar under glas gav 15 000 tonn, om lag som året fOr.

Avlingsoppgåvene for grOnsaker gjeld ikkje kulturar som salat, persille

m.v , og heller ikkje kjøkkenhagar.

Talet på tre og buskar og areal er utrekna på same måte som i tidlegare

år .



397 000 tf

910 000

340 000 ff

4 242 000 tre

1 859 000 buskar

	986 000
	

fl

	2 460 000
	

ff

24 934 dekar

15 625
	

If

13 516

54 075 dekar

183 000 m
2

773 000 "

956 000 m

15 574

48 953

64 527

13 541

19 026

4 501

	

101 595
	

107

	

9 896
	

98

	

4 245
	

99

	

7 812
	

90

	

10 332
	

81

2 771

35 056

64 608

48 102

16 356

129 066

	

4 251 	 103

	10 435	 104

	14 686	 103

668 000 tre

1 927 000 "

2 595 000 tre

23,3

25,4

24,9

34,1

20,9

13 3

113

101

104

115

119

94

5,3

4,3

3,2

716

580

•

2 591

3 079

•

23

14

•

14 433 dekar

4 782 	 " 98

91

93

96

97

95

143 752
	

96

Avlingane i hagebruket 1969. rørebelse tal

Talet på
einingar

Avling 1969
Kg pr. Tonn
einin

Prosent
av eit
middelsår

SOMMarePle 	 O..

vintereple ....6.—••••—•••••••••

Eple i alt . ......................

Pwrer 	 .0011000.00041.4140.00...

Plommer ................0000.0.000

Kirsebær, sOt-, sur- •••••••••0•••

Frukt i alt 	 ...................

Rips .• • • • .. • . • 	 • ...... e • •

Stikkelsbmr • • • • • • • • • . • •00••••••••

Solbær 04••••••••••••4•••••04•4•••

Jordbær .......••••••••..••••••••.

Bringebær • • • .• . • • •0.• • • • • . •••••••

Hagebmr i alt ..................

Kål i alt ........................

Gulrot ..................

Andre grønsaker på friland .......

Sum grOnsaker på friland .. .......

Agurkar under glas ...............

Tomatar " ...............

Sum grønsaker under glas ••••••••0

Grønsaker i aLt ..0.0000,.......i 1 )

1) Kulturar som salat, persille m.v. er ikkje med, heller ikkje avling frå
kjøkkenhagar.



	18 	 18	 92
2

	

10	9	 36

	

292	 298	 1 622

	

23	 17	 104

	

2	 1	 16

	

513	 502	 2  579

79
3

38

I. 749

117

12

2 707

73

37

730

132

2 669

Private Rensionskassers og pensionsfonds balanser pr. 31. desember 1968

Statistisk Sentralbyrås statistikk over de private pensjonskassers og pensjons-

fonds balanser bygger på regnskapsutdrag som Forsikringsradet hvert ar henter inn fra

de private pensjonsinnretningene. For 1968 omfatter statistikken i alt ca. 240 kasser

og ca. 1 160 fond.

Private pensjonskassers og pensjonsfonds balanser pr. 31. desember. Mill.kr.

Pensjonskasser	 Pensionsfond
	

I alt

1966	 1967	 1968 1966 1967 1968
	

1966 	 1967 	 1968

Aktiva

I. Kassebeholdning ..... 	 -	 -	 1	 1	 1	 -	 1	 1	 1

II. Innskott i forretnings-

	

og sparebanker ......	 222	 245	 279	 87	 88	 89	 309	 333	 368

III. Ihendehaverobliga-

	

sjonerl) ............	 388	 360	 305	 103	 97	 88	 491	 457	 393

1. Statskassen ......	 57	 50	 40	 13	 11	 11	 70	 61	 51
2. Kommunekasser og

	

kommuneforetak ... 	 96	 88	 74	 22	 21	 18	 118	 109	 92
3. Statsbanker ......	 5	 3	 1	 1	 1	 1	 6	 4	 2
4. Forretningsbanker. 	 1	 2	 1	 -	 1	 1	 1	 3	 2
5. Kredittforeninger

	o.l. ....... .......•	 143	 140	 121	 40	 40	 37	 183	 180	 158

	

15	 15	 12	 3	 3	 2	 18	 18	 14

	

61
	

55	 22
2

	

28	 28
	

10

	

1 457 1 432
	

287

	

94	 115
	

21

	

7
	

2

2 167
	

511

Passiva

6. Statsforetak .....
7. Andre norske

	

sektorer • • • • • • • .. 	 70

	

8. Utlandet •••••0•.• 	 1
1)IV. Aksjer	 ...•••••00.. 	 26

V. Utlån ...... .... .. ...	 1 335

VI. Andre fordringer ••.•	 83

VII. Realkapital .••••••••	 14	 10

Aktiva i alt .... .... 2 068 2 194

I. Diverse gjeld .......	 18

II. Fond ................	 2 050

Passiva i alt
	

2 068

15	 35	 6	 11	 19	 24	 26	 54

	

2 179 2 132	 505	 502
	

483	 2 555 2 681 2 615

2 194 2 167	 511	 513
	

502	 2 579 2 707 2 669

1) Pålydende verdi.



Tilleag til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr, 10, 1969

Tallene er mottatt i tiden 12/11 - 18/11 1969 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) Ur.

Danmark (tabell 80)

Animalsk jordbruksproduksjon	 Kol. B	 Sept.	 100	 (93)

Storbritannia (tabell 82)

Sysselsetting ........ ............ .......

Produksjon

b. Stålproduksjon	 .......

Detaljomsetningsindeks ........... .......

Reuter's råvareindeks, uketall	 .o.....

Frankrike (tabell 83)

øyeblikkelig rente på statsobligasjoner..

Timefortjeneste .........................

Vest-Tyskland (tabell 84)

Engrosprisindeks ........................

Konsumprisindeks ........................

A	 1.kv. 22515	 (22647)

C b Sept.	 1967	 (1762)

D Sept.	 134	 (135)

	

10/11-14/11 119	 (119)

E Sept.	 6,68	 (6,35)

H 2.kv.	 4,21	 (4,11)

H Okt.	 103	 (102)

I	 Okt.	 117	 (116)

Sambandsstatene (tabell 86)

Sysselsetting 04000000000000■0000411.0900*. 	 B	 Okt.	 78300	 (78026)

MbOdY I S råvareindeks, uketall
	

10/11-14/11 111	 (ill)



Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden hefte nr. 46 

I serien Norges offisielle statistikk:

Veterinærstatistikk 1967. Sidetall 66. Pris kr. 5,00

LOnnsstatistikk for kommunale arbeidstakere pr. 1. januar 1969.
Sidetall 86. Pris kr. 5,00
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