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FORORD

I analyser av korttidsbevegelsene i norsk okonomi vil et kvartalsvis nasjonalregnskap kunne

lare til stor Rytte. Tidligere har det mert beregnet kvartalsregnskap bl.a. for grene 1967 - 1977, men

disse beregningene omfattet bare Ar det allerede forelg et grlig nasjonalregnskap for og beregnings-

rutinene tok ikke sikte pa lopende produksjon av kvartalstall. Statistisk Sentralbyrg har derfor i

noen tid arbeidet med a etablere et lopende kvartalsvis nasjonalregnkap for norsk okonomi. I denne

rapporten er det gjort rede for kontoplanen og beregningsopplegget for et slikt kvartalsregnskap.

Det Rye regnskapsopplegget ble tatt i bruk til lopende produksjon av kvartalstall ved grsskiftet 1984/

1985.

Statistisk Sentralbyrg, Oslo, 15. februar 1985

Arne 0i en
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1. INNLEDNING
Statistisk Sentralbyra har lopende beregnet arlig nasjonalregnskap for norsk okonomi siden

begynnelsen av 1950-arene. Det arlige nasjonalregnskapet har etter hvert utviklet seg til A bli det

viktigste begrepsmessige og tallmessige grunnlaget for makro-okonomiske analyser av norsk okonomi.

Regnskapet inneholder informasjon om ar-til-ar-bevegelsene i okonomien, for eksempel vekst i brutto-

nasjonalproduktet, prisstigning, endring i handelsbalansen osv. I tillegg gir det arlige nasjonalregn-

skapet opplysninger om det som kan kalles strukturelle forhold ved norsk okonomi, for eksempel storrel-

sesforholdet mellom neringer, sammensetning av privat forbruk mv.

For konjunkturanalytiske formal har imidlertid det arlige nasjonalregnskapet mer begrenset

verdi. Ved.analyser av korttidsbevegelsene i okonomien vil at^ mere en for lang periodelengde, og en

vil vmre henvist til a basere analysene pa den okonomiske korttidsstatistikken. Men de publiserte

oppgaven fra denne statistikken er mange, og de er ofte basert pa ulike grupperingsstandarder. Kon-

junkturanalysen er gjerne konsentrert om utviklingen i noen fa aggregerte okonomiske storrelser, som

samlet produksjon, privat konsum i alt osv., og det er derfor vanskelig a fa nyttiggjort all korttids-

statistikk som foreligger. I konjunkturrapporter vil en derfor stort sett vmre henvist til a kommen-

tere utviklingen i fa aggregerte korttidsindikatorer som samlet industriproduksjon, detaljomsetning,

samlet varehandel med utlandet osv.

Ved a beregne et lopende kvartalsvis nasjonalregnskap vil datagrunnlaget for konjunturanalysen

kunne forbedres betydelig. Informasjonsinnholdet i den okonomiske korttidsstatistikken vil kunne ut-

nyttes langt bedre idet et stort omfang av ulike statistiske kilder vil bli benyttet til a beregne de

aggregerte regnskapstallene. I tillegg vil det vmre mulig a beregne anslag pa okonomiske variable som

ikke er direkte observerbare i den okonomiske korttidsstatistikken, men som kan aviedes ved hjelp av

definisjonssammenhengene i nasjonalregnskapet. Med et kvartalsvis nasjonalregnskap vil det ogs& mere
mulig a benytte det samme begrepsapparatet i konjunkturanalysen som brukes ved vurdering av ir-til-Ir:

bevegelsene i norsk okonomi. Ved etablering av makrookonomiske konjunkturmodeller vil ogsi et kvar-

talsvis nasjonalregnskap mere et langt bedre datagrunnlag enn bare aggregerte indikatorer fra den tco-

nomiske korttidsstatistikken.

Statistisk Sentralbyra har tidligere - fra 1953 til 1970 - produsert et lopende kvartalsvis

nasjonalregnskap for norsk okonomi. Sam folge av ressursmangel ved omleggingen av det irlige nasjonal-

regnskapet til ny SNA (System of National Accounts), ble imidlertid kvartalsregnskapsberegningene ned-

lagt. Senere har det blitt beregnet et kvartalsregnskap for arene 1970-77 og reviderte tall for Irene

1967-69, blant annet for bruk i kvartalsmodellen KVARTS. Men disse beregningene omfattet bare ir det

allerede forela et arlig nasjonalregnskap for, og beregningsrutinene ble ikke etablert med sikte p&

lopende produksjon.

Denne rapporten er en dokumentasjon av beregningsopplegget for et nytt lopende kvartalsvis 

nasjonalregnskap. Ved a anvende beregningsopplegget vil det forste ordinmre regnskapet for et kvartal

som hovedregel kunne produseres i lopet av tredje maned etter kvartalets utlop. Regnskapet for hvert

kvartal vil bli revidert etter hvert som ny statistikk foreligger, og kvartalsregnskapstallene vil ogs&

i ettertid bli korrigert mot korresponderende tall i det arlige nasjonalregnskapet. Beregningsoppleg-

get for kvartalsregnskapet kan ogsa benyttes til a beregne anslag pa regnskapstallene umiddelbart etter

kvartalets utlop.

Denne rapporten har flere formal. Forst og fremst er den skrevet for a informere brukere av de

kvartalsvise nasjonalregnskapstallene om datagrunnlaget for regnskapet og om hvilke beregningskonven-

sjoner og prinsipper som er fulgt. I tillegg skal den ogsa tjene som en teknisk dokumentasjon av deler

av beregningsopplegget som ikke vil bli dokumentert noe annet sted. Denne tekniske dokumentasjonen er

inkludert i denne rapporten fordi god oversikt over disse delene av beregningene etter vir vurdering

vil vmre til stor nytte for brukerne av regnskapet.'

Lesere som onsker a skaffe seg en generell oversikt over omfanget av regnskapet, og de prinsip-

per og metoder som ligger til grunn for beregningene, kan neve seg med a lese kapitlene 1, 2, 3 ', 4 og

6. Kapittel 5, som er en forholdsvis teknisk beskrivelse av deler av opplegget, kan overspringes av

lesere som ikke onsker detaljkunnskap om disse delene av regnskapet.

1 Spesielle deler av beregningsopplegget vil bli nermere dokumentert andre steder (se Koren (1985) og
Olsen og Skjmveland (1985)).



8

2. HOVEDTREKKENE I BEREGNINGSOPPLEGGET 1

Utarbeidelse av det Arlige nasjonalregnskapet for Norge er i dag en tid- og ressurskrevende

prosess. Regnskapene for hvert Ar utarbeides i flere versjoner med til dels svmrt ulikt datamateriale,

og det legges ned betydelig arbeid i a vurdere informasjon fra ulike kilder. 	 I beregningsopplegget

for det kvartalsvise nasjonalregnskapet er det lagt vekt p5 at produksjonen skal vmre sa lite ressurs-

og tidkrevende som mulig. Det forsakes oppnAdd ved

- at regnskapet aystemmes og vurderes etter en relativt aggregert kontoinndeling og
- at dataoverforing og beregningsopplegget er automatisert og forenklet mest mulig.

En skjematisk framstillig av arbeidsoperasjonene i produksjonen av det kvartalsvise nasjonal-

regnskapet er gjengitt i figur 1. Forste trinn i produksjonen av det kvartalsvise nasjonalregnskapet

vil mere at enkelte nasjonalregnskapsstorrelser blir beregnet ved hjelp av utviklingen i korrespond-

erende storrelser fra den okonomiske korttidsstatistikken, anslag og eventuelle andre oppgaver. Dette

foregar ved hjelp av de sikalte indikatorprogrammene. Denne delen av beregningsopplegget vii bli doku-

mentert nermere i Koren (1985). Som en del av arbeidet med det kvartalsvise nasjonalregnskapet er det

opprettet flere databanker med relevante indikatorer. Disse databankene vil dels bli oppdatert manuelt

og dels ved at datafiler fra de okonomiske korttidsstatistikkene leses inn ved hjelp av spesiallagede

programmer. I hovedsak vil indikatordelen ha en smert enkel struktur: En nasjonalregnskapsstorrelse

vil bli bestemt entydig av utviklingen i en eller flere indikatorer.

AggregeringsnivAet i indikatordelen vii i hovedsak mere det same som det aystemte regnskapet

beregnes etter.

Etter at enkelte nasjonalregnskapsstorrelser er beregnet direkte ved hjelp av indikatorer, vil

neste trinn i produksjonen av det kvartalsvise nasjonalregnskapet vmre a fastlegge de ovrige nasjonal-

regnskapsstorrelsene slik at regnskapet blir aystemt i lopende og faste priser. Dette vii bli gjort

ved hjelp av kvartalsregnskapsmodellen. Teknisk sett er denne delen av beregningsopplegget programmert

som en modeil i TROLL. Storrelsene som er beregnet i indikatordelen vil mere eksogene variable i kvar-

talsregnskapsmodellen. Modellen inneholder et kvantumskrysslop og et priskrysslop, og i tillegg en

rekke oppsummeringsbetingelser og aystemningslikninger. Modellen vil som resultat gi et aystemt kvar-

talsvis nasjonalregnskap.

Resultatene fra en kjoring med beregningsmodellen vil foreligge som et datasett (DSET) i

TROLL. 2 labeller med disse dataene kan produseres ved hjelp av et tabellprogram. Dette tabellprogram-

met kan ogsa kombinere dataene fra utvalgte DSET med data fra databanker som inneholder tidsserier.

Det vil dermed vere mulig a produsere tabeller som inneholder bade forelopige tall for de siste kvar-

talene og kvartalsregnskapstall for tidligere Ar.
NAr data for alle indikatorene foreligger for ett kvartal og er lest inn i databanken, vil det

kvartalsvise nasjonalregnskapet for kvartalet kunne produseres umiddelbart. Den forste versjonen av

regnskapet vil imidlertid neppe mere den som blir publisert. Regnskapet vii bli gjenstand for vurde-

ring som antakelige fewer til onske am a endre enkelte av nasjonalregnskapsstorrelsene. I indikator-

delen og dels i beregningsdelen vii det derfor mere inkludert en rekke hjelpestorrelser, variable for

eksogene korreksjoner. Det vil i prinsippet vmre en korreksjonsvariabel for hver nasjonalregnskaps-

storrelse som beregnes ved indikatorer og en korreksjonsvariabel for enkelte av storrelsene som bereg-

nes i kvartalsregnskapsmodellen. Disse variablene inngAr multiplikativt i forhold til de storrelsene

de skal korrigere, og ved forste gangs beregning vii de normalt mere lik 1. Ved endring av regnskapet

vii disse variablene fa verdier som korrigerer de respektive nasjonalregnskapsstorrelsene til de onske-
de verdiene. Indikatordelen og beregningsmodellen vii da ved ny kjering gi en ny versjon av regnskapet

for kvartalet. Modellen vil vmre utformet slik at nye korreksjoner automatisk blir aystemt gjennom

hele regnskapet. Fordi beregningsopplegget for kvartalsregnskapet har en forholdsvis enkel (blokk-)

rekursiv struktur, vil det vmre mulig a unnga at korreksjonene far utilsiktede virkninger pa andre
storrelser i modellen.

1 For en generell innforing i nasjonalregnskap henvises det til Flottum (1980). For mange lesere vil
det ogsa mere hensiktsmessig a bruke den som stotte ved den videre lesing. 2 TROLL organiserer input
og resultater fra modellberegninger som DSET. DSET vil mere filer som har store likheter med data-
arkiver, men som teknisk sett er organisert pa en noe annen mate og som ikke er tilgjengelige med de
vanlige TROLL-kommandoene for bearbeiding og analyse av tidsserier.
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Figur 1. Skjematisk framstilling av beregningsopplegget for det kvartalsvise nasjonalregnskapet
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1) Figuren gir en forenklet framstilling av beregningsopplegget. Pilene viser retningene datane blir
flyttet, enten fra mangetband, databanker og DSET til ulike bearbeidingsprogrammer mv. eller fra
bearbeidingsprogrammene mv. til forekjellige former for temporr eller permanent lagring. Magnet-
bandene og programmene til venstre for den stiplede linjen er laget i tilknytning til Honeywell-
bullanlegget pa Statens Driftssentral.Alle de Ovrige databankene, programmene my. er etablert pa
IBM-anlegget til Norges Bank.
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Kvaliteten pg datamaterialet for beregning av de ulike nasjonalregnskapsstorrelsene er varier-

ende, og de forskjellige indikatorene foreligger vanligvis pa weft ulike tidspunkt etter kvartalets

utlop. Enkelte indikatorer, f.eks. detaljomsetning, engrospriser, konsumpriser, industriproduksjon mv.

foreligger normalt allerede innen en maned etter den perioden dataene gjelder for. Annen viktig infor-

masjon foreligger imidlertid betydelig senere, blant annet investeringsstatistikk og deler av data for

utenrikshandelen. For enkelte nasjonalregnskapsstorrelser foreligger det overhodet ikke korttidsstati-

stikk og beregningene ma foretas pa grunnlag av anslag. Det meste av den okonomiske korttidsstatistik-

ken vil foreligge innen om lag den 10. dagen i tredje maned etter kvartalets utlop. Da vil den ordi-

mere produksjonen av det kvartalsvise nasjonalregnskapet kunne starte og et publiserbart regnskap vii

kunne foreligge noen uker senere.

For konjunkturanalytiske formal vil det viEre en svakhet at regnskapet for et kvartal vil fore-

ligge forst nmr tre mineder etter kvartalets utlop. For det neste kvartalet, som en da er i ferd med

aysluttes, vil det eksistere korttidsstatistikk for forste og til dels ogsa andre maned, og for noen

nasjonalregnskapsstorrelser vii det foreligge Bode anslag for hele kvartalet. Det vil derfor vmre
onskelig a kunne sette ogsa disse tallene sammen til anslag pa et regnskap for kvartalet. Det er laget

en versjon av indikatorprogrammene som kan h&ndtere beregninger av kvartalsregnskapsstorrelser nSr
deler av dataene mangler. Disse programmene vil ogsa bli benyttet for i beregne et forste irsregnskap

umiddelbart etter Srets utlop. En dokumentasjon av Atisse beregningene er gitt hos Olsen og Skjmvel and

(1985).

Kvartalsregnskapstallene for ett kvartal vil foreligge i en rekke forskjellige utgaver. Inntil

det forste irlige nasjonalregnskapet for et bestemt ir foreligger - i april Aret etter ifolge de nye

produksjonsplanene for det Arlige nasjonalregnskapet - vil tallene stadig bli revs dent etter hvert som

ny korttidsstatistikk og annen ny informasjon foreligger. Etter at det Srlige nasjonalregnskapet fore-

ligger vil kvartalsregnskapstallene bli aystemt mot Arsregnskapet. Det medforer at summen av fastpris-

tallene og summen av verditallene for de fire kvartalene vil were lik de korresponderende storrelsene

det arlige nasjonalregnskapet.

Sluttproduktet av kvartalsregnskapsberegningene vil were en databank med tidsserier med kvar-

talsvise nasjonalregnskapstall. Databanken vil inneholde kvartalsregnskapstall som er aystemt mot det

&Hip nasjonalregnskapet for de Srene det foreligger et Srlig nasjonalregnskap for. I tillegg vil

databanken ogsS inneholde kvartalsregnskapstall sS langt fram som beregningene er foretatt. Denne

databanken vil inneholde om lag 2 300 tidsserier og folge kontoplanen som er gjengitt i Vedlegg 1. En

nmrmere dokumentasjon av denne databanken, herunder variabeloversikt og navnsettingsprinsipper er gitt

i Olsen og Skjmveland (1985).

Beregning av et kvartalsvis nasjonalregnskap for bruk i konjunkturanalyse og i modellarbeid

reiser umiddelbart sporsmSlet om behandling av sesongsvariasjoner. Spesielt i konjunkturanalysesammen-

heng vil sesongjusterte tall ere av stor viktighet. Beregningsopplegget som er dokumentert i denne

rapporten vil gi et sS langt som mulig ujustert regnskap. Blant annet for bruk i kvartalsregnskaps-

modeller er det onskelig med et ujustert regnskap. OgsS andre forhold taler fora beregne det kvar-

talsvise nasjonalregnskapet pa denne maten. I beregningsforslaget er det lagt stor vekt pi at de be-

regnede nasjonalregnskapsstorrelsene kritisk skal analyseres og at de eventuelt skal rettes opp dersom

annen informasjon og skjonnsmessig vurdering generelt tilsier det. Spesielt for fastpristallene vil

det vmre enklest a foreta en slik vurdering nar tallene er ujustert og dermed i prinsippet skal mot-

svare okonomiske aktiviteter og transaksjoner som faktisk har funnet sted. Sesongjustering vil dermed

vmre en videre bearbeiding av tallene etter at et ferdig aystemt ujustert kvartalsregnskap foreligger.

Valg av sesongjusteringsmetoder mv. er behandlet ftermere hos Jensen et al (1985). En oversikt over

sesongjustering av tall fra det kvartalsvise regnskapet er gitt hos Olsen og Skjmveland (1985).
Men beregning av et ujustert regnskap er heller ikke uproblematisk og lar seg ikke gjennomfore

fullt ut. Bade pa grunn av manglende informasjon og for a forenkle beregningene vil det i utstrakt

grad bli benyttet faste krysslopskoeffisienter fra det Srlige regnskapet. Apriori er det grunn til a
forvente at det er sesongsvariasjoner i input- og outputkoeffisientene for forskjellige sektorer. I

beregningsforslaget er det forsokt a to hensyn til dette pa to mater. For det forste er jordbrukssek-

toren, hvor sesongsvingningene er smrlig sterke, delt i to sektorer og to hovedvarer, en for plante-

produksjon og en for husdyrproduksjon. I tillegg er det i beregningsrutinene innfort en korreksjons-

variabel for hver vare, og den vil gjore det teknisk mulig a handtere virkningene av sesongvariasjoner

i input-koeffisientene.
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Beregningsgrunnlaget for det kvartalsvise nasjonalregnskapet folger i storst mulig grad de

samme prinsipper og konvensjoner som det arlige nasjonalregnskapet. Beregningen av det kvartalsvise

nasjonalregnskapet er imidlertid noe forenklet i forhold til det irlige regnskapet. Delvis skyldes

dette at kvartalsregnskapet blir beregnet etter en langt mer aggregert kontoplan slik at det er umulig

reprodusere den detaljrikdommen som finnes i arsregnskapet. Som eksempel kan nevnes at mens de fore-

lopige Arsregnskapene spesifiserer om lag 350 varer og 190 sektorer, har kvartalsregnskapet kun 53
varer og 50 sektorer.

Det &rlige nasjonalregnskapet er dessuten innholdsmessig betydeiig mer omfattende, og innehol-

der i tillegg til konti for a registrere lopende transaksjoner ogsa en rekke Spningsbalanse-, omvur-

derings- og ayslutningsbalansekonti for a registrere beholdningsstorrelser.

Det kvartalsvise regnskapet derimot inneholder bare stromningsstorrelser. Kvartalsregnskapet

har dessuten ikke noe utbygd aystemt inntekts- og kapitalregnskap, slik at heller ikke alle hovedstrom-

mer fra arsregnskapet er representert. For a belyse hvor de to regnskapene er forskjellige og hvor de

stor grad er sammenfallende, er det gitt en skjematisk oversikt over det Srlige real- og faktorinn-

tektsregnskapet i tabell 1. PS grunnlag av denne oversikten kommenteres en del forskjeller mellom det

&rlige og det kvartalsvise nasjonalregnskapet. Framstillingen er delvis hentet fra Flottum (1980) og

Bjerkholt og Longva (1980) der ogsi selve nasjonalregnskapssystemet er nermere forklart.

En linje i tabell 1 viser leveranser fra varer eller sektorer til mottakende varer eller sek-

torer. Alle strummer er balansert slik at tilgang er lik anvendelse, dvs. at en linje i tabellen er

aystemt mot den tilsvarende kolonne. De strommene som forekommer i realregnskapet er i tabellen avmer-
ket med symbolet X.

Som nevnt ovenfor inneholder kvartalsregnskapet stort sett bare realstrommer. Det er lagt vekt

p& at disse s& langt som mulig skal korrespondere til tilsvarende strummer i irsregnskapet. I irlig

nasjonalregnskap blir verdien av varene splittet i en rekke verdikomponenter som vast i linjene 1-8 i

tabellen. I kvartalsregnskapet blir imidlertid subsidier og andre indirekte skatter nettofort, slik at
det ikke er mulig a skille ut nasjonalregnskapets 12- og 13-verdier og tilsvarende 16- og 17-verdier

for varehandel. Det hoye aggregeringsnivAet i kvartalsregnskapet har i tillegg fort til at varen Yare-

handel i tillegg til varehandelstjenester ogs& inneholder enkelte ordinere varer. Det er derfor heller

ikke mulig & skille fullstendig mellom 10- og 14-verdiene. Tilsvarende gjelder netto avgifter hvis det

finnes avgifter p& de ordinere varene som inn* i varehandelsvaren.

PA samme mate som i grlig regnskap bade mottar og leverer private og offentlige produksjonssek-

torer varer. For det offentlige skilles det mellom markedsforte (gebyrvarer) og ikke-markedsforte

varer. De ikke-markedsforte varene flares utenom varekrysslopet direkte som offentlig konsum. I det

Arlige nasjonalregnskapet blir disse leveransene gruppert etter formal (31- og 32-konti). I kvartals-
regnskapet finnes bare leveranser av offentlig konsum gruppert etter produksjonssektor.

Det er ogsa forskjeller mellom de to regnskapene nAr det gjelder de fordelings- og samlekonti

som finnes i &rsregnskapet (20-konti). De hovedvarene for reparasjoner og uspesifisert vareinnsats som
inng&r pA disse kontiene, er i kvartalsregnskapet spredt ut 0 de ordinere hovedvarene ved beregning av

krysslopskoeffisientene. Ved de lopende beregningene blir de sPedes behandlet som ordinere varer som

mottas og leveres av ordinmre produksjonssektorer.

Nasjonalregnskapets fordelingskonti for lagerendring finnes ikke i kvartalsvis regnskap. Her

beregnes bare total lagerendring av varer uten noen ytterligere oppsplitting. P& den annen side skil-

les det i motsetning til i &rlige regnskap, riktignok p& en svert summarisk mate, mellom lager av im-

porterte og norskproduserte varer.

Det kvartalsvise nasjonalregnskapet fewer fram til en oppsplitting av bruttoproduktet pi de

enkelte komponentene lonnskostnader, kapitalslit, netto indirekte skatter og driftsresultat. Dette er
s& langt det er mulig a fore inntektsberegningene etter en funksjonell sektorinndeling pA kvartalsba-

sis. Kvartalsregnskapet har ingen institusjonell sektorinndeling, men det vil bli beregnet et avledet

og delvis losrevet inntektsregnskap for husholdningene etter tilnmrmet samme beregningsprinsipper som i

det arlige nasjonalregnskapet. Disse beregningene er dokumentert hos Olsen (1985). De avmerkete pos-

tene i henholdsvis linjen og kolonnen for avbalansering av realregnskapet (linje/kolonne 27), viser

sammenhengen mellom de to regnskapene, ettersom dette er residualene i realregnskapet som overfores til

inntekts- og kapitalregnskapet.
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Tabell 1. Oversikt over det arlige realregnskapet

1
2

Levende

Mottakende sektor

sektor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Varekonti, basisverdi pa varer 	 10
" 	 , merverdiavgift pg

varer 	 11

X 	 X 	 X 	 X

X 	 X 	 X 	 X

X

X

X

3 " 	 , andre indirekte
skatter pa varer 	 12 XXXX X

4, " 	 , subsidier pa varer 	 13 XXXX X
5 " 	 , basisverdi 0 vare-

handel 	 14 XXXX X
6 .. 	 , merv. 	 avg. 	 i 	 vare-

	handel	 15 XXXX X
7

8

as 	 , andre indirekte
skatter i varehandel 	 16n 	 , subsidier i vare-
handel 	 17

XXXX

X 	 X 	 X

X

X

X

X 
' ore ings- og sam e on 	 or

rep., uspesifisert vareinnsats
og investering (inkl. 	 lager-
endring) 	 20XXX 	 XXXX X 	 X 	 X

10 produksjonskonti for stats- og
trygdeforvaltningen 	 21 X

11 produksjonskonti for kommune-
forvaltningen 	 22 X

12 Produksjonskonti for bedrifter 	 23XXXXXXXX
13 Konsumkonti, stats- og trygde-

forvaltningen 	 31 X
14 Konsumkonti, kommuneforvalt-

ningen 	 32
15 Konsumkonti, private konsu-

menter 	 33
16 Konti for komponenter i brutto-

produktet 	 41
17 Limn X 	 X 	 X
18 Kapitalslit X 	 X 	 X
19 Netto indirekte skatter X
20 Driftsresultat X
21 onto tor kjerpfsalg av eksi s-

terende realkapital 	 54 X XXXX
22 Konti for realkapital i stats-

og trygdeforvaltningen 	 57 X
23 Konti for realkapital,

kommuneforvaltningen 	 58 X
24 Konti for realkapital,

bedrifter 	 59
25 Eksportsektorer 	 71
26 Importsektorer 	 72 X
27 'Postersom overf. inntekts- og

kapitalregnskapet X X X X X
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3. KONTOINNDELING I DET KVARTALSVISE NASJONALREGNSKAPET

Som nevnt i foregSende aysnitt vil det kvartalsvise nasjonalregnskapet bli aystemt og vurdert

etter en betydelig mer aggregert kontoplan enn det Arlige nasjonalregnskapet (se Statistisk Sentralbyra

(1980)). Tidlig i planleggingsarbeidet ble det tatt utgangspunkt i den vare-, arts- og sektorinndel-

ingen som benyttes i de makrookonomiske modellene MODAG og MSG-4. Det ble lagt vekt p8 at disse inn-

delingene var utarbeidet etter omfattende diskusjoner og overveielser i Forskningsavdelingen i

Statistisk SentralbyrA og at de dermed representerte interessante inndelinger fra et analysesynspunkt.

Da kontoinndelingen i MODAG/MSG-4 og KVARTS ble utarbeidet, ble det lagt stor vekt pA at det

skulle eksistere en stigende "aggregeringslinje" fra nasjonalregnskapets kontoinndeling til KVARTS-

inndelingen, dvs. at varene, sektorene og artene i en inndeling alltid skulle mere en direkte aggrege-

ring av kontoinndelinger hvor det var spesifisert flere varer, sektorer og arter. Under planleggingen

av det kvartalsvis nasjonalregnskapet ble det derfor tatt som utgangspunkt at regnskapets inndeling

ogsA skulle ha en plass pS denne aggregeringslinjen.

I Vedlegg 1 er den kontoinndelingen som det kvartalsvise nasjonalregnskapet vil bli aystemt

etter gjengitt. Sektorinndelingen er valgt etter vurdering av det datamaterialet av primerstatistikk

som vil bli benyttet, og er utarbeidet i sammenheng med beregningsopplegget for regnskapet. Sektorinn-

delingen er noe mer disaggregert enn den som benyttes i MODAG og MSG-4. Denne kan aggregeres direkte

til sektorinndelingene i disse modellene, og den kan ogs& aggregeres til 6n-siffrede neringer etter

Standard for neringsgruppering. Den si ste grupperi ngen vil bli benyttet ved rapporteri ng av kvartals-

vise nasjonalregnskapstall til OECD. Sektorinndelingen kan ogsa aggregeres til den Rye aggregerte

sektorinndelingen som det Arlige nasjonalregnskapet planlegges publisert etter.

Sektorinndelingen som er gjengitt i Vedlegg 1 er ikke den det kvartalsvise nasjonalregnskapet
vii bli publisert etter. Den lopende publiseringen vil, i hvert fall i startfasen, Imre forholdsvis

aggregert, men mer detaljert informasjon vil kunne bli publisert etter hvert. Den aggregeringen som

vil bli brukt ved publisering er gjengitt i Vedlegg 2. Det er her lagt vekt pa a finne fram til en

aggregering som er mest mulig interessant for den lopende konjunkturovervAkingen.

Vareinndelingen i det kvartalsvise nasjonalregnskapet er basert pA at hver ordinmr produksjons-
sektor sA langt praktisk mulig skal mere hovedleverandor av en og bare en vare. Sektorinndelingen for
privat konsum har til hensikt a oppni storst mulig sammenheng mellom varer og konsumsektorer.

Artsinndelingen for nyinvesteringer er identisk med den som benyttes i MODAG og MSG-4. Sektorinndel-

ingen for bruttoinvesteringer folger inndelingen av produksjonssektorer, men er noe mer aggregert som

felge av at noen av produksjonssektorene i det kvartalsvise nasjonalregnskapet ikke er spesifisert som

egne i nvesteri ngssektorer i det Arlige nasjonalregnskapet.

Det er spesifisert bare to arter for vareavgifter utenom moms, investeringsavgift etc. Disse

to artene, produsentavgifter og varehandelsavgifter, vil for hver vare bli behandlet som enten verdiav-

gifter eller som mengdeavgifter, og det vil bli gitt satsendring etter vare og art.

Foruten en inndeling etter varer, sektorer og arter vil det i det kvartalsvise nasjonalregn-

skapet ogsi bli spesifisert aktiviteterl. En aktivitet vil mere en strom av en eller flere av regn-

skapets varer inn eller ut av en eller flere av sektorene eller artene i regnskapet, og i beregnings-

opplegget vil det mere faste forhold mellom varestrommene. Aktivitetsinndelingen i kvartalsregnskaps-

modellen som vil bli benyttet ved aystemmingen av regnskapet, er gjengitt i Vedlegg 3. I indikatorpro-

grammene vil det imidlertid flere steder bli benyttet en betydelig mer detaljert aktivitetsinndeling,

blant annet i beregningen av privat konsum og bruttoproduksjon.

I likhet med det Arlige nasjonalregnskapet vii det kvartalsvise nasjonalregnskapet bli publi-

sert i markedsverdier 2 . En del variable i regnskapet vil imidlertid ogsl bli beregnet i basisverdier,

og regnskapet vil bli aystemt i dette verdisettet. Basisverdier er innfort i regnskapet forst og
fremst for A forbedre kvaliteten p& verdi- og fastpristallene i kjoper- og selgerverdier, men ogs&

fordi at det for enkelte analytiske formAl vil mere hensiktsmessig A fg tilgang til enkelte storrelser
malt i dette verdisettet.

1 Aktivitet er et begrep som ikke forekommer i det Arlige nasjonalregnskapet. I en aggregert behand-
ling av nasjonalregnskapsvariable gir det imidlertid surre fleksibilitet i beregningene a kunne dele
de varestrommene som gar inn i en sektor i aktiviteter (se Bjerkholt og Longva (1980)). 2 De ulike
prisbegrepene er forklart hos Flottum (1980).
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4. FRAMSKRIVING AV NASJONALREGNSKAPSSTORRELSER VED HJELP AV KORTTIDSSTATISTIKK MV.

4.1. Innledning 

Forbindelsen mellom det kvartalsvise nasjonalregnskapet og de alkonomiske korttidsstatistikkene

og andre datakilder vil bests i at en rekke enkeltsterrelser i regnskapet beregnes ved hjelp av ulike

indikatorer. Sektor-, vare-, arts- og aktivitetsinndelingen i regnskapet og i databankene med kort-

tidsstatistikk er samordnet slik det er en entydig sammenheng mellom nasjonalregnskapssterrelsene og

indikatorene.

Likningene i kvartalsregnskapsmodellene vil bestemme de variablene som ikke beregnes i indik-

atorprogrammene. Likningene vii stort sett %Imre okosirkbetingelsene i nasjonalregnskapet eller til-

nmrminger til disse. For enkelte nasjonalregnskapsvariable foreligger det imidlertid verken relevant

informasjon fra korttidsstatistikken eller noen okosirklikning som kan determinere variabelen. Stort

sett vil det for slike variable bli beregnet anslag pa grunnlag av tidligere irs endringstall, bud-

sjettanslag mv., og de beregnede irstallene vil bli fordelt pi kvartaler pa en enkel mite.

Forbindelsen mellom en nasjonalregnskapsvariabel og den korresponderende indikatoren kan ha en

rekke ulike utforminger. I den forste versjonen av det kvartalsvise nasjonalregnskapet vil vi i hoved-

sak benytte en svaert enkel relasjon: Nasjonalregnskapsstorrelsen vil fi samme relatative endring som

den korresponderende indikatoren eller eventuellt et veiet gjennomsnitt av endringene i indikatorene

dersom det er flere enn en.

Bjorn og Ystgaard (1981) har foreslatt a estimere sammenhengen mellom nasjonalregnskapsstorr-

elsene og den korresponderende indikatoren fra den okonomiske korttidsstatistikken. Pa den marten kan

en fi tatt hensyn til at samvariasjonen mellom disse storrelsene eventuelt tidligere har vist seg

were annerledes enn en proporsjonal utvikling. Et beregningsopplegg slik Biorn og Ystgaard skisserer

blir, etter det vi kjenner til, benyttet i det franske kvartalsvise nasjonalregnskapet. Selv am dette

kan representere en kvalitetsforbedring, vil det ikke bli forsokt implementert i forste version av det

norske kvartalsvise nasjonalregnskapet. Den viktigste grunn er at det vil bidra til a ytterligere

komplisere et beregningsopplegg som allerede er swert omfattende og krevende a holde oversikt over. I

tillegg vii det vmre mer ressurskrevende enn det beregningsopplegget som dokumenteres i denne rappor-

ten, bide ved implementering og ved lopende bruk. Likevel tror vi det vil %fare hensiktsmessig a senere

studere nermere den historiske sammenhengen mellom nasjonalregnskapsvariable og korresponderende kort-

tidsindikator for flere av variablene i kvartalsregnskapet.

4.2. Privat konsum etter sektor 

For privat konsum etter sektor vil primmroppgavene dels foreligge som verditall og dels som

volumtall. Disse oppgavene vil bli brukt til a fremskrive henholdsvis verdien eller volumet av det

private konsumet etter en sektorinndeling (aktivitetsinndeling) som er nesten identisk med den som

benyttes i det irlige nasjonalregnskapet. Deretter blir disse tallene aggregert til den sektorinn-

delingen for det private konsumet som er gjengitt i Vedlegg 1.

Detaljomsetningsstatistikken vii bli brukt til a beregne verdien av konsumet i kjelperverdier

i alt 80 aktiviteter. 1 Det vil bli benyttet indekser fra detaljhandelsstatistikken etter 4-sifret tier-

ingsinndeling. Verdien av det private konsumet etter aktivitet vil bli beregnet ved hjelp av en mat-

rise som knytter forbindelsen mellom detaljomsetning etter nrring til privat konsum etter nasjonalregn-

skapets sektorer. Matrisen er identisk med den som benyttes ved utarbeidelse av forelopig Arlig regn-

skap 2 .
De ovrige konsumaktivitetene vil bli beregnet pa forskjellige mater. Enkelte vil bli beregnet

pi grunnlag av verditall (Jernbanetransport, Flytransport, Porto, Telegram og telefon, Legehjelp, Syk-

husopphold, Lotteri, tipping mv.). 3 Andre vil bli beregnet pi grunnlag av volumoppgaver (01, Sigarer

og sigarillos, Sigaretter, Royketobakk, Elektrisitet, Parafin og fyringsoljer, Nye personbiler, Fjern-

synsmottakere, Radiomottakere og platespillere mv. og Reparasjon av nobler og husholdningsartikler).

For en del konsumaktiviteter vil det ikke foreligge noen relevante indikatorer. Volumet av det

1 Foreligger ikke omsetningsoppgaver for elektrisk materiell, vil detaljomsetningsindeksen brukes som
indikator ogsa for disse 8 gruppene. 2 Se Flettum (1975a). 3 Sektornavnene som benyttes 	 aysnitt 4.2
er stort sett fra kontoplanen for det irlige nasjonalregnskapet.
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private konsumet i enkelte av disse aktivitetene vil bli anslgtt pg grunnlag av tidligere vekst i det

grlige nasjonalregnskapet. Dette vil gjelde Forsikring av egne transportmidler, Verkstedreparasjoner,

Hirpleie og skjonnhetspleie, Annen bruk av offentlige transportmidler, Kino- og teaterbesok, Fotograf-

ering mv., Vask, rensing og farging, Forsikring av innbo og losore, Skolegang og Leid hjelp i hjemmet.

Volumet av konsumet i sektoren Reparasjon av skotey vil fel ge aktiviteten Kjop av kl2r og skotoy.

Kjep av brukte biler beregnes konvensjonelt i nasjonalregnskapet idet det blir forutsatt at den

nedskrevne verdien av bedriftenes kjop av nye personbiler 4 Ar tidligere blir desinvestert i bedriftene

og konsumert i husholdningene. Tallene blir kvartalsfordelt pg grunnlag av kvartalsmonsteret for

registrering av nye personbiler i det gret investeringene ble foretatt. Konsumet av brukte biler vil

eksakt motsvares av bedriftenes salg av biler, jfr. aysnitt 4.3.

Konsumaktivitetene Bolig og Restaurant-, hotell-, kafe- og pensjonatutgifter vil bli bestemt

residualt ved varebalanseringen i faste priser. Normenns konsum i utlandet vil ogsg bli bestemt ved

varebalanseringen og motsvares av importen av korresponderende vare. Korreksjonsposten Utlendingers

konsum i Norge er lik den tilsvarende eksporten.

For alle konsumaktivitetene unntatt korreksjonene og Lotteri, tipping mv. vil konsumprisindek-

sen bli benyttet ved beregning av kjoperprisene. For a fg best mulig kvalitet pa volumtallene for

privat konsum vil det bli benyttet konsumprisoppgaver etter det melt detaljerte niviet det foreligger

indekser, dvs. tresifrede konsumgrupper. De fleste av disse gruppene kan entydig knyttes til en kon-

sumsektor etter nasjonalregnskapets inndeling. For disse aktivitetene vil den korresponderende konsum-

prisindeks bli benyttet direkte som kjeperprisindeks. En del av sektorene er mer aggregerte enn kon-

sumgruppene i konsumprisindeksen, og kjoperprisindeksen for disse beregnes ved en Laspeyresindeks av de

korresponderende konsumprisindeksene, hvor verditall fra siste gr med grlig nasjonalregnskap er
vekter.

For to av konsumaktivitetene vil konsumprisindeksene bli korrigert pg grunn av forskjeller i

definisjonene av konsumprisindeksene og nasjonalregnskapets kjoperpriser for privat konsum. Dette

gjelder sektorene Legehjelp og Massasje og fysikalsk behandling hvor ogsA oppgaver over egenandeler vil
bli benyttet.

Kjoperpriser for Nordmenns konsum i utlandet bestemmes ved aystemming av regnskapet i lopende

priser, dvs. prisindeksen for importen av den korresponderende vare blir benyttet implisitt. Kjeper-

priser for Utlendingers konsum i Norge beregnes ved a bruke et veiet gjennomsnitt av en gruppe del-
indekser i konsumprisindeksen i Norge.

4.3. Bruttoinvesteringer etter sektor o art

Primaroppgavene over bruttoinvesteringer etter sektor og art vil mere hentet fra flere kilder.

De vil dels vare basert pa verdioppgaver og dels p5 volumoppgaver. I varebalanseringen i faste priser

vii det mere behov for nyinvesteringer etter art og en aggregert sektorinndeiing i faste priser, mens i

andre deler av regnskapet vil det vare behov for bruttoinvesteringer etter kvartalsregnskapets sektor-

og artsinndeling. I regnskapet vil det bli spesifisert investeringstall for alle sektorer og alle
arter, men en rekke av disse tallene vii ere lik null.

For industri, bergverk, kraftforsyning, oljeutvinning og rortransport vil den kvartalsvise

investeringsstatistikken bli benyttet. Den vil gi verditall i kjoperpriser for nyinvesteringer 1 , 2 .
Bruttoinvesteringer beregnes ved g trekke fra netto salg av brukt realkapital.

For sektorene for jordbruk og stats- og trygdeforvaltningen vil primmroppgavene mere hentet fra

henholdsvis Budsjettnemnda for jordbruket og fra statsbudsjettet. Disse kildene vil gi anslag pA ver-

dien av investeringene for hele gret. De anslgtte verditallene vil bli deflatert med prisindekser for

forventet prisstigning og volumtallene vil bli fordelt pg kvartaler ved hjelp av fordelingsnokler.

For sektorene Boligtjenester og Forretningsbygg vil byggearealstatistikken bli benyttet til g beregne

volumet av nyinvesteringer i arten Bygninger og anlegg. Investeringstallene vil bli beregnet som en

1 Vi tolker investeringsstatistikken slik at den gir oppgaver over nyinvesteringer pluss kjop av brukt
realkapital. For de neringene som omfattes av denne statistikken finnes det imidlertid ikke oppgaver
over kjem av brukt realkapital. 2 I forste versjon av det kvartalsvise nasjonalregnskapet for et kvar-
tal er det mulig at investeringstallene vil mere basert pg oppgaver over antatte investeringer. Det er
derfor implementert en spesialversjon av indikatorprogrammet for investeringer som beregner nyinvester-
inger pS grunnlag av investeringstatistikkens oppgaver over antatte investeringer.



16

lag-fordeling over de respektive igangsettingstallene. Investeringene av andre arter vil for disse

sektorene folge investeringene i bygninger.

Investeringene i Utenriks sjofart vii bli beregnet pa grunnlag av oppgaver over norsk produk-

sjon, eksport og import av skip.

For de ovrige neringene foreligger det ikke oppgaver som kan anvendes direkte i investerings-

beregningene. Disse investeringene vil derfor bli anslAtt, blant annet pA grunnlag av tidligere Ars

vekst.
For S komme fram til bruttoinvesteringer etter sektor og art ma nettosalg av eksisterende real-

kapital trekkes fra nyinvesteringene. Det finnes tre kilder for beregning av salg av eksisterende

realkapital: utenriksregnskapet, statsbudsjettet og nasjonalregnskapets konvensjon for behandling av

konsumentenes kjelp av brukte biler. Utenriksregnskapet gir oppgaver over eksport av 4 av regnskapets 6

investeringsarter. Disse tallene - alle i verdi og noen i volum 	 blir fort som desinvestering fra de

respektive sektorene. Statsbudsjettet gir anslag pg stats- og trygdeforvaltningens salg av eksister-

ende realkapital. Salg av brukte biler til private husholdninger vil etter konvensjonene i det Arlige

nasjonalregnskapet vmre lik den nedskrevne verdi en av nyinvesteringene i biler 4 Ar tidligere (jfr.

aysnitt 4.2). Alle transaksjonene med eksisterende realkapital vil bli aystemt innbyrdes slik at sum-

men av alle sektorenes nettosalg - inklusive utlandet og konsumsektorene - blir lik null i faste og i

lopende priser. Oppgavene ovenfor har gitt dels verditall og dels volumtall for bruttoinvesteringer,

nyinvesteringer og kjop og salg av brukt realkapital etter sektor og art. PA grunnlag av disse

tallene og beregnede prisindekser beregnes volumet av nyinvesteringer etter art som vil inng& i vare-

balanseringen, og volum og verditall for bruttoinvesteringer i alle sektorer. Prisindeksene blir be-

regnet pA grunnlag av prisene p5 varestrommene levert til investeringsartene og eventuelle avgifts-

endringer. Prisberegningene er omtalt nermere i aysnitt 5.2. Det vil bli antatt at prisene pA trans-

aksjoner med eksisterende realkapital er de samme som for nyinvesteringer unntatt der hvor utenriks-

regnskapsberegningene gir egne prisindekser.

4.4. Priser pa norskproduserte varer levert til hjemmemarkedetl

I de ulike versjonene av forelopig Srlig nasjonalregnskap og i endelig Arlig nasjonalregnskap

brukes forskjellige sett av prisindekser fra engros- og produsentprisstatistikken. Marsregnskapet 2

aystemmes forst i faste priser, og i denne versjonen av det Srlige nasjonalregnskapet benyttes engros-

prisene ved inflatering av innenlandsk anvendelse. Novemberregnskapet og endelig regnskap aystemmes

derimot forst i lopende priser. I disse versjonene av regnskapet benyttes produsentprisstatistikken

ved deflatering av norsk produksjon.

Primmroppgaver som innhentes i engros- og produsentprisstatistikken er 1) produsentpris

varer levert til norsk marked, 2) produsentpris pa varer levert til eksportmarked og 3) importpriser.

Ved hjelp av representantvarer blir det beregnet tre prisindekser for hver nasjonalregnskapsvare. Ved

sammenveiing av de to forste og av forste og siste fAes henholdsvis produsentpris- og engrosprisindeks-

ene. Produsentprisindeksen publiseres bare etter nering.

En svakhet ved bruken av prisindeksene i det Arlige nasjonalregnskapet, er den implisitte be-

handlingen eksport- og importprisindeksene far. I det Arlige nasjonalregnskapet benyttes i virkelig-

heten to ulike observasjoner av eksportpriser og importpriser, ett sett priser benyttes for utenriks-

handelen og et annet prismateriale blir anvendt ved de- eller inflatering av produksjon og anvendelse

og ligger implisitt til grunn for beregning av inntektstall. I alle versjonene av det Arlige nasjonal-

regnskapet vil derfor implisitte priser pa norskproduserte varer levert til hjemmemarkedet kunne avvike

fra det som observeres i engros- og produsentprisstatistikken.

Kvartalsregnskapsmodellen, som er omtalt nermere i aysnitt 5, bygger pg et aystemt vare- og

priskrysslop. I modellen vil hver vare kunne ha tre priser; En pris pA import, en p& eksport og en pS

norske hjemmeleveranser. Eksport- og importprisene vil bli hentet fra handelsstatistikken (jfr. av-

snitt 4.5), dette gjelder ogsS for de varene som omfattes av engros- og produsentprisstatistikken.

Blant oppgavene i engros- og produsentprisstatistikken vil det derfor bare ere prisindeksene for

1 I nasjonalregnskapet brukes en rekke prisbegrep. Disse er nermere forklart hos Flottum (1980).
2 Det arlige nasjonalregnskapet blir utarbeidet i tre versjoner. Det forste som bygger forst og fremst
pa korttidsinformasjon for hele Aret, kalles internt marsregnskapet, den neste der det er innarbeidet
en god del Arsstatistikk kalles tilsvarende novemberregnskapet og dessuten utarbeides en endelig
versjon.
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norskproduserte varer levert til hjemmemarkedet i det kvartalsvise nasjonalregnskapet som vil bli be-

nyttet.

Hjemmemarkedsprisene er malt i netto selgerverdi. Prisindeksene er lest inn i databanken i

TROLL for hver tresifret nasjonalregnskapsvare det beregnes prisindekser for, og disse blir aggregert

til Laspeyres prisindekser for kvartalsregnskapets varer ved hjelp av vekter fra siste arlige nasjonal-

regnskap som foreligger. Vektene vil were verdien av norsk produksjon minus eksport av varene malt i

netto selgerverdi.

For en del varer og for tienester finnes det ikke produsentprisoppgaver. Prisindekser for

norsk produksjon levert til hjemmemarkedet vil for disse varene bli beregnet med utgangspunkt i for-

skjellige andre prisindikatorer. For Jordbruksprodukter; planteproduksjon og Jordbruksprodukter; hus-

dyrproduksjon vil det bli benyttet prisoppgaver fra Budsjettnemnda for jordbruket og Landbrukets Pris-

central. For Skogbruksprodukter gjores det pa tilsvarende mate indeksberegninger pa grunnlag av opp-

lysninger om veiledende priser. For varen Fisk mv. beregnes det en implisitt prisindeks ut fra verdi-

og mengdeoppgaver.

Prisindeks for nortransporttjenester beregnes pA grunnlag av oppgaver over transportert mengde
og kostnader.

For Raolje og Naturgass og Transporttjenester; utenriks sjeart hvor leveranser til hjemmemar-

kedet utgjor en liten del av produksjonen, er prisene pA hjemmeleveransene satt lik eksportprisen.

For de tjenestene som det er knyttet konsumprisoppgaver til, benyttes konsumprisindeksen for a
beregne en indeks for pris pa leveranse av norsk produksjon til hjemmemarkedet. Der hvor flere konsum-

prisindekser er knyttet til samme vare, brukes leveranser av varen som vekter for a veie sammen indeks-

ene. Vektgrunnlaget hentes fra det siste foreliggende arsregnskapet.

Noen av beregningsmodellens varer er satt sammen av nasjonalregnskapsvarer som det er knyttet

forskjellige prisindikatorer til. Dette gjelder Transporttjenester; jernbane etc. og Transporttjenes-

ter; rutebil etc., Bank- og forsikringstjenester og Helse- og veterinertjenester og underholdning.

Prisindeksene blir for disse varene beregnet ut fra et veiet gjennomsnitt av de ulike prisindikator-

ene.

For norskproduserte leveranser til hjemmemarkedet av varer betegnet som ikke-konkurrerende

importvarer, dvs. varer med ubetydelig norsk produksjon, brukes importprisene (eksklusive toll).

Prisindikatorene som er nevnt ovenfor foreligger dels i kjoperverdi, dels i netto selgerverdi

(selgerverdi ekskl. moms) og dels i basisverdi. I kvartalsregnskapsmodellen inngar bare basispriser

etter vare, og de prisene som foreligger i et annet verdisett ma derfor omregnes. Dette blir gjort ved

hjelp av avgiftssatser fra det arsregnskapet som er grunnlaget i kvartalsregnskapsmodellen og ved

benytte de samme satsendringene som inn* i modellen.

4;5. Utenrikshandel 

For eksport og import av varer vii primeroppgavene delvis bli hentet fra handelsstatistikken.

For de varer som ikke er dekket av handelsstatistikken, blir eksport- og importtall beregnet som en

del av arbeidet med utenriksregnskapet, blant annet pA grunnlag av Norges Banks valutastatistikk.

Eksporten inn* i nasjonalregnskapet til fob-priser. Importen inngAr tilsvarende til cif-

priser.

For de varer som inngar i handelsstatistikken beregnes hvert kvartal verditall for eksport og

import. Handelsstatistikken gir dessuten tall for eksport av eksisterende realkapital fordelt pa flere

av artene i regnskapet. For enkelte varer som faller utenfor Tollvesenets virkeomrade, blir data inn-

hentet pA spesielle sperreskiemaer. For norskprodusert olje og gass som blir eksportert i rorledning,

hentes primmrobservasjonene fra manedlige mengdeoppgaver fra Oljedirektoratet. Verdien av eksporten

blir for olje beregnet ved 5 bruke normpriser som fastsettes kvartalsvis av Olje- og energidepartemen-

tet. For naturgass brukes en pris basert pa offisiell britisk og vest-tysk importstatistikk.

I det kvartalsvise nasjonalregnskapet vil det bli benyttet fastpristall bade i fjorarets priser

og priser fra basisaret til det arlige najonalregnskapet. Eksport- og importtallene regnet i fjorarets

priser blir benyttet i beregning av det lopende kvartalsregnskapet siden dette regnskapet aystemmes med

fjoriret som basisar (jfr. aysnitt 6.). Ved aystemming av kvartalsregnskapene mot de arlige nasjonal-

regnskapene vil de forelopige kvartalsregnskapstallene for utenrikshandelen i faste priser ikke bli

korrigert pa samme mate som de ovrige nasjonalregnskapstallene (jfr. aysnitt 6). I stedet vii de bli
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erstattet direkte med eksport- og importoppgavene som er malt i prisene for basisaret for det Srlige

nasjonalregnskapet. Disse tallene er allerede aystemt mot Srsregnskapets tall.

De varer som ikke inn* i handelsstatistikken, og som det folgelig ikke foreligger direkte

prisoppgaver for, omfatter stort sett import og eksport av tjenester samt en del eksport og import i

tilknytning til utenriks sjeart, luftfart og virksomheten pg kontinentalsokkelen. For de viktigste av

disse varene er det i indikatorprogrammene implementert de samme deflateringsprinsippene som benyttes i

det Srlige nasjonalregnskapet. SSledes deflateres verditallene for eksport av Transporttjenester;

utenriks sjeart med en prisindeks som beregnes implisitt ut fra seilende tonnasje og opptjente frakt-

inntekter. Prisindeksen for skipsfartens driftsutgifter i utlandet bestemmes slik at volumutviklingen

folger volumutviklingen for produksjonen. For enkelte tjenester, hvor eksportverdien er svmrt lav,

blir eksportprisen satt lik prisen pa hjemmeleveranser fra norske produsenter.

Norsk konsum i utlandet deflateres ved hjelp av en gjennomsnittlig konsumprisindeks, omregnet

til norske kroner, for en gruppe land. Utlendingers konsum i Norge deflateres ved hjelp av et veiet

gjennomsnitt av en gruppe delindekser i konsumprisindeksen i Norge.

4.6. Bruttoproduksjon etter sektor for bedrifter 

For bergverksdrift, industri og elektrisitetsforsyning blir bruttoproduksjonen i faste selger-

priser etter sektor beregnet ved hjelp av oppgaver fra produksjonsindeksen. Indeksene over bruttopro-

duksjon etter tre-sifret nasjonalregnskapssektor blir benyttet. De blir aggregert til Laspeyresindek-

ser for beregningsmodellens sektorer med verdien av bruttoproduksjon i basisaret som vekter.

Bruttoproduksjonen i sektoren Oljeboring beregnes pa grunnlag av tallet pS riggdogn.

Innenlandsk samferdsel er delt i tre sektorer. Den ene av disse sektorene -

Transporttjenester; jernbanetransport etc. - bestgr av nasjonalregnskapssektorer det foreligger

produksjonsoppgaver for. For disse sektorene vil de respektive indikatorene bli benyttet.

Bruttoproduksjonen i sektoren vil deretter bli bestemt ved a summere bruttoproduksjonen i de enkelte

nasjonal regnskapssektorene.

Bruttoproduksjonen i sektoren Boligtjenester beregnes konvensjonelt i nasjonalregnskapet pa
grunnlag av beholdning av realkapital i sektoren. Beregning av bruttoproduksjonen i denne neringen er

gjengitt i detalj i Vedlegg 8.

For sektoren Hotell- og restaurantdrift foreligger det relativt fa opplysninger. Bruttoproduk-

sjonen vil imidlertid bli beregnet ut fra oppgaver over leveranser av ol, vin og brennevin til sektoren

og tallet pa gjestedogn. Sektoren Bank- og forsikringsvirksomhet er beregningsteknisk delt i 3 sektor-

er. Forsikringsvirksomhet er behandlet for seg ved at volumutviklingen folger trenden fra tidligere

Sr. PS grunn av manglende data ogsi for verdiutviklingen har vi lagt inn at omsetningen oker med 7,5

prosent pr. Sr. Bankvirksomhet er beregningsmessig delt i to pa grunn av at sektoren produserer to

varer. Volum av begge varene folger trenden i sysselsettingen. Tjenester levert mot gebyr folger

utviklingen i inntektene til bankene oppgitt i balanseoppstillingen i bankstatistikken. Denne varen er

slatt sammen med forsikringstjenestene. Bankenes rentemargin i verdi beregnes ved bankenes inntekt

multiplisert med den andelen rentene utgjor av totale inntekter Sret for minus bankenes utgift multi-

plisert med den andelen rentene utgjor av totale utgifter Sret for. Skillet er gjort for a kunne be-

regne prisindekser for begge bankvarene i kvartalsvis nasjonalregnskap og vareinnsatsen i sektoren

Korreksjoner for frie banktjenester (som er lik produksjonen av rentemarginene).

For primerneringssektorene bestemmes bruttoproduksjonen ut fra ulike produksjonsoppgaver. For

sektoren Jordbruk; planteproduksjon brukes anslag pa verdien av produksjonen. Disse oppgavene til-

rettelegges av Budsjettnemnda for jordbruket. Bruttoproduksjonsberegningene for sektoren Jordbruk;
husdyrproduksjon baserer seg pa rapporter om leveranser av slaktedyr til slakteriene og innveid melk

til meieriene. Bruttoproduksjonen og vareinnsatsen kvartalfordeles smrskilt pa grunnlag av informasjon

fra Budsjettnemnda. I motsetning til i de fleste andre sektorer er det alts ikke fast forhold mellom

vareinnsats og produksjon. Grunnen til at disse sektorene er behandlet smrskilt er at de sterke

sesongsvingningene og tidsforskyvningen mellom vareinnsats og produksjon er sa sterk at bruk av faste

krysslopskoeffisienter vil gi et galt inntrykk av bevegelsen gjennom aret. Bruttoproduksjonen i skog-

bruket beregnes ut fra fylkesskogstyrenes hogstrapporter.

Sektoren Fiske og fangst er delt inn i to aktiviteter, Fiske og fangst og Utklekking og opp-

drett av fisk. For aktiviteten Fiske og fangst blir bruttoproduksjonen bestemt ved hjelp av opplys-

ninger om verdien og volumet av fangstene. Bruttoproduksjonen i aktiviteten utklekking og oppdrett av

fisk blir beregnet pa grunnlag av tall for verdien av omsetningen av oppdrettsfisk.
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For de resterende sektorene foreligger det fa direkte egnede eller ingen indikatorer for

bruttoproduksjonen. Dette gjelder sektorene Varehandel, Transporttjenester; rutebil etc., Forret-

ningsmessig tjenesteyting mv., Annen privat tjenesteproduksjon, Helse og veterinmrtjenester og Repara-

sjon av kjoretoyer, husholdningsapparater mv. Bruttoproduksjonen i disse sektorene vil bli residualt

bestemt ved varebalansering i faste priser (jfr. aysnitt 5.5).

4.7. Lonn oQ utforte (Arsverk i bedrifter 

For alle sektorer med sysselsetting blir det benyttet satser for Wept lenn pr. Arsverk. For

industrisektorene og bygge- og anleggsvirksomhet beregnes lonnssatsen ved hjelp av N.A.F.'s statistikk

over utbetalt lenn. For de ovrige neringene er datagrunnlaget for de kvartalsvise lonnsberegningene

betydelig svakere. Lonnsindekser blir imidlertid anslAtt, dels pa grunnlag av lopende informasjon om

de sentrale lonnsoppgjerene og dels pa grunnlag av lonnsutviklingen i andre neringer.

Ogsa for beregning av innsatsen av arbeidskraft er datagrunnlaget i den okonomiske

korttidsstatistikken forholdsvis darlig. For industrineringene vil produktivitetsutviklingen bli

beregnet ved a sammenstille produksjonsoppgavene fra den manedlige produksjonsindeksen og

timeverksoppgavene i N.A.F.'s kvartalsstatistikk. For de tjenesteytende neringer vil det bli foretatt

arsverksberegninger under forutsetning om uendret produktivitet.

Statistisk Sentralbyra arbeider ogsa med utviklingen av et lopende arbeidskraftsregnskap. Nar
dette regnskapet omfatter lopende produksjon av kvartalstall, vil oppgavene fra dette regnskapet bli

benyttet i det kvartalsvise nasjonalregnskapet.

4.8. Sektorer for offentlig forvaltning 

Det foreligger ingen lopende kvartalsstatistikk for offentlig forvaltning som er egnet til A
angi utviklingen i produksjonen og det offentlige konsumet for disse neringene. I det lopende

kvartalsregnskapet vil det derfor bli tatt utgangspunkt i Arsanslag. Disse anslagene vil bli fordelt

pa kvartaler pa en slik mate at fastpristallene vii vxre like for alle kvartalene innenfor ett Ar.
Verditallene vil imidlertid normalt mere forskjellige som folge av beregnede prisendringer gJennom

aret. Dette beregningsprinsippet vil ogssi bli benyttet ved korrigering av kvartalsregnskapstallene mot

de arlige nasjonalregnskapstallene.

For stats- og trygdeforvaltningen vil arsanslagene for investeringer, salg av gebyrvarer,

vareinnsats og utbetalt lonn etter kvartalsregnskapets sektorer beregnes pa grunnlag av vedtatte

budsjetter. Budsjettoppgavene vil bli omregnet til nasjonalokonomisk gruppering og deflatert med

indekser for den anslatte prisutviklingen. De beregnede volumtallene vil bli fordelt pa kvartaler sick
det ble beskrevet ovenfor. Budsjettallene vil bli revidert lopende, og ogsa anslaget pa den antatte

prisstigningen vil bli vurdert pa nytt etter hvert som den beregnede prisutviklingen omfatter fiere

kvartaler i beregningsaret. Ved beregning av kvartalsregnskapet til og med 4. kvartal vii den anslAtte

prisstigningen bli satt lik den faktiske beregnede.

For kommuneforvaltningen vil kvartalsregnskapet mere basert pa anslag pa volumendringen fra

foregaende ar for investeringer, salg av gebyrvarer, vareinnsats og utbetalt lenn.

Innsamling og bearbeiding av lopende kvartalsoppgaver for stats- og trygdeforvaltningens og

kommuneforvaltningens bokforte utgifter har blitt foreslatt som et nytt prosjekt i Statistisk

Sentralbyra. Dersom denne statistikkinnhentingen blir etablert, vil den kunne danne grunnlaget for en

bedre kvartalsfordeling av stats- og trygdeforvaltningens utgifter og for kommuneforvaltningen.

5. BEREGNING AV ET AVSTEMT REGNSKAP I LOPENDE OG FASTE PRISER 1

5.1. Innledning 

Som det framgikk av aysnitt 2 og framstillingen i figur 1, er beregningene av det lopende

kvartalsvise nasjonalregnskapet i prinsippet todelt. I forste del - indikatorprogrammene, som ble

omtalt i foregaende hovedaysnitt 	 blir en rekke nasjonalregnskapsstorrelser beregnet pS grunnlag av

utviklingen i indikatorer fra den okonomiske korttidsstatistikken, anslag og andre oppgaver. Den andre

1 For a forenkle framstillinger er ikke alle variable og koeffisienter dokumentert i teksten i de neste
aysnittene. Det vises i stedet til Vedlegg 5 og 6.
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delen av beregningene, som er omtalt i dette hovedaysnittet, er teknisk sett implementert som en modell

i TROLL. Sterrelsene som blir beregnet i indikatorprogrammene, inngar som eksogene variable i

modellen, og resultatene fra modellberegningene er et aystemt regnskap i lopende og faste priser.

Modellen er en krysslopsmodell med et pris- og et kvantumskrysslop og med tilhorende

inntektsberegninger. Modellen har store likhetstrekk med deter av Statistisk Sentralbyras

makrookonomiske krysslopmodeller.

I tillegg til de innholdsmessige forskjellene, har disse modellene et noe annet formal. Som

illustrasjon kan det vmre naturlig A sammenlikne med MODAG (Cappelen, Garaas og Longva(1981)) som har

omtrent samme aggregeringsniva og innholdsmessige omfang og pa mange (wader ogsa liknende teknisk

oppbygging. MODAG er en modell for analyseformal som f.eks. kan brukes for a dekomponere den

okonomiske utviklingen i en tidligere periode, eller a simulere ulike utviklingsbaner for okonomien

framover pa grunnlag av alternative forutsetninger om storrelsen pa eksogene variable i modellen.

Kvartalsregnskapsmodellen derimot skal brukes til a tallfeste sentrale okonomiske variable pa et be-

stemt tidspunkt ved a utnytte den tilgjengelige eksogene informasjon og de definisjonsmessige sammen-

henger som nasjonalregnskapet bygger pa og som er innebygd i modellen. Mens MODAG i stor utstrekning

inneholder estimerte atferdsrelasjoner for a bestemme sentrale okonomiske variable er de i kvartals-

regnskapsmodellen stort sett bestemt eksogent. Kvartalsregnskapsmodellen mangler derfor naturlig nok

helt atferdsrelasjoner. Modellene har derfor ogsa en del forskjellige eksogene og endogene variable.

Et eksempel er lagerendring som i MODAG er eksogen, mens den i kvartalsregnskapsmodellen er endogen.

Dette kapitlet gir en detaljert og forholdsvis teknisk oversikt over likningssystemet i kvar-

talsregnskapsmodellen. Lesere som bare er interessert i en generell oversikt over oppbyggingen av

regnskapet, kan utelate dette kapitlet. Teksten i kapitlet er mange steder knapp. Bl.a. er  ikke alle

variable og koeffisienter definert i kapitlet. Som stotte ved lesingen tor en derfor benytte

variabeloversikten i Vedlegg 5, oversikten over koeffisienter i Vedlegg 6, listene med vare- og

sektorkoder osv. og forklaring av listenavnene i Vedle9gene 1, 3 og 7. 

5.2. Prisberegningene 

Det viktigste primmrmaterialet med prisobservasjoner er engros- og produsentprisstatistikken,

konsumprisstatistikken og handelsstatistikken. I tillegg blir ulike spredte informasjoner om pris- og

kostnadsutviklingen for spesielle varer eller sektorer benyttet.

De fleste prisobervasjonene er malt i markedsverdier, eventuelt eksklusive moms. Priser i

basisverdi blir beregnet ved a korrigere for endringer i avgifter og subsidier. I beregningene blir

det skilt mellom produsentavgifter og -subsidier etter vare, og en avgiftsart for en vare blir klassi-

fisert som enten verdi - eller mengdeavgift. En nmrmere drafting av avgiftsbehandlingen finnes .i aysn.

5.6, og der er det ogsa gjengitt en klassifisering av avgiftenel.

Kvartalsregnskapet vil bli aystemt i faste priser ved hjelp av et kvantumskrysslop. Ved hjelp

av det korresponderende priskrysslopet vil regnskapet bli aystemt i lopende priser. Priskrysslopet vil

gi bestemte sammenhenger mellom vareprisene og sektorprisene. For de sektorene hvor det finnes primmr-

observasjoner av kjoper- eller selgerpriser vil priskrysslopet bli benyttet til a beregne implisitt

prisen pa varestrommer. For de sektorene hvor det ikke finnes primmrobservasjoner av markedspriser vil

priskrysslopet bestemme disse for gitte varepriser. I dette aysnittet vil det bli redegjort narmere

for likningene som knytter sammen sektor- og vareprisene og for hvilke priser som blir bestemt impli-

sitt ved disse likningene (eller, mer presist, hvilke priser som er endogene i prisdelen av modellen).

Importstatistikken gir priser pA import etter vare i cif-verdi, Pii. I beregningene i det
kvartalsvise nasjonalregnskapet vil vi imidlertid benytte importprisene inklusive toll som basispriser.

Disse basisprisene BIi beregnes ved

EA Il..BI. = P Ij + E(AIlj
 - 1) BT.j 	 1 	 . 	 1

	i ; VARELISTE	 j ; IAKTLISTE (- j = (68,06))

1 I uttrykkene i dette aysnittet vil det for hver varestrom bli spesifisert to ledd for verdiavgifter
og to ledd for mengdeavgifter. Som omtalt ovenfor og i aysnitt 5.6 vil imidlertid en avgiftsstrom bli
klassifisert som enten mengdeavgift eller verdiavgift og for hver vare vil to av satsene derfor alltid
vmre lik null.
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Likningene ovenfor sier at for alle importaktiviteter som er definert i IAKTLISTE, unntatt

aktivitetene (68) Oljeboring og (06) Oljeutvinning, div. import, bestemmes verdi pr. enhet import,

malt som basisverdi inkl. toll, EAIi j BI. som summen av selgerverdien P Ij 
og toll uttrykt som

E(Aiij - 1) BT.. I dette tilfellet f5r uttrykket en svmrt enkel struktur, ettersom hver

importaktivitet bare mottar en vare slik at sum-leddene bare bestar av ett ledd der i = j. A-koeffi-

sientene er faste krysslopskoeffisienter beregnet ut fra nivatall fra nasjonalregnskapet fra kvartals-

regnskapets basisar, og er definert i Vedlegg 6.

Likningene ovenfor bestemmer implisitt basisprisen pa import pluss toll. Prisen pg toll, BTi, vil i

den forste versjonen av det kvartalsvise nasjonalregnskapet vmre uendret fra basisaret, dvs. vmre lik

1.00.

For 2 av varene (som altsa er identiske med importaktivitetene) finnes ingen observasjoner av

importprisene. For vare (68) Oljeboring folger prisen pa import prisen pa eksportaktiviteten, Pptj

PIj = 
PAj (j=68)

For vare (06) Oljeutvinning, div. import bestemmes importprisen av kjoperprisen pa vareinnsats Pmj

i oljesektorene:

PI j 	 j= E M PMj 	 j/EM. . 

j = 06 	 j ; PSEKTORLISTE (j = 66, 68, 69)

For eksport vil handelsstatistikken gi kjeperpriser etter eksportaktivitet. I beregningsmodel-

len vil aktivitetsinndelingen for eksport folge vareinndelingen. Dermed vil hver eksportaktivitet bare

motta korresponderende vare malt i selgerverdi og handelsavanse. I likhet med det arlige nasjonalregn-

skapet vil det bli antatt at avansesatsene for hver vare er konstante, Wide i lopende og i faste priser

dvs. at prisen pa leveranser av vare (81) Varehandel i basisverdi er lik basisprisen pa korresponder-

ende vare. Basisprisene pa de fleste varene levert til eksport BAij og basisprisen pa varehandels-

avansen levert til de korresponderende eksportaktivitetene kan dermed implisitt bestemmes ved likning-

ene for kjoperprisene pa eksport: 1

P
Aj 

= E(1 + TMiHMij)[(1 +E Tki H kij )(AAijij 	 IJBA 	 + (BI.-BA..) IA./A.)
 J J

+ A ..E T 	 H ..]Alj 	 11 	 lij

j ; AAKTLISTE (- j = 06, 48, 49, 68), 	 i ; VARELISTE 	 k = TV, TP 	 1 = XV, XP

= BA.BAlj

	

BA81j 	BA.

	

81j 	 j

i * 81, j ; AAKTLISTE (- j = 06, 48, 49, 68)

; AAKTLISTE (- j = 06, 48, 49, 68)

For enkelte eksportaktiviteter vil det ikke foreligge primmrobservasjoner av kjoperprisene. Disse

prisene vil bli beregnet ved samme likning som ble benyttet ovenfor under forutsetning om samme basis-

pris pa eksportleveranser som pa hjemmeleveranser:

1 Alle avgiftssatsene vil vmre lik 1,00 ved ingen endringer i avgiften. Ved 15 prosent okning vil
satsen bli 1,15.
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P A; 	+ T mi H mij )[(1 	 ET ki H i, ii )(AAjj BAjj + (BI 1 	BA jj ) IyA j ) + AAjj
'4 	k 	 "

BA jj = BH i i * 81, (j = 06, 48, 49, 68)

BA81j = BAj (j = 06, 48, 49, 68)

(j = 06, 48, 49, 68) 	 i ; VARELISTE 	 k = TV,TP 	 1 = XV,XP

I det kvartalsvise nasjonalregnskapet vil det bare bli benyttet oppgaver over priser pa norsk-

produserte varer levert til hjemmemarkedet fra engros- og produsentprisstatistikken. Som det framgar

av aysnitt 4.4, vil disse oppgavene bli innhentet etter tre-sifrete nasjonalregnskapsvarer. De vil

deretter bli aggregert til priser for varene i kvartalsregnskapet. I aysnitt 5.6 framgar det at i

beregningsmodellen vii det bli skilt mellom vareavgifter og -subsidier pa produsent- og varehandels-

leddet. Prisene fra engros- og produsentprisstatistikken er observert i selgerverdi uten moms. Basis-

priser vil bli beregnet implisitt vedl

P HNSi = [(1 + TTpi • HTpi ) • BH i + Txpi • Hxpi ] • 1/(1 + H Tpi + Hxpi)

i 	 VARELISTE 2

For flere av varene vil prisindikatorene mere malt i kjelperverdi, P.HKi. Basispriser vil
bli beregnet ved a korrigere for eventuelle endringer i vareavgifter og momsl:

P 	 = (1 + T . H .) [(1 + E T .H .)(BH. + ET . H .)] 	1 
HKi Mi Mi 	 ki ki 	 1	 Hmi11 11 	 (1+ 	 ) (1+EH ki+EH 1 1.)k 	 1

i ; VARELISTE 2 	k = TP,TV	 1 = XP,XV

For noen varer vil basisprisen pa hjemmeleveranser bli bestemt av basispriser pa eksport-
leveranser:

BH. = BA.

i = (60, 66, 67, 69)

Basispriser pa hjemmeleveranser av gebyrvarer blir bestemt ved

BH = (1 - MA.) EVX./EX. - MA
i
 BA. / (1 - MA.)1 	 1J

i = (91, 92, 93, 94, 95), j; POSEKTORLISTE.

MAi er eksportandelen av varen slik den er definert i aysnitt 5.7.

For en del varer foreligger det ikke primmrobservasjoner av prisene pa norskproduserte varer

levert til hjemmemarkedet som kan benyttes. Dette gjelder f.eks. varene (78) Vann og gass, (55) Bygg

og and egg, (81) Varehandel, (86) Forretningsmessige tjenester mv., (87) Andre private tjenester og (47)

Leiearbeid og reparasjoner.

1 Uttrykket er en forenkling av et uttrykk for gjennomsnittlig kjesperpriser pa varestrommen ved at
prisen pa handelsavansen ikke inn*. Dette ma imidlertid sees pa bakgrunn av at for disse varene er
det lite eller ingen handelsavanse og at i tilfelle vil prisen pa handelsavansen for disse varene i
resten av beregningsopplegget were lik basisprisen pa varen. 2 Jmf. vedlegg 4.
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For en del varer vil basisprisen pa hjemmeleveranser vere differensiert ogsa etter innenlandsk

mottaker. Dette gjelder spesielt (81) Varehandel, men ogsa noen andre varer. Differensierte hjemme-

priser er innfort i regnskapet av to grunner. Det gir beregningsopplegget nok frihetsgrader til

benytte observerte kjoperpriser pa aktiviteter for privat konsum, og det muliggjor en behandling av

varehandelsavansen som i sa stor utstrekning som mulig korresponderer med den som benyttes i det irlige

nasjonalregnskapet.

De observerte kjoperprisene pa 20 konsumaktiviteter blir benyttet til a bestemme 20 Rye basis-

priser pa varer levert til respektive konsumaktiviteter.

Likningene for kjelperprisene pa private konsumaktiviteter Pcj, vil vtre

E(1 	 .)[(1 	 g 	 ..)(A 	 + A 	 - 	 +
Cj	 M1 Mij 	 kl klJ 	 HC1J 	 1J 	 IC1J 	 1 	 1J 	 1 	 1J

1

A
Cij *ET1i H

lij
]

1

j ; CAKTLISTE i ; VARELISTE k = TP,TV 	 1 = XP,XV

Hvilke basispriser som vii bli bestemt ved likningene ovenfor, framgar av tabell 2. I folge tabellen

vil varen (81) Varehandel fa beregnet 11 basispriser pa leveranser til ulike konsumaktiviteter. (87)

Andre private tjenester far beregnet 3 basispriser pa leveranser til konsumaktiviteter. Varene (71)

Elektrisitet, (88) Romutleie og servering, (75) Transporttjenester; Jernbane, leiebil etc., (76) Tran-

sporttjenester; Rutebil, sporveier etc. og (77) Helse- og veterinErtjenester far hver beregnet en

basispris pa leveranser til konsumaktivitetene.

For leveranser av varen (81) Varehandel er det ovenfor innfort 11 basispriser pA leveranser til

aktivitetene for privat konsum og 36 basispriser pa leveranser til eksportaktiviteter. Det gjenstir

dermed a beregne basisprisene pa leveransene av denne varen til de 6 investeringsartene og de 37

aktivitetene for vareinnsats. Basisprisene pa disse varestrommene beregnes ved a forutsette samme pris

som et veiet gjennomsnitt av prisene pa de andre varer som aktiviteten mottar. Basispris pA leveranser

til vareinnsats beregnes for hver produksjonssektor ved

BHM 	 = ( E MM..BH. + E81j 	 ij 	 jBI 	 ij 	 ij

j ; PSEKTORLISTE 	 i ; VARELISTE

MM.. = A" ../rA".. 	 IM.. = A ../E A ..
ij 	 -HM1J 7-M1J 	 1J 	 IM1J 	 M J1

1	 1

BHM
ij 

= BH i nar i * 81

Prisindekser for vareinnsats i kjelperverdi, Pmj kan na beregnes ved:

P 	 =E0. 1" T..W 1- + ET- 11 .. ) * ( /‘... - E" .. + 11(03 /* 1314 M —M3- + 	 — nMj 	 . 	 MHi Mij 	 ki kij 	 -mMij 	 lj 	 IMij 	 -	 ij 	 BHMij

Amij f T11 H lij

j ; PSEKTORLISTE 	 i ; VARELISTE
	

k = TP,TV 	 1 = XP,XV

Pris pa leveranser til hjemmemarkedet for noen av varene beregnes ut fra de totale kostnadene hos

hovedleverandor. Det forutsettes full kostnadsoverveltning og at lonnskostnadene som andel av brutto-

produktet (nar produksjonen i sektoren males i hjemmepriser) eksklusive netto vareavgifter er

konstant:

BH. =Zmi P 	 + (1-Z
MJ

.)WI.
J

i,j = (48, 49, 55, 61, 68, 78, 86, 87)
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Nettopriser pg vareinnsats beregnes for disse sektorene ved:

P
MNj 

= E(1 + TMi HRij)[(1Tki Hkij ) ( AHmij BHM ij + Aimij ((BI i -BHM ij )HB i + BHM ij )) +

Amij ET 1 Hlij ] ZFmj /ZFmKj

j ; PSEKTORLISTE 	 i ; VARELISTE
	

k = TP,TV 	 1 = XP, XV

Tabell 2. Oversikt over hvilke basispriser som vil bli bestemt implisitt ved kjoperprisene pg konsum-
aktiviteterl

Basispris pa leveranse til
Konsumaktivitet 	 aktiviteten av varen

Matvarer  	 Varehandel

Drikkevarer og tobakk  	 Varehandel

Elektrisitet  	 Elektrisitet

Brensel  	 Varehandel

Driftsutgifter til transport  	 Varehandel

Andre varer  	 Varehandel

Klar og skotoy  	 Varehandel

Andre husholdningsvarer  	 Varehandel

Andre fritidsvarer  	 Varehandel

Kjelp av egne transportmidler  	 Varehandel

Mobler og elektriske husholdningsartikler  	 Varehandel

Varige fritidsgoder  	 Varehandel

Restaurant, kare-, hotell- og pensjonatutgifter  	 Romutleie og servering

Bolig  	 Boligtjenester

Jernbane-, fly-, porto- og teletjenester  	 Transporttjenester; Jern
bane, leiebil etc.

Annen bruk av offentlige transportmidler  	 Transporttjenester; Rutebil,
sporveier etc.

Helsepleie  	 Helse- og veterinartjenester

Offentlige forestillinger, andre tjenester, skolegang  	 Andre private tjenester

Diverse husholdningstjenester  	 Andre private tjenester

Diverse andre tjenester  	 Andre private tjenester

For leveranser av alle andre varer til konsumaktiviteten og av denne varen til alle andre
konsumaktiviteter er basisprisen ikke mottakerdifferensiert.

Basispris pg leveranser av (81) Varehandel til investeringsaktiviteter BHJ81 q beregnes
ved:

BHJ 81q 	 1 	 iq 	 l
= ( E MJ. BH. + E IJ. BI.)/(E(MJ 	 + IJ. q )). 	 iq 	 . 	 i

q ; JAKTLISTE 	 i ; VARELISTE

MJ 	 = A 	 /EA 	 IJ. 	 A 	 /Eiq 	 HJiq . Jiq 	 iq 	 IJiq A. Jiq

i ; VARELISTE 	 q ; JAKTLISTE

Kjoperprisindekser for nyinvesteringer etter sektor og aktivitet beregnes vedl:

1 Satsendring for investeringsavgift etter sektor og art gis som et additivt tillegg fordi enkelte
av satsene H

Ij s
 kan vare null i basisgret.
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PJqs = (1 + T Ijs + HIjsjs) KJ 	 {E(1 + TMi 
(1-X

Rjs 
)H

Mij )

q ; JAKTLISTE
	

s ; JSEKTORLISTE 	 i ; VARELISTE 	 j ; JARTLISTE

[(1 + rki Hkii ) (AtijiciBHJij +A IJiq ((BI i - BHJ., (1 ) HB i + BHJ i.1 )) +

H
lij

]1 + T . H
Sj Sjs

1 = XP,XV

BHJ iq
= BH i nar i * 81

Kjoperprisene beregnes ut fra prisene pa varestrommene levert til investeringsartene. Total moms

palopt varene korrigeres for andelen som refunderes. Prisene korrigeres deretter for satsendring pa
investeringsavgift etter sektor og art som en verdiavgift og for subsidier som refusjon av merverdiav-

gift etc. som en mengdeavgift.

Koeffisientene KJjs er innfort for a korrigere for at flere av avgiftene pa nyinvesteringer

er differensiert etter mottakende sektor. De same avgiftssatser brukes for alle aktivtetene som arten

er inndelt i.

Det blir ikke beregnet egne sett med priser for hver av de 42 investeringssektorene som er

spesifisert i regnskapet. Sektorene er aggregert til 6 aggregerte investeringssektorer ved beregning

av priser. Inndelingen i disse aggregerte investeringssektorene er basert pa hvor mye investerings-

avgift de forskjellige sektorene betaler, hvordan subsidier (refusjon av moms etc.) inngar og pa hvilke

endringer i investeringsavgiften som har blitt foretatt i de senere 5r. I tabell 3 er den inndelingen

som vii bli benyttet, gjengitt.

To av investeringsartene har flere investeringsaktiviteter. For disse investeringsartene har

det vist seg at varesammensetningen er sarlig ustabil. Forst og fremst av hensyn til varebalanseringen

i faste priser er det derfor spesifisert flere aktiviteter som hver mottar bare en vare. Investerings-

arten (B2), oljeanlegg mv. har 2 aktiviteter

- oljeboring, som bare mottar varen (68) Oljeboring

- annen investeringsvirksomhet som mottar alle andre varer som leveres til investeringsarten.

Investeringsarten (M4), Oljeutvinningsplattformer mv. har 4 aktiviteter

- annen investeringsvirksomhet, som mottar alle andre varer som leveres til investeringsarten

- oljeplattformer, som bare mottar varen (49) Oljeutvinningsplattformer

- ikke-konkurrerende import, som bare mottar varen (06) Oljeutvinning, diverse import

- leiearbeid og reparasjoner, som bare mottar varen (47) Leiearbeid og reparasjoner.

Alle andre investeringsarter har bare en aktivitet hver.
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Tabell 3. Aggregering av investeringssektorer ved beregning av kjoperpriser pa nyinvesteringer etter
sektor og art 1

Kode 	 Investerin ssektor

J1
	

97S, 98S, 91S, 93S, 94S,
95S, 97K, 93K, 94K, 95K,
78, 68, 69, 60, 63, 66

J2 	 71, 55, 44, 86

J3 	 31, 16, 17, 18, 26, 34, 28,
37, 40, 27, 43, 45, 48, 49

J4 	 88, 75, 76, 87

Bete nelse

Statlig og kommunal forvaltning,
Vannforsyning, Oljeboring, Ror-
transport, Sjofart, Bank og for-
sikring, Oljeutvinning

Elektrisitets- og gassforsyning,
Bygge og anleggsvirksomhet, Vare-
handel, Forretningsbygg

Bergverk og industri, ekskl.
oljeutvinning

Samferdsel utenom sjeart, Hotell-
og restaurantdrift, og evrige
tjenesteytende sektorer

Merknader

Ingen investeringsavgift,
i ngen momsrefusjon

Full investeringsavgift
og momsrefusjon

Full momsrefusjon, in-
vesteringsavgift pi arten
M2

Delvis investeringsavgift
og delvis momsrefusjon

J5 	 11, 12, 13 	 Primaernwringer

J6 	 83
	

Boliger

Delvis investeringsavgift
og delvis momsrefusjon

Ingen investeringsavgift
og momsrefusjon som en
mengdeavgift

1 Inndelingen i denne sektorlisten ma sees i sammenheng med at investeringene ogsi er artsfordelt.

I alle prislikningene i dette aysnittet er det innfort en variabel for endring i importandel

etter vare, HBi. Importandelsendringen blir bestemt ved at det foretas en varebalansering i faste

priser for importerte varer, dvs. at importandelsendringen bestemmes slik at tilgangen av importerte

varer er lik anvendelsen. Ettersom en del av de variable som bestemmer sterrelsen pa importen, blir

bestemt ved varebalanseringen, bestemmes importandelsentlringene simultant med de endogene variable i

pris- og kvantumskrysslopet. Likningene for importokosirken i faste priser er:

(A
Iljj 	 1 	 j

- IA. - LI. - U. 	 (1 - 1/(1 + ALLi
))/(A .. I + EA . X ,q 	 •- EA

Aljj
.A)

; IAKTLISTE
	

i • VARELISTE
	

j ; IAKTLISTE 	 q ; PAKTLISTE

= HB. (EA ..M. + EA ..C. + 	 A 	 EKJ 	 )/(A
	

+ EA 	 X - EA ..A.)q1141J J 	 J 	 Wigs cls cis 	 DJ 3 	 )0(1 q

j ; AAKTLISTE
	

j ; PSEKTORLISTE 	 j ; CAKTLISTE
	

q ; JAKTLISTE

s ; JSEKTORLISTE

Leveranser av varer til (23) Sektor for vareresidualer er fordelt proporsjonalt pa hjemmeproduksjon og

import. Fordelingen er den samme som fordelingen av lagerendringer i basisSret. For varer hvor det

ikke finnes lager, er alle leveranser til Korreksjonssektor for vareresidualer (se aysnitt 5.5) forut-

satt hjemmeprodusert. Hvis den innenlandske produksjonen av varen er ubetydelig, er all ufordelt vare-

innsats forutsatt importert.
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5.3. Beregning av kapitalslit i det kvartalsvise nasjonalregnskapet 

For hver investeringsaktivitet og art som er spesifisert i regnskapet, beregnes det kapital-

slittall i faste og lopende priser. PA samme mate som i det Arlige nasjonalregnskapet beregnes forst

kapitalslit for hver sektor og art i faste priser (se Skagseth (1982)).

I framstillingen nedenfor er fotskriftene for sektor og art sloyfet. I stedet er det innfort

to Rye fotskrifter, den ene for Ar og den andre for kvartal innenfor gret. Der hvor det er bare en

fotskrift angir den Sr.

I det Arlige nasjonalregnskapet beregnes kapitalbeholdningen i faste priser ved utgangen av

Aret som

N-1
K. = E (1 - s+1

)N 	 Ji(t-ss=0

N er teknisk levetid regnet i Ar.

Kapitalslitet kan uttrykkes ved:

1 N-1
Dt = JKt - (Kt - K t-1 ) = Ti E JKt-ss=0

Beregningene av kapitalslit i det kvartalsvise nasjonalregnskapet skal gi en sum over de fire

kvartalene i beregningsAret som i storst mulig grad er lik det som vii bli beregnet i det Arlige

nasjonalregnskapet. I tillegg bor kvartalsfordelingen ha en profil som er konsistent med beregnings-

prinsippene i det Arlige nasjonalregnskapet.

Det meste av kapitalslitet i et Ar bestemmes av investeringer utfort i tidligere Ar. Forste

skritt i beregningen av kapitalslitet i det lopende kvartalsvise nasjonalregnskapet vil derfor were i

beregne depresieringen for Ar t av investeringene utfort i tidligere Ar:

1 	 1D = 	 E JK
t A s=1 t-s

En metode for A beregne depresieringen av bruttoinvesteringene i Ar t vil vmre A depresiere

linemrt investeringene i innevmrende kvartal og i kvartalene tidligere i same Ar. Dvs.:

D t2 ,1 = k JKt,1

D t
2 
,2 = k(Jk t,1 + JKt,2 )

D t
2 
,3 = k(JK t,1 + JKt,2 + JKt,3 )

D t
2 
,4 = k(JK t,1 + JKt,2 + JKt,3 + JK t,4 )

Ved stasjonmre investeringer vil D2t,i stige linemrt gjennom Aret og vmre 4 ganger sa hoy i siste

kvartal som i forste kvartal. Kvartalsfordelingen av DI utfores slik at det blir tatt hensyn til

at en del av kapitalen nAr sin maksimale levetid i lopet av Aret, og det kan dermed unngAs at kapital-

slitet faker gjennom aret i tilfellet med stasjonmre investeringer.

D 1
	 =r D 1

t,1 	 1 t

D 1 	 _ r D 1
t,2 	 2 t

n 1 n 1
= r3't

n l 	 nl
u t,4 = r4't'

N-1
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Dersom ri beregnes ved:

	

1 ,N-2, 	4 
	r l = 2 I N-1 1	10(N-1)

r

	

1 ,N-2, 	 3=2 - 	 N-1 	 10(N-1)

	

1 ,N-2, 	 2 
	r 3 = 2C 'N-1' 	 10(N-1Y

	1,N-2,	 4. 	1
r4 = 7r '717=P ' 10(N-1)

4
vil en fg at 1: r. =

i=1 1
1 og at Dto = D 1 . + D2 . er konstante ved stasjonere investeringer i heleto 	 to

levetiden for arten.

Det kan ikke pg forhand regnes ut noen verdi av k som sikrer oss at depresiering av den delen

av kapitalen som er investert i beregningsSret, har en profil som er konsistent med Srsregnskapets

beregninger. Dersom det antas stasjonmre investeringer vil en fg:

k _ 4
- 10N

D 1 beregnes i prissettet til det Srlige nasjonalregnskapet ved hjelp av BERKAP. Dette er

et dataprogram som brukes for S beregne depresieringen i det Srlige nasjonalregnskapet ved a to

utgangspunkt i investeringene i tidligere gr. Det kan gjores ved a benytte programmet til a beregne

depresiering i Sr t under forutsetning av at JKt=O.

For noen sektorer og arter varierer investeringene smrlig mye fra kvartal til kvartal. Dette

er serlig tilfelle for investeringene i oljeneringene. For noen av disse investeringene er det innfort

egne korreksjonsfaktorer som sikrer at depreseringen for hele Sret ikke avviker for mye fra det som vii

bli beregnet i det forste forelopige Srlige nasjonalregnskapet.

Tall for kapitalslit i lopende priser beregnes ved a inflatere fastpristallene. For a inflat-

ere vil det bli benyttet prisindekser for de tilsvarende grupper av bruttoinvesteringer:

(fotskriftene er fra ng de samme som er gjengitt i vedlegget med variabeloversikten).

YDkj = P . DJkj Dkj

k ; JARTLISTE 	 j ; PSEKTORLISTE

Kapitalslit etter sektor i lopende og faste priser som komponent i bruttoproduktet, beregnes

ved: 	 YD. = E YDk
J
.

3 	k 

D. = E D .
3 	k kJ

j ; PSEKTORLISTE 	 k ; JARTLISTE
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i4: _ Ber .ninavtallforiiitliesktorero  for jordbruket

For de statlige sektorene hentes primmroppgavene fra de statlige buds] etter eller regnskaper.

Primmroppgavene foreligger som verditall for salg av gebyrvarer etter sektor, lonnskostnader etter

sektor og formal og vareinnsats etter sektor og formall. I forste version av det kvartalsvise

regnskapet vil budsjett-tall for Aret bli benyttet. I de senere versjonene tas det sikte pS A inn-

arbeide tall fra det kvartalsvise statsregnskapet.

For kommunene vil tallene i forste version av det kvartalsvise nasjonalregnskapet were basert

pi anslag for volumutvikling mellom Arene. NAr innsamlingen av data fra de kvartalsvise kommuneregn-

skapene kommer igang, vil de bli innarbeidet i beregningsopplegget.

For bruk i forste version av regnskapet ma Arstallene for de statlige sektorene kvartalsfor-

deles. Det finnes imidlertid ingen direkte relevante korttidsindikatorer som kan brukes for A foreta

denne kvartalsfordelingen. A kvartalsfordele verditallene direkte vil kunne fall uheldig ut. For A fa
tall som viser en rimelig volumutvikling bor verditallene forst deflateres og deretter kvartalsfor-

deles.

Arsanslag for verdien av vareinnsats i kjoperpriser, VMTi hentes fra budsjettet. For

beregne kvartalsfordelte volumtall brukes anslag pA prisstigning fra foregAende Ar. I forste omgang

vil de prisanslagene som er lagt til grunn i budsjettarbeidet bli benyttet. Volumtall for hele Aret

beregnes ved A deflatere med anslatt prisstigning:

VMT.
J
/FPM.

J
 = MT.

j ; POSEKTORLISTE

Disse volumtallene MTJ, blir fordelt jevnt pa kvartalene i beregningsAret:

M. = — MT.
J 	 4 	 J

j ; POSEKTORLISTE

Tilsvarende beregnes volum av salg av gebyrvarer (Xj) 2 :

VXT ./FPX . = XT .
J 	 J 	 J

X. = 1— XT.
J 	 4 	 j

Vareinnsats i lopende verdi VMj i beregningskvarta .let bestemmes ved a inflatere volumtallet

med verdien av kjoperprisindeksen for vareinnsats i sektoren:

M

j ; POSEKTORLISTE

1 I dette notatet behandles bare offentlig konsum etter sektor. Offentlig konsum etter formal kan
eventuelt beregnes som en etterberegning. 2 Vmr oppmerksom pA at mens gebyrvarer fra offentlige
sektorer er betegnet Xj, betyr dette symbolet for private sektorer bruttoproduksjon.
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Tilsvarende metode brukes fora kvartalsfordele lonnskostnadene i sektorene pS grunnlag av

et volumtall WAFj, beregnet ut fra budsjett-tall for lonnskostnader (YWAj) og anslag for lonnskost-

nadsoking fra fjorSret (FPW ,j):

YWA.
J

/FPW.
J
 = WAF.

WF. = 1— WAF.J 	 4 	 j ; POSEKTORLISTE

YW. = WI .WF .
J 	 J J

Kvartalstall for vareinnsats og lonn i de kommunale sektorene beregnes pa tilsvarende mate, der

Srsanslag fordeles jevnt pS kvartalene, men med direkte utgangspunkt i volumtall.

Bruttoproduktet i sektorene i lopende (Yj) og i faste priser (Qj) er lik summen av banns-
kostnadene og kapitalslit:

Y. = YW. + YD.
J 	 J

Q
j
 = WF. + D.

J 	 J

j ; POSEKTORLISTE

Salget av gebyrvarer og offentlig konsum etter sektor i lopende og faste priser blir:

VG. + VX. = Y. + VM.
J 	 J 	 J 	 J

G. + X. = Q. + M.
JJJ

Det finnes ingen primmrobservasjoner av kjoperpriser pa offentlig konsum eller salg av gebyr-

varer. Men verdi- og fastpristallene kan beregnes ved a forutsette samme fordeling mellom salg av

gebyrvarer og offentlig konsum i alle kvartalene som i budsjettallene for Sret. Det gir:

	

G./X. = VG./VX. 	 j ; POSEKTORLISTE
JJ 	 JJ

Bruttoproduksjonen i offentlige sektorer Zj er summen av offentlig konsum og salg av gebyrvarer:

Z. = G. + X.
J 	 J 	 J

j ; POSEKTORLISTE
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Tall for de to sektorene i jordbruket vil i stor grad bli beregnet pA tilsvarende mate som for

de offentlige sektorer. Primeroppgavene for jordbruket er arsanslag som gis av Budsjettnemnda for

jordbruket. Anslag for produksjonen i sektor (21) Jordbruk, plant3produksjon foreligger som verditall,

mens det for sektor (22) Jordbruk, husdyrproduksjon gis volumtall. Det foreligger for begge sektorene

verdianslag for total vareinnsats fordelt pA kvartal.

Arsanslagene for jordbrukssektorene blir fordelt pi kvartaler ved hjelp av fordelingsnekler

KXij. Bade produksjon og vareinnsats i jordbrukssektorene har store sesongvariasjoner.
Vareinnsats i volum i kvartalet beregnes ved a deflatere verditallet med verdien av kjeperprisindeksen

for vareinnsats i sektoren.

Mj = VMJ /Pmu

j = 21, 22

Produksjonsoppgavene kvartalsfordeles ved:

VXA ./FPX. = XA.
J 	 J

j = 21

X j = KX ij XAj

VX
j = PXj X.

j

j = 21, 22 i = kvartal

Tall for bruttoinvesteringer i jordbruket og i offentlig forvaltning blir behandlet pA til-
svarende mate som for produksjon og vareinnsats. I forste versjonen av det kvartalsvise nasjonalregn-

skapet vil primmroppgavene for bruttoinvesteringene mere verditall for stats- og tnygdeforvaltning og

jordbruket og volumanslag for kommunene.

5.5. Varebalansering i faste priser 

Det kvartalsvise nasjonalregnskapet vil mere aystemt i faste priser i basisverdi. Det gir

folgende likninger:

EA • X - 	 - EA ..C. - EA • EKJ 	 - EA --A. = LI. + LN. + U.j 	 Xiq q 	 .—mij j 	 . Cij j	 Jig 	 qs qs 	 Alj jq 	 s

J ; IAKTLISTE
	

q ; PAKTLISTE 	 j ; PSEKTORLISTE

j ; CAKTLISTE
	

q ; JAKTLISTE 	 j ; AAKTLISTE 	 i • VARELISTE

s ; JSEKTORLISTE
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For de sektorene hvor bruttoproduksjonen Xj er oppdelt i fl ere aktiviteter blir bruttoproduksjonen i

sektoren summen av produksjonsaktivitetene.

X. = E X
qEJ q

j = 66 	 q = 661, 662

Tilsvarende beregnes volumet av investeringer i artene som summen av volumene i de aktivitetene og

sektorene som inn* i arten

J . = E E J ne

S qej 4"'

j ; JARTLISTE
	

q ; JAKTLISTE 	 s ; JSEKTORLISTE

For de sektorene hvor det ikke finnes primErobservasjoner av vareinnsatsen Mj, vil det bli antatt at

vareinnsatsen i faste priser endres proporsjonalt med bruttoproduksjonen i faste priser.

= Z 	 .X.
j 	 MKj j

j ; PSEKTORLISTE (+21, 22, 75 og offentlige sektorer)

Det forutsettes at lagerendring av norsk produksjon av varen er proporsjonal med lagerendring av impor-

tert vare

LN i = ALLi • LI i

i ; VARELISTE

Kort oppsummert vil hver av varebalanselikningene vil bli benyttet til a beregne en av folgende

storrelser:

- Investering i en aktivitet

- Bruttoproduksjon hos hovedleverandor
- Konsum i en konsumsektor (hovedmottaker av varen)

- Lagerendring av varen

- Residual leveranse av varen

I tabell 4 er det gitt en oversikt over hvilke storrelser som bestemmes av varebalanselikning-

enel.

1 Se fotnote 2 til tabell 4.
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Tabell 4. Oversikt over hvilke storrelser som vil bli beregnet residualt ved varebalanseringen 1

Vare 	 Tilhorende residual variabel 2

Kode Betegnelse

21 	 Jordbruksprodukter, planteprodukter mv. 	 Lagerendring

22 	 , husdyrprodukter

12 	 Skogbruksprodukter

13 	 Fisk mv.

32 	 Kull

33 	 Andre bergverksprodukter

16 	 Foredlede jordbruks- og fiskeprodukter

17 	 Drikkevarer og tobakk

18 	 Tekstil- og bekledningsvarer

26 	 Trevarer

34 	 Treforedlingsprodukter

37 	 Kjemiske rivarer

41 	 Bensin

42 	 Fyringsolje o.l.

27 	 Kjemiske og mineralske produkter mv.

43 	 Metaller

46 	 Verkstedprodukter, varer

47 	 Leiearbeid, tjenester 	 Nyinvesteringer 	 (M42)

48 	 Skip 	 Lagerendring

49 	 Oljeplattformer mv.

28 	 Grafisk produkter

71 	 Elektrisitetsproduksjon 	 Vareresidual 	 (23)

78 	 Gass og vann 	 Produksjon 	 (78)

55 	 Bygg og anlegg 	 Produksjon 	 (55)

81 	 Varehandel 	 (44)

66 	 Riolje 	 Lagerendring

67 	 Naturgass 	 Produksjon 	 (67)

68 	 Boring etter olje og gass 	 Nyinvesteringer 	 (B22)

69 	 Rertransport 	 Produksjon 	 (69)

60 	 Transporttjenester, utenriks sjelfart 	 (60)

61 	 Transporttjenester; innenriks sjofart 	 Produksjon 	 (61)

75 	 Transporttjenester; jernbane, leiebil og fly, post og tele-

tjenester 	 Vareresidual 	 (23)

76 	 Transporttjenester; rutebil, sporvei, drosjer og innenriks

sjefart, hjelpevirksomhet 	 Produksjon 	 (76)

63 	 Bank og forsikringstjenester 	 Vareresidual 	 (23)

83 	 Boligtjenester 	 Konsum 	 (50)

79 	 Reparasjoner av kjoretoyer, hus.apparater my.. 	 Produksjon 	 (79)

88 	 Romutleie og servering 	 Konsum 	 (24)

77 	 Helse- og veterinertjenester 	 Produksjon 	 (77)

86 	 Forretningsmessige tjenester 	 (86)
87 	 Andre private tjenester 	 (87)

Korreksjonsvarer 

89 	 Frie bank- og forsikringstjenester 	 Vareinnsats i hjelpe-
sektor for frie bank-
tjenester

1 Sektorkodene for de respektive konsum- og produksjonskodene
er satt i parentes.
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Tabell 4 (forts.). Oversikt over hvilke storrelser som vil bli beregnet residualt ved varebalansering-
en 1

Vare 

Kode Betegnelse

Tilherende residual variabel  

Gebyrer 

91 	 Offentlig administrasjon 	 Vareresidual 	 (23)

92 	 Forsvar 
	 (23)

93 	 Undervisning og forskningsvirksomhet 	 (23)

94	 Helsetjenester 	 (23)

95	 Andre gebyrer 
	 (23)

Ikke-konkurrerende importvarer 

00	 Matvarer 	 Lagerendring

01 	 RAvarer 	
Is

02 	 Industrielle ferdigvarer 	
..

05 	 Skipsfart my., driftsutgifter 	 Vareinnsats 	 (60)

06 	 Oljeutvinning, diverse import 	 Nyinvesteringer 	 (M43)

36 	 Konsum i utlandet 	 Konsum 	 (66)

19 	 Annen ikke-konkurrerende import 	 Vareresidual 	 (23)

1 Sektorkodene for de respektive konsum- og produksjonskodene er satt i parentes. 2 Den direkte
sammenknytningen mellom varebalanselikning for hver vare endogen variabel i kvantumskrysslopet er bare
en tilnarmelse fordi alle de endogene variable i kvantumskrysslopet blir determinert simultant (ogsA
sammen med priskrysslopet my.).

Varebalanselikningene gir en likning for hver vare i beregningsmodellen, i alt 53 likninger.

Nasjonalregnskapsvarene reparasjoner og uspesifisert vareinnsats vil bli fordelt ut pS ordinmre hoved-

varer ved etablering av modellgrunnlaget.

En rekke av varebalanselikningene for tjenestene vil bli benyttet til a bestemme bruttoproduk=

sjon hos hovedleverandor. Bruttoproduksjonen i disse nmringene blir altsa bestemt residualt av oppga-

ver over innenlandsk ettersporsel og nettoeksport. Dette gjelder i hovedsak wringer hvor det forelig-

ger ingen eller bare symrt dArlige produksjonsoppgaver. For andre tjenester vil varebalanselikningene

bli benyttet til A bestemme konsumet (dvs. aktivitetsnivAet i en konsumsektor). Dette vil vare tjenes-

ter hvor det foreligger produksjonsoppgaver, og hvor konsumet kan bestemmes residualt ved produksjonen

minus nettoeksport og minus annen innenlandsk anvendelse. Dette er samtidig tjenester hvor konsumet (i

den aktuelle sektoren) mottar en overveiende del av produksjonen og hvor bAde eksport og import er

liten. Derfor unngAr en at sma relative endringer i produksjon, eksport og import, som kan skyldes

mAlefeil, medforer store relative endringer i konsumet.

De ovrige varebalanselikningene vil bli benyttet til a bestemme lagerendring, residuale leve-

ranser av varen eller aktivitetsnivA i en nyinvesteringsaktivitet. Residuale leveranser av hver vare

er innfort som hjelpestorrelse i beregningsopplegget og gir beregningsmodellen ekstra frihetsgrader.

Residuale leveranser i basisverdi vil bli omregnet til ufordelt vareinnsats i kjoperverdi og vil gA som

vareinnsats i sektoren (23) Korreksjonssektor for vareresidualer.

Innforingen av sektoren (23) Korreksjonssektor for vareresidualer kan oppfattes som et kompro-

miss mellom onsket pa den ene siden a utarbeide et forenklet og lite ressurskrevende kvartalsvis regn-

skap og pa den annen side onsket om a forsoke A benytte fullt ut den korttidsstatistikken som forelig-

ger og innfore generelle, forenklende forutsetninger. OgsA i arbeidet med det Arlige nasjonalregn-

skapet vil bruk av all tilgjengelig statistikk pa flere stadier fere til residualer i varebalansene.

Mye av regnskapsarbeidet bestAr derfor i a eliminere slike residualer som folge av overbestemthet.

Dette er en svart ressurskrevende prosess som i hovedsak vil bli forsokt unngatt i det kvartalsvise

regnskapet.
Behandlingen av varen (71) Elektrisitet kan belyse narmere hvordan disse vareresidualene vil

bli anvendt i regnskapet. For denne varen foreligger det primmrobservasjoner av produksjon, privat

konsum (riktignok en litt "svak u indikator) og nettoeksport. Andre anvendelser vil bli bestemt ved
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faste innsats-koeffisienter. Varebalanselikningen for denne vil dermed bli overbestemt dersom det ikke

innfores en restvariabel. Den tekniske begrunnelsen for a innfore (23) Residuale vareleveranser er

alts& S gi varebalanselikningene ekstra frihetsgrader, men siden denne variabelen Ovirker brutto-
nasjonalproduktet ma den ogsa ha en okonomisk tolkning og begrunnelse. For varen Elektrisitet vil vi

forvente at varebalanselikningen uten (23) Residuale vareleveranser vil gi for liten anvendelse om

vinteren og for stor anvendelse om sommeren i forhold til den registrerte tilgangen. Dette skyldes at

inputkoeffisientene er basert pa fjorarets nasjonalregnskap og altsS er Arsgjennomsnitt. Ved S beregne

(23) Residuale vareleveranser som residual vil en apriori vente at denne blir positiv i I. kvartal og

negativ i 3. kvartal. Ved faste innsats-koeffisienter vil en fa beregnet for stort bruttoprodukt i

enkelte neringer i I. kvartal og for lite i 3. kvartal. Dette vil ikke bli korrigert for hver nering,

men bruttonasjonalproduktet vil bli korrigert ved at (23) Residuale vareleveranser blir regnet som

vareinnsats i en sektor - (23) Korreksjonssektor for vareresidualer.

Et alternativ ville vmre a korrigere vareinnsatsen til en eller flere sektorer. Det er to

grunner til at denne losningen ikke er valgt. For det forste ville det eke dimensjonen p& beregnings-

modellen, og for det andre finnes det lite informasjon som tilsier hvilke sektorer vareinnsatsen bor
korrigeres for.

Som nevnt ovenfor vil alts varebalanselikningene foruten S bestemme produksjon og konsum i

spesielle sektorer bli brukt til a beregne enten lagerendring eller (23) Residuale vareleveranser.

Lagerendringene vil bli residualbestemt for de varene hvor det kan mere lager. (23) Residuale vare-

leveranser vil bli residualbestemt ved varebalanselikningen for tjenester hvor vi har rimelig p&lite-

lige opplysninger bade om tilgang og anvendelse utenom vareinnsats.

For de varene det finnes lager for vil varebalanselikningene bli benyttet til A beregne lager-

endring. Det har riktignok blitt arbeidet med a tilrettelegge dataene fra den kvartalsvise lager-

statistikken for bruk i det kvartalsvise nasjonalregnskapet, men forelopig er dette ikke implementert.

Bruken av lagerstatistikken vil imidlertid i tilfelle ha karakter av en etterberegning, idet den sam-

lede lagerendring tenkes delt opp i lagerendring etter lagerstatistikken (eventuelt fordelt pa impor-

terte og norskproduserte varer) og uobservert lagerendringl.

I beregningsmodellen vil variabelen (23) Residuale vareleveranser eksistere for alle varene,

ogsS for de tjenester hvor varebalanselikningene blir brukt til a bestemme produksjon eller konsum og

for varene hvor lagerendring blir bestemt residualt. For disse tjenestene vil variablen ha karakter av

en eksogen varerestleddskorreksjon og gir dermed mulighet for & gi eksogene korreksjoner i de beregnede

endogene variable (alts& produksjon, konsum, lagerendring eller investeringsaktivitet). Positive ufor-

delte leveranser til konsum (investering) av en vare vil bli motsvart av like store negative leveranser

malt i basisverdi av en annen vare. Ufordelte leveranser til investering vil kunne bli benyttet dersom
det er grunn til a tro at innsats-koeffisientene til investeringsartene endrer seg betydelig.

5.6. Beregning av avgifter oa subsidier etter sektor 

I beregningsmodellen er det skilt mellom folgende arter av indirekte avgifter og subsidier:
Toll

Investeringsavgift

Refusjon av merverdiavgift pa investeringer

Subsidier som refusjon av merverdiavgift pa boliger og sosiale bygg

Merverdi avgi ft

Ovrige vareavgifter og -subsidier pa produksjon og import

Ovrige vareavgifter og -subsidier pa varehandelen

Sektorskatter og -subsidier

I likhet med andre deler av beregningene i det kvartalsvise nasjonalregnskapet vil ogsS av-
gifts- og subsidieberegningene bli forenklet i forhold til behandlingen i det Srlige nasjonalregnska-

pet. Indirekte skatter og subsidier kommer i en noe spesiell stilling blant de tallene som vil bli

1 I inntektsberegningene vil det mere nedvendig a kunne skille mellom endringer i importlager pg den
ene siden og endringene i lagerleveranser av norskproduserte varer pa den andre sidefor S fS beregnet
den implisitte bruttoproduktprisen. Det vil bli forutsatt at forholdet mellom de to lagerendrings-
kategoriene er det samme som forholdet mellom total tilgang fra import til total tilgang fra norsk
produksjon av varene.



36

beregnet i det kvartalsvise nasjonalregnskapet. Tallene i seg selv er ikke spesielt interessante i den

lopende konjunkturovervakingen, men de har stor betydning for andre storrelser som beregnes. Behand-

lingen av avgifter og subsidier vil fa konsekvenser for alle de beregnede inntektstallene og bruttopro-

duktene i lopende priser, og de vil ogsA pavirke en del av fastpristallene, spesielt bruttoinves-

teringene, fordi for mange sektorer foreligger primmropplysningene kun i lopende priser. Blant annet

derfor er det lagt vekt pa a behandle investeringsavgiften sA detaljert som mulig.

Toll vil bli gitt en svmrt enkel behandling i det kvartalsvise nasjonalregnskapet ved at det
vil bli forutsatt ingen prisendring. Behandlingen av investeringsavgiften, refusjon av merverdiavgif-

ten mv. og subsidier som refusjon av merverdiavgiften pa boliger og sosiale bygg fremgar av prislik-

ningene i aysnitt 5.2. Sektorskatter og -subsidier vii mere eksogene i beregningsmodellen.

For vareavgifter og -subsidier vil beregningsopplegget bli forenklet i forhold til behandlingen

i det arlige nasjonalregnskapet. Den viktigste forenklingen ligger i aggregeringen av artene for av-

gifter og subsidier. Denne forenklingen ma imidlertid sees pa bakgrunn av den eaten satsendringer vil

bli gitt pA. I beregningsmodellen vii det bli gitt satsendringer bade etter vare og art. Dermed vil

det teknisk sett vmre mulig a fa tatt hensyn til satsendringer for arter eller grupper av arter som

ikke er eksplisitt spesifisert som egne arter.

Vareavgiftene og -subsidiene etter vare vil bli kiassifisert enten som verdiavgifter eller som

mengdeavgifter. Denne klassifiseringen vil sa langt som mulig folge grupperingen i det arlige nasjo-

nalregnskapet (se Flottum (1975b)). I tabell 5 er den klassifiseringen som vil bli benyttet, gjengitt.

Avgiftene pa varer med lite eller ingen vareavgifter og -subsidier vil beregningsteknisk bli klassifi-

sert som verdiavgift.

Tabell 5. Gruppering av vareavgifter og -subsidier etter art og vare som henholdsvis verdiavgifter og
-mengdeavgifter 1

V - Verdiavgift og -subsidier
M - Mengdeavgift og -subsidier

TROLL- 	 Betegnelse
kode

Yarehandels-
Produsentavg. 	 avg. og
og -subsidier 	 -subsidier

Varer fra bedrifter 

21 	 Jordbruksprodukter, planteprodukter mv.  	 V

22 	 Jordbruksprodukter, husdyrprodukter 	

12 	 Skogbruksprodukter 	

13 	 Fisk mv . 	

32 	 Kull 	

33 	 Andre bergverksprodukter 	

66 	 Raolje 	

67 	 Naturgass 	

16 	 Foredlede jordbruks- og fiskeprodukter  	 M 	 V

17 	 Drikkevarer og tobakk  	 M 	 V

18 	 Tekstil- og bekledningsvarer 	

26 	 Trevarer 	

34 	 Grafiske produkter 	

37 	 Kjemiske ravarer 	

41 	 Bensin  	 M 	 M

42 	 Fyringsolje o.1 	

27 	 Kjemiske og mineralske produkter mv.  	 V

43 	 Metaller 	

46 	 Verkstedprodukter, varer  	 V 	 V

1 I denne tabellen er det merket av for de varene hvor det er relativt store belop for subsidier og av-
gifter. Avgiftene p& de ovrige varene vil bli klassifisert som verdiavgifter.
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Tabell 5 (forts.). Gruppering av vareavgifter og -subsidier etter art og vare som henholdsvis verdi-
avgifter og mengdeavgifterl

V - Verdiavgift og -subsidier
M - Mengdeavgift og -subsidier

varenan e s-
TROLL- 	 Betegnelse

	
Produsentavg. 	 avg. og

kode 	 og -subsidier 	 -subsidier

47 	 Leiearbeid og reparasjoner 	
48 	 Skip 	

49 	 Oljeutvinningsplattformer 	
71 	 Elektrisitet 	

78	 Vann og gass 	
55 	 Bygg og anlegg 	

68 	 Boring etter olje og gass 	
81 	 Varehandel 	

88 	 Romutleie og servering 	
75 	 Transporttjenester; jernbane etc . 	
60 	 Transporttjenester; utenriks sjedart 	
69 	 Rortransport 	

76 	 Transporttjenester; rutebil etc. 	
61 	 Transporttjenester; innenriks sjeart 	
82 	 Bank- og forsikringstjenester my . 	

83 	 Boligtjenester 	

86 	 Forretningsmessige tjenester 	
77 	 Heise- og veterinertjenester 	

79 	 Reparasjon av kjoretoyer, hus.app. my. 	
87 	 Andre private tjenester 	

Korreksjonsyarer

89 	 Frie banktjenester my

Gebyrer 

91 	 Offentlig administrasjon 	
92 	 Forsvar 	

93 	 Undervisning og forskningsvirksomhet 	
94 	 Helsetjenester my . 	
95	 Andre gebyrer 	

Ikke-konkurrerende importvarer 
00 	 Matvarer  

	
M

01 	 Ravarer 	

02 	 Industrielle ferdigvarer  	 V
05
	

Skipsfart my., driftsutgifter 	
06
	

Oljeutvinning, diverse import 	
07
	

Konsum i utlandet 	
19
	

Annen ikke-konkurrerende import 	

1 I denne tabellen er det merket av for de varene hvor det er relativt store belop for subsidier og
avgifter. Avgiftene pa de ovrige varene vii bli klassifisert som verdiavgifter.
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Beregningsopplegget for det kvartalsvise nasjonalregnskapet vil som et mellomresultat gi vare-

avgifter og -subsidier etter vare. Disse tallene vil bli benyttet til 5 beregne bruttoproduktet etter

mering. Det plonlegges ogs5 a beregne vareavgifter og -subsidier etter en aggregering av nasjonalregn-

skapets artsinndeling, blant annet av kontrolihensyn.

En ytterligere forenkling i beregningen av avgifter og subsidier etter vare (utenom Varehandel)

er innforingen av en basispris pi leveranser til innenlandske anvendelser ved avgiftsberegningene.

Denne prisen vii vaare et veiet gjennomsnitt av importprisen og hjemmeprisen for de varene hvor hjemme-

prisen ikke er mottakerdifferensiert. Gjennomsnittsprisen BHIi beregnes ved

BHI. = MB i BI i + (1 - MB.)BH.

i ; VARELISTE (481, 71, 75, 76, 77, 87)

For varen (81) Varehandel beregnes ogsi to gjennomsnittlige basispriser pa hjemmeleveranser av

varen som f.eks. brukes som pris pi leveranser av varen Varehandel til Korreksjonssektor for varere-

sidualer:

BH 84 = rA" 	 E E 	 „. )/(EA. .( : -. 1M81j M j BHM„..
bij 	 AHC81jCj

HC
B 81j 	 KJ qsA HJ81qJ qsBHJ olq 	 j mM81j Mj 	 11f1C81js q

C. + E E Awing J qs )
s q

j ; PSEKTORLISTE 	 j ; CAKTLISTE 	 s ; JSEKTORLISTE 	 q ; JAKTLISTE

BHM
81

=
7-1-0481j 

Mj BHM,. 	 A../r
blj -11M81j Mj

Markedsandelen MBi beregnes ved

MB. = ( EA 11J J - IA. - LI.)/(EA11J j + EA)( . X - EA .
J

.A.- 	
1

LI. - LN.)
1 	 1ci 	 1 

i ; VARELISTE 	 j ; IAKTLISTE 	 q ; PAKTLISTE 	 j ; AAKTLISTE

Pilopt avgift etter vare og art beregnes ved:1

1 I dette uttrykket er det forutsatt at avgiftsstrommene behandles som verdiavgifter. Dersom de be-
handles som mengdeavgifter vii likningen vere den samme bortsett fra at BHI i faller bort.
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TTki = (E H 	 A 	 + EH 	 E A 	 EKJ J 	 + EH .A .A. + EH .A .C.) BHI. Tki 	 kij Mij j 	 kij 	 Jiq 	 qs qs	 kij Aij j 	 kij Cij j 	 ki
J 	 qej 	 s

i ; VARELISTE 	 j ; PSEKTORLISTE 	 k = TP, TV

q ; JAKTLISTE 	 j ; AAKTLISTE 	 j ; CAKTLISTE

j ; JARTLISTE

s ; JSEKTORLISTE

Ved beregning av provenyet etter vare for de ovrige varene utenom Varehandel vil det bli bereg-

net en gjennomsnittspris pa innenlandske anvendelser. For varene (71) Elektrisitet, (75) Transport-

tjenester; Jernbane etc., (76) Transporttjenester; Rutebil etc. og (77) Helse- og veterinartjenester er

det i prisberegningene (aysnitt 5.2) blitt beregnet to basispriser pA hjemmeleveranser, en pris pA
leveranser til konsumaktiviteten som er hovedmottaker av varen og en pris pa leveranser til andre

aktiviteter. En gjennomsnittspris blir beregnet ved

BHG i = BH i (1-MC ij ) + MC ij BHC ij

(i,j) = (71,12), (75,68), (76,69), (77,62)

Konsumandelen MCij beregnes ved

MC. =A .C./(E 	 - LI. - LN. +EA 	 X - EA .A.)ij 	 Cij j 	 Iij j 	 Xiq q 	 Aij j

(i,j) = (71,12)
(75,68)
(76,69)
(77,62)

j ; IAKTLISTE q ; PAKTLISTE

j ; AAKTLISTE

Varen (87) Andre tjenester far beregnet 3 basispriser pa leveranser til konsumaktiviteter og en
pris pg leveranser til andre aktiviteter. En gjennomsnittspris blir pA tilsvarende mate som ovenfor

beregnet ved

BHG. = BH.(1-MC ij - MC ik - M il ) + 	 jMC..BNC
i
 + 

MCik 1
BH . + M.

1
 BHC.

ij 	 11

(i,j,k,1) = (87,63,64,67)

der konsumandelene MCij beregnes ved
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MC ij = Acii C i /(E 	 - LI i - LN i + E Axi _X_ - E AAvy
	q 	4 4	 J

(i,j) = (87,63)
	

; IAKTLISTE
	

q ; PAKTLISTE 	 j ; AAKTLISTE
(87,64)
(87,67)

Beregningen av provenyet av vareavgift etter art for disse varene vii for ovrig bli den same som for

andre varer der

ij HC.. + (1 - MG..) . BH.)
ij 	 ij

For varen (81) Varehandel er hjemmeprisen differensiert etter alle grupper av mottakere. Provenyet av

avgiftsartene TP og TV beregnes ved: 1

TTk81 	 EH 	 A 	 .M.BHM 	 T 	 + EH 	 E A 	 EKJ J
 k8lj M81j j 	 81j k81 	 k8lj 	 J81q 	 qsqs

	

J 	 qej 	 s

k = TP, TV 	 j ; PSEKTORLISTE
	

j ; JARTLISTE

q ; JAKTLISTE

s ; JSEKTORLISTE

BHJ 	 T 	 + EH 	 . A 	 A. BA . T 	 + EH 	 . A 	 .C. T 	 BHC

	

81q1(81.1(81j A81j j 	 81j k81 	 . k8lj C8Ij j k81 	 81 j

j ; AAKTLISTE 	 j ; CAKTLISTE

Psi tilsvarende mate beregnes provenyet av avgifter som pal oper leveranser av varen til (23)

Sektor for vareresidualer:

TTkU = H . TMki. BH.
1 U 1

.
. 

k = TP, TV

Vareavgifter palopt import etter vare blir:1

TB 	 . = T 	 .HB 	 .BI. (EA ..I.)TPI 	 TPI TPI 	 Ilj j

i ; VARELISTE 	 j ; IAKTLISTE

I I dette uttrykket er det forutsatt at avgiftsstrommene behandles som verdiavgifter. Dersom de er
mengdeavgifter vil likningen bli den samme bortsett fra at basisprisene faller bort.
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Moms etter vare i lopende priser for alle varer unntatt (81) Varehandel beregnes ved:

TMT. = r E(1 	 ET . H ..) H ..A ..M.k1 kij 	 Mij jL
j 	 k

; VARELISTE
	

j ; PSEKTORLISTE

E(1 4. ETki Hkij ) HMij ACij C j 	 E(1 + ETki H ki j ) HMij EA
Jiq

 EKJ J
qs qs 	 m1

j 	 k 	 j 	 k 	 . 	 cid 	 s

j ; CAKTLISTE
	

j ; JARTLISTE
	

k = TP, TV

q ; JAKTLISTE

s ; JSEKTORLISTE

Moms palopt varen (81) Varehandel beregnes ved:1

TMT81 = [
j (1
	kET k81 H k81j ) H M81j AM81j Mj

BHM81i

E(1 	ETk81 H k81j ) HM81j • E AJ81 E KJ sJ s BHJ 81 q
j 	 k 	 qej 	 q s 	 q q

_. .1
E (1 	ET k 81 H k81j ) HM81j AC81j C j

BHCdiP TM81k

j ; PSEKTORLISTE 	 q ; JAKTLISTE 	 j ; CAKTLISTE 	 k = TP,TV

j ; JARTLISTE

s ; JSEKTORLISTE

Pi same mate som i avgiftsberegningene beregnes bruttomoms pa leveranser av varene til sektor

(23) Sektor for vareresidualer noe forenklet ved at momssatsen er satt lik gjennomsnittet av momssats-

ene til ulike mottakere:

TMU. = H . TMi (1 + E Hki Tk1.) BH.
k

i ; VARELISTE 	 k = TP,TV

1 Ogsa disse uttrykkene er skrevet som om alle avgiftsstrommene er verdiavgifter. For de leddene som
inneholder mengdeavgifter faller basisprisene bort.
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Moms pilopt import etter vare utenom (81) Varehandel: 1

TMB. = (1 + T
TPi 

H
BTPi

) T
Mi H MBi 

BI
iL][ • IEA ..1 j1

i ; VARELISTE 	 j ; IAKTLISTE

Refundert moms pi vareinnsats i lopende priser etter sektor:

YFM. = E(1 + EH 	 T .) H 	 (A 	 TBHI.
J 	 • 	 kij ki 	 FM1 j 	 Mij j 	 Mi

j ; PSEKTORLISTE
	

i • VARELISTE
	

k = TP, TV

Refundert moms pa leveranser til (23) Sektor for vareresidualer beregnes forenklet ved a forutsette at

moms refunderes i samme forhold som for total ordirwr vareinnsats:

YFM23 = ETMU. (EYFM./ETMT.)
	i 	 1

i ; VARELISTE
	

; PSEKTORLISTE

Moms YTMj og produsentavgift YIN i lopende priser etter betalende sektor beregnes ved hjelp av ett

sett fordelingskoeffisienter for produsentavgifter og ett sett fordelingskoeffisienter for moms etter

vare:

YTA
j
 =EH

TAi
.(111).+TTPU. - TBTP.)

i j

i ; VARELISTE
	

; PSEKTORLISTE (-44)

YTM
j = EHTMij..(TMT. + TMU. - TMB.) 	 YFM .

i • VARELISTE
	

j ; PSEKTORLISTE

Varehandelsavgiftene piloper i sin helhet sektor (44) Varehandel og uttrykket for YTA44 fir dermed

tillegget ETTTVi. Sektoren Varehandel blir ogsa tillagt varehandelsavgifter som paleper leveranser

til Korreksjonssektor for vareresidualer, ETTVU i .

1 Se note 1, side 41.
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5.7. Beregning av bruttoprodukt og inntektskomponenter etter sektor

Pa tilsvarende mate som ved avgiftsberegningene forenkles bruttoproduktberegningene i lopende

priser ved at det brukes bare en pris for hver vare unntatt (81) Varehandel. For de varene det ble

benyttet et veiet gjennomsnitt av importprisen og hjemmeprisene i avgiftsberegningene, vil det bli

benyttet et veiet gjennomsnitt av eksportprisen og hjemmeprisen i inntektsberegningene. For de ovrige

varene vil basisprisene BHG i - et veiet gjennomsnitt av de mottakerdifferensierte hjemmeprisene - bli
benyttet.

Basisprisen BHAi som er et veiet gjennomsnitt av eksportprisen og hjemmeprisen, beregnes

ved:

BHA.
1
 = MA.

1
 A. + (1-MA.) BH.
 1 	 1

i ; VARELISTE 	 71, 76, 87, 77, 81)

hvor eksportandelen MA i er gitt ved:1

MA.
1
 = (EAAlj j 	 j.. A - IA)/EAXiq X q. 	 . 

i ; VARELISTE
	

; AAKTLISTE 	 q ; PAKTLISTE

Pa tilsvarende mate beregnes en gjennomsnittlig pris pa vare (81) Varehandel ved A bruke prisen

BH81 som ble beregnet til bruk i avgiftsberegningene og en tilsvarende basispris pa leveranse til
eksportakti vi teter.

BA 	 = EA 	 . A. BA ./EA 	 .A.81 	 . A81j j 	 81j 	 A81j j

j ; AAKTLISTE s 44

For de ovrige varene benyttes basisprisen BHG• slik at

BHA i = BHG.

i = (71, 76, 77, 87)

1 Ved a beregne eksportandelen ved dette uttrykket blir prisen pa leveranser til lager av eksportvarer
implisitt satt lik prisen pa hjemmeleveranser. Dette er samme beregningsmate som benyttes i det arlige
regnskapet.
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Bruttoproduktet i lopende markedspris Yj i produksjonssektorer utenom (44) Varehandel be-

regnes ved

Y. = [ E 	 BHA.AXiq. X q
 + YTA. + YTM. + YFM.] - P

MJ
.M.

qej i 	 J 	 J

i ; VARELISTE
	

q ; PAKTLISTE 	 j ; PSEKTORLISTE

Ved beregning av bruttoproduktet i sektoren (44) Varehandel tas det hensyn til at prisen pa leveransene

av varen (81) Varehandel er ytterligere mottakerdifferensiert. 1 Bruttoproduksjonen i basisverdi kan

deles inn i produksjon av alle varer utenom varen (81) Varehandel ug i produksjon av varen (81) Vare-

handel:

Y 44 = [ E BHA,Axi44X 44 + 	 +YTA44
44 	 YTM44

	 YFM44]
	 MX44(EACI81•Cj BHC

8.. + EAij 	 -- J8lej qsj qs
i 	 q 	 s

i ; VARELISTE (-81) 	 J ; CAKTLISTE
	

j ; JARTLISTE

s ; PSEKTORLISTE

q ; JAKTLISTE

+ EA 	 .M. BHM . + E A 	 .A.BA . 	 EA 	 .I. BI ) 4- P 	 M
j 

M81j j 	 81j 	 . A81j j 81j 	 . 181j j 	 81 	 M44 44

PSEKTORLISTE
	

j ; AAKTLISTE 	 j ; IAKTLISTE

Ved beregning av bruttoproduksjonen i varehandelssektoren er det korrigert for den andel av vare (81)

Varehandel som produseres i andre setorer. Varehandelssektorens andel av produksjonen av vare (81)

Varehandel er

MX44 = AX8144X 44/EAX81q X q

q ; PAKTLISTE

Bruttoproduktet i faste priser etter sektor beregnes ved:

Q
j
 = X. - M.
 J 	 J

; PSEKTORLISTE

1 Siden ogsa de andre sektorene kan levere varen Varehandel skulle ogsg prisen pg Varehandel inngg i
likningene for bruttoproduktet i disse sektorene. For g forenkle disse inntektsberegningene vil bare
en av de basisprisene pg Varehandel som er spesifisert i beregningsopplegget, bli benyttet.
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Faktorinntekt etter sektor blir

F. = Y. - YD. - YTA. - YTM. - YTS.
J	 J 	 J	 J 	 J 	 J

j ; PSEKTORLISTE

Beregning av utbetalt lonn pr. Arsverk og tallet pa Arsverk etter nmring er omtalt i aysnitt

4.6. For offentlige sektorer utfores sysselsettingsberegningene ved a to utgangspunkt i verdi- og

volumanslagene for lonnskostnader i sektorene (jfr. aysnitt 5.4)

WFj = WWFj + WTFi

der volumet av arbeidsgiveravgift WFTj er beregnet ved

WFTi = HFj WWFj

Antall Arsverk beregnes ved a forutsette konstant produktivitet fra basisaret

NW. = WWF. H NW .
j

j ; POSEKTORLISTE

Utbetalt lonn etter sektor er gitt ved

YWW. = NW. WW.
J 	 J

; PSEKTORLISTE

og arbeidsgiveravgift etter sektor ved

YWTj = HFj TFj YWWj

j ; PSEKTORLISTE

Samlede lonnskostnader etter sektor blir

YW. = YWW. + YWT.

j ; PSEKTORLISTE
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Driftsresultatet etter sektor blir

YE.J = Y.
J
 - YW. - YD. - YTA. - YTM. - YTS.

j ; PSEKTORLISTE

Bruttoproduktet i faste og lopende priser i korreksjonssektoren (51) Innkreving av toll blir (prisen pa

toll vil i forste version av regnskapet bli forutsatt uendret):

Q51 = E (H TBi (E AIij I j
))

i ; VARELISTE 	 j ; IAKTLISTE

Y51 = E (HTB1. BT.1 (E AIlj..I.)). 	 . 

i ; VARELISTE
	

j 	 IAKTLISTE

Bruttoproduktet i faste og lopende priser i korreksjonssektoren (52) Innkreving av merverdiavgift pa

import blir:

Qrn = E(1 	 .)
MB1

• EA . 
j
 I.

04	 i 	 k bIK1 	 Il

i ; VARELISTE
	

j ; IAKTLISTE 	 k = TP, TV

Y52 = E TMB.

i ; VARELISTE

Bruttoproduktet i faste og lopende priser i korreksjonssektoren (53) Refusjon av merverdiavgift pa

Ryinvesteringer blir:

Q53 = EE [E (Z • 	 H ..) KJ. 	 E ((1 + EH. ..) A. • + A. .
Rjs Mij 	 js 	 k Klj 	 Klq 	 K1q 1 Ilj qS

iS i 	 (Id

j ; JARTLISTE 	 i ; VARELISTE
	

s ; JSEKTORLISTE 	 k = TP, TV 	 1=XP, XV

q ; JAKTLISTE

Y53 = EE [E (Z 10. HMi T )KJ 	 (1 + E T 	 H ..) E ((A 	 1
BH. + A..s 	 j Mi 	 js 	 ki kij 	 HJiq 	 Nig

JS 1 	 cleJ

j ; JAKTLISTE 	 i ; VARELISTE
	

s ; JSEKTORLISTE
	

k = TP, TV

q ; JAKTLISTE
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((BI 1 	BHO HB i + BH0) + Ajici fHluT ii ) Jo ]

1 = XP, XV

Bruttoproduktet i faste og 10pende priser i korreksjonssektoren (54) Innkreving av investeringsavgift
p& nyinvesteringer blir:

Q 54 = EE H IjsKJ js [E (1 + (1-Z . ) H ..) E ((1 + E H . 	 . + A . EH .
Rjs 	 Mij 	 ki) Aj	Jig	 Jul 	 li

)J
j qs

Js

j ; JARTLISTE
	

i ; VARELISTE 	 s ; JSEKTORLISTE k = TP, TV 	 1 = XP, XV

q ; JAKTLISTE

Y54 = EE (H is + T I . ) KJ . [ E (1 + (1-Z Ri.s HMij TMi ).	 is 	 isJS	 1

j ; JARTLISTE
	

i ; VARELISTE 	 s ; JSEKTORLISTE

E ((1 + E Tkl. Hklj.) (AHJi q BH. + A . (( BI. - BH.) • HB + BH )) +
qcj 	 k

A . 	 E H ..T .) 	 J 	 ]
Jig 	 lij 11 	 qs

k = TV, TP
	

1 = XP, XV 	 q ; JAKTLISTE

Bruttoproduktet i faste og lopende priser i korreksjonssektoren (56) Subsidier (som refusjon av

merverdiavgift) pa boliger og sosiale bygg blir:

Q56 = EE H Sjs E J qsjs 	 qej

j ; JARTLISTE
	

s ; JSEKTORLISTE 	 q ; JAKTLISTE
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Y 	 = EET.H. 	 E .
Js56Sjs Sjs 	 . J as

j ; JARTLISTE
	

s ; JSEKTORLISTE 	 q ; JAKTLISTE

Bruttoproduktet i lopende og faste priser i korreksjonssektoren (57) Innkreving av sieravgifter pa im-

port blir:

Q 	 =EH	 .EA..
57 .B11)1.1 	

I.
13

i ; VARELISTE
	

; IAKTLISTE

Y 57 = ETBTP.57 	 i

i ; VARELISTE

I varebalanseringen i aysnitt 5.5 ble det beregnet vareresidualer for hver vare i basisverdi.

Bruttoproduktet i markedsverdi i sektoren (23) Sektor for vareresidualer beregnes ved

Q 23 = - f (1 + Hmmi )[(1 + EHmki ) + E Hmli U.
1

i ; VARELISTE
	

k = TV, TP 	 1 = XP, XV

Y23 . 	 +HMMi 	 .
T .) [(1 +EHMkiki ) BHI.

1 
+EHT

•

; VARELISTE
	

k = TV, TP 	 1 = XP, XV

Tilsvarende beregnes et driftsresultat og en faktorinntekt for sektoren:

F23 = Y23 + YFM23

YE 23 = F 23
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5.8. Bere nin av a re erte nasjonalre nska ssterrelser

Import etter aktivitet, lopende priser:

vii = P i . I.
j 	 j j

j ; IAKTLISTE

Import etter aktivitet, faste priser, er gitt ved

Lagerendring etter vare, lopende priser:

VLi = BN i LN i + BI 1 LI i 	i ; VARELISTE

Privat konsum etter aktivitet, lopende priser:

VC
j
 = PCj C.j j ; CAKTLISTE

Privat konsum etter aktivitet, faste priser, er gitt ved Cj.

Bruttorealinvestering etter art, lopende priser:

VJK. = EzP 	 JK
cids qs q s

j ; JARTLISTE s JSEKTORLISTE q ; JAKTLISTE

Eksport etter aktivitet, lopende priser:

VA
j
 = E P 	

jAj
. A

• j ; AAKTLISTE

Eksport etter aktivitet, faste priser, er gitt ved Ai.

Eksport av brukt realkapital, lopende priser:

	VAJ = E P .
	 j

	

j. A 	 j j ; JAKTLISTE

Eksport av brukt realkapital, faste priser:

AJ = E AJ . 	 j ; JAKTLISTE
j

Total import, faste priser:

I = Eli 	 i ; IAKTLISTEi



Total import, lopende priser:
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VI = EVI,
i

Total lagerendring, faste priser: 

i ; IAKTLISTE

L= E L, 	 i; VARELISTE
i

Total lagerendring, lopende priser:

VL = EVL 4 	i ; VARELISTE
i

Totalt privat konsum, faste priser:

C = EC.

Totalt privat konsum, lopende priser:

VC = Evc .
J 3

Totalt offentlig konsum, faste priser:

G= EG

Totalt offentlig konsum, lopende priser:

VG = EVG.

Totale bruttoarealinvesteringer, faste pri ser:

JK = EJK.
3

j ; POSEKTORLISTE

• JSEKTORLISTE

j ; CAKTLISTE

j ; CAKTLISTE

; POSEKTORLISTE



51

Totale bruttoarealinvesteringer, lopende priser:

VJK = EVJK.
j 	 3

j ; JSEKTORLISTE

Total eksport, faste priser:

A = EA ; + AJ
	

i ; VARELISTE
i

Total eksport, lopende priser:

VA = E VA z + VAJ 	 i ; VARELISTE
i

Total faktorinntekt, lopende priser:

F = E F. 	 j ; PSEKTORLISTE
j

Bruttonasjonalprodukt i faste priser uten skiftvirkninger:

Q = E Q. 	 j ; PSEKTORLISTE

Bruttonasjonalprodukt i lopende priser:

Y = EY. 	 j ; PSEKTORLISTE
j

I modellens basisar summert over alle fire kvartalene er vi sikret at generalokosirkens anslag

for tilgang og anvendelse stemmer overens. For kvartalene i nye Sr vil det imidlertid oppstA differan-

ser bade i faste og lopende priser.

Skiftvirkninger i faste priser skyldes ikke beregningsmessige forenklinger, men folger av

valget av verdibegreper og aystemningsprinsipper (se Bjerkholt og Longva (1980)). Regnskapet er pS
vareniva aystemt i basisverdier, mens alle sterrelsene i generalokosirken er malt i faste markeds-

verdier. Skiftvirkninger oppstSr nar fordelingen av ettersporselen etter varer med differensierte

avgiftssatser avviker fra fordelingen i basisaret. Generalokosirken i faste priser aystemmes ved

beregne bruttoproduktet i faste priser i sektor 58 	 (beregnet gevinst i faste priser ved skiftvirk-

ninger mellom eksport og norsk anvendelse mv.). I likhet med det Arlige nasjonalregnskapet utgjor

bruttonasjonalproduktet i faste priser summen av innenlandske sluttleveringer og nettoeksport i faste
kjoperpriser.
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Bruttoproduktet i faste priser i sektor 58 blir:

-Q58 
=L+C+G+ JK +A-I- Q

Okosirkdifferansen i lopende priser oppstar pa grunn av de forenklede beregningsrutiner som

blir brukt i beregningsopplegget. Spesielt gjelder dette de vekter som brukes i sammenveiing av vare-

strommer med importpriser, mottakerdifferensierte hjemmepriser og eksportpriser. Disse vektene inngar

i beregning av blant annet verdien av vareinnsats og vareproduksjon i de enkelte produksjonssektorer og

i avgiftsberegningene. I tillegg vii ogsa varerestleddene ved eksogen korreksjon av varebalanse-

likningene (se aysnitt 5.5) kunne gi opphav til okosirkdifferanser i lopende priser.

Okosirkdifferansen i lopende priser er gitt ved:

-Y 58 = VL + VC + VG + VJK + VA - VI - Y

6. KORRIGERING AV KVARTALSREGNSKAPSTALLENE MOT DE ARLIGE NASJONALREGNSKAPSTALLENE

For de arene som det foreligger arlige nasjonalregnskapstall for, vil de kvartalsvise regn-

skapstallene bli aystemt mot de arlige. Avstemmingen vil kun ga en vei; det er de kvartalsvise

nasjonalregnskapstallene som vil bli endret slik at summen av kvartalstallene i lopende og faste priser

vil vmre lik de korresponderende tallene i det arlige nasjonalregnskapet. Siden kvartalsregnskapets

fastpristall beregnes i fjorarets priser mens arsregnskapet skifter basisar bare hvert femte ar, vil

aystemmingen av disse tallene ogsa innebmre en omregning til nytt basisSr.

Etter det vi kjenner til foretar de fleste utenlandske institusjoner som lopende beregner bade

kvartalsvise og arlige nasjonalregnskap, korrigering av kvartalstallene slik at de blir aystemt mot de

arlige tallene. Den viktigste grunnen til at dette gjores, er at det vil mere lite hensiktsmessig for

brukere av regnskapene at det foreligger to ulike datasett som gir avvikende opplysninger om viktige

malstorrelser i den okonomiske politikken som vekst i bruttonasjonalprodukt, prisstigning, inntekts-

fordeling, handeisbalanse mv. Siden datagrunnlaget for beregning av nasjonalregnskapstall for en rekke

storrelser er langt bedre pa arsbasis enn kvartalsbasis er det hensiktsmessig a ha et eget beregnings-

system for de arlige nasjonalregnskapstallene. For de norske nasjonalregnskapsberegningene har det

ogsa betydning at det har blitt vurdert som onskelig a beregne de kvartalsvise nasjonalregnskapstallene

pa en forholdsvis mekanisk og enkel mate, mens det legges mye ressurser i beregning og vurdering av de

arlige nasjonalregnskapstallene. Konsekvensene av dette har blitt at de arlige nasjonalregnskapstall-

ene i hovedsak beregnes helt uavhengig av de forelopige kvartalsregnskapstallene, og at kvartalsregn-

skapet i ettertid sa a si blir stilt overfor en fasit. Hvis aystemmingen mot arsregnskapet oppfyller

bestemte kriterier bor den ogsS i prinsippet kunne fore til at forlopet i kvartalstallene bedres (se

Skjmveland (1985)).

Som det fremgar av de foregaende aysnittene er det imidlertid lagt betydelig vekt pa at bereg-

ningsprinsippene og -konvensjonene i det kvartalsvise nasjonalregnskapet Sa langt som mulig er iden-

tiske med de som benyttes i det arlige nasjonalregnskapet. For en del variable, hvor datagrunnlaget er

det same i det kvartalsvise nasjonalregnskapet som i det arlige nasjonalregnskapet, vil saledes tall-

ene i de to regnskapene kunne bli ner identiske.



53

Avstemningen av kvartalsregnskapstallene mot de Arlige nasjonalregnskapstallene fore* ved at

alle kvartalstallene korrigeres slik at de summerer seg til irstallene i lopende og faste priser sam-

tidig som de opprinnelige kvartalsmenstrene beholdes i sa stor grad som mulig. Tre hovedprinsipper

ligger til grunn ved aystemningen:

- Ingen av kvartalstallene vurderes eller beregnes pA nytt utover det som folger octirekte av

korrigeringen.

- Hver tidsserie med kvartalsregnskapstall aystemmes uavhengig av de andre tidsseriene i regns-

kapet.

- For de variablene som foreligger bade i lopende og i faste priser aystemmes de to tidsseriene

uavhengig av hverandre letter at fastpristallene er omregnet til Arsregnskapets basisar.)

Med en viss rett kan en si at det dermed blir prisindeksene som tar stoytenl.

Denne aystemmingen av tallene mot nasjonalregnskapet forger til at regnskapene ikke lenger vil

vere aystemt innen hvert kvartal. For at tilgang og anvendelse fortsatt skal vere lik innen hvert

kvartal er det innfort en korreksjonssektor pA anvendelsessiden i regnskapet (sektor 59) som inneholder

de okosirkfeilene som oppstar pa grunn av at regnskapene ikke aystemmes pS nytt innen hvert kvartal.

Disse differansene summerer seg til 0 over Aret.

Vi lare ..betegne differansen mellom tallet fra det Arlige nasjonalregnskapet og summen av de

korresponderende kvartalstallene i det j- to Aret som skal korrigeres:

4 A
e. = T. - 	 E X..

i=1 1J

Tj - tall fra Arlig nasjonalregnskap, Sr nummer j

)1it - tall for kvartal i i Ar j i det ukorrigerte kvartalsvise nasjonalregnskapet.

A 	 .
Hvertavtallene—rim gis et til 	 e.. slik atXij 	

ij

4
E e.. 	 e.
i=1 1J 	J

Det finnes en rekke metoder for A fastlegge disse tilleggene. Som hovedregel har vi valgt

benytte den sikalte Min-D4-metoden, som er brukt i det svenske kvartalsvise nasjonalregnskapet. Denne

metoden minimerer de suksessive endringene i korrigeringene, dvs. mAlet er minst mulig relativ endring

i tidsserien hver gang den korrigeres.

Det defineres en mAlfunksjon D4:

A 	
A

	

D4 = E (X./X - X. /X 	 ) 2
i=1 i 	 1-1 i-1

1 Det er nok grunn til a vurdere nermere hvorvidt dette er et heldig valg. Det kan tenkes at det kan
finnes frem til korrigeringsmetoder som i storre grad ivaretar kvartalsmonsteret i prisindeksene.
Hittil har en imidlertid ikke funnet a kunne prioritere dette arbeidet serlig hoyt.

n
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X. - korrigert kvartalsverdi i det i-te kvartalet som skal korrigeres.

n - antall kvartaler som skal korrigeres

De nye kvartalstallene beregnes slik at D4 minimeres under betingelsen at summen av de korri-

gerte kvartalstallene skal vEre lik Srsregnskapets tall:

j.4
T j = 	 E 	 Xit

i=(j-1).4+1
j = 1,...,m der m = . 171

Som en ytterligere betingelse Olegges det at den endelig korrigerte kvartalsverdien for kvartalet for

forste korrigeringskvartal skal vpre gitt og uendret

xo = X0

Hver gang metoden beRyttes, beregnes det nye kvartalstall for et vist antall it (nä 3 Sr), og den. siste

betingelsen sikrer at de nye kvartalstallene knyttes sammen med de tidligere beregnede (og korrigerte

tallene).

De korrigerte kvartalsverdiene beregnes ved & lose Lagrange-uttrykket

n 6
L = 	 1 	 1- X.

- 1 /)(.1-1 ) 2 - 2x0 (X 0 -x
0
 ) - 2 E X.(T 

j 
-	 E 	 X.)

1 	 Ji E 
(X ./X.

=1 	 j=1 	 i=(j-1).4+1

m = antall Sr som skal korrigeres

Dette gir et likningssystem av formen

X
m n

. E 	 E a.T + a X
' = j=1 i=11J 	 00

A

der a-ene er koeffisienter som avhenger av nivget pa de opprinnelig beregnede kvartalstallene Xi. Vi

ser av dette uttrykket at en endring i grsregnskapets tall for et ar i korrigeringsperioden i prin-

sippet ogsa pavirker de korrigerte kvartalstallene i alle de andre grene i korrigeringsperioden.

Fordelen med Min D4-metoden er at den har som m l a holde kvartalsmonsteret i den opprinnelige

serien mest mulig uendret - dvs. beholde de relative endringene i kvartalsregnskapet - samtidig som den

korrigerte serien knyttes sammen med de tidligere korrigerte tallene. Metoden kan 	 imidlertid ikke

brukes i alle tilfeller. Hvis Xi i et kvartal er lik null, er eilfunksjonen ikke definert. I slike

tilfeller er det valgt a benytte en annen minimeringsmetode, Min D1-metoden. Denne minimerer den

absolutte verdien av korrigeringen.
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Den korrigerte serien beregnet ved Min Dl-metoden bestemmes slik at folgende mAlfunksjon mini-
meres

	D1 = E ((X. - X i _ 1 ) - ( X i 	2.	 )) 2 - 2x (X - x) - 2 E x.(T. -i=1 	1	 1 	 1-1 	 0 0 	 0 =1

j.4
E 	 X.)

1=(j-1)•4+1 1

Dette gir uttrykk av formen

A 	 j.4
X i = a 0 (X 0 - X0
	 i) + E (a .T - 	 E 	 a SC.

1 )
	j=1	 i=(j-1).4+1

der a-ene er faste koeffisienter som kan vere bade positive og negative. Vi ser av dette uttrykket at

en endring i Arsregnskapets tall - pa samme mate som ved Min D4-metoden - i prinsippet pAvirker de

korrigerte kvartalstallene i hele korrigeringsperioden.

Hvis en variabel har negativt fortegn, vil Min D1- og Min D4-metodene maksimere endringen i

serien. Hvis variablen alltid er negativ, kan dette problemet loses ved A skifte fortegn under korri-

geringen. Hvis den variable derimot har varierende fortegn gjennom korrigeringsperioden, kan ingen av

disse metodene benyttes. I slike tilfeller har vi valgt a proporsjonaljustere de opprinnelig beregnede

kvartalstallene innenfor hvert Sr slik at summen stemmer med tallet i det Arlige nasjonalregnskapet.

De korrigerte kvartalstallene beregnes da ved uttrykket

	

j.4 	 A j.4
X. = (T. - 	 E 	 Xi) • 1 2 1i / 	2	 I2i I1 	 J 	 i=(j-i).4+1 	 i=(j-1)•4+1

Denne metoden gir korrigerte tall som fullt ut beholder kvartalsmonsteret i den opprinnelige

serien innenfor hvert Ar. Ulempen ved metoden er imidlertid at det ikke er pAlagt noen betingelser som

hindrer for store endringer i tallserien rundt Arsskiftene.

For noen av storrelsene i det kvartalsvise nasjonalregnskapet er det vanskelig A foreta en

rimelig korrigering av kvartalstallene. I ettertid vil vi derfor ikke vere interessert i A beholde

kvartalsmonsteret i den opprinnelig beregnete kvartalsserien. Dette er blant annet tilfelle med

kapitalslittallene (jmf. aysnitt 5.3). Nye kapitalslittall vil derfor bli beregnet uavhengig av de

opprinnelige kvartalstallene og slik at serien blir glattest mulig. Dette siste er et rimelig krav

ettersom mesteparten av kapitalen har lang levetid, slik at det tar lang tid for endringer i

investeringene i serlig grad slAr ut i endring i kapitalslitet. Korrigerte kapitalslittall blir derfor

beregnet ved a minimere uttrykket

n
E ( AX i - AX i _ 1 )2

i=1
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under bibetingelsene

x
o 

= X
0

j.4
E 	 X. = T.

1=(j-1).4+1 1 	J

Her betegner A den absolutte endringen fra foreggende kvartal. De korrigerte kvartalstallene beregnes

altsi ved a minimere de suksessive endringene i kapitalslitet gitt at summen skal stemme med arsregn-

skapets tall. Dette forer fram til Lagrange-funksjonen

n	 m	 j.4
L= E ((AX. - a i _0 2 - 2x0 (X 0 - x0) - 2 E x.(T. - 	 E 	 X.))

i=1 	 j=1 	 i=(j-1).4+1

Av dette folger likningen for beregning av kapitalslit i kvartalet:

m	 j.4
X. = E 	 E	 a .T.1 j=1 i=(j-1).4+1 1 J

der a-ene er faste koeffisienter som kan vmre positive og negative. Denne metoden har egenskapene

- hvis Ti = 12 = 13 = T , da er alle Xi = T/4.
- beregningen er symmetrisk, slik at hvis sekvenser av arstall Ti, 12, T3, fewer til de

beregnete kvartalstallene X1, X2, ..., X12, vil sekvensen T3, T2, Ti fore
til den beregnete kvartalsserien X12, ..., X2, Xi

- hvis arsserien vokser langs en stigende trend, vokser ogsa kvartalsserien langs en stigende

trend.

Kvartalsregnskapet for ett bestemt ar vil bli korrigert hver gang det foreligger et nytt arlig

nasjonalregnskap for &get, i alt tre ganger. Kvartalsregnskapene vii saledes bli korrigert bade mot

de forelopige og de endelige arlige nasjonalregnskapene. Or den opprinnelige beregnete kvartalsserien

er forutsatt a vise et rimelig forlop gjennom Sret, er denne brukt som indikator for a beregne det

korrigerte kvartalstallet. Den korrigerte serien bor derfor ogs& ved siste korrigering i storst mulig

utstrekning beholde det opprinnelige kvartalsmonsteret. Men bade Min D1- og Min D4-metoden endrer

kvartalsmonsteret i serien. For a gjore denne effekten minst mulig vil det ved hver korrigering bli

tatt utgangspunkt i de ukorrigerte tallene og altsS ikke de tallene som tidligere er aystemt mot en

forelopig versjon av det &rlige nasjonalregnskapet.

For 5 se hvordan ulike korrigeringsmetoder Ovirker taliseriene, er resultatene fra noen bereg-

ninger der ulike vilkirlig konstruerte tallserier er korrigert mot et gitt tall gjengitt i figurene

2-6. 1 Ved beregningene er det serlig lagt vekt pa a vise hvordan ulike sjokk i seriene forpianter seg

utover nar Min D1- og Min D4-metoden brukes.

Beregningene viste at Min D1- og Min D4-metoden ga svert like resultater. I figurene er derfor

bare den opprinnelige kvartalsserien, den proporsjonaljusterte serien og serien som er beregnet ved Min
D4-metoden vist.

1 I figur 2 hvor det ikke er noen svingninger i den opprinnelige tallserien, gir den proporsjonal-
justerte serien direkte uttrykk for det kvartalsvise gjennomsnittet i den tallserien den er aystemt
mot. I figuren 3-6 hvor det er svingninger i den opprinnelige tallserien 8 er det gjennomsnittet i den
korrigerte serien som er lik arsgjennomsnittet. For 	 afa et inntrykk av r-til-Sr-bevegelsen kunne
gjennomsnittet i nasjonalregnskapets tall vert tegnet inn i figurene. For a redusere antall kurver i
hvert diagram er imidlertid ikke dette gjort.
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Figur 2 	 Figur 3
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Figur 2 illustrerer hvordan en tenkt kvartalsserie uten sesongvariasjoner pivirkes av at det

korresponderende arstallet fra nasjonalregnskapet viser en oppgang som ikke kommer til uttrykk i indi-

katorserien. Kvotejustering gir en korrigert serie med same forlop gjennom aret som den ukorrigerte

serien. Min D4-metoden gir derimot en kvartalsserie med bolgebevegelser. Dette skyldes betingelsen om

at det forste kvartalet i et ar skal kjedes sammen med siste kvartal i foreggende ar. I 4. kvartal i

gr. 0 var den ukorrigerte verdien svert mye lavere enn det endelig korrigerte tallet i kvartalet.

Isolert sett oppjusteres tallet for 1. kvartal for sterkt. Dette forplanter seg utover i den korri-

gerte serien. Den Min D4-korrigerte serien konvergerer imidlertid mot den nivakorrigerte serien, og i

ar 3 er de ammest sammenfallende.

Figur 3 gjengir et eksempel hvor arsserien er konstant gjennom hele perioden. Som nevnt oven-

for framgir ikke dette direkte fra diagrammet, men kan beregnes ut fra den korrigerte kvartalsserien.
I 2. kvartal ar 1 viser imidlertid indikatorserien et midlertidig positivt skift for i neste kvartal

igjen a vmre pg det stabile nivaet. Mesteparten av variasjonen i den korrigerte serien gjennom det

forste aret skyldes antakelig sjokket i indikatorserien i 2. kvartal, og alt tyder 0 at virkningen pa

den nivakorrigerte og den Min D4-korrigerte serien bare i liten grad er forskjellig.

Mens den nivakorrigerte serien har et brudd fra ar 1 til ar 2, viser den Min D4-korrigerte

serien en glidende overgang slik at sesongmonsteret blir endret. Svingningene i den korrigerte kvar-

talsserien skyldes at indikatorserien predikerer et niva som avviker noe usystematisk fra arstallet og

betingelsen om kontinuitet over arsskiftene.

Figur 4 viser en ukorrigert kvartalsserie med sesongvariasjoner. Indikatoren er i 4. kvartal i

ar 1 langt 'were enn sesongnormalt. Arsserien er voksende. Figuren tyder ikke pa at sjokket i noen

vesentlig grad har forplantet seg utover i den Min D4-korrigerte serien. Derimot framgar tydelig ef-

fekten av at indikatorserien underestimerer nivaet i ar 2 slik at veksten fra ar 2 til ar 3 overvur-

deres. De korrigerte seriene rar derfor et for .* over arsskiftene som ikke korresponderer med utvik-

lingen i den opprinnelige serien. Den nivakorrigerte serien viser til og med en nedgang fra 4. kvar-

tal til 1. kvartal. Denne egenskapen ved den nivakorrigerte serien kommer enda tydligere fram i ek-

semplene som er framstilt i figur 5 og figur 6. Figur 5 gjengir et tilfelle hvor det er en oppgang i
arsserien som ikke vises i indikatorserien. Tilsvarende viser figur 6 et tilfelle hvor kvartalsserien

systematisk underestimerer nivaet betydelig. Dette er de viktigste forskjellene mellom metodene.

NivAkorrigering kan i tillegg til bruddene i tidsseriene ved Srsskiftene gi en korrigert serie som

viser endring i motsatt retning av endringen i indikatorserien. Min D4-metoden gir derimot en korri-

gert serie som har et gunstigere forlop over Arsskiftene. Ulempen er at kvartalsmonsteret gjennom Aret

endres. Eksemplene tyder imidlertid pa at virkningen av selv kraftige sprang i indikatorserien avtar

raskt slik at denne effekten antakelig er noe begrenset.

Regnskapene for 3 ar vil bli korrigert samtidig, 2 ar mot forelopige og ett ar mot endelig
regnskap. Aret 3 ar tilbake vil dermed fa fastsatt sine endelige nivatall, muligens med unntak av

korrigeringer som folge av eventuell tilbakeregning av de arlige regnskapene i forbindelse med hoved-

revisjonene i nasjonalregnskapet. For a fa best mulig sammenheng i den korrigerte kvartalsserien bor

strengt tatt ogs& seriene fra noen av arene for forste korrigeringsar korrigeres pa nytt. Nivaet be-

holdes da, men sesongmonsteret endres. Ettersom det forste korrigeringsAret som skal aystemmes mot et

endelig nasjonalregnskap for, har vmrt korrigert to ganger tidligere, bor nivAendringen i siste ar mre

begrenset. Forelopig har vi derfor tatt sikte pa a bare korrigere de tre &rene som det foreligger Rye
regnskap for.

7. UTVIDELSER AV BEREGNINGSOPPLEGGET
Beregningene som er dokumentert i de foregaende aysnittene ledet fram til et aystemt kvartals-

vis realregnskap i lopende og faste priser. Regnskapet inneholder ogsa en oppdeling av faktorinntekt-

en. Beregningsopplegget forutsetter at alle de statistikkoppgavene som vil bli benyttet, foreligger

for det aktuelle kvartalet eller for alle manedene i kvartalet. Pa grunnlag av normal produksjonstid

for korttidsstatistikkene ligger det dermed an til a beregne forste versjon av regnskapet for et kvar-

tal rundt midten av tredje maned i kvartalet etter.
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To utvidelser av det beregningsopplegget som er dokumentert i denne rapporten er nerliggendel:

- Beregning av inntekter og utgifter for institusjonelle sektorer.

- Beregning av anslag p5 regnskapsstorrelsene.

Det er i forste rekke husholdningene det vil mere av interesse a fa beregnet inntektstall for,

blant annet for a kunne vurdere utviklingen i det private konsumet. De viktigste storrelsene som inn-

i husholdningens samlede inntekter blir beregnet i det beregningopplegget som er beskrevet i de

foreggende aysnittene, og det er derfor bare mindre ekstraberegninger, blant annet for renteinntekter,

som a utfores i tillegg.

Foruten privat konsum er direkte skatter den storste utgiftskomponenten for husholdningene.

Det er ikke uten videre Apenbart hvordan direkte skatter p5 kvartalsbasis skal beregnes. Si den kvar-

talsregnskapet skal inneholde palopte storrelser vil ikke oppgaver over innbetalte skatteforskudd kunne

benyttes. En kan hevde at begrepet palopte direkte skatter pr. kvartal strengt tatt ikke har noen

mening siden avregningsperioden for direkte skatter alltid er hele Ar. Vi tror likevel det kan mere

hensiktsmessig for brukere av det kvartalsvise nasjonalregnskapet, deriblant smrlig modellbyggere, at

det blir beregnet anslag pa pAlopte direkte skatter etter kvartal, men at det er vesentlig at tallene

beregnes pa en slik mite at de er konsistente med de Arstallene som blir beregnet senere. Vi vil der-

for foreslA at det beregnes "palopte" direkte skatter pr. kvartal med utgangspunkt i det beregningsopp-

legget som ble benyttet i KVARTS-prosjektet (Royne, 1981). Hovedprinsippet i beregningene er at det pi

grunnlag av vedtatte skatteregler og en anslAtt inntektsvekst for beregningsAret beregnes en gjennom-

snittlig skattesats og en marginal skattesats. Disse satsene benyttes pi inntekter opptjent i alle

kvartalene i beregningsaret.

Et opplegg for A beregne anslag p5 kvartalsregnskapsstorrelsene vil kunne mere smart nyttig.

En del av den okonomiske korttidsstatistikken foreligger relativt sent etter kvartalets utlop, og det

er Arsaken til at det tas sikte pa 5 beregne ordinere kvartalsregnskap forst i tredje mined etter kvar-

talets utlop. Noe av den okonomiske korttidsstatistikken foreligger imidlertid allerede i forste mined

etter kvartalets utlop og for de variablene som beregnes ved hjelp av Arsanslag kan beregningene i

prinsippet foretas s& snart irsanslagene foreligger. Det kan derfor mere hensiktsmessig A etablere et

beregningsopplegg som gjor det mulig a beregne kvartalsregnskap selv med et ufullstendig statistisk

materiale. For de storrelsene det ennA ikke foreligger tilstrekkelig statistikk for, al beregningene

foretas ved hjelp av anslag. For noen variable kan beregningene foretas ved hjelp av mer aggregert

informasjon (utenrikshandelen) eller ved hjelp av andre, tilgjengelige relevante data (anslatte invest-

eringer i industri mv.). For de andre variable ma det etableres programmer som fremskriver korttids-

statistikken slik at den omfatter hele beregningskvartalet. I forste omgang blir det benyttet svert

enkle framskrivingsmetoder, f.eks. A beholde vekstraten for Aret for fra siste observasjon.

1 Da denne rapporten ble skrevet var arbeidet med disse oppgavene igang, men enna ikke fullfort. Ar-
beidet vil bli dokumentert hos Olsen og Skjeveland (1985) og hos Olsen (1985).
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Vedlegg 	 1

VARE-, SEKTOR- OG ARTSINNDELING I DET KVARTALSVISE NASJONALREGNSKAPET

VARER 1

TROLL- 	 NR-vare-
kode 	 Bete nelse 	 kode

Varer fra bedrifter 
	

Kontotype 10 

21 	 Jordbruksprodukter, planteprodukter mv. 	 101, 102, 103, 104, 105, 108, 110, 113,
134, 136, 138, 139

22 	 Jordbruksprodukter, husdyrprodukter 	 114, 115, 116, 117, 118, 121, 122, 123
124, 125, 126, 127, 140

12 	 Skopruksprodukter 	 143, 144, 146, 147

13 	 Fisk my. 	 151, 152, 153, 15, 155, 156, 157

32 	 Kull 	 160

33 	 Andre bergverksprodukter 	 171, 172, 175, 181

66	 dolje 	 166, 168

67 	 Naturgass 	 167

16 	 Foredlete jordbruks- og fiskeprodukter 	 200, 205, 211, 212, 213, 215, 220, 225,
230, 235, 240, 245, 250, 255, 260, 266,
270

17 	 Drikkevarer og tobakk 	 275, 280, 285, 290

18 	 Tekstil- og bekledningsvarer 	 195, 30, 305, 310, 315, 320, 325, 331,
332, 335, 340, 345, 350

26	 Trevarer 	 355, 360, 365, 370, 375

34 	 Treforedlingsprodukter 	 380, 385, 390, 395, 400

28	 Grafiske produkter 	 406, 407, 409, 411, 412, 416, 417

37 	 Kjemiske rSvarer 	 420, 425, 430
41 	 Bensin 	 461

42 	 Fyringsolje o.l. 	 462, 463
27 	 Kjemiske og mineralske produkter my. 	 435, 440, 445, 450, 455, 468, 470, 475,

480, 485, 490, 495, 500, 505, 665, 670,
675, 680

43 	 Me taller 	 510, 515, 520, 525, 530, 535

46 	 Verkstedprodukter, varer 	 084, 085, 090, 540, 545, 550, 555, 556,
560, 565, 570, 576, 577, 580, 585, 590,
600, 605, 610, 615, 620, 625, 646, 647,
652, 653, 663, 664

47 	 Leiearbeid og reparasjoner 	 070, 071, 072, 075, 595

48 	 Skip 	 630, 631, 632, 633, 634, 636, 637, 638,
639, 640

49 	 Oljeutvinningsplattformer 	 582, 583, 584, 596, 597, 598, 599

71 	 Elektrisitet 	 686

78 	 Vann og gass 	 690, 696

1 Ved etablering ay grunnlaget for regnskapsbregningene vii uspesifisert vareinnsats og reparasjoner
blir fordelt ut pa ordinmre varer.
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VARE-, SEKTOR- OG ARTSINNDELING I DET KVARTALSVISE NASJONALREGNSKAPET

VARER   

TROLL- 	 NR-vare-
kode 	 Bete nelse 	 kode

55 	 Bygg og anlegg 082, 083, 131, 132, 133, 148, 149, 159,
688, 689, 803, 804, 862, 863, 957, 958,
701-716, 683, 684, 718, 719, 158

68 	 Boring etter olje og gass
	

717, 906

81 	 Varehandel 	 720, 079, 14***

88 	 Romutleie og servering 	 761, 762

75 	 Transporttjenester; Jernbane, leiebil 	 801, 802, 820, 826, 827, 846, 847, 856-
og fly.. Post og teletjenester 	 858, 861

60 	 Transporttjenester; Utenriks sjeart 	 831, 832

69 	 Rertransport 	 824

76 	 Transporttjenester; Rutebil, sporveier, 	 806, 807, 811, 816, 842, 843, 844,
drosje, diverse hjelpevirksomhet og 	 851, 852
tjenester i tilknytning til transport og lagring

61 	 Transporttjenester; Innenriks sjeart 	 833, 836, 837

63 	 Bank- og forsikringstjenester mv. 	 866, 871, 874, 875, 881, 882

83 	 Boligtjenester 	 885

86 	 Forretningsmessige tjenester mv. 	 890, 895, 901, 902, 905

77 	 Helse- og veteriurtjenester 	 931, 932

79 	 Reparasjon av kjoretoyer, hush.app. m.v. 	 956

87 	 Andre private tjenester 	 921, 926, 927, 936, 940, 946, 960, 965,
971, 972, 951, 952

Korreksjonsvarer 

89 	 Frie banktjenester mv. 	 867, 872

Gebyrer 

91 	 Offentlig administrasjon 	 911, 912

92 	 Forsvar 	 916, 917

93 	 Undervisning og forskningsvirksomhet 	 928, 929

94 	 Helsetjenester my. 	 933. 934, 937, 938

95 	 Andre gebyrer 	 137, 145, 687, 828, 838, 841, 848, 849,
870, 903, 904, 922, 923, 947, 948, 953,
954

Ikke-konkurrerrende importvarer 

00 	 Matvarer 	 106, 107, 109, 267

01 	 Ravarer 	 173, 182

02	 Industrielle ferdigvarer 	 061, 578, 651, 661, 662, 908, 909

05	 Skipsfart my., driftsutgifter 	 051, 053

06 	 01jeutvinning, diverse import 	 046, 047, 048, 056, 057, 060, 062, 063,
064

36	 Konsum i utlandet 	 066, 067, 068, 069

19 	 Annen ikke-konkurrerende import 	 045, 055, 058, 059, 913, 915, 918
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PRODUKSJONSSEKTORER

TROLL- 	 NR-sektor-
kode 	 Bete nelse 	 kode

Bedrifter 	 Konto 23 
21 	 Jordbruk, planteeprod. etc. 	 110, 130, 135

22 	 Jordbruk, husdyrproduksjon 	 120, 140
12 	 Skogbruk 	 145

13 	 Fiske og fangst 	 150, 155

31 	 Bergverksdrift 	 160, 170, 175, 180

66 	 Utvinning av rAolje og naturgass 	 165
16 	 Produksjon av neringsmidler 	 200, 205, 210, 215, 202, 225, 230, 235,

240, 245, 250, 255, 260, 265, 270

17 	 Produksjon av nytelsesmidler 	 275, 280, 285, 290

18 	 Produksjon av tekstil- og bekledningsvarer 	 295, 300, 305, 310, 315, 320, 325, 330,
350

26 	 Produksjon av trevarer 	 355, 360, 36, 370, 375

34 	 Produksjon av treforedlingspordukter 	 380, 385, 390, 395, 400
28 	 Grafisk produksjon 	 405, 410, 415

37 	 Produksjon av kjemiske r&varer 	 420, 425, 430
40 	 Raffinering av riolje 	 460

27 	 Produksjon av kjemiske og mineralske produkter 	 435, 440, 445, 45, 455, 465, 470, 475,
480, 485, 490, 495, 500, 505, 665, 670,
675, 680

43 	 Produksjon av metaller 	 510, 515, 520, 525, 530, 535

45 	 Produksjon av verkstedsprodukter, varer 	 540, 545, 550, 55, 560, 565, 570, 575,
580, 585, 590, 595, 600, 605, 610, 615,
620, 625, 645, 650, 660

48 	 Bygging av skip mv. 	 630, 635, 640
49 	 Byggining av oljeplattformer mv. 	 582

71 	 Elektrisitetsforsyning 	 685

78 	 Vann og gassforsyning 	 690, 695
55 	 Bygge- og anleggsvirksomhet eksklusiv oljeboring 	 700
68 	 Boring etter olje og gass 	 717
44 	 Varehandel 	 720

88 	 Hotel l- og restaurantdrift 	 760

75 	 Innenriks samferdsel; Jernbane-, leiebil og luft- 	 800, 820, 825, 845, 855, 860
transport, post og telekommunikasjon

60 	 Utenriks sjefart 	 830
69 	 Rortransport 	 824
76 	 Innenriks samferdsel; Rutebil, sporvei, drosje, 	 805, 810, 815, 840, 850

diverse hjelpevirksomhet og tjenester i til-
knytning til transport og lagring

61 	 Innenriks sjeart 	 835

63 	 Bank- og forsikringsvirksomhet 	 865, 870, 874, 875, 880
83 	 Boligtjenester 	 885

86 	 Forrentningsmessig tjenesteyting og utleie av 	 890, 895, 900, 905
bygg, maskiner og utstyr
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PRODUKSJONSSEKTORER (forts.)

TROLL- 	 NR-sektor-
kode 	 Betegnelse 	 kode

87 	 Annen privat tjenesteproduksjon 	 920, 925, 935, 940, 945, 950, 960, 965,
970

77 	 Heise- og veterinertjenester 	 930

79

	

	 Reparasjon av kjeretoyer, husholdningsapparater my. 955

Korreksjonssektor 

89 	 Hjelpesektor for frie banktjenester mv. 	 869, 873

Stats- og trygdeforvaltning 	 Kontotype 21 

96S 	 Tjenester i tilknytning til jordbruk og skogbruk 	 135, 145

97S 	 Hjelpevirksomhet for sjeart og landtransport, 	 825, 840, 845
lufttransport

91S 	 Offentlig administrasjon 	 910

92S 	 Forsvar 	 915

93S 	 Undervisning og forskningsvirksomhet 	 925

94S 	 Helsetjenester, sosialomsorg mv. 	 930, 935

95S 	 Annen statlig tjenesteproduksjon 	 945, 950

Kommuneforvaltning 	 Kontotype 22 

97K 	 Hjelpevirksomhet for landtransport 	 825

91K 	 Offentlig administrasjon 	 910

93K 	 Undervisning og forskningsvirksomhet 	 925

94K 	 Helsetjenester 	 930, 935

95K 	 Annen kommunal tjenesteproduksjon 	 920, 945, 950

Sektor for avgifter mv. 	 Kontotype 23 

51 	 Innkreving av toll 	 750

52 	 Innkreving av merverdiavgift pa import 	 751

53 	 Refusjon av merverdiavgift pa investeringer 	 752

54 	 Innkreving av investeringsavgift pa investeringer 	 753

56 	 Subsidier (som refusjon av merverdiavgift) pa 	 754
boliger og sosiale bygg

57 	 Innkreving av seravgifter pa import 	 756

58 	 Beregnede skiftvirkninger 	 759

Korreksjonssektor 

23	 Produksjon av vareresidualer
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ARTSINNDELING AV NYINVESTERINGER

TROLL- 	 NR-arts-
kode 	 Betegnelse 	 kode 

Kontotype 20 
B1 	 Bolig-, fritids- og driftsbygg mv. 	 101, 111-113- 121-136, 211-236, 311-

336, 119

B2 	 Oljeanlegg mv. 	 137, 138, 237, 238, 337, 338

M1 	 Skip, fiskebater etc. 	 141, 142, 241, 242, 341, 342

M2 	 Fly, biler my. 	 150-170, 250-270, 350-370

M3 	 Maskiner my. ekskl. oljeboreplattformer o.l. 	 181-186, 281-286, 381-386

M4 	 Oljeutvinningsplattformer mv. 	 187, 188
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SEKTORINNDELING FOR PRIVAT KONSUM

TROLL- 	 NR-sektor-
kode 	 Betegnelse

	
kode

Kontotype 33 

00 	 Matvarer 	 001-004, 011, 012, 021-026, 031-034,
041, 042, 051-056, 061, 062, 071,
081-083, 091-093

11 	 Drikkevarer og tobakk 	 11-113, 121-124

12 	 Elektrisitet 	 321

13 	 Brensel 	 322-324

14 	 Driftsutgifter til egne transportmidler 	 621-624

15 	 Andre varer 	 811-814, 821-825

21 	 Klmr og skoto 	 211-216, 221-223, 231-234

22 	 Andre husholdningsvarer 	 441-445, 451, 452

23 	 Andre fritidsvarer 	 715-718, 713-733

30 	 Kjelp av egne transportmidler 	 611, 612

41 	 %abler og elektriske husholdningsartikler 	 411-413, 421, 422, 431-436

42 	 Varige fritidsgoder 	 711-714

24 	 Restaurant-, kaf6-, hotell- og pensjonatutgifter 	 831, 832

50 	 Bolig 	 311

68	 Jernbane-, fly-, porto og teletjenester 	 631, 633, 634, 641, 642

69 	 Annen bruk av offentlige transportmidler 	 632, 636-637

62 	 Helsepleie 	 511-516

63 	 Offentlig forestillinger, andre tjenester, 	 721-726, 741
skolegang

64 	 Diverse husholdningstjenester 	 453, 454, 461, 471

67 	 Diverse andre tjenester 	 841, 851-853

66 	 Nordmenns konsum i utlandet 	 991

70 	 Utlendingers konsum i Norge 	 992
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SEKTORINNDELING FOR INVESTERINGER

TROLL- 	 NR-sektor-
kode 	 Bete nelse 	 kode

Kontotype 59 

11 	 Jordbruk
	

100

12 	 Skogbruk
	

140

13 	 Fiske og fangst
	

150, 155

31 	 Bergverksdrift
	

160, 170, 175

66 	 Utvinning av olje og naturgass
	

165

16 	 Produksjon av neringsmidler
	

200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235,
240, 245, 250, 255, 260, 265, 270

17 	 Produksjon av nytelsesmidler 	 275, 280, 285, 290

18 	 Produksjon av tekstil- og bekledningsvarer 	 295, 300, 305, 310, 315, 320, 325, 330,
335, 340, 345, 350

26 	 Produksjon av trevarer 	 355, 360, 365, 370, 375

34 	 Produksjon av treforedlingspordukter 	 380, 385, 390, 395, 400

28 	 Graftsk produksjon 	 405, 410, 415

37 	 Produksjon av kjemiske ravarer 	 420, 425, 430

40 	 Raffinering av jordolje 	 460

27 	 Produksjon av kjemiske og mineralske produkter 	 435, 440, 445, 450, 455, 465, 470, 475,
480, 485, 490, 495, 500, 505, 655, 670,
675, 680

43 	 Produksjon av metaller 	 510, 515, 520, 525, 530, 535

45 	 Produksjon av verkstedprodukter 	 540, 545, 550, 555, 560, 565, 570, 575,
580, 585, 590, 595, 600,605, 610, 615,
620, 625, 645, 650, 660

48 	 Bygging av ski mv. 	 630, 635, 640

49 	 Bygging av oljeutvinningsplattformer 	 582

71 	 Elektrisitetsforsyning og gassforsyning 	 685

78 	 Vannforsyning 	 695

55 	 Bygge- og anleggsvirksomhet 	 700

68 	 Boring etter olje og gass 	 717

44 	 Varehandel 	 720

88 	 Hotell- og restaurantdrift 	 760

60 	 Sjofart 	 830

69 	 Rortransport 	 824

75 	 Innenriks samferdsel; Jernbane-, og lufttransport, 	 800, 845, 855
post og telekommunikasjoner

76 	 Innenriks samferdsel; Rutebil, sorvei, drosje, 	 805, 810, 815, 840, 850
leiebil, diverse hjelpevirksomhet og tjenester
i tilknytning til transport og lagring

63 	 Bank og forsikringsvirksomhet 	 870

83 	 Boligtjenester 	 885

86 	 Forretningsbygg 	 890

87 	 Annen privat tjenesteproduksjon 	 955
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SEKTORINNDELING FOR INVESTERINGER (forts.)

TROLL- 	 NR-sektor-
kode 	 Betegnelse 	 kode 

Statlig sektor 	 Kontotype 57 

97S 	 Lufttransport og hjelpevirksomhet for 	 825, 840, 845
sjeart og landtransport

98S 	 Andre sektorer 	 885, 900, 915, 997

91S 	 Offentlig administrasjon 	 910

93S 	 Undervisnings- og forskningsvirksomhet 	 925

94S 	 Helsetjenester mv. 	 930, 935

95S 	 Annen statlig tjenesteproduksjon 	 945, 950

Kommunal sektor 	 Kontotype 58

97K 	 Hjelpevirksomhet for landtransport 	 825

93K 	 Undervisnings- og forskningsvirksomhet 	 925

94K 	 Helsetjenester mv. 	 930, 935

95K 	 Annen kommunal tjenesteproduksjon 	 920, 998
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Vedlegg2

PUBLISERINGSSTANDARD FOR DET KVARTALSVISE NASJONALREGNSKAPET

Produksjonssektorer

Betegnelse
	

TROLL-koder

21, 22, 12, 13

66, 69

31

16, 17

28

34

37

40

43

18

26

27

48, 49

45

71

55

44

68, 60, 61

75, 76

83

78, 88, 63, 86, 87, 77, 79

89, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 23

96S, 97S, 98S, 91S, 92S, 93S,
94S, 95S, 97K, 91K, 93K, 94K, 95K

Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst

Utvinning og rortransport

Bergverksdrift

Produksjon av wrings- og nytelsesmidler

Grafisk produksjon

Treforedling

Produksjon av kjemiske rgvarer

Produksjon av raffinerte oljeprodukter

Produksjon av metaller

Produksjon av tekstil- og bekledningsvarer

Produksjon av trevarer o.l.

Produksjon av kjemiske og mineralske produkter

Bygging av skip og oljeplattformer

Produksjon av andre verkstedprodukter

El ektri si tetsforsyni ng

Bygge- og anleggsvirksomhet

Varehandel

Sjeart og oljeboring

Samferdsel

Boligtjenester

Annen privat tjenesteyting

Korreksjonssektorer

Offentlig forvaltning

Importaktiviteter

TROLL-koder

Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske

Rgolje

Bergverksprodukter

Nmrings- og nytelsesmidler

Grafiske produkter

Treforedlingsprodukter

Kjemiske rgvarer

Raffi nerte oljeprodukter

Metaller

Tekstil- og bekledningsvarer

Trevarer, mobler og innredninger

Kjemiske og mineralske produkter my.

Skip og oljeplattformer (inkl. rep.)

Andre verkstedprodukter

Transportmidler my. uten tilsyarende norsk produksjon

Elektrisk kraft

Diverse vare- og tjenesteimport til oljeyirksomhet

Skipsfartens driftsutgifter i utlandet

Nordmenns konsum i utlandet

Tjenester ellers

00, 12, 13, 21, 22

66

32, 33, 01

16, 17

28

34

37

41, 42

43

18

26

27
48, 49

46

02

71

06

05

36

19, 47, 60, 61, 63, 68, 75, 76,
77, 81, 86, 87, 92, 93, 95
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Eksportaktiviteter

Betegnelse 	 TROLL-koder

Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske 	 00, 12, 13, 21, 22

Rgolje 	 66

Naturgass 	 67

Bergverksprodukter 	 32, 33, 01

Nmrings- og nytelsesmidler 	 16, 17

Grafiske produkter 	 28

Treforedlingsprodukter 	 34

Kjemiske rgvarer 	 37

Raffinerte oljeprodukter 	 41, 42

Metaller 	 43

Tekstil- og bekledningsvarer 	 18

Trevarer, mobler og innredninger 	 26

Kjemiske og mineralske produkter mv. 	 27

Skip og oljeplattformer, nybygde og rep. 	 48, 49

Andre verkstedprodukter 	 02, 46, 47

Skip og oljeplattformer mv., eldre 	 B2, Ml, M2, M4

Elektrisk kraft 	 71

Boring etter olje og gass 	 68

Brutto frakter ved skipsfart 	 60, 61

Direkte eksport av tjenester ved oljevirksomhet 	 06

Rortjenester 	 69

Utlendingers konsum i Norge 	 70

Tjenester ellers 	 19, 63, 75, 76, 77, 81, 86, 87,
92, 93, 95

Sektorer for privat konsum

Betegnelse 	 TROLL-koder

Matvarer 	 00

Drikkevarer og tobakk 	 11

Klmr og skotoy 	 21

Bolig, lys og brensel 	 12, 13, 50

Metier og husholdningsartikler 	 22, 41, 64

Helsepleie 	 62

Transport, post- og teletjenester 	 14, 30, 68, 69

Fritidssysler og utdanning 	 23, 42, 63

Andre varer og tjenester 	 15, 24, 67

Nordmenns konsum i utlandet 	 66

Utlendingers konsum i Norge 	 70

Sektorer for offentlig konsum
Betegnelse 	 TROLL-koder

Statlig konsum, sivilt
	

91S, 93S, 94S, 95S, 96S, 97S, 98S

Statlig konsum, militmrt
	

92S

Kommunalt konsum
	 91K, 93K, 94K, 95K, 97K
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Investeringssektorer

Betegnelse 	 TROLL-koder

Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 	 11, 12, 13

Utvinning og rortransport 	 66, 69

Bergverksdrift 	 31

Produksjon av nerings- og nytelsesmidler 	 16, 17

Grafisk produksjon 	 28

Treforedling 	 34

Produksjon av kjemiske rgvarer 	 37

Produksjon av raffinerte oljeprodukter 	 40

Produksjon av metaller 	 43

Produksjon av tekstil- og bekledningsvarer 	 18

Produksjon av trevarer o.l. 	 26

Produksjon av kjemiske og mineralske produkter 	 27

Bygging av skip og oljeplattformer 	 48, 49

Produksjon av andre verkstedprodukter 	 45

Elektrisitetsforsyning 	 71

Bygge- og anleggsvirksomhet 	 55

Oljeboring 	 68

Varehandel 	 44

Sjeart 	 60

Samferdsel 	 75, 76

Boligtjenester 	 83

Annen privat tjenesteyting 	 78, 88, 63, 86, 87

Offentlig forvaitning 	 97S, 98S, 91S, 93S, 94S, 95S, 97K,
93K, 94K, 95K
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Vedlegg 	 3

AKTIVITETSINNDELINGEN I KVARTALSREGNSKAPSMODELLEN

I beregningsopplegget for det kvartalsvise nasjonalregnskapet har det ‘art hensiktsmessig a
inndele nasjonalregnskapsstorrelsene i aktiviteter. Generelt vil innen en aktivitet en inn- eller ut

strom av varer beregningsteknisk forutsettes a sta i et fast forhold til nivaet pa aktiviteten (i faste
priser).

I beregningsopplegget for det kvartalsvise nasjonalregnskapet er det spesifisert aktiviteter pa
to ulike aggregeringsnivaer. Den mest disaggregerte aktivititsinndelingen benyttes i

indikatorprogrammene. For deler av beregningsopplegget, for eksempel beregning av bruttoproduksjon

etter sektor og privat konsum etter sektor, er denne aktivitetsinndelingen identisk med

sektorinndelingen i det arlige nasjonalregnskapet. Denne disaggregerte aktivitetsinndelingen vil

imidlertid ikke bli gjengitt i dette vedlegget. Inndelingen vil i stor grad framga av oversikten i

vedlegg 4, og for detaijer utover dette vises det til Koren (1985). I tabellen nedenfor er det bare

gitt en oversikt over den aktivitetsinndelingen som benyttes i kvartalsregnskapsmodellen.

AKTIVITETSINNDELING I KVARTALSREGNSKAPSMODELLEN

Inndelingsprinsipp
Akti vi tetstype
	

Betegnelsel 	 Antall

Hovedregel 	 Unntak

Bruttoproduksjon X 51 En aktivitet for Bruttoproduksjonen i
hver sektor (66) Oljeutvinning av

raolje og naturgass er
delt i to aktiviteter:
X661 - Produksjon av

vare (67) Na-
turgass

X662 - Produksjon av
andre varer

Vareinnsats

Privat konsum

Offentlig konsum

M

C

G

50 	 En aktivitet for 	 Ingen
hver sektor

22 	 En aktivitet for 	 Ingen
hver sektor

13 	 En aktivitet for 	 Ingen
hver produksjons-
sektor    

1 Verditallene har prefikset V og sektorprisene har prefikset P. Aktivitetene - bade verdi, volum og
pris - har et suffiks som angir vare, sektor og/eller art. For noen av nyinvesteringsaktivitetene,
jmf. listen, er aktivitetene ytterligere oppdelt.
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Inndelingsprinsipp
Akti vi tetstype Betegnelsel 	 Antall 

Hovedregel 	 Unntak

Nyinvesteringer 	 J 	 30 	 En aktivitet for 	 Artene B2 og M4 finnes
hver art og for 	 bare for sektor J1.
hver sektor etter 	 Nyinvesteringene av
den aggregerte 	 disse artene er imid-
sektorinndelingen 	 lertid delt opp i
(jmf. tabell 3 i 	 folgende aktiviteter:
aysnitt 5.2)

B21 - Leveranse av
varen (68) Bor-
ing etter gass
og olje

B22 - Leveranse av
andre varer

M41 - Leveranse av
andre varer

M42 - (49) Leveranse
av varen Oljeut-
vinningsplatt-
former

M43 - Leveranse av
varen (06) Olje-
utvinning, div.
import

M44 - Leveranse av
varen (47) Leie-
arbeid og repa-
rasjoner

Eksport 	 A 	 60	 En aktivitet for 	 Ingen
hver vare og for
hver kapitalart

Import 	 I 	 53 	 En aktivitet for 	 Ingen
hver vare

1 Verditallene har prefikset V og sektorprisene har prefikset P. Aktivitetene - bade verdi, volum og
pris - har et suffiks som angir vare, sektor og/eller art. For noen av nyinvesteringsaktivitetene,
jmf. listen, er aktivitetene ytterligere oppdelt.
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Vedlegg 	 4

OVERSIKT OVER KORTTIDSSTATISTIKK MV. FOR A BESTEMME VARIABLE I DET KVARTALSVISE NASJONALREGNSKAPET 1

AKTIVITETER FOR PRODUKSJON 
NR-sektor 	 Datakilde, beregnings-

Aktivitet 	 kode

21 	 Jordbruk, planteproduksjon

22 	 Jordbruk, husdyrproduksjon

12 	 Skogbruk

13 	 Fiske og fangst Fiske og
fangst

Utklekking
og oppdrett
av fisk

Kontotype 23 

Anslag fra Budsjettnemda
for jordbruket

Produksjonsoppgaver, an-
slag fra budsjettnemda
for jordbruket

Hogstrapporter

150 	 Fangstrapporter

155
Omsetning ay oppdretts-
fisk

Sektor i regnskapet 
TROLL-kode Betegnelse oppleg9 mv.

Utyinning 	 -
av raolje 	 A165
Utyinning av
naturgass 	 A165

Jernbane 	 800

Leiebil-
transport 	 820, 825

Lufttran-
sport 	 845

Post 	 855

Tel etj e-
nester 	 860

31 	 Bergverksdrift

66 	 Utvinning av raolje og naturgass

16 	 Produksjon av meringsmidler

17 	 Produksjon av nytelsesmidler
18 	 Produksjon av tekstil- og bekled-

ningsvarer

26 	 Produksjon av trevarer

34 	 Produksjon av treforedlingsprodukter

28 	 Grafisk produksjon

37 	 Produksjon av kjemiske ravarer

40 	 Raffinering av jordolje

27 	 Produksjon av kjemiske og mine-
ralske produkter my.

43 	 Produksjon av metaller

45 	 Produksjon av verstedprodukter

48 	 Bygging av skip my.

49 	 Bygging av oljeutyinningsplattformer

77 	 Elektrisitetsforsyning
78 	 Vann- og gassforsyning

55 	 Bygge- og anleggsyirksomhet

68 	 Boring etter gass og olje

44 	 Varehandel

88 	 Hotell- og restaurantdrift

75 	 Transporttjenester; Jernbane, leie-
bil- og lufttransport, post og
telekommunikasjoner

Produksjonsindeks

Produksjonsoppgaver

[Varebalansering]

Produksjonsindeks

[Varebalansering]

Oppgaver over riggdogn

[Varebalansering]

Leveranser av 01, Yin,
brenneyin my.,
gjestedogn

NSB

Kilometeroppgayer

SAS-oppgayer

Postverket

Televerket
1 Dette notatet gir en lettfattet, men ikke fullstendig, sammenheng mellom variable i det kvartalsvise
nasjonalregnskapet og korresponderende korttidsstatistikk my. En grundigere dokumentasjon vil komme i
Koren (1985). Der det er merket med [Varebalansering] blir variabelen bestemt endogent i regnskaps-
modellen og vil saledes avhenge av krysslopsstrukturen og av utviklingen i de andre storrelsene i regn-
skapet. Der det er merket med [Trend] beregnes variabelen ved a fremskrive ved hjelp av arsveksten fra
de to foregaende car. NR-sektor-kodene er ikke spesifisert der hvor det brukes detaljerte produksjons-
indekser som indikator, eller der hvor indikatoren brukes pa aggregeringsnivaet fra kvartalsregn-
skapet.
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Datakilde, beregnings-
opplegg mv.

Sektor i regnskapet 
TROLL-kode Betegnel se

60 	 Utenriks sjeart

69 	 Rortransport

76 	 Transporttjenester; Rutebil, sporvei
og drosje, innenriks sjefart, diverse
hjelpevirksomhet og tjenester i til-
knytning til transport og lagring

61 	 Innenriks sjeart

63 	 Bank- og forsikringsvirksomhet

83 	 Boligtjenester

86	 Forretningsmessig tjenestayting, ut-
leie av bygg, maskiner og utstyr

87	 Annen privat tjenesteproduksjon

77 	 Helse- og yeterinertjenester, under-
holdning my.

79 	 Reparasjoner av kjoretoyer, hushold-
ningsapparater my.

NR -se for
Aktivitet 	 kode

ontotype

Bank-
tj enester
mot gebyrer

Forsikrings-
virksomhet 875, 880

Rente-
marginer

[Varebalansering]

Balansetall for bankene

[Trend]

Balansetall for bankene,
total

Boligbeholdningen mv.

[Varebalansering]

Korreksjoner 

89 	 Hjelpesektor for frie banktjenester my.

51 	 Innkreving av toll

52 	 Innkreving av merverdiavgift pg import

53 	 Refusjon av merverdiavgift pa inves-
teringer

54 	 Innkreving av investeringsavgift
investeringer

56 	 Subsidier (som refusjon av merverdiav-
gift) pS boliger og sosiale bygg

57 	 Innkreving av seravgifter pa import

23 	 Produksjon av ufordelt vareinnsats

58	 Beregnede skiftvirkninger 	 759

Stats- og trygdeforvaltning 	 Kontotype 21 

90S 	 Tjenester i tilknytning til jordbruk,
skogbruk og lufttransport, hjelpevirk-
somhet for sjeart og landtransport,
annen kreditt- og finansieringsvirksom-
het, forretningsmessig tjenesteyting

91S 	 Offentlig administrasjon

92S	 Forsvar

93S 	 Undervisnings- og forskningsvirksomhet
94S 	 Helsetjenester my.

95S 	 Annen statlig tjenesteproduksjon

Budsjettanslag og
prisanslag

Kommuneforvaltning 

90K 	 Hjelpevirksomhet for landtransport

91K 	 Offentlig administrasjon

93K 	 Undervisning og forskningsvirksomhet

94K 	 Helsetjenester

95K 	 Annen kommunal tjenesteproduksjon

Kontotype 22 

Anslag 
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AKTIVITETER FOR PRIVAT KONSUM (VERDI ELLER VOLUM)

Sektor i regnskapet 
TROLL-kode Betegnelse

00 	 Matvarer

11 	 Drikkevarer og tobakk

12
	

Elektrisitet

13
	

Brensel

14
	

Driftsutgifter til egne
transportmidler

15 	 Andre varer

21 	 Klar og skotoy

41 	 Mobler og elektriske hus-
holdningsartikler

Mineralvann, brus o.l. 	 111

01 	 112

Vin, brennevin og sprit 113

Sigarer og sigarillos 	 121

Sigaretter 	 122

Tobakk 	 123, 124

Parafin og fyringsoljer 322

Ved, tory, kull og koks 323, 324

Bensin og oljer, reserve-
deler etc. 	 621, 622

Forsikring av egne
transportmidler 	 623

Verkstedreparasjoner 	 624

HArpleie og skjonnhets-
pleie 	 811

Diverse andre varer 	 812-814,

821-825

KjElp av klar og skotoy 	 211-216,
221-223,
231-233

234Rep. av skotoy

22 	 Andre husholdningsvarer 	 -

23 	 Andre fritidsvarer -

30 	 Kjop av egne transportmidler Kjop av nye biler

Kjep av brukte biler

Kjop av motorsykler og
sykler 	 612

Datakilde, beregnings-
opplegg mv.2 

Detaljomsetning (V)

Omsetningsoppgaver (X)

Detaljomsetning (V)

Omsetningsoppgaver (X)

Elektrisitetsstatistik-
ken (X)

Omsetningsoppgaver (X)

Detaljomsetning (V)

Detaljomsetning (V)

[Trend]

Detaljomsetning (V)

NR-sektor
Aktivitet
	

kodel

0611 	 Registrerte nye biler
(X)

A611 	 Bere2nes pa grunnlag av
anslatte desinves-
teringer i bedrifter (se
aysnitt 4.2 og 4.3)

Registrerte nye motor-
sykler

Detaljomsetning, (V),
NEMCO-oppgaver (X)

42 	 Varige fritidsgoder

24 	 Restaurant-, kaf6-, hotell-
og pensjonatutgi fter

50 	 Bolig

Fjernsynsmottakere

Radiomottakere, plate-
spillere mv.

Musikkinstrumenter,
bAter, vApen

711 	 NEMCO-oppgaver (X)

712

713,714
	

Detaljomsetning (V)

831, 832 	 [Varebalansering]

68 	 Jernbane-, fly-, porto- og 	 Jernbanetransport
tel etjenester

Skip

631, 633

633

Regnskapsoppgaver,
NSB (X)
Vegdi rektoratet (X)
Hurtigrutene (X)

Flytransport 	 634 	 Kvartalsregnskap, SAS
(V)

Porto 	 641 	 Kvartalsregnskap,
Postverket (V)

Telefon og telegram 	 642 	 Kvartalsregnskap,
Televerket (V)

1 Som det fremgAr i aysnitt 4.2 foretas beregningene der detaljomsetningsindeksen benytter etter den
mest detaljerte sektorinndelingen i det Arlige nasjonalregnskapet. Dette er imidlertid ikke ekselisitt
anmerket i denne tabellen. 2 Indikatorene er merket med (V) for verdi og (X) for volum. Med fa unn-
tak bestemmes prisene for privat konsum ved hjelp av konsumprisoppgavene.
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Sektor i regnsairTif---
TROLL-kode Betegnel se

NR-sektor
Aktivitet 	 kode

Datakilde, beregnings-
opple g my.

69 	 Annen bruk av offentlige
transportmidler

62 	 Helsepleie Medisiner etc.

Tannlegehjelp

Legehjelp

Sykehusopphold

Massasje og fysikalsk
behandling

[Trend]

511, 512 Detaljomsetning (V)

513 	 [Trend og gebyrer]

514 	 Stonadstall, Rikstrygde-
verket (V)

515 	 [Trend]

Stonadstall, Rikstrygde-
516 	 verket (V)

63 	 Offentlige forestil-
linger, andre tjenester,
skolegang

Kino- og teaterbesok,
andre forestillinger 	 721-723

Fjernsyns- og radio-
lisens

Lotteri, tipping my.

[Trend]

724 	 Innbetalte lisenser (X)

725 	 Lotteriavgift, tippeom-
setning, rikstotto-om-
setning (V)

64 	 Diverse husholdnings-
tjenester

57 	 Diverse andre tjenester

Fotografering my.
skolegang 	 726,741

Vask, rensing og farging,
leid hjelp til hjemmet 	 453,471

Rep. av nobler og
hush. art. 	 454

Forsikring av innbo
og lesore 	 461

Tjenester for livs-
forsikring 	 841

Ovrige tjenester 	 851-853

[Trend]

[Trend]

Produksjonsindeks (X)

[Trend]

fi

66 	 Nordmenns konsum i utlandet 	 [Varebalansering]

70 	 Utlendingers konsum i Norge 	 Eksportoppgaver (V)



Lorin

Kostnader

Kostnader

Produsentpriser

Produsentpriser
Kostnader

Kostnader

Eksportpriser
Eksportpriser
Kostnader
Norpipe-priser

Eksportpriser

Veiet gjennomsnitt av
konsumpriser, implisitt
pris pa godstransport
og maksimalpriser pa
leiebiltransport

Konsumprisindekser,
kostnader i innenriks
sjeart og hjelpevirk-
somhet

Implisitte prisindekser
(Beregnes ved hjelp av
balanseregnskap og
sysselsetting)
Konsumprisindeks
Konsumprisindeks

Netto selgerverdier

Kjoperverdi
Kjoperverdi

Kjoperverdi

Kjoperverdi

Kjoperverdi

Kjoperverdi

Kjoperverdi

Kjoperverdi
Kjoperverdi

79

PRISER PA NORSKPRODUSERTE VARER LEVERT TIL HJEMMEMARKEDET

TROLL-
Vare i regnskapet Datakilde, beregnings-

opplegg my.  Verdisett
kode 	 Betegnelse

21 	 Jordbruksprodukter, planteprodukter
22 	 Jordbruksprodukter, husdyrprodukter
12 	 Skogbruksprodukter
13 	 Fisk my.
32 	 Kull
33 	 Andre bergverksprodukter
16 	 Foredlete jordbruks- og fiske-

produkter

17 	 Drikkevarer og tobakk
18 	 Tekstil- og bekledningsvarer

26 	 Treyarer
34 	 Treforedlingsprodukter
37 	 Kjemiske ravarer
41 	 Bensin
42 	 Fyringsoljer o.l.
27 	 Kjemiske og mineralske produkter my.

43 	 Metaller

46 	 Verkstedprodukter

47 	 Leiearbeid og reparasjoner

48 	 Skip

49 	 Oljeutvinningsplattformer my.

28 	 Grafiske produkter

71 	 Elektrisitet
78 	 Vann og gass

55 	 Bygg og anlegg
44 	 Varehandel
66 	 Raolje
67	 Naturgass
68 	 Boretjenester
69 	 Utvinnings- og rortransporttjenester

60 	 Transporttjenester, utenriks sjeart

75 	 Transporttjenester, innenriks
samferdsel ; Jernbane-, leiebil- og
lufttransport, post og telekommuni-
kasjon

76 	 Transporttjenester, innenriks
samferdsel; Rutebil, sporyei,
drosje, div. hjelpeyirksomhet osv.

63	 Bank- og forsikringstjenester

83 	 Boligtjenester
79 	 Reparasjoner av kjoretoyer,

husholdningsapparater my.

Budsjettnemnda (arstall) 	 Netto selgerverdi

Veiledende priser
Implisitt prisind. 	 (Beregnes ved yerdi og mengde)
Produsentp riser
	

Netto selgerverdier
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Vare i regnskapet
TRUEL-
kode 	 Betegnelse 

Datakilde, beregnings-
opplegg my. 	 Verdisett   

88	 Romutleie og servering
	

Konsumprisindeks
	

Kjoperverdi
77 	 Helse- og veterinmrtjenester

	
Konsumprisindeks og
satsendring

86 	 Forretningsmessige tjenester mv.
87 	 Andre private tjenester
89 	 Frie banktjenester

•

Kostnader
Kostnader

Go;byreT 
91 	 fent ig administrasjon
92 	 Forsvar
93 	 Undervisning og forskningsvirksomhet
94 	 Helsetjenester
95 	 Annen offentlig tjenesteyting

Ikke-konkurrerende importvarer 
00 	 Matvarer
01 	 Drikkevarer
02 	 Industrielle ferdigvarer
05 	 Skipsfart mv., driftsutgifter
06 	 Oljeutvinning, diverse import
36 	 Konsum i utlandet
19 	 Annen ikke-konkurrerende import

Kostnader

Importpriser Basispriser



Budsjett, (V) (A)

Anslag, (X), (A)

Investeringsstatistikk (V)

Anslag, (X), (A)

Investeringsstatistikk (V)

Anslag, (X), (A)
11

Import og produksjon av skip mv. (X)

Investeringsstatistikk (V)

Verdioppgaver (V)

Registreringsoppgaver,
Vegdirektoratet
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AKTIVITETER FOR NYINVESTERINGER 1

TROLL-
kode Betegnelse

NR-sektor 	 Datakilder, beregningsopp-
Aktivitet kode 	 legg mv.2 

11 	 Jordbruk
12 	 Skogbruk

13 	 Fiske og fangst

31 	 Bergverksdrift

66 	 Utvinning av olje og naturgass

16 	 Produksjon av neringsmidler

17 	 Produksjon av Rytelsesmidler

18 	 Produksjon av tekstil- og
bekledningsvarer

26 	 Produksjon av trevarer

34 	 Produksjon av treforedlings-
produkter

28 	 Grafisk produksjon

37 	 Produksjon av kjemiske rSvarer
40 	 Raffinering av jordolje

27 	 Produksjon av kjemiske og
mineralske produkter

43 	 Produksjon av metaller
45 	 Produksjon av verkstedprodukter

48 	 Bygging av skip mv.

49 	 Bygging av oljeutvinningsplatt-
former

71 	 Elektrisitetsforsyning og gass-
forsyning

78 	 Vannforsyning

55 	 Bygge- og anleggsvirksomhet

68 	 Boring etter olje og gass

44 	 Varehandel

88 	 Hotell- og restaurantdrift

60 	 Sjeart
69 	 Rortransport

75 	 Innenriks samferdsel; Jernbane-,
og lufttransport, post og tele-
kommunikasjoner

76	 Innenriks samferdsel; Rutebil,
sporvei, drosje, leiebil, diverse
hjelpevirksomhet og tjenester i
tilknytning til transport og
lagring

Balansetall for banker mv. (V)

Igangsetting av nye boliger (se ved-
legg 8), (X)

Igangsetting av nye forretningsbygg
(se vedlegg 8) (X)

Anslag, (X), (A)

63 	 Bank og forsikringsvirksomhet -

83 	 Boligtjenester 	 -

86 	 Forretningsbygg

87 	 Annen privat tjenesteproduksjon

1 Nyinvesteringene er spesifisert bade etter sektor og art. I denne tabellen er imidlertid bare
sektorspesifikasjonene angitt. Med fS unntak er datagrunnlaget og beregningsopplegget likt for alle
artene for hver sektor. 2 (V) og (X) angir om opegavene foreligger som henholdsvis verdi eller volum-
oppgaver. (A) angir om dataene foreligger bare pa Arsbasis. Prisene pa nyinvesteringene bestemmes ved
hjelp av priskrysslopet, jfr. aysnitt 5.2.
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TROLL- 	 NR-sektor
	 Datakilder, beregningsopp-

kode
	

Betegnelse
	

kode
	

legg my. 

Statlig sektor 

97S 	 Lufttransport og hjelpevirksomhet
for sjeart og landtransport

98S 	 Andre sektorer

91S 	 Offentlig administrasjon

93S 	 Undervisnings- og forskningsvirk-
somhet

94S 	 Helsetjenester mv.

95S 	 Annen statlig tjenesteproduksjon

Kontotype 57 

825,840,845 	 Budsjettanslag (V), (A)

997,900,885

910

925

930,935

945,950

Kommunal sektor 

97K 	 Hjelpeyirksomhet for landtransport

93K 	 Undervisnings- og forskningsvirk-
somhet

94K 	 Helsetjenester mv.

95K 	 Annen kommunal tjenesteproduksjon

Kontotype 58 

825

925

930,935

920,998

Anslag (X), (A)
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edlegg 	 5

VARIABELOVERSIKT 1 , 2

Betegnelse

Total eksport, faste priser

Eksport, eksportaktivitet j, faste priser

Eksport av brukt realkapital, art k, faste priser

Eksportprisindeks, vare i (basisprisindeks)

Basisprisindeks, leveranser av vare i til eksportaktivitet j

Hjemmeprisindeks, vare i (basisprisindeks)

Hjemmeprisindeks, leveranse av vare i til konsumsektor j (basisprisindeks)

Gjennomsnittlig basisprisindeks pa norsk produksjon av vare i

Gjennomsnittlig basispris for leveranser til innenlandske anvendelser av vare
(varer med mottakerdifferensierte hjemmepriser)

Gjennomsnittlig basispris for leveranser til innenlandske anvendelser av vare i
(varer med en pris pa innenlandske leveranser)

Basisprisindeks pa leveranse av vare i til vareinnsatsaktivitet j

Basisprisindeks pa leveranse av vare i til investeringsaktivitet j

Prisindeks for import og toll, vare i (basisprisindeks)

Pris pa toll, vare i (basisprisindeks)

Totalt privat konsum, faste priser

Privat konsum, konsumaktivitet j, faste priser

Kapitalslit av art j i sektor s, faste priser

Total faktorinntekt

Faktorinntekt, sektor j

Forventet prisstigning fra fjoraret, arstall, vareinnsats i sektor j

Forventet prisstigning fra fjoraret, arstall, bruttoproduksjon i sektor j

Totalt offentlig konsum, faste priser

Offentlig konsum, forvaltningssektor j, faste priser

Anslag pa lonnsvekst fra foregaende ar i sektor j, arstall

Importandelsendring, vare i

Symbol

A

A.

AJk

BAi

BAii

BHi

BHCij

BHAi

BHGi

BHIi

BHMij

BHJij

BI1

BTi

C

C•

Dj s

F

F.

FPM.

FPXj

G

G.

GPVIj

HBi

1 Alle variable i listen er kvartalstall der hvor ikke noe annet er angitt. 2 For nasjonalregnskaps-
storrelser som finnes bade i lopende og i faste priser er det i denne oversikten bare tatt med symbol-
ene for variablene i faste priser. Symbolene for de tilsvarende verditallene er de samme bortsett fra
at de har prefikset V eller Y.
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Symbol

Ij

Jkj

Jk

JK

JKk

JKAkj

JBKkj

Li

LIi

LNi

M.

MTj

MAi

MBi

MCi

MJij

MMij

MXij

NWj

PAj

PCj

PIj

PJks

Pmj

PHNSi

PHKi

PNMj 

Betegnelse    

Total import, faste priser

Import, importaktivitet j, faste priser

Nyinvestering, investeringsart k, investeringssektor j, faste priser

Nyinvestering, investeringsart k, faste priser

Totale bruttorealinvesteringer, faste priser

Bruttorealinvestering, investeringssektor j, faste priser

Arlig bruttorealinvestering, investeringsart k, investeringssektor j, faste
priser

Nettosalg av brukt realkapital, investeringsart k, investeringssektor j, faste
priser

Total lagerendring, vare i, faste priser

Lagerendring av importerte varer, vare i, faste priser

Lagerendring av norskproduserte varer for hjemmemarkedet, vare i, faste priser

Vareinnsats, sektor j, faste priser

Anslag pa total vareinnsats i aret, faste priser

Eksportandel, vare i

Importandel, vare i

Konsumandel, vare i

Basisverdiandel, hjemmeproduksjon av vare i levert til investeringsart j

Basisverdiandel, hjemmeproduksjon av vare i levert til vareinnsats i sektor j

Andel av produksjon av vare 	 sektor j

Lonnstakere i sektor j (arsverk)

Prisindeks for eksportaktivitet j (kjoperprisindeks)

Prisindeks for konsumaktivitet j (kjoperprisindeks)

Prisindeks for importaktivitet j, (selgerverdi, dvs. basisverdi)

Prisindeks for investeringsaktivitet k, sektor s (kjoperprisindeks)

Prisindeks for vareinnsats, sektor j (kjoperprisindeks)

Prisindeks for vare i, (nettoselgerprisindeks)

Prisindeks for vare i (kjoperprisindeks)

Prisindeks for vareinnsats, sektor j (netto kjoperprisindeks)
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Bete nelse

Bruttonasjonalprodukt, faste priser

Bruttoprodukt, sektor j, faste priser

Satsendring, arbeidsgiveravgift, sektor j

Satsendring, investeringsavgift, investeringsart k, sektor s

Satsendring, moms, vare i

Satsendring, subsidier som refusjon av moms pa boliger og sosiale bygg

Satsendring, varehandelsavgift, verdiavgift pa vare i

Satsendring, produsentavgift, verdiavgift pa vare i

Produsentavgift, pAlopt import av vare i

Moms pAlopt import av vare i

Produsentavgift, palopt vare i

Varehandelsavgift, Wept vare i

Satsendrng, produsentavgift, mengdeavgift pa vare i

Satsendring, varehandelsavgift, mengdeavgift pa vare i

Vareresidual, vare i

Prefiks som angir lopende priser

Totalt salg av gebyrvarer i Aret, offentlig sektor j, verdi

Lonnskostnad pr. Arsverk, sektor j

Lonnskostnader i faste priser, Arstall, sektor j

Lonnskostnader i faste priser, sektor j

Lonnskostnader pr. Arsverk, indeks, sektor j

Utbetalt lenn pr. Arsverk, sektor j

Utbetalt lonn, faste priser, sektor j

Arbeidsgiveravgift, faste priser, sektor j

Bruttoproduksjon, sektor j, faste priser

Totalt salg av gebyrvarer i Aret, offentlig sektor j, faste priser

Total bruttoproduksjon i Aret, sektor j, faste priser

Prefiks for verditall som komponent av bruttoproduktet

Bruttoprodukt, sektor j

Kapitalslit, sektor j

Driftsresultat, sektor j

Symbol

Q

Qj

TFj

TIks

Tmi

Tsj

ITVi

TTpi

TBTPi

TMBi

TTTPi

TTTVi

Txpi

TXVi

Ui

V

VXTi

W -J

WAFT

WF

WIj

WWj

WWFi

WTFj

X-

XT

XA.

Y

Y -J

YD

YE.
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Betegnelse

Refundert moms pa vareinnsats, sektor j

Sektorskatter, sektor j

Netto indirekte avgifter, sektor j

Lonnskostnad, arstall, sektor j

Lonnskostnad, sektor j

Utbetalt lenn, sektor j

Arbeidsgiveravgift, sektor j

Betalt moms, sektor j
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Vedlegg6

KOEFFISIENTER HENTET FRA DET ARLIGE NASJONALREGNSKAPET 1 , 2

Symbol 	 Betegnelse
	

Liste
	

Merknad

Hm B i

HMMi

HRi j

HSjs

HTBi

HTAij

HMi

Hmi

HBTPI

HFj

HIks

Sats for produsent-
avgift pa import,
vare i

Sats for arbeids-
giveravgift i
sektor j

Sats for investe-
ringsavgift inves-
tering av art k
sektor s

Sats for moms pg-
lopt leveranser av
vare

Sats for moms pg
leveranse av vare
i til aktivitet j

Sats for moms pa
import av vare i

Sats for moms pa
ufordelt vareinnsats
av vare i

Sats for ikke refun-
dert moms pa innsats
av vare i til produk-
sjonssektor j

Sats for subsidier
som refusjon av mer-
verdiavgift pa boliger
og sosiale bygg

Tollsats for import
av vare i

Fordelingskoeffisient
for produsentavgifter
og -subsidier palopt
leveranser av vare i

Beregnet som produsentavgift pa import i
forhold til leveranser av varen fra import og
toll malt i basisverdi. BasisSrstall i NR.

Beregnet som arbeidsgiveravgift pluss over-
foringer til lavlonnsfond som andel av ut-
betalt lonn. Basisarstall i NR.

Beregnet som investeringsavgift i forhold
til leveranser av investeringsart k til sektor
s malt i basisverdi pluss avgifter (egentlig
inkl. moms pa varene og fratrukket momsrefu-
sjon). Basisgrstall i NR.

Beregnet som moms pal opt norsk produksjon
av vare i i forhold til total tilgang av vare
i fra norske produsenter malt i basisverdi
pluss vareavgifter. Basistall i Nr.

Beregnet som total moms i forhold til
vareleveransen malt i basisverdi pluss vare-
avgifter. Basisarstall i NR.

Beregnet som moms i forhold til importen
malt i basisverdi pluss vareavgifter. Basis-
grstall i NR.

Beregnet som moms i forhold til leveranser
av varen til vareinnsats malt i basisverdi
pluss vareavgifter. Basisgrstall i NR.

Beregnet som ikke refundert moms i forhold
i forhold til vareleveransen malt i basis-
verdi pluss vareavgifter. Basisarstall i NR.

Regnet som subsidier i forhold til ny-
investeringer av art j levert sektor s malt i
kjoperverdi. Basisgrstall i NR.

Beregnet som toll i forhold til import
pluss toll malt i basisverdi. Basis&rstall
i NR.

Beregnet som den andel av produsentavgifter
pa vare i som pal oper produksjonen i sektor j.
Basisgrstall i NR.

i=VARELISTE

j=PSEKTORLISTE

k=JARTLISTE
s=JSEKTROLISTE

i=VARELISTE

j=PSEKTORLISTE
+ CAKTLISTE
+ JARTLISTE
+ AAKTLISTE
i=VARELISTE

i=VARELISTE

i=VARELISTE

j=PSEKTORLISTE
i=VARELISTE

s=JSEKTORLISTE
j=JARTLISTE

i=VARELISTE

j=PSEKTORLISTE
i=VARELISTE

1 Med forkortelsen NR menes i dette vedlegget det arlige nasjonalregnskapet. 2 I dette vedlegget er
bare basissatsene for verdiavgiftene spesifisert. Basissatsene for mengdeavgiftene er imidlertid defi-
nert ved identiske uttrykk.
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Symbol

HMTVi

HMTPi

HTVi

HTpi

Liste

i=VARELISTE

i=VARELISTE

i=VARELISTE

i=VARELISTE

HTVij

HTmii

Ami

Acii

AHCij

AHJik

j=CAKTLISTE
i=VARELISTE

j=CAKTLISTE
i=VARELISTE

k=JAKTLISTE
i=VARELISTE

j=PSEKTORLISTE
i=VARELISTE

Sats for produsent- 	 i=VARELISTE
avgifter pilopt leve- 	 j=PSEKTORLISTE
ranser av vare i til 	 +AAKTLISTE
aktivitet j 	 +JAKTLISTE

+CAKTLISTE

Sats varehandelsav- 	 i=VARELISTE
gifter pglopt leve- 	 j=PSEKTORLISTE
ranser av vare i til 	 +AAKTLISTE
aktivitet j 	 +JAKTLISTE

+CAKTLISTE

Fordelingskoeffi- 	 j=PSEKTORLISTE
sient for moms pg- 	 i=VARELISTE
lopt leveranse av
vare

Input-koeffisienter 	 j=AAKTLISTE
for eksport 	 i=VARELISTE

Betegnelse

Sats for varehandels-
avgift pg leveranser av
vare i til ufordelt
vareinnsats

Sats for produsent-
avgift for leveranser
av vare i til ufordelt
vareinnsats

Sats for varehandels-
avgift pglopt leveranse
av vare i

Sats for produsent-
avgifter pglopt leve-
ranser av vare i

Input-koeffisient
for privat konsum

Input-koeffisient
hjemmeproduksjon av
vare i, konsumsektor j

Input-koeffisient
hjemmeproduksjon av
vare i, investerings-
aktivitet k

Input-koeffisient,
hjemmeproduksjon av
vare i , vareinnsats
i sektor j

Merknad

Beregnet som varehandelsavgift i forhold
leveranser av varen til vareinnsats malt i
basisverdi. Basisgrstall i NR.

Beregnet som produsentavgift i forhold
til leveranser av varen til vareinnsats
malt i basisverdi. Basisgrstall i NR.

Beregnet som varehandelsavgift pg vare i
i forhold til total tilgang av vare i fra
norske produsenter til hjemmemarkedet malt i
basisverdi.

Beregnet som produsentavgifter pglopt
norske produsenter i forhold til leveranser
av vare i fra norske produsenter til hjemme-
markedet malt i basisverdi. Basisgrstall i
NR.

Beregnet som produsentavgift pg leveranser
av varen i forhold til leveranser av varen
til aktiviteten malt i basisverdi. Basis-
grstall fra NR.

Beregnet som varehandelsavgift pa leve-
ranser av varen i forhold til leveranser
av varen til aktiviteten malt i basisverdi.
Basisgrstall fra NR.

Beregnet som moms pg vare i pglopt sektor
som andel av total moms pg vare i. Basis-

arstall i NR.

Beregnet som eksport av vare i malt i
basisverdi i forhold til nivget til eksport-
aktivitet j, Aj, malt i kjelperpriser.
Basisgrstall i NR.

Beregnet som input av vare i malt i basis-
verdi i forhold til nivget til privat kon-
sumaktivitet j, Cj, malt i kjoperpriser.
Basisgrstall i NR.

Beregnet som hjemmeprodusert input av
vare i malt i basisverdi i forhold til
nivget til konsumaktivitet j, Cj malt i
kjoperverdi. Basisgrstall i NR.

Beregnet som hjemmeprodusert input av
vare i malt i basisverdi i forhold til
nivget til investeringsaktivitet k malt i
kjoperverdi. Basisgrstall i NR.

Beregnet som hjemmeprodusert vareinnsats
av vare i malt i basisverdi i forhold til
vareinnsats i sektor j malt i kjoperverdi.
Basisgrstall i NR.



Nxwi j=PSEKTORLISTE Beregnet som bruttoproduksjon pr. limns-
takerarsverk. Basisarstall i NR.

Nswj j=PSEKTORLISTE Beregnet som antall arsverk fra selvsten-
dige i sektor j i forhold til antall lonns-
takerarsverk. Basisarstall i NR.
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Betegnelse

Output-koeffisient,
importsektor j

Input-koeffisient,
import av vare i
konsumsektor j

Input-koeffisient,
import av vare
investeringsaktivitet k

Input-koeffisient,
import av vare i, vare-
innsats i sektor j

Input-koeffisient,
investeringsaktivitet k

Input-koeffisient
vareinnsats i sektor j

Output-koeffisient
sektor j

Vareinnsatsandel i
bruttoproduksjon i
sektor j

Vareinnsatsandel i
bruttoproduksjon i
sektor j

Korreksjon for refu-
osjon av moms pa ny-

investeringer

Basiskoeffisent for
framskriving av sys-
selsetting i offent-
lige sektorer

Merknad

Beregnet som import av vare i malt i
basisverdi (inkl. toll) i forhold til
nivaet til importaktivitet j (importverdi
ekskl. toll). Basisarstall i NR.

Beregnet som leveranse av import (inkl.
toll) av vare i malt i basisverdi i forhold
til nivaet til konsumaktivitet j, Cj,
malt i kjoperpriser. Basisarstall i NR.

Beregnet som leveranse av import (inkl.
toll) av vare i malt i basisverdi i forhold
til nyinvesteringer i aktivitet k malt i
kjoperverdi. Basisarstall i NR.

Beregnet som leveranse av import (inkl.
toll) av vare i malt i basisverdi i forhold
til vareinnsats i sektoren. Basisarstall i
NR.

Beregnet som innsats av vare i malt i
basisverdi i forhold til nyinvesteringer i
aktivitet k malt i kjoperpriser. Basis&rs-
tall i NR.

Beregnet som innsats av vare i malt i
basisverdi i forhold til vareinnsats i
sektoren malt i kjoperverdi. Basisarstall
i NR.

Beregnet som produksjon av vare i i basis-
verdi i forhold til total vareproduks4on i
sektor j, malt i selgerpriser. Basisars-
tall i NR.

Vareinnsats malt i nettokjoperverdi regnet
som andel av bruttoproduksjon i sektor j
malt i selgerverdi. Basisarstall i NR.

Vareinnsats malt i kjoperverdi regnet som
andel av bruttoproduksjon i sektor j malt i
selgerverdi. Basisarstall i NR.

Beregnet som den andel av moms pa
investeringer av art j levert sektor s som
refunderes. Basisarstall i NR.

Beregnet som antall lonnstakerarsverk i
forhold til utbetalt lenn. Basisarstall i
NR.

Axij

Amu

Ajik

Aimij

AIJik

zRjs

HNWj

Symbol

Aiii

AICij

Zmxj

ZMj

Liste

j=IAKTLISTE
i=VARELISTE

j=CAKTLISTE
i=VARELISTE

k=JAKTLISTE
i=VARELISTE

j=PSEKTORLISTE
i=VARELISTE

k=JAKTLISTE
i=VARELISTE

j=PSEKTORLISTE
i=VARELISTE

j=PSEKTORLISTE
i=VARELISTE

j=PSEKTORLISTE

j=PSEKTORLISTE

j=JARTLISTE
s=JSEKTORLISTE

j=PSEKTORLISTE



90

Symbol 	 Betegnelse 	 Liste
	

Merknad

KJjS 	 Korreksjon av 	 j=JARTLISTE
investeringsavgift 	 s=JSEKTORLISTE
pa nyinvesteringer

ZWJX. 	 Lonnsandel i brutto- 	 j=PSEKTORLISTE
produksjon i sektor j

ALLi 	 Forholdet mellom 	 i=VARELISTE
lager av importerte
og hjemmeproduserte
varer

Beregnet som avgift palopt art j i
sektor s i forhold til gjennomsnittlige
avgifter pa art j i sektorene.

Beregnet som lonnskostnader pluss drifts-
resultat pluss netto sektoravgifter som
andel av bruttoproduksjon i sektor j malt
i selgerverdi. Basisarstall i NR.

Beregnet som lager av importerte varer som
andel av lager av hjemmeproduserte varer.
Basisarstall i NR.



Vedl egg 	 7
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OVERSIKT OVER LISTE OVER SEKTOR, VARE- OG ARTSKODER:

VARELISTE -

PSEKTORLISTE -

POSEKTORLISTE -

JAKTLISTE -

JSEKTORLISTE -

listen med varekoder brukt i det kvartalsvise nasjonalregnskapet

listen med koder for produksjonssektorer

listen med koder for offentlige produksjonssektorer

listen med koder for investeringsaktiviteter

listen med koder for aggregerte investeringssektorer

PAKTLISTE 	 - listen med koder for produksjonsaktiviteter

JARTLISTE 	 - listen med koder for investeringsarter

CAKTLISTE 	 - listen med koder for konsumaktiviteter

AAKTLISTE 	 - listen med koder for eksportaktiviteter
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Vedlegg 8

KOEFFISIENTER BENYTTET VED BEREGNING AV INVESTERINGER I BYGNINGER OG BEREGNING AV BOLIGKONSUM

Bruken av indikatorer fra den okonomiske korttidsstatistikken i det kvartalsvise nasjonalregn-

skapet er behandlet nnrmere i aysnitt 4. For de nasjonalregnskapsstorrelsene som framskrives

grunnlag av korttidsstatistikken er behandlingseiten svmrt enkel: Den relative endringen i

nasjonalregnskapsvariablen er lik den relative endringen i indikatoren, eller - dersom det er flere

indikatorer - et veiet gjennomsnitt av endringene. For noen nasjonalregnskapsstorrelser brukes

imidlertid indikatorene pA en noe mer komplisert mite. Noen av disse beregningene vil bli omtalt

nmrmere i dette vedlegget.

Investeringer av arten (B1) Bolig-, fritids- og driftsbygg mv. skal i prinsippet vmre verdien

av det lopende utforte arbeidet pg bygningene og anleggene. For to av sektorene i det kvartalsvise

nasjonalregnskapet beregnes investeringene i nybygg pA grunnlag av oppgaver over igangsatt byggeareal.

Beregningene er basert pA at investeringene, dvs. det utforte arbeidet mv., er en forholdsvis stabil

lagfordeling over igangsatt byggeareal. Folgende koeffisienter som angir den andelen av de totale

utgiftene som anslgs pglopt i den aktuelle maneden benyttes i beregningene.

Bruttoproduksjonen i boligsektoren bestemmes ut fra beholdningen av boligkapital. Beregnings-

teknisk deler vi beregningene i to i kvartalsvis nasjonalregnskap. Forst bestemmer vi boligtjenester

levert fra kapitalen ved inngangen av beregningsAret. Vi legger sA til boligtjenester levert fra in-

vesteringene i innevmrende Ar.

Boligtjenester fra eldre kapital beregnes ved g to boligkonsumet i det foregSende Sr og legge

til veksten i boligkonsumet pa grunn av investeringene i dette gret. Det siste leddet er med pa grunn

av at investeringene bare gir halv avkastning i investeringsaret. Videre trekkes fra nedgangen i

boligkonsumet pg grunn av slitasje. Boligtjenestene omregnes til beregningskvartalets priser ut fra

veksten i konsumprisindeksen for boliger.

Okningen i boligkonsumet pA grunn av boliginvesteringer i innevmrende Ar beregnes ut fra at

boliginvesteringene gir 7,7 % grlig avkastning. Boliginvesteringene bestemmes forst i faste priser for

sa g inflateres til lopende priser ved hjelp av Byggekostnadsindeksen. Avkastningen av investeringene

i kvartalene for beregningskvartalet omregnes til beregningskvartalets priser v.h.a. konsumpris-

indeksen. Investeringene i beregningskvartalet gir bare halv avkastning.

Boligkonsumet i faste priser f8r vi ved A deflatere med konsumprisindeksen.
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(83) Boligtjenster 	 (86) Forretningsbygg

	

2 045 	 2 096

	

1 243 	 1 083

	

1 092 	 917

	

965 	 800

	

844 	 708

	

725 	 631

	

609 	 550

	

503 	 485

	

410 	 427

	

329 	 373

	

263 	 321

	

209 	 275

	

164 	 231

	

129 	 190

	

101 	 161

	

78 	 132

	

61 	 110

	

48 	 93

	

38 	 77

	

30 	 63

	

24 	 52

	

19 	 43

	

15 	 35

	

12 	 28

	

10 	 24

	

8 	 21

	

7 	 17

	

5 	 14

	

4 	 11

	

3 	 9

	

2 	 7

	

2 	 5

	

1 	 4

	

1 	 3

	

0 	 2

	

1 	 2 

	

10 000 	 10 000

Igangsettingsmaneden:

1. maned etter igangsetting:

2.

3. 	 1 1

4•
	 u

5.

6.
11 	 11

7.

8.

9.

10.
11 	 11

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
II	 it

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Sum 	
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