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Forord

Arbeidet med kryssløpsanalyse har vært drevet i Statistisk Sentralbyrå siden
1952. Formålet har dels vært å skaffe fram de nødvendige data til å anvende
kryssløpsanalysen på problemer i norsk økonomi; dels har det vært å under-
søke empirisk og teoretisk holdbarheten i de forutsetninger denne analysen
bygger på.

Byrået håper senere å kunne offentliggjøre resultater fra undersøkelsene av
grunnlaget for kryssløpsanalysen og av anvendelser på spesielle problemer. Som
eksempel på anvendelse viser vi til avhandlingen: «Produksjonsstruktur, import
og sysselsetting» av cand. oecon. Tore Thonstad, offentliggjort som nr. 8 i denne
serien.

Den publikasjonen som legges fram her, gir det tallmaterialet som er samlet
og bearbeidd med tanke på anvendelse av kryssløpsanalysen. Dessuten gir den
en relativt bredt anlagt innføring i teori og anvendelsesområder.

Retningslinjene og planene for kryssløpsanalysen er utarbeidd av konsulent
Per Sevaldson, som har ledet undersøkelsen siden starten.

Ansvaret for gjennomføringen av det statistiske beregningsarbeidet har for
en vesentlig del hvilt på konsulent Reidar Oines, som også har stått for sammen-
stillingen av materialet i de detaljerte sektorbeskrivelsene i publikasjonens del II.

Publikasjonens forfatter er konsulent Per Sevaldson.

Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 17. november 1959.

Petter Jakob Bjerve.



Preface

The Central Bureau of Statistics has been engaged in interindustry analysis
since 1952. One purpose of this work has been to bring forth the data required.
for the application of input-output analysis to problems in the Norwegian eco-
nomy. Another purpose has been to investigate empirically and theoretically
the validity of the basic assumptions in this analysis.

The Bureau later on expects to publish results of the research into the founda-

tions of input-output analysis, and to give examples of applications to parti-
cular problems. As one example of applications one may refer to the treatise
«Structure of Production, Imports and Employment» by Mr. Tore Thonstad, publi-
cation no. 8 in the present series.

The present publication gives the data compiled and processed for the pur-
pose of applying input-output analysis. It also gives a relatively broad introduc-
tion to the theory, and a survey of fields of application.

The interindustry research programme has been worked out by Mr. Per Sevald-
son, who has also directed its execution. Responsibility for the statistical com-
putations has mainly rested with Mr. Reidar Oines, who also compiled the data for
the detailed sector descriptions in part II of the publication.

Author of this publication is Mr. Per Sevaldson.

Central Bureau of Statistics, Oslo, November, 17, 1959.

Petter Jakob Bjerve.
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Oversikt

Denne publikasjonen gir hovedtall for produksjonsstrukturen i 123 norske
næringssektorer. Oppgavene bygger i det vesentlige på tall for året 1954. Vi
regner imidlertid med at meget av det tallene forteller om norsk næringsliv også
gjelder for årene nærmest før og etter 1954. Publikasjonen har som ett hoved-
formål å tjene som oppslagsbok for alle som er interessert i opplysninger om
norsk næringsliv.

De tallene som er samlet, viser hvordan produksjonssektorene er avhengige
av hverandre gjennom innbyrdes leveringer: produktet i én sektor er innsats-
faktor (råstoff etc.) i andre. Det er publikasjonens annet hovedformål å vise
hvordan en kan utnytte kjennskapet til disse sammenhengene i analyser av
produksjonsstrukturen og den økonomiske tilpasningen. Slike undersøkelser har
fått betegnelsen «kryssløpsanalyse» (på engelsk : input-output-analysis, eller
interindustry-analysis).

Det er ikke nødvendig med spesielle forkunnskaper eller spesiell lesning for
å kunne forstå og dra nytte av de statistiske opplysningene om Norges nærings-
liv som legges fram. Det er en opplysning som alle vil forstå at Margarinfabrik-
kenel) her i landet i 1954 produserte varer for i alt 186 mill. kroner regnet til
fabrikkpris, og at av denne produksjonen ble varer for 13 mill. kroner eksportert,
for 159 mill. kroner brukt i privat konsum og for 14 mill. kroner anvendt som
råstoff i annen produksjon, nemlig for 12 mill. kroner i Bakerier m. v., for 1
mill. kroner i Sjokolade- og dropsfabrikker og for 1 mill. kroner i Såpe- og kosme-
tikkindustrien. Nytten av slike opplysninger om produksjonen i en nærings-
sektor vil være åpenbar for dem som skal fatte beslutninger om produksjon,
import eller videresalg av produktene.

Opplysningen om at Bakerienes forbruk av produkter fra Margarinfabrik-
kene utgjorde 4,3 prosent av produksjonsverdien i Bakeriene trenger heller ikke
nærmere forklaring, og også den kan være et nyttig ledd i analysen av marked
og etterspørsel.

Det er endelig en lettfattelig opplysning at om vi ser på Margarinfabrikkenes

Vi vil over alt bruke store forbokstaver i betegnelsene på de næringssektorene som vi
har definert og gir tall for i publikasjonen.
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utgifter, så utgjorde innkjøp av varer og tjenester fra andre innenlandske nærings-
sektorer i alt 73,9 prosent av produksjonsverdien, derav var 36,4 prosent fra
Andre oljeraffinerier m. v., 21,8 prosent fra Oljemøller, 1,9 prosent fra Papir-,
papp- og kartongfabrikker osv. Tilsvarende opplysninger har vi om forbruket
av importvarer, som i Margarinfabrikkene tilsammen utgjorde 2,8 prosent av
produksjonsverdien, og om kapitalslit, arbeidslønn, eierinntekt, avgifter og til-
skott.

Det er opplysninger av denne typen om i alt 123 forskjellige næringssektorer
og 6 hjelpesektorer, som tilsammen deklçer hele det norske produksjonsliv, vi
har samlet i denne publikasjonen.

Selv om mesteparten av opplysningene kan forstås uten nærmere forklaring,
kan det likevel være nyttig med en orientering om hvordan de kan ut-
nyttes.

I kapitel 1 i den følgende framstillingen går vi først nærmere inn på det regn-
skapsmessige helhetsbilde av norsk produksjonsliv som opplysningene gir. Fiskerne
leverer sild til Sildoljefabrikkene, Sildoljefabrikkene leverer sildolje til Olje-
raffineriene, Oljeraffineriene leverer raffinert olje til Margarinfabrikkene, Mar-
garinfabrikkene leverer margarin o. 1. til Bakeriene og Bakeriene leverer brød
og andre bakervarer til konsumentene. Men Bakeriene bruker også mjøl fra Møl-
lene, som igjen bruker korn fra Planteproduksjonen i jordbruket eller fra utlandet.
De opplysningene som legges fram her, kartlegger alle slike produktstrømmer
mellom næringssektorene og fra næringssektorene fram til den endelige anven-
delse i konsum, investering eller eksport. Kartleggingen gir oss et regnskap over
produktstrømmene, krysslopsregnskapet, som på mange måter har samme
karakter som det tradisjonelle nasjonalregnskap. Men kryssløpsregnskapet
gir langt flere detaljopplysninger enn vi vanligvis finner i nasjonalregn-
skapet.

Skal en trekke noen konklusjoner fra opplysningene, ut over den, at slik
var situasjonen i det eller de årene tallene refererer til, er det nødvendig å forut-
sette at de gir uttrykk for visse vesentlige trekk ved produksjonslivet, som
stort sett er stabile og ikke skifter fra år til år. Det er nyttig å vite at Margarin-
fabrikkene i 1954 brukte råstoffer fra Andre oljeraffinerier svarende til 36,4 pro-
sent av produksjonsverdien, fordi vi går ut fra at forbruket av slike råstoffer
også i andre år vil ligge omkring 36 prosent av produksjonsverdien.

I kapitel 2 skal vi i en litt mer presis form stille opp stabilitetsforutsetninger
av denne typen. Vi skal diskutere mulighetene for å ordne det statistiske materi-
alet slik at stabilitetsforutsetningene holder, og vi skal se på hvordan man kan
dra nytte av materialet, særlig i den offentlige økonomiske politikken, dersom
forutsetningene om stabilitet stort sett er oppfylt.
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den alminnelige oversikt i kapitel 2 ser vi bort fra mer spesielle forhold
som kan gjøre seg gjeldende, og konsentrerer oss om hovedlinjene. I kapitel 3
går vi noe mer detaljert til verks og tar opp til nærmere diskusjon en del av de
problemer og innvendinger som melder seg når en tenker grundigere over de
enkelte ledd i framstillingen i kapitel 2.

I kapitel 4 gir vi en kort oversikt over hvorledes denne typen av økonomisk
analyse har vokset fram, og hvordan den er, blitt anvendt.

Kapitel 5 gir noen eksempler på hvordan vi kan bruke det norske materialet
til å finne svar på spesielle problemer. Vi undersøker f. eks. hvordan endringer
i konsum, investering eller eksport under bestemte forutsetninger vil virke på
produksjon, import og sysselsetting.

Som ved all annen statistikk er det for den som skal bruke tallene nødvendig
å kjenne til de definisjoner som er anvendt og det konkrete grunnlag tallene
hviler på. Dette er det gjort rede for i kapitel 6.

I appendiks 1 er de regneprinsippene som kommer til anvendelse i kryssløps-
analysen, beskrevet og forklart. I appendiks 2 legger vi fram prisindekser for
vare- og tjenestestrømmer fra sektorene i perioden 1950-1957. I appendiks 3 har
vi stilt opp en alfabetisk liste over de viktigste av de fagordene fra økonomisk
teori som er brukt, sammen med korte forklaringer av hva de betyr.

Stort sett kan de enkelte kapitlene leses uavhengig av hverandre og i den
utstrekning leseren finner at han har bruk for eller utbytte av det. Det vil nok
lette lesningen av kapitel 2 om man først har lest kapitel 1. Kapitel 3 er en
direkte videreføring av kapitel 2, og også kapitel 5 bygger i stor utstrekning på
kapitel 2.

Framstillingen i de seks kapitlene og de tre appendiksene vi har nevnt her,
utgjør del I av publikasjonen. Til sist i del I er det tatt inn en kortfattet over-
sikt på engelsk over innholdet i publikasjonen.

Del II gir det detaljerte tallmaterialet og spesielle tekstlige opplysninger om
hver av de 123 produksjonssektorene og de 6 hjelpesektorene. I innledningen
til del II er det gitt en kort oversikt over hvordan materialet er disponert.

I tilknytning til de enkelte tekstavsnitt finnes det i del I i alt 17 tabeller
som er nummerert fra 1 til 17. Videre er det i hver sektorbeskrivelse i del II
gitt tre standardtabeller. Disse er betegnet med nummeret for vedkommende
sektor og dessuten med henholdsvis A, B og C for hver av de tre tabelltypene.

18 tabeller er samlet i et eget tabellavsnitt bakerst i boken. Disse er numme-
rert fra I til XVIII. De omfatter oversikter over sektorinndeling, prosessindeling,
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produksjon og import, talloppgaver for virksomhet utenom produksjonssektorene
(eksport, konsum og investering), tabeller over beregningsresultater, en del
sammendragstabeller og en tabell med prisindekser. Innholdet i de viktigste
av disse tabellene er nærmere forklart i kapitel 2 i del I.

I A- og B-tabellene og i tabellene I—VII betegner 0 eller 0,0 tall som er regi-
strert forskjellige fra null, men som faller bort ved avrunding. For øvrig er null
betegnet med strek, —. I de øvrige tabellene er det satt strek overalt hvor det
ikke er tall med tellende siffer.



Del I
Krysslopsanalysen

Metode og materiale



Kapitel 1. Krysslopsregnskap, et helhetsbilde av
vare- og tjenestestrommene.

a. Kartlegging av vare- og tjenestestrømmene.

Når en skal undersøke den økonomiske virksomheten i et samfunn er det
vanlig å ta utgangspunkt i en kartlegging av vare- og tjenestestrømmene. Til-
gangen på varer og tjenester i en periode må enten stamme fra produktive
tjenester av samfunnets arbeidskraft og kapital, fra lagre fra tidligere perioder,
eller fra import fra utlandet.

I 1954 har vi f. eks. for Norge:

Produktive tjenester av arbeidskraft og kapital 	  24 359 mill. kr.
Import (inklusive toll) 	  10 359 »	 »
Lagerreduksjon')  	 — »	 »

Tilgang i alt2) 	  34 718 mill. kr.

Disse tilgangene (primærtilgangene) finner sin endelige anvendelse innenfor
perioden i form av leveringer (sluttleveringer) av varer og tjenester til privat eller
offentlig konsum, til investering i fast realkapital, til lageropplegg og til eksport.

For Norge i 1954 har vi :

Eksport 	  8 805 mill. kr.
Offentlig konsum (det offentliges bruk av varer og tjenester) . 	  2 713 »	 »
Privat konsum (privat forbruk av varer og tjenester) 	  14 120 » »
Investering i fast realkapital (brutto) 	  8 830 »	 »
Lageropplegg (netto) 1)  	 250 »	 »

Sluttleveringer i alt 	  34 718 mill. kr.

Vi har bare tatt med nettoen av lageropplegg og lagerreduksjon. I 1954 var det netto
øking i varelagrene. Netto var det derfor ingen tilgang av varer fra lagerreduksjon. Tvert
imot ble en del av varetilgangen disponert til lageropplegg.

2 For importen betalte vi bare 9 972 mill. kroner til utlandet i 1954. Den delen av im-
portvarenes verdi som svarer til tollbelopet, 387 mill. kroner, regner vi i alminnelighet med
til resultatet av den produktive virksomheten innenlands, bruttonasjonalproduktet. I 1954
blir dette 24 746 mill. kroner, nemlig summen av tollbelopet 387 mill. kroner og det vi har
kalt produktive tjenester av arbeidskraft og kapital, 24 359 mill. kroner.
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Primærtilgangene kan enten disponeres direkte til endelige anvendelser (slutt-
leveringer) eller de kan passere ett eller flere ledd i produksjonsprosessen før de
finner sin endelige anvendelse. Arbeidskraft og kapital settes inn i gruvene og
går videre til metallverkene i form av malm. Mer arbeidskraft og kapital settes
inn på dette trinnet, og i produksjonsresultatet går alt videre til neste ledd i
form av rått metall osv. De ferdige maskiner, verktøy, redskaper etc. er i verdi
lik summen av godtgjørelsene for arbeidskraft- og kapitaltjenester og importvarer
som er satt inn i produksjonen på de forskjellige trinn i produksjonsprosessene.

Tabell 1. Tilgang og disponering av varer og
tjenester i Norge i 1954. Mill. kr.

Disponert til

Produk-
sj on Eksport

Offentlig
konsum

Privat
konsum 

Inve-
stering

Lager-
økingi I alt        

Tilgang fra:
Produktive tjenester av

	

arbeidskraft og kapital 24 359	 –	 –	 –	 –	 – 24 359
Import  	 5 562	 8	 149	 1 973	 2 731	 —64 10 359
Primærtilganger i alt . . .	 29 921	 8	 149	 1 973	 2 731	 — 64 34 718
Produksjon  	 8 230	 2 607 12 579	 6 317	 314 30 047
Korreksjonsposter2 	126	 567	 — 43 — 432 — 218	 –	 –

I alt 	  1 30 047	 8 805	 2 713 14 120	 8 830	 250 64 765

Her og i det følgende oppfatter vi lagerreduksjoner som negativt lageropplegg. Det
blir derfor ingen linje for tilgang fra lagerreduksjon.

2 De korreksjonene som er nødvendige for å, komme fram til riktige sumtall i kolon-
nene, skyldes:

For det første er ikke alle varer og tjenester som er levert til det offentlige gått til offentlig
konsum. Det er solgt varer og tjenester fra det offentlige til produksjonssektorene for 126
mill. kroner, til utlandet for 108 mill. kroner og til private konsumenter for 87 mill. kroner.
Summen for offentlig konsum må reduseres, og summene for produksjon, eksport og privat
konsum må økes med disse beløpene.

For det andre er det i de statistiske oppgavene over sluttleveringene fra produksjon
og import til privat konsum kommet med varer og tjenester som i virkeligheten er gått
til eksport og offentlig konsum. Vi vet ikke nøyaktig hvordan disse postene fordeler seg
på de forskjellige slags produksjon og import, men i alt gjelder det eksport for 241 mill.
kroner og offentlig konsum for 278 mill. kroner. Summen for privat konsum må reduseres,
og summene for eksport og offentlig konsum må økes med disse beløpene.

For det tredje er det i tillegg til eksporten av produkter fra den løpende produksjon
også eksportert gammelt kapitalutstyr, nemlig skip, for 218 mill. kroner. Eksportsummen
må økes med dette beløpet, og investeringssummen som gir uttrykk for tilgangen på kapital-
utstyr, må reduseres for det beløpet som går med til å dylle hullet) etter denne eksporten.
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I tabell 1 har vi knyttet sammen og spesifisert videre tallene fra de to opp-
stillingene foran.

Spesielt har vi i tabell 1 fått fram hvor stor del av primærtilgangene som
har passert gjennom produksjonsprosessen. Tjenester av arbeidskraft og kapital
for 24 359 mill. kroner, importvarer for 5 562 mill. kroner og varer og tjenester
fra det offentlige for 126 mill. kroner, i alt varer og tjenester for 30 047 mill.
kroner går inn i produksjonsprosessen. Derved blir produkter til samme verdi,
30 047 mill. kroner, disponible for anvendelse til konsum, investering, lager-
opplegg og eksport. Foruten importen på 5 562 mill. kroner som brukes i produk-
sjonen, går det import på i alt 4 797 mill. kroner direkte til konsum, investering,
lager og eksport, slik at den samlede import blir 10 359 mill. kroner.

I tabell 1 har vi registrert vare- og tjenestestrømmene inn i og ut av den
samlede produksjonsprosessen i samfunnet. Men vi har ikke registrert de strøm-
mene som går fra ett trinn i produksjonsprosessen til et annet. Den ruten i
tabellen som skulle vise verdien av varer levert «fra produksjon» produk-

sjon» står tom.
For et studium av produksjonsstrukturen er imidlertid «mellomproduktene»

minst like viktige som sluttproduktene. Vi skal nå se hvordan vi kan dele opp
produksjonsprosessen og utvide tabellen slik at vi etter hvert får med mer av
mellomproduktene.

Først skjelner vi bare mellom to slags produksjon. Det kan f. eks. were

a) Industriproduksjon og b) Annen produksjon («Ikke-industriell produksjon»).

Da får vi en oppstilling som tabell 2.

Tabell 2. Tilgang og disponering av varer og
tjenester i Norge i 1954 Mill. kr.

Disponert til:
Industri-
produk-

sjon 
Annen

produk-
sjon

Eksport Offentlig
konsum 

Privat
konsum

Inve-
stering

Lager-
oking I alt          

Tilgang fra:
Produktive tjenester av

arbeidskraft og kapi-
tal  	 6 394 17 965	 —	 —	 —	 — 24 359

Import  	 2 965 2 597	 8	 149 1 973 2 731 — 64 10 359
Primærtilganger i alt.  	9 359 20 562	 8	 149 1 973 2 731 — 64 34 718
Industriproduksjon . .  	 — 2 408 3 588	 172 5 043 1 532	 288 13 031
Annen produksjon. . .  	 3 672	 — 4 642 2 435 7 536 4 785	 26 23 096
Produksjon i alt  	 3 672 2 408 8 230 2 607 12 579 6 317 	 314 36 127
Korreksjonsposter'. . .  	 —	 126	 567 — 43 — 432 — 218	 —	 —
I alt 	  13 031 23 096 8 805 2 713 14 120 8 830	 250 70 845

Se note 2 til tabell 1, side 19.
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I tabell 2 har vi fått med en del av mellomproduktene, nemlig industri-
produkter for 2 408 mill. kroner som er brukt i produksjonen av ikke-industrielle
produkter, og ikke-industrielle produkter for 3 672 mill. kroner som er brukt i
produksjonen av industriprodukter. I alt har vi fått med mellomprodukter for
6 080 mill. kroner. Samtidig har vi fått splittet leveringene fra produksjonen til
hver av de endelige anvendelsene i industrielle og ikke-industrielle produkter.
Fremdeles har vi ikke med de industriproduktene som er satt inn igjen i industri-
produksjonen, og heller ikke de ikke-industrielle produktene som er satt inn i
den ikke-industrielle produksjonen.

I tabell 3 er vi gått enda videre i oppdelingen. Her er produksjonen fordelt
på 7 produksjonssektorer, og vi har fått med mellomprodukter for i alt 8 030
mill. kroner, eller for 1 950 mill. kroner mer enn i tabell 2. Samtidig har vi fått
spesifisert på 7 poster leveringene fra produksjonen til hver av de endelige
anvendelsene.

I tabell 3 begynner det også å tre fram et bilde av det vi kunne kalle produk-
sjonsstrukturen : Leser vi tabellen kolonne for kolonne, ser vi hvorledes produk-
sjonen i den enkelte sektor er bygd opp av innsatselementer fra de andre produk-
sjonssektorene og av primærtilganger. Produksjonen i den forste sektoren «Jord-
bruk, skogbruk, jakt, fiske og fangst» er bygd opp av en innsats av 15 mill.

kroner fra sektoren «Ekstraksjon og framstilling av mineral- og metallprodukter»,
332 mill. kroner fra «Framstilling av nærings- og nytelsesmidler, olje, fett og
kjemiske produkter» osv. I alt er det 559 mill. kroner fra andre produksjons-
sektorer, 166 mill. kroner fra import, 536 mill. kroner i lønn og 2 549 mill. kroner
i produktive tjenester av arbeidskraft og kapital for øvrig.

Samtidig gir tabell 3 et bilde av det vi kunne kalle «markedsstrukturen».
Leser vi den linje for linje, ser vi hvordan produktene fra den enkelte sektor
fordeler seg på de andre sektorene og på endelige anvendelser. Tar vi igjen ut-
gangspunkt i den første sektoren, leverer den produkter for 4 mill. kroner til
«Ekstraksjon og framstilling av mineral- og metallprodukter», for 1 748 mill.

kroner til «Framstilling av nærings- og nytelsesmidler, olje, fett og kjemiske
produkter», for 733 mill. kroner til «Framstilling av tre-, treforedlings-, trykkeri-,
tekstil-, beklednings-, lær- og gummiprodukter» osv. I alt går 2 517 mill. kroner
til andre produksjonssektorer og 1 293 mill. kroner til endelige anvendelser,
fordelt med 346 mill. kroner til eksport, 72 mill. kroner til investering osv.

Sammenhengen mellom produksjonsstruktur og markedsstruktur framgår
av at begge illustreres ved den samme tabellen etter som den leses kolonnevis
eller linjevis.

I tabell VIII i tabellavsnittet er produksjonen i 1954 delt på 31 produk-
sjonssektorer, og det er gitt omtrent tilsvarende tabeller for 1950 (tabell X),
1948 (tabell XII) og 1947 (tabell XV). I del II har vi samlet samme slags opp-
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lysninger for 129 produksjonssektorer. (En tabell med 129 sektorer ville blitt

så stor at den ikke kunne få plass i denne publikasjonen. Vi har derfor delt den

opp og gitt tallene for hver kolonne og linje særskilt.)

b. Bruk av «egne produkter». Netto- og bruttotabeller.

I tabellene har vi (med enkelte unntak når det gjelder del II) ikke tatt med
de mellomproduktene som er brukt opp i den samme sektoren som har produsert

dem. I tabell 3 har vi ikke noe tall for de produkter fra «Jordbruk, skogbruk,
jakt, fiske og fangst» som er gått med som produksjonsinnsats i den samme
sektoren. Men så snart vi deler opp en sektor, kommer leveringer mellom delene
med. Etter som vi deler opp produksjonen på flere og flere sektorer, får vi derfor
med flere og flere mellomprodukter i tabellene. I tabell VIII har vi f. eks. fått
med jordbruksprodukter for 32 mill. kroner levert til sektoren «Skogbruk og
jakt». I tabell 1 har vi ingen mellomprodukter, i tabell 2 representerer mellom-
produktene 17 prosent av produktverdien, i tabell 3 21 prosent, i tabell VIII
29 prosent, og i en tabell med 129 næringssektorer, tilsvarende oppdelingen i
del II, representerer de 32 prosent av produksjonsverdien. Først i de mer spesifi-
serte tabellene viser det seg altså hvor stor betydning mellomproduktene har i
produksjonsstrukturen. Likevel må vi si at mellomproduktene spiller en rela-
tivt beskjeden rolle i norsk økonomi. I en tabell for U.S.A. i 1947 utgjør mellom-
produktene vel 45 prosent av produksjonsverdien, når tabellen har 45 produk-
sjonssektorer. Når mellomproduktene ikke betyr fullt så mye i norsk økonomi,
skyldes det at vi for mange produkters vedkommende ikke selv utfører alle
ledd i produksjonsprosessene, men i stor utstrekning importerer råstoffer og
halvfabrikater og eksporterer halvfabrikater. Disse leveringene blir ikke mellom-
produkter i den norske produksjonen etter de synspunktene vi har lagt an her,
hvor vi regner importen som primærinnsats og eksporten som sluttlevering.

Grunnen til at vi ofte ser bort fra de mellomproduktene som blir brukt som
produksjonsfaktorer av den samme produksjonssektoren som har produsert
dem, er at det ikke uten videre er gitt hvordan vi skal definere dem. Når vi
først har fastlagt grensen mellom to produksjonssektorer, er det ikke så vanskelig
å si når et produkt passerer fra den ene til den andre. Annerledes blir det når
vi skal avgjøre hva som er en produktlevering innenfor en og samme sektor. I
jordbruket produseres det f. eks. korn og halm. Halmen blir kanskje lutet. Den
lutede halmen blir brukt i mjølkeproduksjonen. Skal vi si at den rå og den lutede
halmen utgjør ett produkt, eller to produkter, eller ikke noe i det hele tatt?
Innenfor tekstilindustrien blir bomull renset og spunnet til garn i spinneriene.
Garnet blir vevd til tøyer i veveriene, og tøyene blir levert til Beklednings-
industrien, hvor de blir sydd opp til klær og utstyrsvarer. Sakkyndige vil kanskje
regne med mange flere stadier i produksjonsprosessen: karding, bleking, farging
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etc. På hvilke stadier innenfor en og samme sektor skal vi si at det foreligger
ett produkt? Den enkleste måten å lose problemet på er å si at så lenge vi er
interessert i en sektors forbindelser med andre sektorer, blir dens forbruk av
egne produkter av mindre interesse, slik at vi kan se bort fra dem. Vi regner
produksjonen «netto» og får «nettotabeller» som tabellene 1, 2, 3 og VIII. Men
vi kunne også velge et sett faste regler å gå etter. F. eks. kunne vi ta med alle
leveringer fra en bedrift til en annen, eller vi kunne f. eks. ut fra tekniske kriterier
dele den enkelte sektor i «undersektorer» eller tekniske produksjonsprosesser,
og regne med alle leveringer fra en slik undersektor til en annen. En tabell hvor
sektorenes produksjon for eget forbruk er tatt med, kaller vi en bruttotabell.
Dersom vi kjenner prinsippene for beregning av forbruket av egne produkter,
gir en slik tabell flere opplysninger enn en nettotabell. Vi kunne f. eks. oppfatte
sektorene i tabell 3 som undersektorer av sektorene i tabell 2. Tabell 4 viser
hvilke tall i en slik tabell som ville bli forskjellige fra de i tabell 2. De linjene
og kolonnene i tabell 4 som ville få samme tall som tabell 2 er trukket sterkt
sammen.

Tabell 4. Tilgang og disponering av varer og
tjenester i Norge 1954. Bruttotabell (på grunnlag

av tabell 3.) Mill. kr.

Levert til:

Industri-
produksjon

Annen
produksjon

Slutt-
leveringer

I alt

Levert fra:
Primærtilganger i alt 	
Industriproduksjon 	
Annen produksjon 	
Produksjon i alt 	
Korreksjonsposterl 	
I alt 	

	9 359	 20 562	 4 797	 34 718
	596	 2 408	 10 623	 13 627

	

3 672	 1 354	 19 424	 24 450

	

4 268	 3 762	 30 047	 38 077

	

-	 126 	— 126 	—
	13 627	 24 450	 34 718	 72 795

Se note 2 til tabell 1, side 19.

Dersom vi istedenfor sektorene i tabell 3 behandlet sektorene i tabell VIII
i tabellavsnittet som undersektorer av sektorene i tabell 2, ville vi få en brutto-
tabell som var forskjellig fra tabell 4.
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C. Spesifikasjon av primcerinnsatser og sluttleveringer.

Går vi et øyeblikk tilbake til tabell 1, er det selvsagt en hel del andre spesifika-
sjoner som kan være av interesse i tillegg til en oppdeling av produksjonen.') Nå
innebærer jo en spesifikasjon av produksjonen, slik som i tabell 2 og i tabell 3,
automatisk også tilsvarende spesifikasjoner i de andre størrelsene i tabellen. I
tabell 2 er f. eks. leveringene fra produksjon til privat konsum delt på to poster,
og likeså er leveringene av importvarer til bruk i produksjonen delt på to poster.
Vi skal nå se litt på noen andre typer av spesifikasjoner.

Skal en studere forholdet mellom norsk produksjon og import, er det av
interesse å vite hvordan importen er sammensatt. I del b av tabell VIII i tabell-
avsnittet er importtallene spesifisert på produksjonssektor (i utlandet) etter en
inndeling som svarer til den som er brukt på norsk produksjon i del a av tabellen.

Tallene for produktive tjenester av arbeidskraft og kapital viser hvor stor
inntekt som er skapt i produksjonssektorene. Denne inntekten fordeler seg på
en rekke forskjellige poster. I tabell VIII og i det øvrige tallmaterialet har vi
skilt ut tre poster, nemlig slitet på realkapitalen i sektorene (depresieringen),
lønn til leid arbeidskraft, og offentlige avgifter (indirekte skatter). Det som
blir igjen, representerer produsentenes og kapitaleiernes inntekt av produk-
sjonen. Denne posten vil kunne være negativ i tilfelle da produksjonen går
med tap. I enkelte sektorer gir det offentlige subsidier som tilskott til de inn-
tektene som blir skapt ellers, for at produktprisen skal kunne holdes nede uten
at produsentenes inntekter blir for lave. Også det offentliges subsidiebetalinger
har vi spesifisert i tabellene.

Det kunne være av interesse å spesifisere nærmere sluttleveringskolonnene i
tabell 1, 2 osv. Vi kunne f. eks. dele det offentlige konsum i statens konsum
og kommunenes konsum, og dele det private konsum etter forbrukernes for-
deling på sosiale grupper, familiestørrelse osv. I forbindelse med en produk-
sjonsanalyse knytter det seg også særlig interesse til en fordeling av investerin-
gene etter hvilke produksjonssektorer som mottar det nye produksjonsutstyret.
Slike spesifiseringer har vi imidlertid måttet gi avkall på i denne publikasjonen,
hvor vi stort sett noyer oss med en kartlegging av strømmene i den løpende

Ved å spesifisere produksjonen etter produksjonssektorer, slik som vi har gjort i tabell 2
og tabell 3, og i den videre oppdelingen i denne publikasjonen, har vi valgt et spesielt klassifi-
kasjons-prinsipp. Mange andre prinsipper kunne vært mulige, f. eks. etter varenes art, anven-
delse, varighet e. 1. Ved undersøkelser av konsumet er det f. eks. vanlig å klassifisere varene etter
anvendelse : Matvarer, drikkevarer, lys og brensel, bekledning, innbo osv. Når vi, som her,
er spesielt interessert i produksjonen, ligger det nær å velge en klassifikasjon etter produk-
sjonssektor. I tabellene III og IV i tabellavsnittet har vi en detaljert kryssgruppering etter
både produksjonssektor og anvendelse. Denne grupperingen danner utgangspunktet for
de viktige resultattabellene, tabell VI og tabell VII.
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produksjonen. I tabellene III, IV og V i tabellavsnittet har vi imidlertid gjennom-
fort en gruppering av leveringene fra de 129 sektorene til eksport, investering
og konsum. (Se nærmere i kapitel 2.)

d. Produktstrømmene i Norge.

Det bilde av økonomien som tallmaterialet i denne publikasjonen gir,
taler for seg selv. Tabell VIII i tabellavsnittet gir en oversikt over hoved-
trekkene, og det øvrige materialet i del II og i tabellavsnittet gir detaljene for
den norske økonomi omkring år 1954. Tabellene X, XII og XV i tabellavsnittet
gir tilsvarende oversikter for 1950, 1948 og 1947 som tabell VIII gir for 1954.
Vi skal nøye oss med å peke på noen enkelte av de trekk ved økonomien som
tallmaterialet viser, og skal i det vesentlige bygge på tallene i tabell VIII.

Ser vi på vare- og tjenestestrømmene mellom produksjonssektorene, faller
de i tre klasser som imidlertid ikke er skarpt atskilt.

Den første klassen kan vi si omfatter de suksessive trinn i foredlingen av ett
og samme råstoff : I tabell VIII ser vi f. eks. at Skogbrukssektoren leverer
(tommer) for 299 mill. kroner til Treindustrien, som leverer (materialer, innred-
ninger etc.) for 573 mill. kroner til Bygge- og anleggsvirksomheten. Det hender
at strømmene forgrener seg, Skogbruket leverer foruten til Treindustrien også
til Treforedlingsindustrien (papir- og celluloseindustrien), eller at strømmene
løper sammen, både Treindustrien og Treforedlingsindustrien har store leveringer
til Bygge- og anleggsvirksomheten. Men det er karakteristisk for denne klassen
av varestrømmer at hver enkelt produksjonssektor har store leveringer til et
relativt lite antall mottakere, og at leveringene som oftest er blant de viktigste
råstoffene for mottakende sektor.

Den andre klassen er de produktstrømmene som i det vesentlige går direkte
til sluttleveringer fra sektorer som bare mottar små leveringer fra andre innen-
landske sektorer. Eksempler på slike strømmer er leveringene fra Tobakks- og
drikkevareindustri.

Den tredje klassen av produktstrømmer omfatter det vi kunne kalle tjeneste-
og hjelpestoffleveringer. De gjelder mindre beløp, og hver leverandørsektor
leverer til mange sektorer. Treindustriens og Treforedlingsindustriens leveringer
av emballasje og emballasjemateriell er eksempler på slike strømmer.

Den relativt grove sektorinndelingen i tabell VIII avdekker ikke alle trekk
ved strømmene, men den gir til gjengjeld god oversikt. Vi ser at Jordbruket
leverer omtrent tredjeparten av sin produksjon direkte til konsum, mens vel
halvparten går via Næringsmiddelindustrien (meierier, slakterier, moiler) til
konsum, men noe går også tilbake til Jordbruket (fôrstoffer fra mollene). (Eksport-
leveringene fra Næringsmiddelindustrien i 1954 gjelder i det vesentlige andre
produkter enn Jordbrukets. Jfr. de detaljerte tabellene i del II og i tabellavsnittet.)



27

Fra sektoren Fiske går en produktstrøm via Næringsmiddelindustrien til
eksport og til konsum. En annen strøm fra Fiske løper sammen med en strøm
fra Hvalfangstsektoren til Olje- og fettindustrien, og fortsetter fra Olje- og fett-
industrien til Jordbruk, Næringsmiddelindustri, konsum og eksport.

Av strømmene fra Skogbrukssektoren går, som allerede nevnt, én via Tre-
industrien til Bygge- og anleggsvirksomhet. Derfra går den videre til investering
i bygninger og anlegg. Også Jord- og steinvareindustrien leverer størsteparten
av sine produkter til Bygge- og anleggsvirksomhet. Strømmen fra Skogbruk via
Treforedlingsindustrien går i det vesentlige til eksport, men har også betydelige
forgreninger til innenlandske produksjonssektorer.

Vi har dermed sett på foredlingsprosessene for de viktigste av våre innen-
landske råvarer. De andre viktige foredlingsprosessene vi kan skille ut i tabell
VIII, baserer seg hovedsakelig på foredling av importvarer, eller har en mer
blandet karakter.')

Tekstilindustrien og Lær- og gummivareindustrien får det vesentlige av sine
råstoffer fra utlandet. Produktene leveres til konsum og investering og til videre
bearbeiding i Bekledningsindustrien. Men også i Bekledningsindustrien kommer
en vesentlig del av råstoffene fra utlandet. Den leverer nesten hele produk-
sjonen til konsum.

For Primær jern- og metallindustri er det også de importerte råvarer som
dominerer. Leveringene fra Bergverksdrift spiller en relativt ubetydelig rolle.
Sektoren Primær jern- og metallindustri leverer noen av sine produkter til de
andre jern- og metallindustrisektorene og til Bygge- og anleggsvirksomhet, men
det meste blir eksportert.

Foruten Tobakks- og drikkevareindustrien er det særlig sektoren Diverse
industri som utmerker seg ved at leveringene fra andre sektorer er små og med
en betydelig andel direkte sluttleveringer i produksjonen.

De viktigste hjelpestoffleverandørene er Treindustrien, Treforedlingsindu-
strien, Kjemisk industri og Jern- og metallvareindustrien. Også Grafisk industri,
forlag m. v. og de fleste tjenesteytende sektorene har leveringer til mange av-
takere. Men dette kommer ikke klart fram i tabellene, fordi leveringene fra
disse sektorene i stor utstrekning blir ført over hjelpesektoren Uspesifisert
eller via Varehandel.

Blant de tjenesteytende sektorene skal vi spesielt feste oss ved sektoren
Varehandel og ved transportsektorene, fordi den måten vi behandler dem på
krever en nærmere forklaring. Egentlig er det jo slik at de fleste varer leveres
av produsenten til ett eller annet handelsledd, og det er fra handelen de leveres
videre til andre produsenter, til konsum, eksport osv. Men skulle vi gjengi dette
forløpet ved kartleggingen av varestrømmene, måtte vi enten hatt en handels-

Selv i Primær jern- og metallindustri er f. eks. forbruket av innenlandsk malm og
elektrisk kraft bare en relativt beskjeden del av utgiftene.
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sektor for hver produksjonssektor, eller vi måtte ha gitt avkall på å vise hvilke
produksjonssektorer de varestrømmene som gikk ut fra handelssektoren opp-
rinnelig stammet fra. Vi har i stedet valgt å fore varestrømmene direkte fra
produsent til mottaker uten hensyn til at de på veien passerer ett eller flere
handelsledd. Og da tar vi heller ikke hensyn til at varenes verdi på grunn av
handelsavanser og transportkostnader er en annen når de rekker fram til mot-
takerne enn i det de forlater produsentene. Vi fører opp varestrømmene vur-
dert til den pris de har når de forlater produsentene, produsentpris. Import-
varer fører vi tilsvarende som leveringer direkte fra utlandet og vurdert til den
pris de har når de er ført inn i landet etterat frakt, assuranse og toll for inn-
førselen er betalt. De tjenester handelssektorene tilfører varene ved å formidle
omsetningen, tar vi hensyn til ved at vi fører den verdistigningen som derved
tilføres varene, «handelsavansen», som en produktlevering fra sektoren Vare-
handel til den som mottar varestrømmen, enten nå dette er en produksjons-
sektor, konsumentene, utlandet, investeringssektoren eller «lagersektoren». I
handelsavansen inkluderer vi alle kostnader ved å bringe varene fra produsent
eller innførselssted og fram til mottakeren. I tillegg til den egentlige handels-
avansen tar vi således også med alle transport- og forsikringskostnader, omset-
ningsavgifter etc. Alt oppfatter vi som levering fra sektoren Varehandel til
mottakerne av varestrømmene. Til gjengjeld må vi da oppfatte alle tjenester
fra f. eks. transportsektorene i denne vareformidlingen som tjenesteleveringer til
Varehandelssektoren. Det er gjort nærmere rede for den statistiske behandlingen
av tallmaterialet i kapitel 6.

Tabell VIII gir også et bilde av hvordan sluttleveringene til eksport, investe-
ring og offentlig og privat konsum er sammensatt. Selv om disse tallene for et
enkelt år i noen grad er påvirket av tilfeldigheter, og av den måten vi forer
regnskapet på, avslører de mange typiske trekk. Lagerendringene vil derimot
være så sterkt preget av tilfeldigheter at det er liten grunn til å feste seg ved
sammensetningen i et bestemt år.

Da det ikke er mulig å anslå de enkelte tall for sluttleveringene helt nøyaktig,
blir det som forklart i noten til tabell 1 foran, nødvendig å innføre en del sum-
mariske korreksjonsposter for å få overensstemmelse med totalanslagene i nasjo-
nalregnskapet. De enkelte postene er nærmere forklart i noten til tabell 1. I de
følgende oppstillingene har vi trukket ut en del av de viktigste postene i eksport,
offentlig og privat konsum og investering ifølge tabell VIII, og regnet ut pro-
senttall som viser de enkelte posters betydning:



   

Beløp Prosent
Oppsummerte
(kumulerte)
prosenttall   

Levert fra:
Sjøtransport 	
Treforedlingsindustri 	
Primær jern- og metallindustri 	
Næringsmiddelindustri 	
Kjemisk industri 	
23 andre sektorer 	
Import 	
Korreksjonspost 	
Total 	

Mill. kr.

	3 682	 41,8	 41,8

	

971	 11,0	 52,8

	

721	 8,2	 61,0

	

602	 6,9	 67,9

	

457	 5,2	 73,1

	

1 797	 20,4	 93,5

	

8	 0,1	 93,6

	

567	 6,4	 100,0

	

8 805	 100,0	 100,0

29

Tabell 5.	 Sluttleveringer 1954 (31 sektorer).

a. Eksport.

b. Offentlig konsum.   

Beløp Prosent
Oppsummerte
(kumulerte)
prosenttall      

Levert fra:
Andre tjenesteytende sektorer 	
Bygge- og anleggsvirksomhet 	
Uspesifisert 	
Varehandel 	
Jern- og metallvareindustri 	
16 andre sektorer 	
Import 	
Kapitalslit 	
Korreksjonsposter 	
Total 	

Mill. kr.

	1 451	 53,5	 53,5

	

363	 13,4	 66,9

	

170	 6,3	 73,2

	

78	 2,9	 76,1

	

56	 2,0	 78,1

	

205	 7,5	 85,6

	

149	 5,5	 91,1

	

284	 10,5	 101,6
	-43 	 -1,6	 100,0
	2 713	 100,0	 100,0



Oppsummerte
(kumulerte)
prosenttall

Beløp Prosent

Levert fra:
Varehandel 	
Næringsmiddelindustri 	
Andre tjenesteytende sektorer 	
Bekledningsindustri m v 	
Forretningsbygg og boliger 	
23 andre sektorer 	
Import 	
Korreksjonsposter 	
Total 	

Mill. kr.

	

3 142	 22,3	 22,3

	

1 911	 13,5	 35,8

	

1 378	 9,7	 45,5

	

956	 6,8	 52,3

	

861	 6,1	 58,4

	

4 331	 30,7	 89,1

	

1 973	 14,0	 103,1
	-432	 -3,1	 100,0

	

14 120	 100,0	 100,0
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C. Privat konsum.

d. Bruttoinvestering.

Oppsummerte
Beløp
	

Prosent
	

(kumulerte)
prosenttall

Mill. kr.Levert fra :
Bygge- og anleggsvirksomhet  	 4 048	 45,8	 45,8
Jern- og metallvareindustri  	 645	 7,3	 53,1
Skipsindustri  	 565	 6,4	 59,5
Varehandel  	 466	 5,3	 64,8
Andre tjenesteytende sektorer  	 199	 2,3	 67,1
10 andre sektorer  	 394	 4,5	 71,6
Import  	 2 731	 30,9	 102,5
Korreksjonspost  	 - 218	 - 2,5	 100,0
Total  	 8 830	 100,0	 100,0

Disse oppstillingene viser hvor sterkt de forskjellige typer av sluttleveringer
konsentrerer seg på noen få poster.

I eksporten representerer leveringene fra Sjøtransport alene 42 prosent
av totalen i 1954. I det offentlige konsum er den største posten, vel halve
summen, leveringer fra offentlige og private tjenesteytende sektorer som blant
annet omfatter virksomheten i offentlig administrasjon. Importen til offentlig
konsum spiller liten rolle, med bare 6 prosent av summen. I det private kon-
sum var 14 prosent importvarer. Av de innenlandske leveringene var de fra
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Varehandelssektoren, altså transport- og handelsavanser (inklusive omsetnings-
avgift) på forbruksvarene, den største posten med 22 prosent. Ellers er det
karakteristisk at leveringene til det private konsum er jamnere fordelt på leveran-
dørsektorer enn de andre sluttleveringene. Investeringsleveringene er meget
sterkt konsentrert på noen få hovedsektorer. 31 prosent av summen var rene
importvarer. Blant de norske leverandørene dominerte Bygge- og anleggssek-
toren. Den hadde 46 prosent av summen.

Nedenfor har vi stilt sammen noen tall som viser konsentrasjonen i de for-
skjellige typer av sluttleveringer fra norske produksjonssektorer, når vi holder
importen utenfor:

Tabell 6. Sluttleveringer fra norske produksjon.s-
sektorer 1954. 

( 31 sektorer.) Kumulerte (oppsummerte) prosenttall.'

Prosent av de samlede sluttleveringer fra
norske produksjonssektorer til:

Eksport
Offentlig
konsum

Privat
konsum

Inve-
stering    

Levert av:
1 sektor 	
2 sektorer 	
3 sektorer 	
5 sektorer 	

10 sektorer 	
31 sektorer 	

	44,7	 62,5	 25,0	 64,0

	

56,5	 78,2	 40,2	 74,2

	

65,2	 85,5	 51,1	 83,1

	

78,2	 91,2	 65,5	 93,7

	

93,7	 96,3	 85,4	 99,2

	

100,0	 100,0	 100,0	 100,0

i For hver kategori av sluttleveringer er sektorene ordnet i synkende rekkefølge etter
størrelsen av den andel de har av leveringene til vedkommende kategori.

Det bilde av sluttleveringenes sammensetning som vi kan danne oss på grunn-
lag av tallene i tabell VIII, blir utdypet og bekreftet av de mer detaljerte opp-
lysningene i tabellene III, IV og V i tabellavsnittet. Også når vi ser på de detalj-

erte tabellene er det Sjøfart, Treforedling og Primær jern- og metallindustri
som dominerer eksporten, og det er Bygge- og anleggsvirksomhet, Skipsindustri
og Jern- og metallvareindustri som dominerer investeringene. Mens importen
og de 10 største innenlandske leverandørsektorene svarer for hele 89 prosent
av investeringsleveringene, er det tilsvarende tallet for eksporten 74 prosent,
for det offentlige konsum 88 prosent og for det private konsum bare 64 prosent.
Tabell III i tabellavsnittet viser også handelsavansene på de enkelte slutt-
leveringspostene og gir verdiene også i de priser kjøperne må betale.
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Denne tabellen gir likevel ikke det fullstendige bilde av hva de forskjellige
produksjonssektorene betyr for de enkelte kategorier av sluttleveringer. Sek-
torer som Jordbruk, Skogbruk og Fiske m. fl. leverer størstedelen av sin produk-
sjon til vareinnsats i andre sektorer. Likevel er det klart at leveringene fra
f. eks. Jordbruket indirekte er av vesentlig betydning for det private konsum.
Også disse leveringene ender jo til sist som sluttleveringer, etter først å ha pas-
sert en eller flere sektorer som bearbeider dem videre. Vil vi ha full rede på
hva produksjonen i hver enkelt sektor betyr for de forskjellige kategorier av
sluttleveringer, må vi derfor også undersøke hvordan den delen av produksjonen
som i første omgang går til vareinnsats i andre sektorer, i siste hånd, som be-
standdeler av andre sektorers produkter, fordeler seg på sluttleveringer. Dette
spørsmålet skal vi gå nærmere inn på i de to neste kapitlene.

Kapitel 2. Krysslopsanalyse, sammenheng mellom produktmengde

og bruk av innsatsfaktorer.

a. Forutsetningen om proporsjonalitet mellom produktmengde og bruk av innsats-
faktorer.

I kapitel 1 har vi diskutert det bilde som krysslopsregnskapet for 1954 gir
av norsk økonomi. Som nevnt i innledningsavsnittet, beror nytten av materialet
på at dette bildet viser visse stabile trekk som også vil være karakteristiske
for situasjonen på andre tidspunkter. Når det gjelder de store trekk, vil vel

de fleste uten videre gå med på at vi kan regne med stabilitet : «Jordbruks-
sektoren leverer nesten halvparten av sn produksjon til Næringsmiddelindu-
strien», «Bekledningsindustrien leverer nesten hele sin produksjon til konsum»,
«Skogbruksprodukter er det viktigste råstoff i Treindustrien», osv. Svikter eks-
porten av papir, får det konsekvenser ikke bare for papirproduksjonen, men
også for produksjonen i de sektorene som leverer sine produkter som råstoff
til papirproduksjonen. Det blir nedgang i produksjonen av cellulose og tre-
masse, og i siste omgang også i virksomheten i Skogbruket.

I analysen her skal vi imidlertid gå lenger enn dette, og forutsette en slik
grad av stabilitet at vi kan regne med faste tallmessige relasjoner mellom en
del av produktstrømmene. Vi skal forutsette at forbruket av hver enkelt innsats-
faktor i en produksjonssektor står i et fast forhold til produktmengden. I den
utstrekning vi kan bygge på en slik forutsetning om proporsjonalitet mellom
produktmengde og bruk av innsatsfaktorer, kan vi gjøre utstrakt bruk av opp-
lysningene i denne publikasjonen til økonomisk og forretningsmessig planlegging
og til økonomisk analyse.
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I de fleste produksjonsprosesser er det relativt faste sammenhenger mellom
produktmengden og forbruket av råstoffer og energi. Ofte er det slik at en kan.
regne med at forbruket av de enkelte råstoffer og hjelpestoffer er direkte propor-
sjonalt med produktmengden. En slik forutsetning ligger til grunn for en stor

del av de disposisjoner som treffes i dagliglivet: Ingeniører og teknikere bygger

på den i produksjonsplanlegging og dimensjonering av produksjonsanlegg, be-
driftsledere bygger på den i ansettelsespolitikk, i innkjøpspolitikk og i pris-
kalkyler, offentlige organer bygger på den i budsjettpolitikk og regulerings-
politikk, og husmødrene bygger på den når de bruker samme oppskrift til å

lage både store og små porsjoner.
Det finnes produksjonsprosesser hvor forutsetningen om proporsjonalitet

alltid slår til, men det finnes også prosesser hvor den ikke gjelder, eller hvor den
bare gjelder som en meget grov tilnærmelse for en eller flere av innsatsfaktorene.
På et gårdsbruk kan en ikke regne at samme mengde kunstgjødsel vil gi samme

avling fra år til år. Likevel kan en stort sett regne med at under ellers like forhold
vil en større mengde kunstgjødsel gi større produktmengde, og en mindre mengde

kunstgjødsel vil gi mindre produktmengde. Hvis vi ikke kan ta eksplisitt hensyn

til variasjoner i vær- og vekstforhold når vi skal avgjøre hvor meget det går

med av innsatsfaktorer i et produksjonsprogram, er som regel det beste vi kan

gjøre å regne med faste sammenhenger mellom produktmengde og forbruk av

innsatsfaktorer også i slike tilfelle. Men da må vi være forberedt på at resultatet
ikke alltid vil svare nøyaktig til programmet.

Også i de fleste av de produksjonsprosesser som er relativt uavhengige av

vekslinger i naturforholdene finnes det innsatsfaktorer som er slik at forbruket

av dem innen visse grenser ikke varierer proporsjonalt med produktmengden
(bl. a. de «faste» produksjonsfaktorer). Det kan f. eks. gjelde arbeid med monster,
igangsetting, fyring og bruk av brensel, slitasje på de faste anlegg, administra-
sjons- og salgsarbeid, og i det hele tatt en hel del tjenester og hjelpestoffer som
ikke kan finnes igjen som konkrete bestanddeler av det ferdige produkt. Det
er også slik at mange produksjonsprosesser endrer seg over tiden på grunn av

den tekniske utviklingen. Og endelig er det i mange prosesser mulig å skifte
ut (substituere) innsatsfaktorer mot hverandre.

Det ser likevel ut til at når bare prosessene defineres skarpt nok, er det stort

sett en brukbar tilnærmelse å forutsette at forbruket av innsatsfaktorer vokser

og synker proporsjonalt med produktmengden. (Om vi vil, kan vi gå så langt
at vi gjør dette til et avgjørende kriterium på om det er en eller flere tekniske
prosesser vi har for oss. Når forholdet mellom innsatsfaktorer og produktmengde
endres sterkt, kan vi si at vi har gått over til en ny produksjonsprosess.)

I tallmaterialet i denne publikasjonen har vi slått sammen de tusenvis av

produksjonsprosesser i samfunnet til et forholdsvis lite antall produksjonssek-
torer. Den analytiske bruken av dette materialet er basert på en forutsetning

3 -Krysslopsanalyse.
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om at proporsjonalitet mellom produksjon og bruk av innsatsfaktorer er en god.
tilnærmelse for disse produksjonssektorene såvel som for den enkelte produk-

sjonsprosess. Med andre ord, et forbruk i Margarinfabrikkene av produkter fra

Andre oljeraffinerier på 36,4 prosent av produksjonsverdien i Margarinfabrikkene

er noe vi forutsetter er typisk ikke bare ved den produktmengden som ble produ-
sert i 1954, men også når produktmengden er en annen (forutsatt at vi regner
i de samme priser).

Den bruk vi gjør av proporsjonalitetsforutsetningen er basert på at vi kjenner

forholdstallene mellom produktmengder og bruk av innsatsfaktorer i produk-

sjonssektorene uansett hva produktmengdene skal være. Det er ikke i og for
seg nødvendig at disse forholdstallene er de samme på ethvert tidspunkt eller
i alle situasjoner. Men hvis de er de samme, kan vi direkte fra kryssløpsregn-

skapet for ett enkelt år utlede forholdstallene for en hvilken som helst situasjon..

I kapitel 3 skal vi gå nærmere inn på spørsmålet om proporsjonalitetsforut-
setningen er holdbar, og på hvordan vi kan gå fram i de tilfelle da vi ikke kan

gå ut fra at forholdstallene er konstante over tiden.
Her skal vi se litt nærmere på hvilke konsekvenser som følger av propor-

sjonalitetsforutsetningen.

b. Bruk av proporsjonalitetsforutsetningen.

Hvis forbruket av alle innsatsfaktorer er proporsjonalt med produktmengden
i en produksjonssektor, er forbruket av innsatsfaktorer i denne sektoren bestemt
i og med at produktmengden er bestemt. Vet vi at margarinproduksjonen er
100 mill. kroner, så blir forbruket ved Margarinfabrikkene av produkter fra

Andre oljeraffinerier 36,4 mill. kroner, hverken mer eller mindre, såframt pro-
senttallet 36,4 er gitt. Dette betyr at vi i og med opplysningen om at produk-

sjonen skal være 100 mill. kroner i Margarinfabrikkene også vet at produk-
sjonen i Oljeraffineriene må være minst så stor at den dekker leveringer på

36,4 mill. kroner til Margarinfabrikkene. Skal vi finne hele produktmengden

i Oljeraffineriene, trenger vi derfor bare å finne leveringene til andre formål
og legge til de 36,4 mill. kroner som vi allerede vet om. Akkurat det samme

gjelder for alle andre mellomproduktleveringer. Når vi går ut fra forutsetningen

om proporsjonalitet, kan vi finne alle mellomprodukleveringer hvis vi kjenner

produksjonen i alle produksjonssektoren Men ikke bare det, hvis vi bare kjenner

sluttleveringene fra alle sektorene, altså den delen av produksjonen som ikke

er mellomproduktleveringer, kan vi også finne alle mellomproduktleveringene

og dermed hele produksjonen. Vi kan jo f. eks. gå fram på den måten at vi

først finner hvilke mellomproduktleveringer som ville være nødvendige for at
sektorene skulle kunne produsere bare sluttleveringene. Disse mellomproduktene

må også produseres, og vi kan finne hvilke mellomproduktleveringer som ville
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være nødvendige for å produsere dem osv. Når vi så kjenner hele produksjonen

i alle sektorene, kan vi ut fra proporsjonalitetsforutsetningen også finne for-
bruket av de innsatsfaktorene som ikke er mellomprodukter: importvarer og

produktive tjenester av arbeidskraft og kapital.

Vi kan illustrere dette med utgangspunkt i tabell 2 i kapitel 1.

Etter tallene i tabell 2 var forbruket av ikke-industrielle produkter i industri-

produksjonen 28,1 prosent, forbruket av importvarer var 22,8 prosent, og for-
bruket av produktive tjenester av arbeidskraft og kapital var 49,1 prosent av

produksjonsverdien. I produksjonen av ikke-industrielle produkter var for-
bruket av industriprodukter 10,4 prosent, av importvarer 11,2 prosent og av

produktive tjenester av arbeidskraft og kapital 77,8 prosent av produksjons-

verdien. Korreksjonsposten var 0,6 prosent. I tabell 7 er disse prosenttallene,

kryssløpskoeffisientene, stilt sammen.

Tabell 7. Forbruk av innsatsfaktorer i prosent

av produksjonsverdien, kryssløpskoeffisien.ter.

2 sektorer. Norge 1954. 

Disponert til:

Industri-
produksjon

Annen
produksjon

Tilgang fra:
Industriproduksjon 	
Annen produksjon 	
Import 	
Produktive tjenester av arbeidskraft og kapital 	
Korreksjonspost 	
I alt 	

10,4
28,1
22,8 11,2
49,1 77,8

0,6
100,0	 100,0

Den samlede produksjon utover mellomproduktleveringene var 10 623 mill.
kroner industriprodukter og 19 424 mill. kroner andre produkter. Hvis vi bare
kjente de to siste tallene og prosentsatsene 28,1 og 10,4, mens produksjonen

av mellomprodukter og dermed totalproduksjonen var ukjent, kunne vi finne

den samlede produksjonen på denne måten (se oppstilling øverst på side 36).
Hvert av tallene på linjene 2 til 6 i første kolonne i oppstillingen er 10,4

prosent av tallet på linjen ovenfor i annen kolonne, og hvert av tallene på linjene
2 til 6 i annen kolonne er 28,1 prosent av tallet på linjen ovenfor i forste kolonne.
Tallene på linje 7 blir mindre enn en halv mill. kroner.
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	Industri-	 Andre

	

produkter	 produkter
	Mill. kr.	 Mill. kr.

1. Det skal produseres til sluttlevering 	  10 623	 19 424
Av mellomprodukter trengs det:

2. til sluttleveringene  	 2 020	 2 985
3. til mellomproduktene på linje 2  	 310	 568
4. til mellomproduktene på linje 3  	 59	 87
5. til mellomproduktene på linje 4  	 9	 17
6. til mellomproduktene på linje 5  	 2	 3
7. til mellomproduktene på linje 6  	 0	 0

Produksjon i alt blir 	  13 023	 23 084
Av dette er mellomprodukter   2 400 3 660

Bortsett fra avrundingsfeil stemmer de beløpene vi finner for mellomprodukt-

leveringer og totalproduksjon med tallene i tabell 2. Ved hjelp av prosenttallene
for bruk av importvarer og produktive tjenester av arbeidskraft og kapital er
det nå en enkel sak å regne ut forbruket av disse innsatsfaktorene.

På akkurat tilsvarende måte kan vi på grunnlag av forholdstall, kryssløps-
koeffisienter, beregnet etter tabell VIII, X, XII eller XV (jfr. tabell IX, XI,
XIII og XVI) i tabellavsnittet eller forholdstallene i de mer detaljerte tabellene
i del II, regne ut totalproduksjonen når vi kjenner leveringene til konsum,
investering, lager og eksport. Men for disse større tabellene blir regnearbeidet

temmelig omfattende. For overhodet å greie det, må vi ta i bruk litt mer raffi-

nerte regnemetoder. Men dem er det ingen grunn til å komme inn på her. I appen-
diks 1 har vi prøvd å gi en enkel framstilling av de viktigste regnereglene for
bruk av proporsjonalitetsforutsetningene på et større tallmateriale.

Forutsetningen om proporsjonalitet mellom produksjon og bruk av innsats-

faktorer kan også hjelpe oss til å trekke slutninger ut fra andre typer av opp-
lysninger. Ser vi igjen på tabell 2, kan vi tenke oss at det av en eller annen grunn
er gitt hvor stor den samlede produksjonen skal være både av industriprodukter

og av andre produkter, f. eks. fordi bedriftenes kapasitet skal nyttes fullt ut e. 1.
På grunn av de faste prosenttallene følger det da umiddelbart hvor store mellom-
produktleveringene mellom sektorene må bli. I industriproduksjonen går det
med ikke-industrielle produkter til en verdi som utgjør 28,1 prosent av den
gitte produksjon av industriprodukter, og i produksjonen av andre produkter
går det med industriprodukter svarende til 10,4 prosent • av produksjonen av
ikke-industrielle produkter. Resten av produksjonen blir disponibel til konsum,
investering, lagring og eksport (sluttleveringer).

På tilsvarende måte : Kjenner vi mengde og fordeling på produksjonssek-
torer av importvarer, er det også gitt hvor meget som kan produseres i de enkelte
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sektorene (forutsatt at de nødvendige kvanta av andre innsatsfaktorer kan

skaffes). Industriproduksjonen kan ikke bli større enn at den importen som er
allokert til industrien blir 22,8 prosent av verdien av industriproduksjonen,

og den øvrige produksjonen kan ikke bli større enn at importen blir 11,2 prosent

av produksjonsverdien (jfr. tabell 7). Men når produksjonsnivåene på denne

måten er bestemt, er det nøyaktig som ovenfor gitt hvor store mellomprodukt-
leveringene må bli, og dermed hvor stor del av produktene som kan disponeres

til sluttlevering til konsum, investering etc.
Vi finner også at hvis f. eks. produksjon og fordeling av industriprodukter

er kjent i tabell 2, så vil det på grunn av proporsjonalitetsforutsetningen også

være bestemt hvor meget som kan produseres av andre produkter, og hvor

meget av disse andre produktene som kan disponeres til sluttleveringer.
Vi får tilsvarende forhold i de mer detaljerte tabellene. På grunnlag av pro-

porsjonalitetsforutsetningene kan vi nå mer konkret studere f. eks. virkningene

av en svikt i papireksporten. Sett at en slik svikt fører til et fall i papirproduk-
sjonen på 100 mill. kroner. Da synker forbruket av celluloseprodukter med

31,6 mill. kroner og av tremasse med 13,3 mill. kroner. (Jfr. tabell 2750 C i del
II.) Et fall i celluloseproduksjonen på 31,6 mill. kroner fører til en reduksjon

i tømmerforbruket med 37,0 prosent (jfr. tabell 2722 C i del II) av 31,6 mill.
kroner, dvs. med 11,7 mill. kroner, og et fall i tremasseproduksjonen på 13,3
mill. kroner fører til en reduksjon i tømmerforbruket med 53,7 prosent (jfr.
tabell 2721 C i del II) av 13,3 mill. kroner, dvs. med 7,1 mill. kroner. I alt blir det

en svikt i tømmerforbruket på 11,7 -I- 7,1 --- 18,8 mill. kroner som følge av en
svikt på 100 mill. kroner i papirproduksjonen. (For enkelhets skyld ser vi her
bort fra de re-lativt mindre virkningene av reduksjon i forbruket av andre inn-
satsvarer enn cellulose, tremasse og tømmer.)

I Papirindustrien utgjør lønninger 11,9 prosent av produksjonsverdien, i
Cellulosefabrikkene 10,5 prosent, i Tresliperiene 10,9 prosent og i Skogbruket

37,9 prosent (jfr. del II). En reduksjon på 100 mill. kroner i papirproduksjonen

betyr derfor en reduksjon på 11,9 mill. kroner i lønningene i Papirindustrien,
3,3 mill. kroner i Cellulosefabrikkene, 1,4 mill. kroner i Tresliperiene og 7,1 mill.

kroner i Skogbruket. I alt blir det en reduksjon på 23,7 mill. kroner i lønns-
utbetalingene, og altså en tilsvarende reduksjon i sysselsettingen, forutsatt at
sysselsettingen og lønnsutbetalingene reduseres i takt med nedgangen i arbeids-
kraftbehovet.

Fra et annet synspunkt viser tallene ovenfor at en produksjonsøking på

19 mill. kroner i Skogbruket kan gi rom for en produksjonsøking på 100 mill.

kroner i Papirindustrien.

Vi ser at proporsjonalitetsforutsetningen knytter visse bånd mellom konsum,
investering, lagerendringer og eksport på den ene siden og produksjon, import
og bruk av arbeidskraft og kapital på den andre. Dette er begreper som står
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i sentrum ved all økonomisk planlegging og analyse. Båndene virker slik at når

vi kjenner noen av størrelsene, følger alle eller en del av de andre av sammen-

hengene. Ved å bygge på dette forholdet kan vi redusere omfanget av de skjønn

og gjetninger vi ellers må bygge på i planleggings- og analysearbeide.

I sin økonomiske politikk tar Storting og Regjering sikte på å nå visse mål

når det gjelder konsum, investering, sysselsetting og utenriksøkonomi. Sam-
tidig må de ta hensyn til at produksjonskapasiteten i de enkelte næringssektorene

er begrenset av kapitalutstyr, naturforhold og tilgang på arbeidskraft. Innenfor

det systemet av produksjonssammenhenger som vi ser på her, blir det lettere
å se målene og mulighetene i forhold til hverandre. Om Stortinget trekker opp
et program for utviklingen av det private og offentlige konsum og av invester-

ingene, og om Regjeringen på grunnlag av en analyse av våre eksportmarkeder
gjør en prognose for eksporten, så vil det (bortsett fra mulige lagerendringer)

ut fra proporsjonalitetsforutsetningen være gitt hvor stor produksjonen skal

være i hver enkelt næringssektor, og likeså vil størrelsen og sammensetningen

av importen og sysselsettingen være gitt. Disse størrelsene kan regnes ut og

sammenliknes med de muligheter som gir seg innenfor rammen av det eksiste-

rende kapitalutstyr, valutaforholdene og tilgangen på arbeidskraft, utenlandske

kreditter osv. 1) På dette grunnlaget kan igjen programmene modifiseres og av-

stemmes. Kryssløpsanalysen kan derfor bli et viktig hjelpemiddel i all slags
økonomisk planleggingsarbeid, som nasjonalbudsjettering, langtidsplanlegging,

planlegging av økonomisk forsvarsberedskap, sysselsettingspolitikk etc. Vi kan.
f. eks. tenke oss at det blir vedtatt et program som går ut på å øke boligproduk-

sjonen med 5 000 leiligheter. Det svarer til en øking med ca. 170 mill. kroner
eller 14 prosent i forhold til 1954. Da måtte for det første sysselsettingen i Bolig-

byggingen øke med 14 prosent, eller med et lønnsbeløp på 34,9 mill. kroner.
Men samtidig måtte sysselsettingen øke i de sektorene som produserer bygge-

artikler, og også i de sektorene som forsyner produsentene av byggeartikler med

råvarer osv., og vi ville i alt få en produksjonsstigning på 313 mill. kroner og

en sysselsettingsoppgang svarende til lønnsutbetalinger på 69 mill. kroner etter

satsene i 1954. Samtidig ville eierinntektene stige med 60 mill. kroner og importen

med i alt 28 mill. kroner. (Hvordan endringene i lønnsutbetalinger og eierinn-

tekter kan virke tilbake på konsum og investering kan vi ikke finne ut ved hjelp

av kryssløpsanalysen alene.)

Mens tall for relativt grove grupper, som vi regner med her, er av helt

vesentlig betydning for den offentlige politikken, inneholder de nok i alminnelig-

het for få detaljer til å være til særlig hjelp i bedriftenes korttidsplanlegging.

Når det gjelder å bedømme utsiktene litt lengre framover i tiden, kan de derimot

Holdbarheten av disse beregningsresultatene avhenger av i hvilken grad proporsjona-
litetsforutsetningen er oppfylt, og dessuten selvsagt av riktigheten av anslagene i de øvrige
ledd i analysen.
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være til stor nytte. Med stigende velstand under normal økonomisk framgang

regner vi med at det vil skje visse omlegginger i folks forbruksvaner. Kan vi

gjøre oss opp et skjønn om hvordan denne utviklingen vil arte seg, vil vi ut

fra forholdstallene for produksjonssektorene kunne anslå hvilke virkninger dette

vil få for produksjonen i de forskjellige sektorene. Dette kan gi bedriftene holde-
punkter for den mer langsiktige produksjonspolitikken og for investerings-

politikken.

C. Beregningsresultater.

Hvis forutsetningen om proporsjonalitet gjelder, er det klart at forholds-
tallene mellom produksjon og bruk av innsatsfaktorer, kryssløpskoeffisientene,
blir viktige data for en beskrivelse av produksjonsstrukturen i samfunnet. Hoved-
innholdet i denne publikasjonen er kryssløpskoeffisientene for de 123 produk-
sjonssektorene og de 6 hjelpesektorene. De er samlet i del II.

Vi har vist hvordan proporsjonalitetsforutsetningen knytter produksjons-
sektorenes sluttleveringer sammen med produksjon, import og bruk av arbeids-
kraft og kapital. Men det kreves atskillig regnearbeid for å få uttrykt disse sam-
menhengene eksplisitt. Publikasjonen inneholder også tall som bygger på slike

utregninger.
Det følger av proporsjonalitetsforutsetningen at til et gitt sett av slutt-

leveringer fra produksjonssektorene svarer det faste mellomproduktleveringer
fra hver enkelt produksjonssektor, faste importmengder og faste mengder av

hver av de øvrige primærinnsatsene. Ved en proporsjonal endring i alle postene

i et sett av sluttleveringer må også de nødvendige mengder av mellomprodukter
og primærinnsatser endres i samme forhold. Ved en fordobling av sluttleveringene
fordobles også behovet for mellomprodukter og primærinnsatser osv. I tabell III
og tabell IV i tabellavsnittet er sluttleveringene i 1954 til eksport, konsum og

investering gruppert på i alt 37 kategorier som er slik at vi kan tenke oss at det
i visse sammenhenger vil være av interesse å undersøke hva som skjer med

mellomproduktleveringer og primærinnsatser, hvis alle sluttleveringene innenfor

en enkelt kategori endres proporsjonalt. Vi har da først skilt ut fire hoved-
kategorier av sluttleveringer, nemlig eksport, offentlig konsum, bruttoinvestering

i fast realkapital og privat konsum. 1) Leveringene til eksport og bruttoinvestering

har vi delt videre, hver i 7 kategorier, og leveringene til privat konsum har vi

delt i 19 kategorier. I tabell V har vi tatt med to andre sett av sluttleveringer,
som er slik at det kunne være av interesse å undersøke virkningene av propor-
sjonale endringer i dem, nemlig kombinasjoner av sluttleveringer som svarer

Som en femte hovedkategori av sluttleveringer får vi da lagerendringer. Men det er
vanskelig å tenke seg en situasjon hvor lagerendringene for et sett av næringssektorer vil
være proporsjonale. Vi har derfor holdt lagerendringer utenfor.



40

til gjennomsnittskonsumet for en arbeiderfamilie og for en funksjonærfamilie. 1)
Til sammenlikning har vi i tabell V også ført opp den prosentvise sammen-
setning av de fire hovedkategorier av sluttleveringer i 1954.

I tabell VI i tabellavsnittet har vi så regnet ut hvor stor produksjon (mellom.-
produkter pluss sluttleveringer) i hver av de norske produksjonssektorene, hvor
stor import fra hver produksjonssektor i utlandet, hvor mye kapitalslit, arbeids-
lønn, eierinntekt, avgifter og tilskott som gjennomsnittlig svarte til en propor-
sjonal øking med 100 mill. kroner av sluttleveringene til hver enkelt sluttleverings-
kategori. 2)

Den mengde primærtilganger som trengs, må tilsammen i verdi være nøy-
aktig lik de sluttleveringene de går med til å skape. De produktmengdene som.
er nødvendige i de forskjellige produksjonssektorene for å produsere sluttlever-
ingene, kan derimot tilsammen være større eller mindre i verdi enn sluttlever-
ingene. De vil være større i verdi hvis primærfaktorene må passere mange ledd.
i kjeden av produksjonssektorer, f. eks. fra Planteproduksjon til Husdyrproduk-
sjon, fra Husdyrproduksjon til Meierier og først fra Meierier til sluttlevering.
En god del av de primærfaktorene som trengs i sluttleveringskategorien privat

konsum av spisefett, mjølk, ost og egg kommer inn på denne måten, og for denne
sluttleveringskategorien er verdisummen av norsk produksjon som trengs 235
prosent av sluttleveringene. Når en stor del av de nødvendige primærtilgangene
er importvarer, som går direkte til en sluttleveringskategori, kan den norske
produksjon som trengs, være mindre i verdi enn sluttleveringene. Dette er til-
felle for sluttleveringskategorien investering i skip. I denne kategorien var i
1954, når vi ser bort fra overføringspostene, 82,5 prosent av sluttleveringene
direkte import og 17,5 prosent direkte leveringer fra norske sektorer, og den
samlede norske produksjon som var nødvendig, var bare 37 prosent av de direkte

sluttleveringene.
Tallene 235 prosent og 37 prosent representerer yttergrensene for verdi-

summene av norsk produksjon som trengs for de sluttleveringskategoriene vi
har spesifisert i tabell VI. Disse sumtallene gir selvfølgelig bare ett visst uttrykk
for omfanget av de kryssleveringer mellom norske sektorer som henger sammen
med de forskjellige kategorier av sluttleveringer. Dette omfanget avhenger bl. a.
av sektorinndelingen. Ønsker vi bedre uttrykk for den økonomiske aktivitet
som henger sammen med de forskjellige kategorier av sluttleveringer, er det
bedre å se på de enkelte komponenter av disse sumtallene, og på virkningene
på behovet for de forskjellige typer av primærtilganger.

Tallene er beregnet på grunnlag av oppgaver i:
Husholdningsregnskaper oktober 1951—september 1952. Norges Offisielle Sta-

tistikk XI. 128 , Oslo 1953, og Husholdningsregnskaper for høyere funksjonærer april
1952—mars 1953. Norges Offisielle Statistikk XI. 157, Oslo 1954.

2 Vi får på den måten produksjon, import etc. i prosent av sluttleveringsendringene.
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Tabell 8.	 Direkte og totale (direkte pluss in-

direkte) virkninger på produksjon og bruk av primær-

innsatser av endringer i hovedkategorier av slutt-
leveringer. Prosent av sluttleveringsendring.

Eksport Offentlig
konsum

Investering
I alt Matvarer

Privat konsum

Di-
rekte Total

Di-
rekte

Di-
rekte

Di-
rekte

Di-
rekteTotal Total Total Total

Fra norske sektorer i alt .  	 93,4 135,8 96,1 117,7 71,5 113,9 89,0 130,1 90,0 165,3
Av dette fra:
Jordbruk, skogbruk, jakt,
fiske og fangst  	 4,0 15,4	 -	 1,0	 0,8	 4,1	 6,2 19,7 17,8 59,8
Ekstraksjon og framst. av
mineral- og metallprodukter	 12,3 16,2	 2,6	 6,3 15,8 28,6 4,1	 5,6	 -	 1,3
Framst. av nærings- og ny-
telsesmidler, olje, fett og
kjemiske produkter  	 16,3 19,9	 0,6	 1,3	 - 2,4 18,6 23,2 45,3 58,4
Framst. av tre-, trefored-
lings-, trykkeri-, tekstil-, be-
klednings-, lær- og gummi-
Produkter  	 12,1 18,9	 3,1	 8,1	 1,4 13,1 12,8 20,0	 -	 4,3
Bygge- og anleggsvirksomhet	 - 0,2 13,4 11,9 45,9 45,9	 - 0,1	 -	 -
Handel og transport  	 47,8 56,0 4,4 10,6	 5,3 13,9 26,7 33,1 26,9 35,5
Annen virksomhet(tjenester) 	 0,1	 5,6 65,7 70,5 2,3	 4,0 20,6 24,5	 - 3,2
Uspesifisert  	 0,8	 3,6	 6,3	 8,0	 -	 1,9	 -	 3,9	 -	 2,8

Import i alt  	 0,1 28,4 5,5 12,7 31,0 42,6 14,0 26,1 11,7 26,4
Av dette :
spesifiserte varer  	 0,1 12,0	 3,1	 8,1 27,1 38,5	 9,7 20,5 11,7 25,4
tjenester og usynlig import 	- 16,4 2,4 4,6	 3,9	 4,1	 4,3	 5,6	 -	 1,0

Andre primærtilganger i alt	 - 71,6	 - 87,3	 - 57,4	 - 73,9	 - 73,6
Av dette :
kapitalslit  	 - 22,6	 - 14,5	 -	 3,6	 - 11,5	 - 11,5
lønninger  	 - 24,6	 - 61,3	 - 32,2	 - 25,8	 - 18,6
eierinntekt  	 - 22,8	 - 9,8	 - 17,6	 - 28,9	 - 42,6
netto skatter  	 -	 1,6	 -	 1,7	 - 4,0	 - 7,7	 - 0,9

Overføringer 	  I 6,5 6,8 -1,6 -0,7 -2,5 -2,4 -3,1 -3,2 -1,7 -1,6

Som en kunne vente, sprer de indirekte virkningene av sluttleveringene seg

ut over de innenlandske sektorene. De sektorene som ikke har direkte leveringer

til en sluttleveringskategori, har jo ofte leveringer til andre sektorer som har
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slike direkte leveringer, eller som har leveringer til sektorer som igjen har direkte

leveringer osv. På grunn av denne spredningen dominerer ikke de største postene

tallene i de enkelte kolonnene i tabell VI på samme måte som de dominerer

tallene for de forskjellige kategorier av direkte sluttleveringer i tabellene III

og IV. For eksporten i alt viser det seg f. eks. at de ti største leverandørsektorene

iflg. tabell III dekket 78 prosent av de direkte leveringene fra innen-

landske sektorer,') mens de ti største bare hadde 66 prosent av leveringene

fra innenlandske sektorer når vi tar med de indirekte leveringene slik som i

tabell VI.

I tabell 8 har vi stilt sammen de direkte og de totale virkninger av propor-

sjonale endringer i hver av de 4 hovedkategoriene av sluttleveringer for en

sammentrukket sektorspesifikasjon.

Siden de indirekte leveringene som regel sprer seg sterkt over de innen-
landske leveringssektorene, vil i alminnelighet de sektorene som er de største

direkte leverandører av en bestemt kategori sluttprodukter også være de største

leverandører når vi tar med de indirekte leveringene.
Den delen av de direkte produktleveringene fra en sektor som går til innsats

i andre produksjonssektorer, vil som bestanddel av disse sektorenes produkter

leveres videre dels som sluttleveringer og dels som ny vareinnsats. Den nye

vareinnsatsen, og dermed det den inneholder av den opprinnelige innsatsen,

vil som bestanddel av nye produkter også gå dels til sluttlevering og dels til

videre vareinnsats osv. I hvert ledd vil på denne måten en del av den opprinne-
lige innsatsen gå til sluttleveringer, slik at all produksjon til sist ender i slutt-

leveringer. Også primærinnsatsene (import, arbeidskraft etc.) går på samme måte
via flere eller færre produksjonssektorer i siste hånd til sluttleveringer. Hvordan

produktene fra den enkelte sektor, eller de enkelte primærinnsatser, på denne
måten i siste hånd fordeler seg på de forskjellige kategorier av sluttleveringer
vil avhenge både av hvordan de direkte sluttleveringene fordeler seg på disse
kategoriene, og av hvilke indirekte leveringer som via kryssløpssammenhengene

er knyttet sammen med de enkelte kategorier av direkte sluttleveringer.
I tabell VII har vi med utgangspunkt i proporsjonalitetsforutsetningen

beregnet hvordan produksjonen i de enkelte sektorene og hvordan de forskjellige
primærinnsatsene i siste hånd fordelte seg på de fire hovedkategoriene av slutt-

leveringer i 1954. (Vi har holdt lagerendringer og alle leveringer som hang sam-
men med dem utenfor disse beregningene.) 2)

Tallene i tabell VII gir et bedre utgangspunkt enn det direkte kryssløps-

Jfr. også oppstillingen på slutten av kapitel 1.
2 Egentlig er jo ikke lageropplegg noen «endelig» anvendelse av et produkt. Når vi skal

undersøke produksjonsretningen burde vi derfor ha fordelt lagervarene på eksport, konsum
og investering i overensstemmelse med deres endelige bestemmelse. Siden vi ikke kjenner
til hvilke anvendelser lagervarene er bestemt for, har vi i stedet sett helt bort fra dem.
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regnskapet for å studere i hvilken grad produksjonen i en bestemt sektor er

konsumorientert, eksportorientert eller investeringsorientert.

For sektoren Skogbruk finner vi f. eks. at 50 prosent av produksjonen i 1954

fikk sin endelige anvendelse i eksport, 17 prosent i privat konsum, 30 prosent

i investering og 3 prosent i offentlig konsum. De direkte leveringene fra Skog-

bruk kan vi finne i tabell 0200 A i del II. Av den framgår det at de direkte

leveringene til eksport var bare 32 mill. kroner, mens tabell VII viser at det

som går til eksport blir hele 400 mill. kroner, når vi tar med de indirekte leverin-

gene.
Ser vi bort fra lagerendringer, ble de disponible tilganger av varer og tjenester

i Norge i 1954 (altså bruttonasjonalprodukt minus lagerendring, pluss import)
fordelt med 25 prosent til eksport, 8 prosent til offentlig konsum, 41 prosent

til privat konsum og 26 prosent til investering. Denne fordelingen kan vi sammen-

likne med fordelingene av de enkelte komponenter av tilgangene iflg. tabell VIL

Importen fordelte seg f. eks. med 23 prosent til eksport, 3 prosent til offentlig

konsum, 36 prosent til privat konsum og 38 prosent til investering. For lønninger

i alt var den tilsvarende prosentfordelingen 21, 16, 35 og 28 og for lønn i Jordbruk,

skogbruk og fiske 39, 2, 36 og 23. Mens eksporten var årsak til bare omkring

V, av lønnsinntektene totalt sett, var den årsak til nesten 2/5 av lønnsutbetalin-

gene i gruppen Jordbruk, skogbruk og fiske.

d. Et viktig forbehold.

Det er verd å merke seg at de beregningene vi kan gjøre ut fra det tallmateri-

alet vi behandler her, og på grunnlag av forutsetningen om proporsjonalitet

mellom produksjon og bruk av innsatsfaktorer i produksjonssektorene, ikke

dekker alle virkninger av endringer i økonomien. De gir bare en sammenheng

mellom produksjonsresultatet og innsatsene i produksjonsprosessen, og dette
er ikke på langt nær nok til å bestemme hele den økonomiske tilpasningen. På

grunnlag av denne typen av sammenhenger kan vi nok beregne hvor meget

lønnsutbetalingene og hvor meget eierinntekten øker, som følge av en gitt endring

i sluttleveringene, f. eks. i eksporten; men vi får ikke vite noe om hvordan end-
ringene i lønn og eierinntekt virker tilbake på etterspørselen, og dermed på

sluttleveringene, f. eks. til konsum og investering. Skulle vi kunne det, måtte

vi også vite hvordan samfunnsgruppenes inntekter bestemmes av sysselsettingen

og hvordan inntektene virker på konsumet. Vi måtte vite hvordan nivået og

sammensetningen av investeringene bestemmes, kjenne etterspørselen etter

eksportvarer og vite hvordan det offentlige konsumet blir fastlagt osv. I en
slik analyse måtte vi nok også trekke inn priser, lønns- og rentesatser og andre

finansielle begreper. Det er derfor bare en del av den økonomiske tilpasningen

vi kan kartlegge ved hjelp av kryssløpsaralysen. Det betyr ikke at den er av
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mindre verdi, men at vi når vi bruker den må være oppmerksomme på de sam-

menhengene som kan gjøre seg gjeldende i andre deler av økonomien. Ofte kan

vi f. eks. bruke kryssløpsanalysen som et ledd i en mer omfattende analyse av

hele den økonomiske tilpasningen. (Jfr. eksemplene i kapitel 5.)

e. Prisanalyser.

Kryssløpsanalysen kan også hjelpe oss til å studere visse prisproblemer. For

å illustrere hvordan dette kan gjøres, kan vi igjen ta utgangspunkt i tabell 2

fra kapitel 1. Vi gjentar denne tabellen her i en litt forenklet form, idet vi slår

alle sluttleveringskolonnene sammen til en.

Tabell 2'. Tilgang og disponering av varer og

tjenester i Norge i 1954 . Mill. kr.

Disponert til:

Industri-
produksjon

Annen
produksj on

Slutt-
leveringer I alt    

Tilgang fra:
Produktive tjenester av arbeids-

kraft og kapital  	 6 394	 17 965	 -	 24 359
Import  	 2 965	 2 597	 4 797	 10 359
Industriproduksjon  	 -	 2 408	 10 623	 13 031
Annen produksjon  	 3 672	 -	 19 424	 23 096
Korreksjonsposter  	 -	 126	 — 126	 -
I alt 	 13 031	 23 096	 34 718	 70 845

Tenker vi oss nå at alle importpriser stiger med 10 prosent og at alle mengde-

tall blir uforandret, vil verdien av importvarene stige med i alt 1 036 mill. kroner,
fordelt med 296 mill. kroner på forbruket i industriproduksjonen, 260 mill.

kroner på forbruket i annen produksjon og 480 mill. kroner på sluttleveringer.

Skal alle parter ha kompensasjon for utgiftsøking, innebærer det 10 prosent

prisstigning over hele linjen. Skal imidlertid bare produsentene dekke utgifts-

okingen, må prisen på industrivarer stige med 296 mill. kroner til dekning for
økte importutgifter. I forhold til totalverdien av industriproduksjonen, 13 031

mill. kroner, blir dette 2,28 prosent. Med en prisstigning på 2,28 prosent for
industrivarene må produsentene av andre varer betale 55 mill. kroner mer for
sitt forbruk av industrivarer. Skal nå disse produsentene også ha dekning for
sine utgiftsøkinger, må prisen på andre varer økes med 260 mill. kroner for
økte importutgifter og med 55 mill. kroner for økte utgifter til industrivarer,.
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i alt en Joking på 315 mill. kroner, dvs. en prisstigning på 1,36 prosent. For pro-
dusentene av industrivarer betyr dette en ytterligere utgiftsoking, idet de må

betale 50 mill. kroner mer for sitt forbruk av andre varer. Dermed kommer

en ny prisøking på industrivarer, og det betyr ytterligere utgiftsoking for pro-

dusentene av andre varer osv. Sluttresultatet framgår av oppstillingen nedenfor.

Tabell 9. Totale prisøkinger som følge av en 10

prosents Joking i importprisene i tabell 2 når mengde-
tallene ikke endres. Mill. kr.

Disponert til:

Industri-
produksjon

Annen
produksjon

Slutt-
leveringer I alt

Tilgang fra:
Produktive tjenester av arbeids-

kraft og kapital 	
Import 	
Industriproduksjon 	
Annen produksjon 	
I alt 	

— —	 —	 —

	

+ 296	 --1- 260	 --F- 480	 + 1 036

— +64	 +284	 +348
	+52 	— 	+272	 +34
	+ 348	 + 324	 + 1 036	 + 1 708

For industrivarer får vi en prisstigning på 348 mill. kroner i forhold til en

total verdi på 13 031 mill. kroner, dvs. 2,67 prosent. For andre varer blir den

tilsvarende prisstigningen 1,41 prosent. Sluttleveringene blir fordyret med et

beløp som er nøyaktig like stort som den opprinnelige fordyrelse av importen.

Dette er rimelig, siden den samlede verdi av primærtilgangene import, arbeids-

kraft og kapital, skal være lik den samlede verdi av sluttleveringene (jfr. kapitel 1),

og siden vi har forutsatt at prisen på arbeidskraft og kapital skal være uendret.

Den samlede prisstigning for sluttleveringene blir 1 036 mill. kroner. Det er

2,99 prosent. 1) Disse tallene kunne vi for øvrig like godt ha regnet ut ved hjelp

av forholdstallene i tabell 7, slik disse er regnet ut på grunnlag av tabell 2.

Resultatene beror ikke på de absolutte tallene, men på de forholdstallene som

vi i denne analysen forutsetter er konstante når vi opererer med en tilstrekkelig

fin sektorinndeling. 2)

Arbeidskraft og kapital har ikke fått kompensasjon for prisstigningen. Skulle de hatt

det, ville som nevnt foran prisstigningen blitt 10 prosent på alle poster. (Vi har heller ikke
regnet med noen endring i korreksjonspostene.)

2 Forbruket av importvarer utgjorde 22,8 prosent av industriproduksjonen. Stiger ut-
giften til importvarer med 10 prosent, betyr det en utgiftsstigning med 10 prosent av 22,8

(Fotnoten forts. neste side.)
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Vi kunne ha regnet på helt tilsvarende måte om vi hadde forutsatt en pris-

stigning på produktive tjenester av arbeidskraft og kapital. Ut fra de faste
forholdstallene kan vi altså finne hvordan en prisendring på primærinnsats-

faktorene, f. eks. på importen eller på arbeidskraften, forplanter seg til produkt-

prisene. Analysen bygger imidlertid på den forutsetning at produsentene over-

velter den utgiftsøkingen de selv er utsatt for, og hverken mer eller mindre, i
samme grad på alle sine kunder. I mange tilfelle er vi interessert i å studere

nettopp slike <<stive» prisspredninger, f. eks. når vi skal undersøke hvilke pris-

hevende tendenser som følger av en lønnsendring. Men noen særlig pålitelighet

når det gjelder å forutsi den faktiske prisutviklingen, kan vi ikke vente at denne

typen av analyse skal ha. Hvis vi imidlertid er i stand til å stille opp realistiske

forutsetninger om hvordan etterspørrerne reagerer på prisendringene, vil vi ha
et godt grunnlag for realistiske prisanalyser.

f. Summarisk oversikt over anvendelser av krysslopsanalysen.

Vi skal her stille opp en skjematisk oversikt over de viktigste anvendelser

av kryssløpsanalysen. En slik oppstilling kan kanskje være til hjelp som en.
oppsummering av gjennomgåelsen i dette kapitelet.

I. Bruk av selve kryssløpsregnskapet.

1. Alminnelig orientering om norsk økonomi.

2. Markedsanalyse.

II. Strukturstudier.

1. Strukturen i produksjonssektorene (kryssløpskoeffisientene).

2. Strukturkoeffisienter : Under visse forutsetninger kan en finne tall som

karakteriserer den økonomiske strukturen, f. eks. importinnholdet eller

lønnsinnholdet i visse sluttleveringskategorier, som det samlede konsum,
eksporten av treforedlingsprodukter etc.

3. Produksjonsretningen: eksport-, investerings- og konsumorientert pro-

duksjon og primærinnsats.

III. Undersøkelser av mengdevirkninger.

A. Ut fra gitte endringer i sluttleveringene fra en eller flere sektorer kan

en undersøke virkningene på:

1. Produksjonen i hver enkelt innenlandsk produksjonssektor.

prosent, altså med 2,28 prosent av hele produksjonsverdien. Forbruket av importvarer i
produksjonen av andre varer utgjorde 11,2 prosent og forbruket av industrivarer 10,4 pro-
sent. Stiger utgiftene til importvarer med 10 prosent og utgiftene til industrivarer med 2,28
prosent, betyr det en samlet utgiftsstigning på 10 prosent av 11,2 prosent pluss 2,28 prosent
av 10,4 prosent, altså, tilsammen 1,12 prosent 0,24 prosent, dvs. 1,36 prosent osv.
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2. Importen av de forskjellige produkttyper, eventuelt fordelt på mot-
takende sektorer.

3. Forbruket av arbeidskraft (reallønnsutgiften) i de enkelte sektorer.
4. Skatte- og subsidiebetalinger i de enkelte sektorer (forutsatt gitte

satser).
5. «Realbruttoeierinntekt» (definert som deflatert produksjonsverdi

minus deflaterte utgifter til lønn og andre innsatsfaktorer).

B. Ut fra en gitt endring i tilgangen på en eller flere primære produksjons-
faktorer og/eller i produksjonen i visse sektorer kan en undersøke hvilke
bånd det legges på:

1.-5. de samme faktorer som punktene A 1.-5.
6. Sluttleveringene fra hver enkelt innenlandsk sektor.

Resultatene vil i alminnelighet avhenge av hvilke forutsetninger en
gjør om fordelingen av leveringene av de varer og tjenester som blir
knapphetsfaktorer på de forskjellige trinn i produksjonsprosessen.

IV. Undersøkelse av prisvirkninger.

A. Ut fra gitte prisendringer for all e primærinnsatser kan en finne pris-
endringene for produktene fra alle innenlandske sektorer, og veide
gjennomsnitt — prisindekser — av disse prisendringene.

B. Ut fra gitte prisendringer for alle innenlandske produksjonssektorer og
for importen kan en beregne samlet prisendring for de øvrige primære
innsatsfaktorer i hver enkelt innenlandsk produksjonssektor.

Av oppstillingen ovenfor ser vi at vi under hvert romertall, men særlig under
III, kan få analyser som atskiller seg med hensyn til 1. hva vi vil undersøke
virkningene av og 2. hvilke virkninger vi er spesielt interessert i. En systematisk
gjennomgåelse av alle alternativer her er neppe mulig. En del eksempler er gitt
i dette kapitelet, og flere finnes i kapitel 5. Tabellmessige oppstillinger finnes
i tabellavsnittet (tabell VI og VII).

Kapitel 3. Diskusjon av proporsjonalitetsforutsetningen.

I kapitel 2 var det om å gjøre å få fram hovedtrekkene i teorien og å antyde
de viktigste anvendelsene for kryssløpsanalysen. Her, i kapitel 3, skal vi gå
nærmere inn på de viktigste av de problemene som vi i kapitel 2 lot ligge.

Vi skal prove å vurdere betingelsene for at vi kan bygge på proporsjonalitets-
forutsetningen, og vise hvordan vi kan undersøke om disse betingelsene er til
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stede. Vi skal også undersøke i hvilken utstrekning vi kan regne med at forholds-

tallene (kryssløpskoeffisientene) er stabile over tiden, slik at vi for flere år kan

anvende de vi utleder fra bare ett enkelt kryssløpsregnskap, og vi skal drøfte

hvordan vi kan gå fram hvis dette ikke er tilfelle.

a. Proporsjonalitetsforutsetningen for krysslopssektorene.

Tar vi igjen for oss tallene fra tabell 7 i kapitel 2, finner vi der at forbruket

av ikke-industrielle produkter i industriproduksjonen er 28,1 prosent av den
samlede industriproduksjon. Summerer vi forbruket av ikke-industrielle (innen-

landske) produkter i hver enkelt industrisektor i tabell VIII i tabellavsnittet og

setter denne summen i forhold til produksjonsverdien i den samme sektoren.,

får vi forholdstall som varierer sterkt fra sektor til sektor : I Næringsmiddel-

industrien får vi 59,4 prosent, i Drikkevare- og tobakksindustrien 5,0 prosent,

i Tekstilindustrien 12,2 prosent, i Treindustrien 35,2 prosent osv. Selv om vi

kan gå ut fra at disse prosenttallene holder seg uendret i hver enkelt sektor,

kan vi bare regne med at gjennomsnittet av dem (28,1 prosent) blir det samme

så lenge forholdet mellom produktmengdene i sektorene er det samme. Det er
følgelig ikke nok å kjenne den samlede endring i industriproduksjonen for å
finne den tilsvarende endring i forbruket av ikke-industrielle innsatsvarer. Alt
etter hvordan endringen i industriproduksjonen fordeler seg på de forskjellige

industrisektorene, kan endringen i forbruket av ikke-industrielle produkter

variere mellom ytterpunktene 59 og 5 prosent. Hvis produksjonsendringene er
proporsjonale med produktmengdene i 1954 i alle industrisektorene (slik at for-

holdet mellom produktmengdene blir uendret), har vi sikkerhet for at den gjen-

nomsnittlige endringen i forbruket av andre produkter blir 28,1 prosent av

endringen i den samlede industriproduksjon.

Vi kan regne med følgende betingelser for at proporsjonaliteten i forbruket

av innsatsfaktorer ikke skal kunne falle bort når vi slår sammen flere sektorer,

eller produksjonsprosesser (som hver for seg har denne proporsjonaliteten),

1. at forholdstallet er det samme for bruken av den enkelte innsatsfaktor i

alle sektorer eller produksjonsprosesser som slås sammen,

eller

2. at produktmengdene varierer i takt i de sektorer eller produksjonsprosesser

som slås sammen.

Slår vi sammen sektorer eller produksjonsprosesser hvor ingen av disse be-

tingelsene er eksakt oppfylt, får vi bedre tilnærmelse til proporsjonalitet, jo

nærmere begge betingelsene kommer til å være oppfylt.
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Det er etter dette klart at vi ikke kan vente noen som helst tilnærmelse til
proporsjonalitet om vi ser sektoren «Industri», eller sektoren «Annen produk-

sjon» under ett, slik som i tabell 2 og tabell 7. Hver av dem omfatter alt for

mange forskjelligartede produksjonsprosesser til at det kan være tilfelle.
Heller ikke for de 7 sektorene i tabell 3 i kapitel 1 kan vi vente noen særlig

stabilitet i forholdstallene, og også hver enkelt av de 31 sektorene i tabell VIII
i tabellavsnittet omfatter så mange forskjellige typer av produksjon at det er

lite rimelig å vente noen særlig grad av stabilitet i forholdstallene for bruk av
innsatsfaktorer.

Sammenlikner vi de grovere sektorene i tabell VIII med enkeltsektorene i
del II, ser vi f. eks. at sektoren Treindustri i tabell VIII svarer til de fire sektorene
Sagbruk, høvlerier og treimpregneringsanlegg, Treindustri, Møbelindustri og
Bygningsinnredningsindustri i del II. Sektoren Treindustri i tabell VIII bruker
skogbruksprodukter for 28,1 prosent av den samlede produksjonsverdi, mens
de tilsvarende prosenttallene for de fire enkeltsektorene i del II er henholdsvis
37,2 prosent, 10,0 prosent, 0,6 prosent og 0,8 prosent. De fire sektorene beveger

seg heller ikke alltid i takt når det gjelder produksjonsutviklingen.
Tar vi hensyn til de direkte virkningene, bl. a. ved at de sektorene som

direkte bruker lite skogsprodukter i alle fall bruker trematerialer som indirekte
kommer fra Skogbruket, blir ikke forskjellen mellom disse fire sektorene fullt

så stor. Og sammenlikner vi disse fire sektorene med grupper av opprinnelige
enkeltsektorer som er slått sammen i de andre sektorene i tabell VIII, vil det
stort sett ikke være så vanskelig å finne trekk som skiller gruppene klart fra
hverandre, særlig hvis vi ikke bare ser på koeffisientene, men også tar hensyn
til hva slags etterspørsel produktene fra de enkelte sektorene tilfredsstiller. Ofte
er det jo slik at etterspørselen etter de enkelte produktene i en gruppe utvikler
seg noenlunde i takt. De fire opprinnelige sektorene som i tabell VIII er slått
sammen i Treindustrien, skiller seg klart fra de to som er slått sammen i Jord-
bruk og fra de ni i Næringsmiddelindustri osv. For grove og summariske analyser,
hvor formålet mer er å få et inntrykk av størrelsesordener enn av de eksakte
tallforhold, kan det derfor av og til være berettiget å bygge på forholdstallene
fra tabell VIII, slik de er regnet ut i tabell IX.

Jo lenger vi gar i sektoroppdeling, jo mer kan vi nærme oss en gruppering
der hver enkelt sektor bare omfatter produksjonsprosesser som er likeartet
m.h.t. forbruket av innsatsfaktorer, eller produksjonsprosesser som vi av en
eller annen grunn kan vente skal ha samme produksjonsutvikling. I det materialet
som er samlet i del II, har vi prøvd å komme fram til en inndeling i produk-
sjonssektorer som hver for seg omfatter produksjonsprosesser som er mest mulig
like i denne forstand. Likevel omfatter nok produksjonen i hver av de 129
sektorene svært ofte et stort antall forskjelligartede produkter som framstilles
i til dels svært forskjellige produksjonsprosesser.

4 - Krysslopsanalyse.
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b. Endringer i produktsammensetning. Prosessinndeling.

Når forholdstallene for bruk av innsatsfaktorer avhenger av produktsammen-
setningen innenfor sektorene også når vi har en inndeling i 129 produksjons-
sektorer, er det nærliggende å prøve å komme fram til en enda finere sektor-
inndeling. Men dette reiser en rekke praktiske problemer, ikke minst når det
gjelder å behandle og forstå alle de tallene vi da får å gjøre med.

I det materialet vi har samlet her har vi derfor ikke gått til en inndeling
i mer enn 129 sektorer. Men som hjelpemateriale har vi en videre oppdeling av
en del av disse sektorene, i alt 44 sektorer, som vi deler i 244 «undersektorer». 1)
Hver enkelt av disse undersektorene, prosesser har vi kalt dem, omfatter
produksjon av produkter som er mer likeartet når det gjelder produksjons-
struktur og produksjonsutvikling enn produktene i hele den sektoren (hoved-
sektoren) som de tilhører, tatt under ett. Vi har regnet ut forholdstallene for
bruk av de forskjellige innsatsfaktorer i den enkelte prosess (undersektor) på
nøyaktig samme måte som for hver av de 129 hovedsektorene. Forholdstallene
for bruk av innsatsfaktorer i en hovedsektor blir da gjennomsnittet av de til-
svarende forholdstall for de prosesser den omfatter, veid med produktmengdene
i prosessene. Når produktmengdene i prosessene i en sektor endres i forhold
til hverandre, må som regel også gjennomsnittene for sektoren under ett av
forholdstallene for bruk av innsatsfaktorer endres.

I den løpende produksjonsstatistikken kan vi følge utviklingen av produk-
sjonen i de enkelte prosesser og på den måten oppdage om produktsammen-
setningen innenfor sektorene i tidens løp endrer seg så meget at de gjennom-
snittlige forholdstall for bruk av innsatsfaktorer blir mer enn ubetydelig på-
virket. Skjer endringene i produktsammensetning bare langsomt og etter et
fast tidsmønster, kan vi ved hjelp av produksjonsoppgavene fra tid til annen
regne ut nye gjennomsnittsforholdstall for sektorene, og ved slike revisjoner få
tatt hensyn til endringene. På den måten vil de forholdstallene vi finner, bare
kunne oppfattes som konstante for begrensede tidsrom, men vi vil stadig ha
mulighet for å ajourføre dem. Hvis derimot endringene fra år til år er vold-
somme og uregelmessige for en sektor, kan det bli nødvendig å dele denne sek-
toren i flere nye sektorer, slik at vi likevel får en finere sektorinndeling.

C. Stabiliteten i prosesser og i sektorer som ikke er delt i prosesser.

Ved å dele produksjonen på 129 produksjonssektorer og 44 av disse videre
på prosesser ( i alt 244 prosesser), kommer vi fram til en inndeling hvor enhetene
omfatter grupper av primære produksjonsprosesser som, i alle fall i store trekk,
er likeartet når det gjelder produkter og produksjonsmetoder. Når vi skal av-

i Det er ønskelig å foreta en slik inndeling for flere sektorer enn disse.
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gjøre i hvilken grad det er berettiget å bygge på forutsetningen om stabilitet i

forholdet mellom produksjon og bruk av innsatsfaktorer i hver enkelt prosess,

er det særlig tre forhold vi må ta hensyn til. De er:

1. stabiliteten i produktsammensetning innenfor prosessene,

2. virkningene av den tekniske utvikling, og

3. mulighetene for å framstille samme produkt på alternative måter, substitusjon.
Vi skal ta for oss hvert enkelt av disse punktene.

1. Produktsammensetningen. Ser vi på sektor 2602 Møbel-
industri i del II, så har vi av statistiske grunner bare kunnet dele den i to pro-
sesser : Tremøbler og Stålmøbler. Prosessen Tremøbler omfatter derfor produk-

sjon av temmelig forskjelligartede produkter, fra kontormøbler, reoler og kjøk-

kenstoler til overstoppede stoler og sofaer. Forbruket av tekstiler i denne pro-
sessen varierer selvsagt sterkt alt etter som produksjonen gjelder kontormøbler
eller lenestoler. I begge produkttypene brukes det imidlertid trematerialer, lim.

og lakk, og i ingen av dem brukes det produkter fra Jordbruk, Fiske, Nærings-
middelindustri etc. På samme måte vil produktene innenfor en hvilken som

helst annen av våre produksjonsprosesser som regel ha visse viktige felles trekk.
Dette setter i noen grad grenser for mulighetene for variasjon i forholdstallene

for bruk av innsatsfaktorer ved varierende produktsammensetning. Ofte er det

også til stede treghetsfaktorer som gjør at det ikke blir så store endringer i

produktsammensetningen. Produksjonsutstyret er ofte avpasset slik at det passer
best å framstille de forskjellige produktene i relativt faste mengdeforhold. I

mange tilfelle er det også — i alle fall på kort sikt — samvariasjon i forbruket.

Omsetningen av stue- og soveværelsesmøbler vil gjerne variere i takt.

Likevel er det helt klart at endringer i produktsammensetning innenfor

prosessene og innenfor de sektorene vi ikke har delt opp i prosesser, er den vesent-
ligste årsak til de variasjoner over tiden som forekommer i de forholdstallene

vi har funnet for prosesser og sektorer. Med den oppdelingen vi alt har gjennom-
fort, vil det altså stadig være en viss usikkerhetsmargin på forholdstallene.
Dette må vi være klar over når vi skal tolke de analyseresultatene vi får ved

å bruke disse tallene. Botemidlet skulle være en enda sterkere oppdeling i pro-
duksjonssektorer og prosesser.

2. D en teknisk e u t vik ling . Stort sett gjør den tekniske utvik-
ling seg bare gradvis og langsomt merkbar i produksjonsstrukturen. Nye produk-
sjonsmetoder krever opplæring av teknisk ledelse og arbeidere, og de krever
nytt produksjonsutstyr, som det som regel ikke er lønnsomt å anskaffe for gam-
melt utstyr er utslitt. «Tekniske revolusjoner» som på meget kort tid endrer

hele produksjonsstrukturen skjer sjelden, og gjelder nesten alltid bare en enkelt

eller noen få produksjonsprosesser.
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Svært ofte virker de tekniske endringene bare på forholdet mellom produkt-

mengden og bruken av arbeidskraft og eventuelt bruken av kapital, mens for-

holdstallene for bruk av andre innsatsfaktorer ikke blir vesentlig endret. I andre

tilfelle gjelder de tekniske omleggingene bare energiforbruket. Men for det første

er energiforbruket i de fleste sektorer bare en meget liten del av produksjons-

verdien, og for det andre har selv relativt store endringer i energiforbruket bare
små indirekte virkninger på de løpende vare- og tjenestestrømmene. Mange
analyseresultater er bare avhengige av proporsjonalitetsforutsetningen når det

gjelder forbruket av mellomprodukter. For slike resultater blir tekniske endringer

som bare gjelder forbruket av primærfaktorer eller energi, av liten betydning.

De undersøkelsene vi har foretatt, tyder på at for de fleste varer er produk-
sjonsprosessene i dag ikke vesensforskjellige fra hva de var før krigen, når det

gjelder forholdet mellom produktmengde og bruk av mellomprodukter. Bortsett

fra virkningene av de «tekniske revolusjonene», omleggingene i energiforbruket
og utviklingen i forholdet mellom produktmengde og bruk av arbeidskraft

(«produktivitet»), bør vi kunne regne med at de forholdstallene vi finner for
produksjonen ett år, også i det store og hele vil gjelde for de nærmeste årene

før og etter dette. Skulle det inntreffe en «teknisk revolusjon» som er begrenset
til produksjonen i en av de «prosessene» vi har delt sektorene inn i, vil det så

sant vi får kjennskap til den, være relativt enkelt å bytte ut forholdstallene for
denne prosessen med nye, og på dette grunnlag beregne nye gjennomsnittlige for-

holdstall for hele sektoren. Hvis sektoren ikke hadde vært delt opp, måtte vi ha
beregnet de nye forholdstall på grunnlag av nye tall for all produksjon i sektoren.

Som antydet ovenfor kan det være nødvendig å være særlig oppmerksom på

mulighetene for endring i forbruket av arbeidskraft (og i energiforbruket). Vi

er derfor spesielt interessert i en hyppig registrering av de endringer som foregår
i behovet for arbeidskraft pr. produktenhet i den enkelte sektor. Disse end-

ringene kan vi finne av de vanlige produktivitetsmål som måler endringer i pro-
duktmengden pr. enhet arbeidskraft.

Alt i alt er det grunn til å tro at det vil være overkommelig, på grunnlag
av løpende statistikk, å registrere de tekniske endringer som har betydning for
kryssløpstallen.e våre. Og takket være prosessinndelingen vil det være lett å

justere forholdstallene i overensstemmelse med de registrerte endringene.

3. Sub sti tusj on. Når det gjelder spørsmålet om substitusjon, dvs.

utbytting av visse innsatsfaktorer mot andre, står vi overfor et problem som

kan se ut til å være formidabelt for kryssløpsteorien. Denne teorien bygger jo

på at forholdstallene for bruk av innsatsfaktorene er faste, altså at det ikke

kan foregå substitusjon. I den tradisjonelle lære om produksjonen spiller sub-

stitusjon en betydelig rolle : Det er bedriftsledernes oppgave å føre sammen de

forskjellige innsatsfaktorene på en slik måte og i slike forhold at produktet
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oppstår med minst mulig omkostninger. Endres prisene, forutsettes det at den

beste kombinasjon av innsatsfaktorer i alminnelighet blir en annen.
For den enkelte bedrift, og særlig innen næringer som f. eks. Jordbruket,

er det vel grunn til å tro at mulighetene for å endre innsatsfaktorkombinasjonene
betyr så meget at det blir en viktig oppgave for bedriftslederne å finne fram
til de rette kombinasjoner under de vekslende prisforhold. Et annet spørsmål
er det hvor betydningsfulle disse kombinasjonsjusteringene blir i samfunns-
messig målestokk. I et moderne samfunn med langt drevet spesialisering, kapital-
intensiv produksjon og høy levestandard er rammen for de mulige framstillings-
måter av ett og samme produkt i virkeligheten svært ofte sterkt begrenset.
Kapitalutstyr, produksjonsopplegg og arbeidskraft innen den enkelte bedrift
vil stort sett være tilpasset en bestemt produksjonsprosess med bare små mulig-
heter for avvikelser. Treghetsfaktorene er på mange måter de samme som når
det gjelder den tekniske utviklingen. Men tregheten vil antakelig være sterkere
overfor prisendringer som ikke henger sammen med den tekniske utviklingen,
og som en derfor ikke uten videre kan regne med som varige. Den siste krigen viste
at i en katastrofesituasjon er det nok mulig å gjøre store endringer i sammen-
setningen av innsatsfaktorer i en del produksjonssektorer, men den viste også
at produktene da ble så vesensforandret fra kjøpernes synspunkt at de neppe
ville kunne omsettes i konkurranse med de «egentlige» produktene, nesten uansett
prisforskjeller.

De studiene som er gjort i forbindelse med sammenstillingen av tallene i
del II av denne publikasjonen, har vist at i nesten alle de produksjonssektorene
vi opererer med blir forholdstallene for bruk av de forskjellige innsatsfaktorene
sterkere påvirket av endringer i produktsammensetningen enn av substitu-
sjoner i framstillingsprosessen for det enkelte produkt. Konklusjonen blir altså
at med den grad av nøyaktighet vi kan oppnå så lenge vi bare regner med 100
—150 produksjonssektorer, spiller substitusjonen bare unntakelsesvis en fram-
tredende rolle. Hver enkelt sektor blir så lite homogen at vekslinger i produkt-
sammensetningen i den enkelte sektor blir den dominerende kilde til forstyr-
relser i stabiliteten.

d. Norsk produksjon og import.

Det er likevel en form for substitusjon som vi ikke kan se bort fra, nemlig
«substitusjon» mellom norske og utenlandske varer av samme slag.

Om de som bruker et produkt henter det fra en norsk produksjonssektor
eller fra utlandet, vil være avgjørende for hvilke virkninger deres etterspørsel
skal få på den økonomiske aktiviteten i Norge. Men for brukeren blir det i og
for seg likegyldig hvor produktet er produsert. En produsent kan skifte mellom
norskproduserte og tilsvarende utenlandske innsatsfaktorer alt etter som priser
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og andre markedsforhold gjør det fordelaktig. Slike endringer betinger ingen

omlegging i produksjonsprosessene, og følgelig gjør ikke alle de treghetsmomen-
tene seg gjeldende som motvirker andre former for substitusjon.

I alminnelighet kan vi derfor ikke uten videre si hvor stor del av markedet
for en sektors produkter som i en gitt situasjon vil bli dekket ved innenlandsk
produksjon og hvor stor del ved import. Erfaring viser at her kan forholdene
endre seg sterkt fra år til år. Særlig gjelder dette når vi er interessert i endringer

i forhold til en gitt utgangssituasjon. Skal vi bygge på forholdstall fra et bestemt
år, må vi derfor iallfall sørge for at vi får tall for et år som, når det gjelder import-
situasjonen, ligger nærmest mulig det år analysen skal gjelde for. Ut fra dette

synspunktet er det behov for å justere forholdstallene oftere for substitusjon
mellom norske og utenlandske varer enn for de fleste andre endringer.

Det beste er imidlertid å prøve å bygge opp en teori for hva som bestemmer
endringene i forholdet mellom innenlandsk produksjon og import. Hittil har
vi ikke prøvd noen slik teori på de tallseriene som foreligger.

I de beregningene vi har foretatt i denne publikasjonen har vi sett helt bort
fra mulighetene for substitusjon mellom norskproduserte og importerte innsats-
faktorer (og sluttprodukter).

e. Tidsforløpet i produksjonen.

Normalt tar det en viss tid fra produksjonsfaktorene settes inn til det ferdige
produkt kan leveres. Produksjonen i ett år er til dels resultatet av innsatser
som er gjort året før, og innsatsene i det samme året gjelder til dels neste års
produksjon. Det materialet vi har, gir tall for produksjon og forbruk i løpet av
ett år. I produksjonsverdien er da nettoøkingen i løpet av året i mengden av
varer under arbeid regnet med. Det spiller nok liten rolle for forholdet mellom
produksjon og bruk av innsatsfaktorer hvis produksjonsperioden er kort, og
endringene i mengden av varer i arbeid liten i forhold til hele produktmengden
i perioden. Men hvis produksjonsperioden er lang, og det skjer relativt store
endringer i produksjonsvolumet fra årets begynnelse til årets slutt, kan det få
stor betydning for de forholdstallene vi kan registrere. I produksjonsprosesser
med lang produksjonsperiode, slik som i bygge- og anleggsvirksomheten og
skipsbyggingen, regner vi imidlertid med at unøyaktighetene utjamner seg når
vi tar gjennomsnitt over flere år.

Selv om vi kanskje kan se bort fra tidsforløpet når vi fastlegger forholds-
tallene for bruken av innsatsfaktorene i den enkelte produksjonsprosess, er det
ikke sikkert at vi kan gjøre det når vi analyserer hele produksjonskryssløpet
under ett. Før bakeren kan levere brød, må mølla ha levert mjøl. Før molla kan
levere mjøl, må bonden ha levert korn; og før bonden kan levere korn, må han
ha pløyd, sådd og høstet. I mange tilfelle kan det være både ett og to eller flere



55

år siden de første innsatsene ble gjort for å frambringe det produktet som kommer
fra kjøpmannen eller fabrikken i dag. Dette er likevel ikke avgjørende for hvordan.
produksjonsimpulsene forplanter seg i tid gjennom produksjonsleddene. Bedrif-

tenes lager- og ordrepolitikk vil være av vesentlig betydning for tidsforløpet.

Kanskje er det ikke så galt, slik som vi gjør her, å bygge på den enkle antakelsen

at forbruket i år virker på produksjonen i år i alle ledd av produksjonskjeden.

f. Måleproblemene. Prisindekser.

De tekniske sammenhengene vi bygger på, når vi forutsetter proporsjonalitet

mellom produktmengde og bruk av innsatsfaktorer, gjelder prinsipielt for tek-

nisk definerte mengder (kubikkmeter tømmer, tonn cellulose etc.). Men vi kan

ikke slå sammen forskjellige typer av produkter eller forskjellige typer av innsats-

faktorer uten å ha et felles mengdebegrep som de forskjellige tekniske enhetene
kan omregnes til. Måling i verdi er den eneste praktiske måten vi har for å måle
slike produktkomplekser som det er tale om her. Ved en finere inndeling, f. eks.
i 500 til 1000 sektorer, kunne det kanskje komme på tale å bruke fysiske måle-

tall, som kilo, liter etc.
Men også når det er bestemt at vi skal måle i verdi, er det flere verdibegreper

som kan komme på tale, avhengig av hva slags priser vi legger til grunn. For
innenlandske varer bruker vi her verdien idet de forlater produksjonsstedet
(produsentpriser). For importvarer har vi antatt at den verdien som best svarer
til dette verdibegrepet, er varenes verdi når frakt, toll og andre utgifter for-
bundet med selve importen er betalt. I praksis har vi måttet bruke oppgaver
over importverdi (cif) -1- to11. 1) For tjenester er det som oftest bare spørsmål
om én pris, siden de ikke transporteres og omsettes i flere ledd slik som varer.
For produkter som ikke selges, slik som de fleste varer og tjenester levert fra
forskjellige offentlige institusjoner, har vi, som i nasjonalregnskapet, brukt om-

kostningene som mål for verdien.
Så lenge vi bare er interessert i et bestemt år, kan vi til nod se bort fra sving-

ninger i prisene. Men når vi skal sammenlikne mengdene på forskjellige tids-

punkter, må vi passe på at vi ikke endrer målestokken. Vi må altså regne i kon-

stante priser. Er vi interessert i utviklingen av verditallene, må vi regne om
konstantprisverdiene til løpende verdier. For å gjennomføre disse omregningene
trenger vi priser eller prisindekser for alle leveringene. Vi har beregnet pris-

indekser for de viktigste grupper av leveringer. Disse indeksene er tatt inn i
tabell XVIII i tabellavsnittet, og i appendiks 2 nedenfor er det redegjort for
hvordan de er kommet i stand. Vi kan imidlertid ikke her komme inn på de
innviklede teoretiske og praktiske problemer i forbindelse med beregning og
bruk av prisindekser.

Se kapitel 1, s. 28 og kapitel 6, s. 78.
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Kapitel 4. Kort oversikt over krysslopsanalysens

utvikling og anvendelser.

a. Professor Leontiefs innsats.

Den produksjonsmodellen som Wassily Leontief begynte å arbeide med i

1931 og som han første gang presenterte i artikkelen «Kvantitative «input-
output»-sammenhenger i De Forente Staters økonomi» [201 1) i august 1936, danner

utgangspunktet for betydelige framskritt i moderne økonomisk forskning. Like-
vel representerer den egentlig ikke noen teoretisk nyskaping.

Den forenklingen det er å forutsette proporsjonalitet mellom produktmengde
og forbruk av innsatsfaktorer og den tanken at en kan studere produksjonen

som et nettverk av leveringer mellom produksjonssektorene, var brukt av mange
før ham. Ikke minst er Leon Walras kjent fordi han ut fra slike forutsetninger

allerede i 1870-årene gjennomførte en dyptgripende analyse av prinsippene for
likevektsdannelsen i et frikonkurransesamfunn [34]. I 1934, altså før Leontief
hadde publisert sitt arbeid, skrev professor Frisch en artikkel om hvordan man
kunne få i gang igjen produksjon og omsetning mellom samfunnssektorene
etter verdensdepresjonen i begynnelsen av 1930-årene [11]. Her bygde han på,
et analyseskjema for sektorsammenhengene som i prinsippet var nesten iden-
tisk med Leontiefs.

Det var heller ikke i og for seg revolusjonerende at Leontief prøvde å anvende

sin modell på et faktisk statistisk materiale. Dette var i tråd med hovedret-
ningen økonomisk forskning — den gang, som nå. The Econometric Society
som har til formål «å utvikle økonomisk teori i dens forhold til statistikk og

matematikk» ble stiftet i 1930.
Hovedinteressen i den empiriske forskningen samlet seg imidlertid på den

ene side om forsok på å forklare mekanismen bak konjunktursvingningene

(som bl. a. hadde ført til konjunkturnedgangen i 1929-1931), og på den annen
side om å utvikle de økonomiske metodene gjennom detaljerte studier av del-
problemer, som en tenkte på lang sikt skulle munne ut i analyser av den totale
økonomiske tilpasningen. Studiet av konjunkturene forutsetter at teorien for-
klarer utviklingen over tiden. Dette fører fort til at analysen blir svært kom-
plisert, og gjor det nødvendig å gå til sterke forenklinger når det gjelder forutset-
ningene om tilpasningen på hvert enkelt tidspunkt. 2)

Detaljstudiene måtte i alminnelighet bygge på spesialteorier som ble sær-
skilt formulert for det enkelte delproblem. En generalisering og sammenkobling

Tallene i hakeparentes refererer til litteraturfortegnelsen i slutten av del I. Se s. 112.
2 Typisk for denne retningen i empirisk forskning er de analysene som bygger på J . M.

Ke ynes ' sysselsettingsteori [16], f. eks. L a wren ce K .1 e ins undersøkelse av

konjunktursvingningene i U.S.A. [17].
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av det som forelå av slike teorier, til et generelt system for hele samfunnsokono-

mien var — iallfall den gangen neppe gjennomførlig. Leontief valgte i første

omgang å gi avkall på å studere den økonomiske tidsutviklingen, og i stedet

ofre større oppmerksomhet på tilpasningen i en enkelt periode. Hans mester-

grep gjaldt selve opplegget av denne analysen. Han valgte et generelt, standard-
isert analyseskjema hvor alle deltilpasningene kunne føyes sammen. Når han
bygde på proporsjonalitetsforutsetningen var dette analyseskjemaet så enkelt at

det passet akkurat til det statistiske materiale han kunne gjøre seg håp om å

samle om samfunnsøkonomien, og til de muligheter han hadde for å gjennom-

fore det regnearbeide som trengtes for å utnytte de statistiske resultatene.

Leontiefs teori og beregninger vakte ikke den oppmerksomhet i 1930-årene

som de senere har vært gjenstand for. Hans teori er jo først og fremst egnet

til å studere problemer i tilpasningen mellom næringene, mens interessen den
gangen konsentrerte seg om de problemer som skapes av svingningene i den
samlede økonomiske aktivitet. Dessuten var den første utformingen av teorien

beheftet med ganske store svakheter i forhold til den formen som er vanlig i

dag. Leontief skjelnet ikke mellom innsatsfaktorer brukt i løpende produksjon

og innsatsfaktorer anvendt til investering. Han behandlet «produksjon» av

arbeidskraft på samme måte som all annen produksjon. Innsatsfaktorene i

denne «produksjonen» var konsumgodene. På tilsvarende måte behandlet han
eksportleveringene som innsatsfaktorer i sektoren «utenrikshandel», hvor pro-
duktet var importvarer. Endelig var det først i 1941 at Leontief la fram sine
arbeidsresultater i en samlet bok [21]. På det tidspunktet hadde kr:gsutbruddet

ført til en helt ny situasjon også økonomisk, og forutsetningene var til stede

for den store interessen som metoden etter hvert har blitt gjenstand for.

b. Metodens utvikling og anvendelse i U.S.A.

Til tross for at det er blitt hevdet at Leontiefs teori er spesielt egnet til analyse
av problemene i en krigsøkonomi, var det for anvendelse på fredens problemer

metoden ble tatt opp og studiene videreført. Allerede i 1941 begynte «Bureau
of Labor Statistics», statistikkbyrået i det amerikanske arbeidsdepartementet,

å arbeide med de sysselsettingsproblemer som en regnet med ville oppstå når næ-

ringslivet skulle omstilles til fredsøkonomi etter krigen [10]. Som analysemetode ble

Leontiefs modell valgt. Under Leontiefs ledelse ble så en kryssløpstabell for
U.S.A. for året 1939 stilt sammen. I sin endelige form hadde den 42 sektorer.

Denne tabellen var ferdig til bruk i 1944, og det analytiske arbeidet kunne

begynne.

Analysearbeidet ble gjennomført av en gruppe forskere i Bureau of Labor
Statistics, under ledelse av Duane Evans, Marvin Hoffenberg og Jerome Corn-
field. En rekke studier av sysselsettingsproblemet ved overgangen til freds-
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økonomi ble gjennomført. Størst oppmerksomhet vakte kanskje forutsigelsen

for 1947 om full sysselsetting og mangel på stål, fordi denne spådommen kom

på et tidspunkt da de fleste forutså arbeidsløshet og spesielt regnet med avset-

ningsproblemer for stålindustrien. At denne prognosen slo til, har nok betydd

mye for den popularitet metoden har oppnådd. Den viktigste undersøkelsen

gruppen gjennomførte, var likevel den som gjaldt «Full sysselsetting 1950»

(«Full Employment Patterns 1950») [7].
Med publiseringen av forskningsresultatene fra Bureau of Labor Statistics

i 1947 begynte metoden å tiltrekke seg fagøkonomenes interesse i stadig sti-

gende grad. Før 1947 var det bare Leontief selv som hadde skrevet om «input-

output». I 1947 kom de nevnte forskningsresultatene. I 1948 begynner så flommen

av kritikk, spesialiseringer, videreføringer og løsningsmetoder, og en systematisk

bibliografi over det som forelå opp til mars 1955 utgjør en bok på 280 sider [1].

Det var imidlertid også andre framstøt i den økonomiske forskningen i mellom-

krigstiden som førte til den sterke interessen for «Leontief-modellen».
Tyske og østerrikske økonomer var i begynnelsen av 1930-årene opptatt

av videregående studier og generaliseringer av den likevektsteori som Walras
hadde formulert.')

I 1937 skrev John von Neumann en artikkel om økonomiske likevekts-
systemer [33]. Denne artikkelen dannet opptakten til teorien om «lineær  pro-
grammering» eller «aktivitetsanalyse», som på mange måter kan sees som en
generalisering av Leontiefs modell. Også interessen for denne typen av analyse
skjøt fart i 1948-1949.

Nasjonalregnskapsarbeider rundt om i verden begynte dessuten å gi resul-
tater i denne tiden. 2) Dermed forelå det statistiske data om samfunnsøkonomien

av en type og av et omfang som tidligere var ukjent. Skulle dette materialet
nyttiggjøres, trengtes et teoretisk apparat som hadde plass til og behov for alle
opplysningene. 3)

Den alminnelige bakgrunn for den intense forskningsinnsats på områdene
Leontief-analyse og lineær programmering i U.S.A. i tiden 1947 til 1952, var
den nylig avsluttede storkrigen og den nye spenningen i den internasjonale politik-
ken. De ansvarlige for ledelsen av den økonomiske krigsinnsatsen hadde under
krigen følt mangelen på hensiktsmessige analysemetoder i planleggingen. I etter-
krigstiden kunne de utnytte relativt rikelige bevilgninger til å finansiere intens
teoretisk og praktisk forskning på disse feltene. Med finansiell støtte fra «the
National Security Resources Board» og flyvåpnet utarbeidde Bureau of Labor
Statistics i tiden 1949 til 1952 en ny tabell for U.S.A.'s økonomi i 1947 med 196

• Se T. C. Koopmans : Introduction [19].
• Se f. eks. kapitel II. Trekk av nasjonalregnskapsteoriens historie i [2].
• På grunn av sine egenskaper som en konsistent og fullstendig regnskapsmessig ramme

har krysslopsteorien også virket tilbake på utformingen av nasjonalregnskapssystemene.
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produksjonssektorer [10]. Samtidig arbeidde militære forskningssentra, universi-
teter og andre sivile institusjoner, både offentlige og private, med spesielle sider
av analysen. En meget betydelig del av denne forskningen ble finansiert over

,de militære budsjettene.
Da det ble bestemt at forsvarsbevilgningene skulle reduseres i 1952, rammet

,dette bl. a. forskningsprosjektet i Bureau of Labor Statistics, og hele arbeidet
måtte avsluttes nettopp som tabellen for 1947 lå klar til bruk i økonomiske
analyser. Dette betydde et alvorlig tilbakeslag for den empiriske «input-output»-
forskningen i U.S.A. (En del undersøkelser av rent forsvarsøkonomisk art skal
være gjennomført, men resultatene er aldri blitt offentliggjort.) Imidlertid har
den mer prinsipielle forskningen fortsatt for full kraft, først og fremst ved Harvard-
universitetet under professor Leontiefs ledelse. Dessuten har private konsulta-
,sjonsfirmaer tatt i bruk tallene fra 1947—undersøkelsen og gjør bruk av Leontief-

modeller i sine markedsundersøkelser for næringslivet.
I 1958 begynte Bureau of Labor Statistics å gjøre forberedelser til å gjen-

Dppta krysslopsstudiene og utarbeide en ny tabell for U.S.A.

Krysslopsanalyse i Norge.

Det norske nasjonalregnskapssystemet, som ble utarbeidd av dr. Odd Aukrust
i årene fra 1946 er lagt opp med sikte på også å kunne gi de data som går inn i
kryssløpsregnskapet. I 1949 ble det besluttet at Statistisk Sentralbyrå skulle
:sette i gang et omfattende forskningsarbeid i tilknytning til kryssløpsmetoden,
,og opplæring og planlegging ble satt i gang. Først fra høsten 1952 ble imidlertid
.arbeidet tatt opp for fullt, og siden da har 2-3 mann vært i arbeid.

I 1951 ble det rent forsøksvis satt opp en kryssløpstabell for Norge i 1938
[3]. Tabellen, som har 22 produksjonssektorer og en sektor «uspesifisert», bygger
på helt foreløpige anslag som til dels ble fullstendig revidert i de endelige nasjonal-
regnskaper. Den første kryssløpstabellen med endelige tall gjelder året 1948 1)
.og kom i publikasjonen «Nasjonalregnskap 1930-1939 og 1946-1951», trykt i
1952 [24]. Den har 31 produksjonssektorer (blant disse en sektor «fremmed-

varehandel» for fordeling av importerte varer og en sektor «uspesifisert»).
tilsvarende tabell for 1947 er tatt inn som tabell XV i tabellavsnittet i denne
publikasjonen. Den er ikke trykt tidligere. Disse tabellene er beregnet i «kjøper-
priser», dvs. alle verdier er angitt i de priser kjøperne betaler inklusive handels-
avanser o. 1. En kryssløpstabell for 1950 2) er publisert i 1954 i «Nasjonalregnskap
1938 og 1948-1953» [25]. 1950-tabellen har 29 produksjonssektorer (blant disse :
<dremmedvarehandel» og «uspesifisert»). Den gir tall i «produsentpriser», dvs. alle
verdier er angitt etter de priser produsentene får uten tillegg for avanser etc.

Tabell XII i tabelllavsnittet.
Tabell X i tabellavsnittet gir reviderte tall.
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i omsetningsleddene ; importvarer er regnet til verdi ved innførselen inklusive

toll og importavgifter.

Foruten den publiserte 1950-tabellen har Statistisk Sentralbyrå også ut-
arbeidd en langt mer detaljert tabell for 1950 med 99 produksjonssektorer.

Den var det første skritt på veien mot den store 1954-tabellen som presenteres.

her i del II. 1950-tabellen foreligger på hullkort. Det viste seg imidlertid å være

vanskelig med det eksisterende tallmateriale å beregne tilstrekkelig pålitelige

prisindekser for omregning til 1950-priser av verditall fra årene etter 1952. 1950-

tabellen kunne derfor ikke brukes til analyse av utviklingen i de senere årene.

Av den grunn ble det i 1956 besluttet å legge opp en ny tabell i 1954-priser.
Også Universitetets sosialøkonomiske institutt gjennomfører under ledelse

av professor Frisch et omfattende forskningsprogram, hvor kryssløpsanalysen

inngår som et viktig ledd. Mellom Byrået og Instituttet er det etablert et sam-

arbeid som har ført til en koordinering av forskningsvirksomheten. Bl. a. er det

enighet om at Byrået skal ha hånd om arbeidet med å skaffe til veie statistisk

materiale til analyse av kryssløpet mellom produksjonssektorene. Instituttet

legger i sitt arbeid sterkere vekt på den prinsipielle forskningen, og anvender

kryssløpsmodellen som en delmodell innenfor større systemer. Interesserte hen-

vises til Instituttets egne redegjørelser, f. eks. [12] eller [13].
En videreføring av kryssløpsteorien er gjennomført av dosent Leif Johansen

[15]. I sin modell bygger han på proporsjonalitetsforutsetningen bare for inn-

satsen av mellomprodukter og importvarer. For sammenhengen mellom produkt-

mengden og forbruket av arbeidskraft og kapital innfører han en mer smidig

forutsetning, som bl. a. muliggjør substitusjon mellom disse produksjonsfak- 
•

torene.

d. Krysslopsanalyse i andre land.

I flere europeiske land har arbeidet med nasjonalregnskapene, uavhengig av

Leontiefs arbeid, ført til oppstilling av kontosystemer for vare- og tjeneste-
strømmer mellom næringssektorene. Leontiefs arbeid ga nye impulser til arbeidet

med denne slags statistikk og har også fort til at arbeidet er tatt opp i en rekke

nye land.
Nederland anvendte en kryssløpsteknikk i form av regning med faste inn-

satsfaktorprosenter så tidlig som i nasjonalregnskapsarbeidet for 1938-1940. En
tabell for 1938 ble stilt sammen i 1944 og publisert i 1946 [9].

Italia er antakelig det land som hittil har kommet lengst når det gjelder ut-

arbeidelse og anvendelse av kryssløpsdata. Her ble arbeidet begynt i 1950 under
ledelse av den amerikanske hjelpeorganisasjonen Mutual Security Agency [22].

Senere har italienerne selv tatt over ledelsen og videreføringen av programmet.

[5]
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I Danmark ble nasjonalregnskapsberegninger i form av «kryssløpstabeller»
påbegynt allerede i 1930-årene. På grunn av krigen ble disse beregningene ikke
offentliggjort før i 1945, da tall for årene 1930-1944 ble publisert, [31], [32], se
også [23].

I Sverige la Karin Kock, Erik Lindahl og Einar Dahlgren. i 1937 fram nasjonal-
regnskapstall for tidsrommet 1865 til 1930 [8]. Noen bevisst utnyttelse av kryss-
løpsteorien har ikke dette arbeidet betydd. Men fra 1957 er arbeidet med kryss-
løpsanalysen tatt opp for alvor i Sverige i nær tilknytning til videreføringen
av Kock, Lindahl og Dahlgrens arbeid, og med en bevilgning fra the Ford
Foundation.

Også Storbritannia, Australia, Belgia, Canada, Japan, India, Puerto Rico,
Colombia, Frankrike og flere østeuropeiske land har publisert kryssløpstabeller.

En oversikt over kryssløpsstudier i 19 land er gitt av Hollis B. Chenery og Paul
Clark [6].

Kapitel 5. Bruk av krysslopsanalysen.

I dette kapitelet skal vi ved hjelp av en del eksempler utdype og illustrere

den oversikten som er gitt i kapitel 2 over hvordan kryssløpsanalysen kan

anvendes.

a. Bruk av regnskapstall og strukturkoeffisienter.

Som eksempel på hvordan vi kan bruke kryssløpstallene til å kaste lys over
mer spesielle sider av norsk økonomi, skal vi her ta for oss impor t ens
rolle. I kapitel 1 fant vi at importerte råstoffer er hovedgrunnlaget i viktige

foredlingsprosesser, som i Tekstilindustrien, Lær- og gummivareindustrien og

Primær jern- og metallindustri; og vi fant at mens den direkte importandelen

i eksporten var ubetydelig, var den direkte importandel i offentlig konsum

5 prosent, i privat konsum 13 prosent og i investeringer 30 prosent.

I tabell VIII i tabellavsnittet finner vi en videre spesifikasjon av import-
tallene. Del b av denne tabellen viser importen til norske produksjonssektorer

og sluttleveringer spesifisert etter utenlandsk opprinnelsessektor når vi både

for norsk og utenlandsk produksjon regner med 31 produksjonssektoren Vel en
fjerdedel (2 614 mill. kroner) av importen er ikke spesifisert på utenlandsk opp-

rinnelsessektor. Det gjelder skipsfartens utgifter i utlandet, sjømenns og turisters
forbruk i utlandet etc. De største spesifiserte postene er varer fra utenlandsk

Jern- og metallvareindustri og Skipsindustri. For begge disse varegruppene gjelder

det at størstedelen av leveringene går til investering. Det er maskiner og skip.
Den tredje posten i størrelsesorden er varer fra utenlandsk Jordbruk. Det er
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først og fremst matvarer til privat konsum og til råstoff i Næringsmiddelindu-

strien. Også av varer fra Primær jern- og metallindustri, Kjemisk industri og

Tekstilindustri er det stor import. De nevnte seks postene dekker tilsammen
nesten fire femtedeler (78 %) av den spesifiserte import.

Det kan også være av interesse å se de forskjellige kategorier av import i
forhold til produktmengdene i de tilsvarende innenlandske produksjonssektoren

Tabell 10 gir importen etter utenlandsk opprinnelsessektor i prosent av norsk

produksjon i de tilsvarende norske sektorer. Tallene er regnet ut på grunnlag
av tabell VIII. Siden sektorinndelingen i tabell 10 er ganske grov, omfatter
importen fra en bestemt opprinnelsessektor ofte helt andre vareslag enn de
som produseres innenlands i den tilsvarende sektor. I tabell I i tabellavsnittet
er produksjon og import fort opp for de 123 produksjonssektorene og de 6 hjelpe-
sektorene. Men selv i en tabell som er så sterkt spesifisert, gjelder produksjon
og import fra samme opprinnelsessektor til dels forskjellige varer. Import fra
sektoren Planteproduksjon omfatter f. eks. kaffe, bomull etc. som i det hele
tatt ikke produseres her i landet.

Tabell 10. Import fra utenlandske opprinnelses-

sektorer i prosent av produksjonen i de tilsvarende

norske sektorer 1954.  31 sektorer.    

Sektor Pet. Sektor Pet.    

1. Jordbruk 	
2. Skogbruk 	
3. Fiske m v 	
4. Hvalfangst 	
5. Bergverksdrift m v 	
6. Næringsmiddelindustri 	
7. Tobakks- og drikkevareindustri 	
8. Tekstilindustri 	
9. Bekledningsindustri m v	

10. Treindustri m v 	
11. Treforedlingsindustri 	
12. Grafisk industri, forlag m. v.. • •
13. Lær- og gummivareindustri . • •
14. Olje- og fettindustri 	
15. Kjemisk industri 	
16. Jord- og steinvareindustri 	

17. Primær jern- og metallindustri .	 87
18. Jern- og metallvareindustri . . .  	 90
19 Elektroteknisk industri  	 59
20 Skipsindustri 	  194
21 Diverse industri  	 66
22. Bygge- og anleggsvirksomhet. . 	
23. Kraft- og vannforsyning  	 12
24 Varehandel  	 1
25. Forretningsbygg og boliger . . . 	
26. Sjøtransport 	
27 Land- og lufttransport 	
28. Post, telegraf, telefon 	
29. Finansinstitusjoner 	
30. Andre tjenesteytende sektorer.   0
31 Uspesifisert
Total   25

44
16

1
3

65
7
6

110
7
7
5
3

44

78
34
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Ser vi på hvordan importen fordeler seg på anvendelser, viser bunnlinjen
i del b av tabell VIII at den største posten er investering med over en fjerdedel
av totalen. Privat konsum kommer som nr. to i rekkefølgen med en femtedel.
Tilsammen 46 prosent av importen går direkte til sluttleveringer (eksport, offent-
lig og privat konsum, investering og lagerøking).

Den absolutt største forbruker av import blant produksjonssektorene er
Sjøfart med over 2 % ganger så stor import som den neste i størrelsesorden.
Det er skipsfartens utgifter i utlandet som preger denne posten. Mye import går
også til sektorene Bygge- og anleggsvirksomhet, Primær jern- og metallindustri

og Næringsmiddelindustri.
Hva importen direkte betyr i den enkelte sektor, får vi et bedre inntrykk

av ved å se på prosenttallene (kryssløpskoeffisientene) i tabell IX. Den direkte

importen spiller størst rolle i Primær jern- og metallindustri, hvor forbruket av
importvarer er 46 prosent av produksjonsverdien. I Tekstilindustri er forbruket
39 prosent og i Sjøfart 34 prosent. I ytterligere 6 sektorer er importpro-
senten over 20, og bare en sektor, Forretningsbygg og boliger, har ingen
direkte import.

For en videre analyse viser vi til de detaljerte tabellene i del II og i tabell-
avsnittet. Det fullstendige bilde får vi imidlertid først når vi også tar hensyn
til hva som skjer med importvarene etterat de er absorbert i de innenlandske
sektorene og leveres videre som bestanddeler av disse sektorenes produkter.
Ved hjelp av tabell VI kan vi føre analysen videre. Når vi tar hensyn til de
indirekte leveringene, varierer importandelene fra snautt 6 prosent for kate-
gorien privat konsum av bolig, lys og brensel til vel 81 prosent i kategorien
investering i skip og utstyr. Hoye importandeler er det ellers for kategorien
investering i alt, og for alle investeringskategoriene utenom bygg og anlegg;
dessuten for kategoriene privat konsum av egne befordringsmidler, privat kon-
sum av andre matvarer og eksport av metaller og mineraler. Lave importandeler
er det for kategoriene offentlig konsum, privat konsum av skolegang, litteratur

etc., privat konsum av drikkevarer og både for privat konsum og eksport av
fisk og fiskeprodukter.

På tilsvarende måte kan vi studere kapitalslit, lønn, eierinntekt osv. Det
er ingen grunn til å gå i detalj om tallene her, siden analysemåten blir helt til-
svarende den vi har brukt på importen.

b. Virkninger av sluttleveringsendringer.

I dette avsnittet skal vi ta for oss mer spesielle eksempler på konkrete problem-
stillinger hvor kryssløpsanalysen kan tenkes å være et nyttig hjelpemiddel. Vi
skal imidlertid først minne om at denne analysen ikke gjør det mulig A,
finne ut noe om hvilke videre virkninger det kan ha på konsum, investe-
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ring etc. at endringer i produksjonen fører til inntektsendringer for personer
og institusjoner.')

1. Sett at vi må regne med at eksporten av treforedlingsprodukter et år

svikter med 100 mill. kroner. (Vi forutsetter i dette og i de følgende eksemplene

at priser og produksjonsstruktur er som i 1954.) 2) Vi er interessert i å se hvilke
virkninger eksportsvikten drar med seg i norsk økonomi, f. eks. for å kunne
treffe motforholdsregler.

Kolonnen for sluttleveringskategorien eksport av treforedlingsprodukter i

tabell VI, viser hvilke virkninger vi må regne med på grunn av produksjons-

sammenhengene : Produksjonen innenlands vil gå ned med i alt 178 mill. kroner.

Av dette vil 120 mill. kroner falle på sektorer innen treforedlingsindustrien,

32 mill. kroner på Skogbruk, 6 mill. kroner på Varehandel og 20 mill. kroner
på andre sektorer. Også importen vil bli berørt og gå ned med 15 mill. kroner

(inkl. toll). Lønnsinntektene vil bli rammet med i alt 31 mill. kroner, derav

16 mill. kroner i Bergverk og industri og 12 mill. kroner i Jordbruk, Skogbruk
etc. Eierinntektene vil gå ned med 43 mill. kroner, derav 25 mill. kroner i Berg-

verk og industri og 16 mill. kroner i Jordbruk, Skogbruk ete. 3) Kapitalslitet vil

synke med 10 mill. kroner, indirekte skatter gå ned med 2 mill. kroner og sub-
sidiene med 1 mill. kroner regnet i faste priser.

I disse tallene er det ikke tatt hensyn til at inntektssvikten kan føre til reduk-
sjon både i konsum og investeringer, og at dette igjen kan virke på produksjon

og inntekter osv.

2. Vi kan så tenke oss at staten overveier tiltak som kan motvirke den ledig-
het eksportsvikten forårsaker. Målet kan f. eks. være å sette i gang aktivitet

som fører til øking i lønnsutbetalingene med et beløp som svarer til reduksjonen

etter eksportsvikten, altså med 31 mill. kroner.

Vi tenker oss at valget står mellom anleggsarbeider og boligbygging.
Av tabell VI ser vi at lønnsandelen i boligbygging er 42 mill. kroner av hver

100 mill. kroner, dvs. at boligbyggingen må økes med 3 V42 • 100 mill. kroner eller

ca. 74 mill. kroner for at lønnsutbetalingene skal øke med 31 mill. kroner. Den

totale innenlandske produksjonen vil da fake med 188 prosent av dette, altså

med 139 mill. kroner. Dersom økingen skulle komme i anleggssektoren, måtte

Vi skal ikke gjenta alle de øvrige forbehold som gjelder for bruken av tallene, men

viser til kapitlene 2 og 3.
2 Eksempelet er nesten det samme som vi har behandlet i kapitel 2, punkt b. Men mens

vi i kapitel 2 undersøkte virkningene av en isolert svikt i papireksporten, ser vi her på en
proporsjonal reduksjon i eksporten av alle treforedlingsprodukter. Og mens vi i kapitel 2

måtte regne oss bakover skritt for skritt ved hjelp av detaljtallene i del II, kan vi her hente

tall direkte fra tabell VI i tabellavsnittet.
3 Vi må her huske at vi regner i faste priser. Dersom vi samtidig med den mengdemessige

svikt i eksporten også får prisfall, er det trolig at særlig eierinntektene vil gå ytterligere ned.
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økingen i denne være 31/55 • 100 mill. kroner eller 56 mill. kroner, og i den innen-

landske produksjonen ville dette føre til en øking på 90 mill. kroner. I tabell 11

har vi stilt sammen en del av de tallene som er av interesse når de to alter-

nativene skal sammenliknes :

Tabell 11. Sammenlikning mellom boligbygging

og anleggsvirksomhet som middel til å motvirke

arbeidsløshet ved eksportsvikt. Mill. kr.

Virkning av:

Reduksjon
i tre-

f oredlings-
eksport
med 100

Netto-	
Netto-

Øking	 Øking	 virkningvirkning
i bolig-	 i anleggs-	 vedved bolig-
bygging virksomhet bygging	 anleggs "
med 74	 med 56(1+ 2) virksomhet

(1+ 3)

2	 3	 4	 5
Virkning på:
Sluttleveringer  	 — 100	 4- 74	 + 56	 — 26 	—44
Norsk produksjon i alt  	 — 178	 -1- 139	 + 90	 — 39	 — 88
Av dette:
i Skogbruk
i Treforedlingsindustri  	 — 120	 + 3	 -+ 1	 -- 117	 — 119
i Bygge- og anleggsvirksomhet .  	 -I- 74	 56	 74	 -I- 56

Import  	—15 	-I-- 13	 + 12 	—2	 —3
Importoverskott  	 + 85	 -1- 13	 -I- 12	 -1- 98	 -I- 97
Lønnsutbetaling  	 — 31	 + 31	 -I- 31	 _	 –
Av dette:
i Jordbruk,skogbruk, jakt og fiske	 — 12	 -+ 2	 + 1	 1-- 10	 —11
i Bergverk og industri  	 — 16	 -+ 10	 + 5	 — 6	 — 11
i Bygge- og anleggsvirksomhet .  	 –	 +- 16	 -1- 23	 -+ 16	 -I- 23

Eierinntekter  	 — 43	 H- 24	 + 8	 — 19	 — 35
Av dette:
i Jordbruk,skogbruk, jakt og fiske	 — 16	 -1- 3	 -+ 1	 — 13	 — 15
i Bergverk og industri  	 — 25	 + 8	 -I- 4	 — 17	 — 21
i Bygge- og anleggsvirksomhet .  	 –	 -+ 10	 -1- 1	 ± 10	 -+ 1

Indirekte skatter 	  I 	— 2	 -+ 3	 2	 -I- 1
Subsidier 	  I 	— 1	 — 1	 — 1

—32	 +6	 +2	 —26	 —30

5 -Krysslopsanalyse.
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I de to siste kolonnene i tabell 11 kan vi sammenlikne nettoresultatene av de
to alternativene for den offentlige politikken.

Det kunne selvsagt også tenkes andre målsettinger enn den å opprettholde
lønnsutbetalingene, f. eks. kunne målet være at nettovirkningen skulle gi uendret
sum av lønnsutbetalinger pluss eierinntekt i Jordbruk, Skogbruk, Jakt og Fiske.
Det er også klart at det offentlige kan overveie andre mottiltak enn de vi har
sett på her, f. eks. å øke det offentlige konsum etc.

3. Vi skal se på et annet problem: I 1954 var 18,7 prosent eller 365 mill.
kroner av det private forbruk av bekledningsartikler, tøyer, garn, søm m. v.
direkte importvarer (inklusive toll), og handelsavansene på disse importvarene
var 192 mill. kronen') Sett at det skjer en omlegging av forbruket, f. eks. på grunn
av endringer i importtollen, slik at forbruket av importvarer stiger på bekost-
ning av hjemmeproduksjonen. Vi skal undersøke hvilke virkninger dette får for
virksomheten innenlands og for utenriksregnskapet. Vi forutsetter at forbruket
av importvarer øker med 200 mill. kroner fordelt med 131 mill. kroner på import
og 69 mill. kroner på handelsavanse, og vi forutsetter at forbruket av hjemme-
produserte bekledningsartikler etc. reduseres tilsvarende.

I kolonnen for sluttleveringskategorien privat konsum av bekledningsartikler,
tøyer, garn, søm m. v. i tabell VI har vi regnet ut virkningene av en propor-
sjonal øking eller reduksjon i hele forbruket av den slags varer som vi er interes-
sert i her, altså av både norskproduserte og importerte varer. Skal vi bruke
disse tallene til å f une virkningene av den omleggingen vi nå vil undersøke,
må vi først finne hvor stor proporsjonal reduksjon i hele denne sluttleverings-
kategorien som gir en reduksjon på 200 mill. kroner i sluttleveringene av norsk-
produserte varer. For å få til det må vi i første omgang ta med en reduksjon
i importen på 37 m'll. kroner og en tilsvarende reduksjon i avansene på import-
varer på 20 mill. kroner. Ved en samlet proporsjonal reduksjon på 257 mill.
kroner i forbruket av bekledningsvarer, tøyer, garn, som m .v. går altså for-
bruket av norskproduserte varer av denne typen ned med 200 mill. kroner, og
forbruket av importerte varer går ned med 57 mill. kroner (inklusive handels-
avanse). Virkningene av en slik reduksjon vil bl. a. være at den samlede produkt-
mengde innenlands går ned med 301 mill. kroner, summen av direkte og indirekte
import med i alt 101 m 11. kroner, lønningene med 61 mill. kroner osv.

Men nå skal ikke forbruket av importvarer gå ned med 57 mill. kroner. Det
skal tvert imot øke med 200 mill. kroner. De tallene vi har funnet, må vi altså
korrigere for virkningene av en stigning i forbruket av importvarer med 257
mill. kroner. Av dette vil 168 m . 11. kroner være direkte import, mens 89 mill.
kroner som avanser kommer fra sektoren Varehandel, og via den får virkninger
på aktiviteten i de øvrige innenlandske sektorene. Disse virkningene kan . vi

Vi finner handelsavansene ved å bruke prosentsatsene fra tabell III på tallene for
leveringer til privat konsum av bekledningsvarer etc. i tabell IV.
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beregne med de metodene som er beskrevet i appendiks 1 når vi bruker forholds-
tallene (kryssløpskoeffisientene) i del II. Regner vi litt grovt og tar med bare
de største postene, får vi som resultat at den samlede produktmengde innen-
lands må eike med ca. 25 mill. kroner i tillegg til de 89, importen må øke med
4 mill. kroner, lønningene med 23 mill. kroner osv. Som netto resultat av end-
ringene i det private konsum kommer vi da til at produktmengden innenlands
vil synke med 187 mill. kroner (-301+89 -F 25), importen vil øke med 71
mill. kroner (-101 -F 168+4), lønningene synke med 38 mill. kroner (-61 -F
23) osv.

4. I de to siste kolonnene i tabell VI har vi regnet ut de leveringer fra produk-
sjon, import osv. som følger av sluttleveringer som svarer til forbrukssammen-
setningen for arbeiderfamilier og for høyere funksjonærers familier. Som grunnlag
for beregningene har vi brukt tall fra Statistisk Sentralbyrås forbruksunder-
søkelser. 1) De direkte sluttleveringene er gruppert på opprinnelsessektorer
tabell V. Det er ikke tatt hensyn til de prisendringer som har funnet sted i
perioden fra 1951 til 1954.

Sammenlikner vi de to kolonnene i tabell VI, gir resultatet en antydning
om den utviklingen vi må vente, dersom en økende del av befolkningen får
en forbrukssammensetning som likner den de høyere funksjonærene hadde, mens
en minkende del får en slik forbrukssammensetning som arbeiderfamiliene hadde.
Vi ser at produksjonen i Jordbruk og Næringsmiddelindustri vil gå sterkt tilbake
i forhold til produksjonen i de tjenesteytende næringene. Alt i alt vil endringene
i konsumsammensetningen føre til forholdsvis mindre produksjon av mellom-
produkter som følge av at tyngden i konsumet flyttes over på varer og tjenester
hvor de indirekte produksjonsvirkninger av sluttleveringene er relativt små.
Tallene viser også at importandelen i konsumet er den samme for funksjonær-
familiene som for arbeiderfamiliene, til tross for at det direkte forbruk av import-
varer er relativt storre for funksjonærfamiliene. For lønnsinnholdet er forskjel-
lene små. Det er bare lønninger i de tjenesteytende sektorer som tar en noe
større del av funksjonærfamilienes forbruksutgifter enn av arbeiderfamilienes.
Også den delen som går til eierinntekt i de tjenesteytende sektorer, er større
i funksjonærfamilienes forbruksutgifter enn i arbeiderfamilienes. Likevel er
eierinntekt alt i alt en større del av arbeiderfamilienes utgifter enn av funk-
sjonærfamilienes. Det skyldes særlig at en så meget større del av arbeiderfamilienes
utgifter går til eierinntekt i Jordbruket.

5. En litt annen angrepsmåte på spørsmålet om virkningene av økt velstand
får vi ved å bruke de beregningene som er gjort over hvordan familiene endrer
forbrukssammensetning med stigende inntekt. Slike beregninger på grunnlag
av forbruksundersøkelsen for arbeiderfamilier i 1951-52 er offentliggjort i Sta-

Se kapitel 2, punkt c.
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tistiske meldinger nr. 2 for 1955. 1) Vi finner der en tabell som viser hvordan en
husholdning vil anvende en inntektsstigning på 1 000 kroner. I den forste kolon.-
nen i tabell 12 nedenfor har vi (litt grovt) gruppert utgiftsendringene på de
samme forbrukskategoriene som det private konsum er gruppert på i tabell V.

Tabell 12. Direkte utgiftsendring og direkte

pluss indirekte virkninger på produksjoneni sektoren

Planteproduksjon ved 1000 kr. årlig inntektsøking

for arbeiderhusholdninger.

Samlet virkning på
produksjon i sektoren

Planteproduksjon

i alt
(1) x (2)

Direkte
utgifts-
endring pr. kr.

utgifts-
eking,

1	 2	 3
Utgifter til :	 Kr.
Kjøtt, kjøttvarer og flesk  	 32	 0,241	 7,712
Fisk og fiskevarer  	 - 3	 0,007	 - 0,021
Spisefett, mjølk, ost og egg  	 18	 0,282	 5,076
Mjøl, gryn og bakervarer  	 4	 0,141	 0,564
Poteter, grønnsaker, frukt og bær  	 18	 0,409	 7,362
Andre matvarer  	 13	 0,022	 0,286
Drikkevarer  	 30	 0,005	 0,150
Tobakk  	 17	 0,000	 0,000
Bolig, lys og brensel  	 77	 0,001	 0,077
Møbler og husholdningsartikler  	 160	 0,003	 0,480
Bekledningsartikler, tøyer, garn, søm m. v • •  	 149	 0,005	 0,745
Skotøy og skoreparasjon  	 24	 0,006	 0,144
Helsepleie og personlig hygiene  	 20	 0,001	 0 020
Bruk av offentlige befordringsmidler  	 45	 0,001	 0,045
Egne befordringsmidler  	 27	 0,000	 0,000
Skolegang, litteratur og offentlige forestillinger 	 16	 0,001	 0,016
Radio, musikk, sport, leketøy m v  	 35	 0,121	 4,235
Annet konsum  	 1560,001	 0,156
Utgifter i alt (eksklusive skatt)  	 838	 -	 27,047

Tallene i denne kolonnen er hentet fra tabell VI.

((Sammenhengen mellom forbruksutgifter, familiestorrelse og familieinntekt i arbeider-
husholdninger 1951-52». Statistiske meldinger 1955, nr. 2, s. 39 ff.
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Ved hjelp av tallene fra den første kolonnen i tabell 12 og tall fra tabell VI
kan vi regne ut virkningene av en øking i gjennomsnittsinntekten for arbeider-

familiene. Tabell VI viser jo de samlede (direkte pluss indirekte) virkninger

på produksjon og bruk av innsatsfaktorer av endringer i de forskjellige kate-

gorier av sluttleveringer, og den første kolonnen i tabell 12 viser hvilke endringer

i sluttleveringskategoriene vi må regne med pr. tusen kroner inntektsøking for

den typen av forbrukere vi ser på her. I tabell 12 har vi vist hvordan bereg-

ningene blir for sektoren Planteproduksjon. Tall fra den linjen i tabell VI som

viser virkninger på Planteproduksjon er tatt inn i kolonne 2 i tabell 12, og i

kolonne 3 er produktene av tallene i kolonne 1 og kolonne 2 ført opp. Hvert

enkelt tall i kolonne 3 viser på den måten samlet virkning på produksjonen

i sektoren Planteproduksjon av den direkte utgiftsendring til en bestemt kate-

gori forbruksvarer ved tusen kroner inntektsøking. Summen av tallene i kolonne

3 viser den samlede virkning på produksjonen i sektoren Planteproduksjon som

følger av de direkte utgiftsendringer til alle kategorier av forbruksvarer ved

tusen kroner inntektsøking. Denne summen er 27 kroner.
Vi kan finne tall for virkningene på annen produksjon og på forbruket av

primærfaktorer på helt tilsvarende måte. Produksjonen i sektoren Møbelindustri

må f. eks. øke med 25 kroner pr. tusen kroner inntektsøking. Samlet produk-

sjon må øke med 1 000 kroner pr. tusen kroner inntektsøking og lønnsutbeta-

lingene med i alt 233 kroner pr. tusen kroner inntektsøking. Det siste er 23

prosent av inntektsøkingen og 28 prosent av utgiftsøkingen. Dette er temmelig

nær gjennomsnittet for privat konsum i 1954. Virkningen på importen blir en
øking med 230 kroner pr. tusen kroner inntektsøking. Dette er også 23 prosent

av inntektsøkingen, og det er 27 prosent av utgiftsøkingen, og er av samme

størrelsesorden som importinnholdet i det private konsum totalt i 1954. Tallene

tyder altså ikke på at importtilbøyeligheten vil stige noe særlig med

stigende velstand. Det kan imidlertid tenkes at økt velstand fører til

omlegging av varesammensetningen innen de enkelte forbrukskategorier. Hvis

det er tilfelle, kan vi ikke bruke tallene fra tabell VI, som bare gjelder

under forutsetning av konstant varesammensetning innenfor hver enkelt slutt-
leveringskategori.')

i Resonnementer som bygger på forutsetningen om at økt velstand fører til stigende
importandel i konsumet, finner vi f. eks. i Økonomisk Utsyn over året 1954 (St at istisk
Sent r alb yr å, Oslo 1955). Her heter det (s. 134): - - at Norge nå er inne i en periode
der ytterligere velstandsøking medfører et usedvanlig sterkt behov for importerte varer. Et
studium av konsum- og investeringsutviklingen synes å bekrefte at den siste hypotesen kan
ha noe for seg. Økingen i konsumentenes inntekter har slått særlig sterkt ut i etterspørsel
etter utenlandske varer.» Det er her bare tale om de direkte virkningene. De tallene
vi har presentert her tyder på at resonnementet ikke er holdbart når en også tar hensyn
til de indirekte virkningene på importen.
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Tabell 13.	 Gjennomsnittlig innhold (direkte
og indirekte) av produksjon og primærinnsatser
1000 kroner privat konsum i 1954, sammenliknet med
virkningene (direkte og indirekte) av en utgiftsøking
på 1 000  kroner for arbeiderhusholdninger 1951-52.

Privat Utgifts-
konsum eking

1954

Kr.	 Kr.

Produksjonen i:

Jordbruk, skogbruk, jakt, fiske og fangst 	
Ekstraksjon og framstilling av mineral- og metallprodukter
Framstilling av nærings- og nytelsesmidler, olje, fett og kje-

miske produkter 	
Framstilling av tre-, treforedlings-, trykkeri-, tekstil-, be-

klednings-, lær- og gummiprodukter 	
Bygge- og anleggsvirksomhet 	
Handel og transport 	
Annen virksomhet (tjenester, uspesifisert) 	

Norske sektorer i alt (inkl. kryssleveringer) 	

Import fra:

Jordbruk, skogbruk, jakt, fiske og fangst 	
Ekstraksjon og framstilling av mineral- og metallprodukter
Framstilling av nærings- og nytelsesmidler, olje, fett og

kjemiske produkter 	
Framstilling av tre-, treforedlings-, trykkeri-, tekstil-, be-

klednings-, lær- og gummiprodukter 	
Annen import 	

Import i alt 	

Kapitalslit 	

Lønn i:

Jord- og skogbruk, jakt og fiske 	
Bergverk og industri 	
Bygge- og anleggsvirksomhet 	
Handel og transport 	
Andre tjenesteytende sektorer 	

Lønn i alt 	

	197 	 94

	

56	 94

	

232	 112

	200 	 259

	

1	 2

	

331	 334

	

284	 296
	1 301	 1 191

63	 30
42	 65

43	 33

57	 76
56	 71

261	 275

115	 107

11	 8
95	 107

1
75	 78
77	 84

258	 278

(Tabellen fortsetter neste side.)
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(Tabell 13 forts.)

Privat
konsum

1954

Utgifts-
eking

Eierinntekt i:

Jord- og skogbruk, jakt og fiske 	
Bergverk og industri 	
Bygge- og anleggsvirksomhet 	
Handel og transport 	
Andre tjenesteytende sektorer 	

Eierinntekt i alt 	
Indirekte skatter 	
Subsidier 	

	Kr. 	 Kr.

	90 	 42

	

70	 79

72	 68
57	 63

289	 252
120	 108
43	 20

I tabell 13 har vi stilt sammen de viktigste tallene for (det direkte pluss
indirekte) gjennomsnittsforbruket i 1954 (jfr. tabell VI) og «utgiftsokingsfor-
bruket» etter beregningene i dette avsnittet.

C. Virkninger av tilgangsendringer.

Vi kan tenke oss at produksjonen i sektoren Fiske et år svikter med 100
mill. kroner. Hvilke virkninger vil dette få på den økonomiske virksomheten i
landet? Vi kommer ingen vei med denne analysen uten å gjøre en del spesielle
forutsetninger underveis. Vi skal ta dem etter hvert. Først slår vi opp på sektor
0400 Fiske i del II. Vår forste forutsetning er at innsatsen i fisket er uendret.
(Forutsetningen om de faste forholdstallene (kryssløpskoeffisientene) bryter altså
i dette tilfelle sammen i denne sektoren.) Det betyr at nasjonalproduktet skapt
i næringen synker med 100 mill. kroner regnet i fast kroneverdi. For fiskerne
kan dette bli motvirket ved at prisene stiger eller ved offentlige støttetiltak, men
for landet som helhet er det et faktisk tap i realinntekt på 100 mill. kroner.

Av tabell 0400 A ser vi at ca. 81 prosent av produktene fra fisket ble levert
videre som vareinnstas, og av tabell 0400 B ser vi at de største avtakere var
sektor 2050 Fisketilvirkning som i 1954 mottok for 242 mill. kroner og sektor
3122 Sildoljefabrikker, som mottok for 200 mill. kroner. Vi vil for enkelhets
skyld forutsette at hele produksjonsnedgangen rammer leveringene til disse

to sektorene, med 20 mill. kroner på Fisketilvirkning og 80 mill. kroner på Sild-
oljefabrikkene. (Det er altså særlig sildefisket som forutsettes å ha sviktet.) For

forfølge virkningene videre må vi se på tallene for disse to sektorene slik de
er gjengitt i del II.

I sektor 2050 er innsatsen av fiskeprodukter 47,6 prosent av produksjons-
verdien. En reduksjon av innsatsen med 20 mill. kroner betyr altså at produk-
sjonen må gå ned med ca. 42 mill. kroner. Det betyr igjen en reduksjon i leverin-
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gene til denne sektoren fra øvrig norsk produksjon på 7 mill. kroner og en reduk-

sjon i importen med 2 mill. kroner. Sektorens bidrag til bruttonasjonalproduktet

vil gå ned med 13 mill. kroner (42-20-7-2). Reduksjonen på 7 mill. kroner i
øvrig norsk produksjon vil ha videre virkninger, men vi skal ikke forfølge dem
her. Av tabell 2050 A ser vi at størstedelen av sektorens produkter blir ekspor-

tert. Vi forutsetter derfor at hele produksjonsnedgangen rammer eksporten. Da
får vi ingen videre virkninger innenlands.

Vi går så over til sektor 3122, Sildoljefabrikkene. I denne sektoren er (jfr.
tabell 3122 C) innsatsen av fiskeprodukter 63,3 prosent av produksjonsverdien.

En reduksjon på 80 mill. kroner i leveringene fra Fiske betyr derfor en nedgang

på 126 mill. kroner i produksjonen, og dette betyr igjen en reduksjon på 14

mill. kroner i sektorens forbruk av andre produkter fra norske sektorer, en reduk-

sjon på 6 mill. kroner i importen og en reduksjon på 26 mill. kroner i sektorens

bidrag til bruttonasjonalproduktet. Vi skal også her se bort fra de videre virk-

flinger av reduksjonen i forbruket av produkter fra andre norske sektorer.

Av tabell 3122 A og B ser vi at vel halvparten av sektorens produkter går til eks-

port og snautt halvparten til vareinnsats i andre sektorer. Vi forutsetter at ned-

gangen i produksjonen slår ut med 66 mill. kroner i eksporten og med 60 mill.
kroner i vareinnsatsleveringene, fordelt med 16 mill. kroner på leveringene til

sektor 0102 Husdyrproduksjon og 44 mill. kroner på sektor 3129 Oljeraffinerier.

Vi forutsetter videre at reduksjonen i leveringene til Husdyrproduksjon kompen-

seres ved økt import.
Når vi beregner produksjonsnedgangen i Oljeraffineriene, skal vi være litt

forsiktige. Koeffisienten for produkter fra Sildoljefabrikkene er 31,5, men sam-

tidig er det en koeffisient på 23,0 for produkter fra Hvalfangst. Vi går ut fra
at hvalolje og sildolje stort sett er alternative råstoffer i denne sektoren, og at
koeffisienten, når bare det ene brukes, best uttrykkes ved summen av de to,
altså 54,5. (Igjen løsner vi altså litt på forutsetningen om faste forholdstall.)
Vi får da en produksjonsnedgang på 80 mill. kroner, reduksjon i forbruk av

produkter fra andre norske sektorer på 13 mill. kroner, reduksjon i importen pa,
9 mill. kroner og reduksjon i bidrag til bruttonasjonalproduktet med 14 mill.
kroner. For enkelhets skyld forutsetter vi nå at produksjonsnedgangen i denne

sektoren slår ut i redusert eksport, eller kompenseres av importøking.

I de sektorene vi har sett på nå, har vi fått en samlet nedgang i produkt-

mengde (inklusive kryssleveringer) på i alt 348 mill. kroner. Dessuten har vi fått

nedgang på 34 mill. kroner i sektorer som leverer sine produkter til de første

sektorene. De videre virkningene av nedgangen på 34 mill. kroner har vi ikke

undersøkt, men vi kan regne med at de i siste omgang slår ut i redusert brutto-
nasjonaprodukt og i noen grad i redusert import. Vi har funnet en øking i import-
overskottet (import — eksport) på 187 mill. kroner og en nedgang i brutto-

nasjonalproduktet på 153 mill. kroner.
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Vi har ikke tatt hensyn til at inntektsnedgangen kan føre til reduksjon i

inntektstakernes forbruk og bedriftenes investeringer. Hvis det skjer, kan reduk-

sjonen i bruttonasjonalproduktet bli enda større. 1)

d. Virkninger av prisendringer.

1. Sett at prisene på husdyrprodukter økes med 10 prosent og alle produk-

sjonssektorer øker sine priser så meget at de får dekket alle kostnadsendringer,
men heller ikke mer, altså uten at eierinntekten pr. produktenhet blir endret.

Hvor store prisøkinger får vi da?
Av tabell VI ser vi at husdyrprodukter er 2,0 prosent av den samlede eksport.

Eksportprisen må derfor gjennomsnittlig øke med 10 prosent av 2,0 prosent,

dvs. 0,2 prosent. På samme måte må prisene på varer for det private konsum

øke med gjennomsnittlig 10 prosent av 10,7 prosent, dvs. 1,1 prosent osv.

Tabell VI kan ikke hjelpe oss til å finne ut hvor stor prisstigningen vil bli

for produktene fra hver enkelt sektor. Skulle det vært mulig, måtte vi kjenne

innholdet (direkte og indirekte) av produkter og primærinnsatser i sluttleveringen
fra hver enkelt sektor. Da ville vi jo også vite hvor mye husdyrprodukter det

var «inkorporert» i produktene fra den enkelte sektor. Som nevnt tidligere er

det i appendiks 1 vist hvordan dette kan beregnes.

Virkningene på gjennomsnittsprisendringene for de enkelte sluttleverings-
kategoriene i tabell VI kan vi imidlertid finne, slik som vi nettopp har vist.
Vi kan også undersøke virkningene av andre prisendringer, f. eks. en 20 prosent

stigning i importprisene, eller en 5 prosent stigning i lønningene i Bergverk og

industri.

2. Sett at alle importpriser stiger med 20 prosent, og sett at alle lønninger

og dessuten eierinntektene i Jordbruk, Skogbruk, Jakt og Fiske skal økes så

mye at det svarer til stigningen i gjennomsnittsprisen for varer til privat konsum.

i I de fire sektorene får vi en nedgang på 130 mill. kroner i lønn og eierinntekt. De 34
mill. kroner nedgang i andre sektorers produksjon vil også slå ut i lønn og eierinntekt, an-
slagsvis med en reduksjon på 20-30 mill. kroner. Sett at en del av inntektstapet kompenseres
ved prisendringer, kapitalreduksjon og støtteordninger, men at en tredjedel, dvs. ca. 52
mill. kroner, slår ut i redusert konsum. Lønns- og eierinntektinnholdet i privat konsum er
gjennomsnittlig 54 prosent. Det blir 28 mill. kroner av 52. Tredjedelen av dette er 9 mill.
kroner og lønns- og eierinntektinnholdet i 9 mill. kroner er 5 mill. kroner, og tredjedelen
av dette igjen er snautt 2 mill. kroner. I alt blir det en reduksjon i privat konsum med 63
(52 ± 9 -+ 2) mill. kroner som igjen betyr 34 mill. kroner reduksjon i tonns- og eierinntekter
og 46 mill. kroner i reduksjon i bruttonasjonalproduktet. Et produksjonstap på 100 mill.
kroner i Fiske har på denne måten gitt oss en reduksjon på i alt ca. 200 mill. kroner i brutto-
nasjonalproduktet. Hadde vi forutsatt at inntektstapet slo sterkere ut i konsumet, og dess-
uten tatt hensyn til virkningene på investeringene, kunne vi ha fått atskillig større total-
virkning.
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Ellers skal prisene bare økes så mye at produksjonssektorene får dekket kost-
nadsstigningene, mens overskottet (eierinntekt pluss kapitalslit) pr. produkt-
enhet blir konstant i alle andre sektorer enn Jordbruk, Skogbruk, Jakt og Fiske.
20 prosent prisstigning for importen betyr 5,2 prosent prisstigning for privat
konsum (importinnholdet er 25,9 prosent). I første omgang må altså alle løn-
ninger, og dessuten eierinntektene i Jordbruk etc. økes med 5,2 prosent. Men
også dette fører til prisstigning på konsumvarene, nemlig (iflg. tabell VI) med
5,2 prosent av 34,7 prosent (lønn i alle sektorer 25,7 prosent pluss eierinntekt
i Jordbruk etc. 9,0 prosent «inkorporert» i privat konsum), dvs. 1,8 prosent,
som også må kompenseres og gir en ny prisstigning på 1,8 prosent av 34,7 pro-
sent, dvs. 0,6 prosent osv. I alt får vi en øking i lønninger, i de berørte eier-
inntektene og i prisen for private forbruksvarer med 8,0 prosent. For investe-
ringsvarer blir prisstigningen 11,4 prosent og for eksportvarer 7,8 prosent osv.

3. Det kan være av interesse å gjøre et enda litt mer komplisert regnestykke.
Sett at myndighetene bestemmer seg for å gi en proporsjonal øking i alle sub-
sidier') med så meget at matvareprisene i gjennomsnitt blir uendret, mens situa-
sjonen for øvrig er som i eksempelet foran. En 20 prosents prisstigning for im-
porten betyr 5,2 prosent prisstigning for matvarer (importinnholdet er 26,2
prosent). For å motvirke en prisstigning med 5,2 (nøyaktig 5,24) prosent på
matvarer trengs det en tilsvarende øking i subsidier. I forhold til de opprinnelige
11,9 prosent blir det en øking i subsidier med 44,0 prosent. 20 prosent prisstigning
for importen og 44,0 prosent proporsjonal øking i alle subsidier betyr netto 3,3
prosent prisstigning for konsumvarer i alt, og etter forutsetningene skal det bli
tilsvarende stigning i lønninger og i de berørte eierinntektene. Stigningen i lønn
og eierinntekter fører igjen til 1,5 prosent prisstigning på matvarer og må mot-
virkes av en ytterligere øking med 12,5 prosent av det opprinnelige subsidie-
beløp. 3,3 prosent stigning i lønn og berørte eierinntekter og 12,5 prosent sub-
sidieøking gir netto 0,6 prosent prisstigning på konsumvarer osv. Tilsammen
får vi en subsidieøking med 59 prosent, men stigningen i lønninger, berørte eier-
inntekter og private forbruksvarer blir redusert til 4 prosent. For investeringene
blir prisstigningen 9,7 prosent og for eksporten 5,4 prosent osv.

Beregningene gjelder bare under forutsetning av at prisendringene ikke forer
til endringer i forbrukssammensetning og produksjonsstruktur.

Vi har valgt denne nokså spesielle forutsetning om subsidiepolitikken for å kunne gjøre
bruk av tallmaterialet i tabell VI.
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Kapitel 6. Det statistiske materialet (definisjoner og grunnlag).

a. Tilknytningen til nasjonalregnskapet.

Helt siden opplegget ble utarbeidd for et norsk nasjonalregnskap etter
moderne prinsipper har det vært tanken at dette også skulle danne grunnlag
for kryssløpsanalyse. Et kryssløpsregnskap for strømmer av varer og tjenester
mellom produksjonssektorene går inn som en del av dette nasjonalregnskaps-
systemet. Materialet til kryssløpsregnskapene i denne publikasjonen er dels

direkte hentet fra nasjonalregnskapet, dels representerer det en videre bearbeiding
og spesifikasjon av nasjonalregnskapstallene.

Hensynet til å få skarpest mulig fram de strukturbestemte trekk i den økono-
miske virksomheten har imidlertid ført til et valg av begreper i kryssløpsregn-
skapene som avviker litt fra det i nasjonalregnskapet (kjøperpriser i nasjonal-
regnskapet — produsentpriser i kryssløpsregnskapene). Av samme grunn er

spesifikasjonene i kryssløpsregnskapet mer detaljerte enn i nasjonalregnskapet.
Likevel er det en direkte korrespondanse mellom kryssløpsregnskap og nasjonal-
regnskap på den måten at alle tall for realstørrelser i nasjonalregnskapet lett
kan regnes om til summer av tilsvarende størrelser etter definisjonene i kryss-
løpsregnskapet. Denne korrespondansen har vi ansett for å være av vesentlig
betydning for den nytten kryssløpsstudiene kan få i økonomisk analyse. For
det første gjør den det mulig å bruke krysslopsanalysen til å kaste lys over hvor-
dan struktursammenhengene setter sitt preg på den økonomiske utviklingen som
nasjonalregnskapet beskriver. For det andre gjør den det mulig å bygge på
nasjonalregnskapets tidsserier i utarbeiding av prognoser for privat konsum,
investering etc., samtidig som en kan bruke kryssløpsanalysen til å beregne
hva disse prognosene innebærer for produksjon og bruk av innsatsfaktorer. For
det tredje gjør korrespondansen det mulig å kontrollere om tallene i kryssløps-
regnskapet til enhver tid er i rimelig overensstemmelse med de løpende nasjonal-
regnskapsresultatene. Viser regnskapstallene at struktursammenhengene ikke
lenger kan være slik som forutsatt i de kryssløpstallene vi bruker, betyr det at

det er på tide å revidere kryssløpstallene, og i dette revisjonsarbeidet kan vi i
stor utstrekning bygge på nasjonalregnskapet.

En gjennomgåing av den statistiske oppbyggingen av krysslopsregnskapet
må ta utgangspunkt i nasjonalregnskapet slik det var i 1954.

b. Hovedtrekk av nasjonalregnskapssystemet.

Nasjonalregnskapet omfatter for hvert år i perioden 1949-1955 et fullstendig
regnskap over de løpende strømmer av varer og tjenester mellom 82 innen-
landske næringssektorer,') 4 konsumentsektorer og utlandet. Det skjelnes mellom

Fra 1956 er det 106 næringssektorer i nasjonalregnskapet.
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investeringer og andre strømmer. Strømmene av varer og tjenester fra utlandet

— importen — til de norske sektorene er også spesifisert etter utenlandsk opp-
rinnelsessektor, med en sektorinndeling som svarer til den som er anvendt for de
(82) innenlandske næringssektorene.

For en del strømmer er det ikke mulig å finne fram til både leverandør- og

mottakersektor på grunnlag av tilgjengelig statistikk. Det er stort sett mulig å

fastslå hvilke leveringer fra hver enkelt produksjonssektor og hvilke import-

varer som går til investering. Men det lar seg ikke gjøre å fastslå i detalj hvilke

sektorer som mottar investeringsvarene. Investeringsleveringene er derfor bare

spesifisert på 22 forskjellige grupper av mottakersektorer, slik at hver gruppe

til dels omfatter flere næringssektorer etter inndelingen i 82 sektorer. Én slik

gruppe er alle sektorene innen bergverksdrift, en annen er alle industrisektorene.
Investeringene i lager spesifiseres bare etter leverandørsektor.

Også blant de andre strømmene finnes det poster hvor en kjenner leverandør-
men ikke mottakersektor, og poster hvor en kjenner mottaker- men ikke leverandør-
sektor. (Summen av de første er lik summen av de siste.) Som mottakere, respek-

tive leverandører for slike strømmer er det dannet 4 «hjelpesektorer». Disse
hjelpesektorene er bare regnskapsmessige konstruksjoner og har ingen mot-
svarighet i virkeligheten.

Nærmere redegjørelse for det statistiske grunnlaget og prinsippene for be-
regning av det norske nasjonalregnskapet er gitt i de offisielle publikasjonene

om dette. 1) Her skal vi bare nevne noen hovedtrekk:

Det norske nasjonalregnskapet er bygd opp på grunnlag av primærstatistikk
fra de forskjellige felter av den økonomiske virksomheten, supplert med bereg-
ninger og anslag på punkter hvor det ikke finnes tilfredsstillende primærstatistikk.

Når det gjelder avgrensning og klass:fikasjon av de økonomiske enhetene
og begivenhetene, bygger nasjonalregnskapet på de samme definisjoner og
klassIfikasjonsprinsipper som er lagt til grunn i primærstatistikken. På produk-

sjonssiden er bedriften, dvs. den produksjon av ensartede produkter som foregår
for regning av samme eier på ett sted, den enhet som i de fleste tilfelle danner
utgangspunktet for telling og klasslisering.

Bedriftene er fordelt på de 82 næringssektorene. Hver enkelt sektor er defi-
nert slik at den stort sett svarer til en eller flere av de undergrupper av næringer
som er definert i «Standard for næringsgruppering i offentlig norsk statistikk»

(firesifret grupperingskode). 2) For visse deler av den økonomiske virksomheten,

Se Nasjonalregnskap 1930-1939 og 1946-1951, NOS, XI, 109, Oslo, 1952, Nasjonal-
regnskap 1938 og 1948-1953, NOS, XI, 185, Oslo, 1954 og Odd Aukrust : Nasjonal-
regnskap, teoretiske prinsipper, Samfunnsøkonomiske Studier nr. 4, Oslo 1955.

2 Utgitt av S t a tistisk S entr alb yrå i stensiltrykk, Oslo mars 1954. Denne
standarden er igjen bygd opp mest mulig i samsvar med Den internasjonale standard
for næringsgruppering (ISIC), som er utarbeidd av FN.



77

først og fremst varehandelen, har det vært nødvendig å innføre modifikasjoner
i bedriftsklassifiseringen slik at sektorinndelingen til dels bygger på funksjonelle
kriterier, altså arten av virksomhet.

Foruten kravet om at hver av nasjonalregnskapets sektorer skal svare til et
helt antall undergrupper i Standarden for næringsgruppering, er det også andre

prinsipper som er lagt til grunn for oppbygging av klassifikasjonen: For det

forste har en prøvd å slå sammen bare undergrupper som har et noenlunde

felles preg, f. eks. fiske, selfangst og småhvalfangst; alle slags møller; bakerier
og brødfabrikker osv. Undergrupper som i stor utstrekning produserer de samme

produktene er svært ofte slått sammen, f. eks. de enkelte undergruppene i jern-

og metallvare-, maskin- og transportmiddelindustrien.

Videre har omfanget og nøyaktighetsgraden i primærstatistikken spilt en
rolle. Svakhetene i statistikken over bygge- og anleggsvirksomheten har f. eks.
ført til at denne virksomheten behandles som én sektor i nasjonalregnskapet

til tross for at den spenner over svært forskjelligartede produksjonsfelter (maling

av hus — anlegg av flyplasser).
Endelig er det også til en viss grad tatt hensyn til sektorenes størrelse, idet

en har forsøkt å ikke få sektorer med alt for stor eller alt for liten produksjon.

At dette hensynet i stor utstrekning har fått vike for andre, framgår av at sek-

torenes produksjon i 1954 varierte fra 9 mill. kroner i den minste til 5 800 mill.
kroner i den største.

I de publiserte nasjonalregnskapene blir gjerne en del av produksjonssek-

torene slått sammen, slik at tallet der blir 49.

På samme måte som i primærstatistikken er det stort sett virksomheten

i den enkelte bedrift som er utgangspunktet for registrering i nasjonalregnskapet.

Alle bedriftenes transaksjoner med andre blir tatt med og til dels også bedrif-

tenes forbruk av egne produkter.

I nasjonalregnskapet behandles alle varer, også de som passerer omsetnings-

leddene, som om de blir levert direkte fra produsent til den som bruker dem.
En tar altså ikke h(nsyn til at varene i virkeligheten kan ha gått via ett eller

flere omsetningsledd før de når fram til brukerne. Men den verdistigningen som

omsetningsleddene tilfører varene ved å formidle dem fra produsent til bruker,

kommer med i verdien av leveringene. De blir nemlig registrert i regnskapet

til det de koster kjøperne «(kjøperpriser»). Omsetningsleddenes tjenester i for-
midlingen av norske varer betraktes som leveringer av tjenester til vareprodu-

sentene. Ved spesielle posteringer i regnskapet blir også importvarene tillagt

verdien av omsetningsleddenes tjenester før de fordeles på innenlandske mot-
takere.

Det er statistisk vanskelig å dele opp du). totale verdistigning som omset-

ningsleddene tilfører en vare på handelsavanse og de forskjellige former for
transportkostnader. Av den grunn har en valgt å føre regnskapet som om all
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verdistigning på varene, fra de forlater produsentens bedrift, eller for import-
varenes vedkommende fra de er ført inn i landet, til de rekker fram til brukeren,
er tjenester levert fra sektoren varehandel. Disse tjenestene omfatter også,
transporttjenester. Som følge av dette må varehandelssektoren stå som mDt-
taker av transportjenestene fra transportsektorene. På den måten blir ikke
sektoren varehandel en ren næringssektor, den blir også en slags fordelings-
sentral for transporttjenester. Dette er det viktig å være klar over når en bruker
nasjonalregnskapstallene, f. eks. i kryssløpsanalysen. Det er også verdt å merke
at omsetningsskattene i det vesentlige inngår i leveringene fra varehandels-
sektoren.

C. Sammenhengen mellom nasjonalregnskap og krysslopsregnskap.

På grunnlag av nasjonalregnskapet kan en uten videre stille opp en kryss-
løpstabell i kjøperpriser for de 82 næringssektorene for hvert år det foreligger
fullstendig regnskap for. Men mens nasjonalregnskapet tar sikte på en mest
mulig oversiktlig og lett forståelig tallmessig framstilling av den økonomiske
virksomheten, er det for kryssløpsanalysens formål ønskelig å få tallene i en
slik form at de strukturbestemte trekk i produksjonsprosessene trer fram klarest
mulig. For å oppnå dette er det nødvendig å foreta en del omgrupperinger
nasjonalregnskapstallene.

Den viktigste forskjellen mellom nasjonalregnskap og kryssløpsregnskap er
at kryssløpstallene fra og med 1950 blir regnet i produsentpriser, mens nasjonal-
regnskapet som nevnt gir tall i kjøperpriser. Når vi regner i produsentpriser,
innebærer det også at handels- og transportmarginene betraktes som tilført
varene først etterat de er levert fra produsent til bruker. På den måten blir
marginene å oppfatte som tjenesteleveringer fra varehandelssektoren til bruker-
sektorene, og ikke, som i nasjonalregnskapet, til produsentsektorene.

I kryssløpsregnskapene er importen regnet til innførselspris (cif.) pluss toll,
idet vi har ment at det er dette verdibegrepet som nærmest svarer til produsent-
pris for innenlandske produkter. Tollbeløpet kommer da med i varenes import-
verdi. I nasjonalregnskapet regnes tollbeløpet som en del av distribusjons-
marginene for importvarer, og følgelig er det der med i produksjon og netto-
produkt i varehandelen. I en del tabeller har vi oppgitt tollbeløpene særskilt.

Bygge- og anleggsarbeider og andre investeringsarbeider utført av arbeidere
som er fast knyttet til bedriftene i en næringssektor, blir i nasjonalregnskapet
regnet med i vedkommende sektors produksjon. I kryssløpsanalysen blir i de
fleste sektorer denne virksomheten holdt utenfor sektorproduksjonen, fordi vi
regner med at den har en helt annen struktur enn den regulære produksjonen.
I stedet blir bygge- og anleggsvirksomheten i alle næringssektorer regnet med.
som virksomhet i de egentlige bygge- og anleggssektorene, og investeringsarbei-
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den.e ellers blir regnet som virksomhet i en egen hjelpesektor, hvor innsatsen
er den arbeidskraft som har vært brukt til slikt arbeid, og hvor produktet leveres
til investering.

I kryssløpsregnskapene slår vi også alle investeringene (utenom lager) sam-
men uten spesifikasjon av mottakersektorer.

Med de nevnte forandringene er nasjonalregnskapstallene for 1954 det direkte
grunnlag for tallene i 65 av de 129 produksjonssektorene (inkl. «hjelpe-sektorer»)

i del II og for alle tallene i tabell VIII og tabell IX i tabellavsnittet i denne
publikasjonen.

Bortsett fra den spesielle hjelpesektoren for investeringsarbeider, svarer hver
av disse sektorene, med de modifikasjoner som er nevnt foran, nøyaktig til en
nasjonalregnskapssektor (i definisjon og avgrensning). De 65 sektorene har en
samlet produksjon på 26 919 mill. kroner av en total produksjon på 43 920 mill.

kroner, dvs. 61 prosent. Av produksjonen i de egentlige vareproduserende sek-
torer dekker de imidlertid bare 35 prosent. Også tallene for de direkte slutt-
leveringer fra alle kryssløpssektorer i 1954 bygger direkte på nasjonalregnskaps-
tall.

d. Spesialundersokte sektorer.

Også for de øvrige 64 sektorer som er beskrevet i del II, danner de modifi-
serte nasjonalregnskapstallen.e rammen og er utgangspunktet for beregningene
av forholdstall. Men det er i tillegg gjort omfattende undersøkelser og bereg-
ninger på grunnlag av annet materiale. Vi kan ikke her beskrive disse under-
søkelsene i detalj, men vi skal prøve å gi et inntrykk av de kildene og de fram-
gangsmåtene vi har brukt for å komme fram til sektorinndeling, prosessinndeling
og anslag for forholdstall. Noe mer detaljerte redegjørelser finnes i del II hvor
de enkelte sektorene er behandlet. Tall for de to sektorene Planteproduksjon og
Husdyrproduksjon er beregnet ved en enkel oppsplitting av nasjonalregnskaps-
tall for 1954 for sektoren Jordbruk. De øvrige 62 sektorene svarer til 21 nasjonal-
regnskapssektorer og er stort sett avstemt mot dem. Regnskapstall for de 62
sektorene kan for et bestemt år uten store vanskeligheter regnes om til tall
for de 21 nasjonalregnskapssektorene. Av de 62 kryssløpssektorene er det 55
industrisektorer, 1 er ekstraktiv virksomhet (Mineralbrott), og 6 er bygge- og
anleggssektorer.

Studiene av de 56 forste sektorene, vi kaller dem for enkelhets skyld industri-
sektorer, bygger på Statistisk Sentralbyrås produksjonsstatistikk for bergverk
og industri. Studiene av de 6 bygge- og anleggssektorene bygger på oppgaver
fra en rekke forskjellige kilder.

Produksjonsstatistikken for industrien gir hvert år for hver enkelt industri-
bedrift over en viss størrelse oppgaver over mengde og verdi av alle produkter
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som er framstilt, og videre oppgaver over alle råstoffer, hjelpestoffer og arbeids-

timer som er gått med i produksjonen. Ved å stille sammen oppgavene for be-
drifter som har noenlunde ensartet produksjon, kan vi finne gjennomsnittstall

i de enkelte grupper for forholdet mellom produksjon og forbruk av hver enkelt

innsatsfaktor. I stor utstrekning er forholdstallene (kryssløpskoeffisientene) for
de 56 industrisektorene bygd på slike gjennomsnittstall, beregnet gjennom

perioder på fra 2 til 5 år. Grupperingen av industribedriftene (i grupper med ens-
artet produksjon) reiser imidlertid problemer: For det første blir det så mange
grupper, dersom en setter noenlunde strenge krav til ensartethet, at det blir

upraktisk å operere med like mange sektorer. For det annet er det svært mange
bedrifter som har en temmelig sammensatt produksjon, og dette skaper problemer

hvis vi setter strenge krav til ensartethet når vi skal gruppere sammen bare
ensartede bedrifter. Det første problemet har ført til at vi til tross for at vi har
beregnet forholdstall for alle de mest mulig ensartede produksjonsprosessene

vi kunne komme fram til på grunnlag av statistikken, har slått flere prosesser

sammen i hver sektor. Forholdstallene for den enkelte sektor er rene veide gjen-

nomsnitt av forholdstallene for de prosessene den omfatter. 1)

For bedrifter med sammensatt produksjon har vi prøvd å splitte produk-

sjonen opp i ensartede prosesser og å beregne tall for de enkelte delprosesser.

Disse delprosessene har så vært utgangspunktet for grupperingen på prosesser

og sektorer. En oppsplitting kan foretas på flere forskjellige måter. Her skal vi

bare skissere de viktigste:

1. En kan bygge på korrelasjonsberegninger på data for flere bedrifter i ett

år eller for en eller flere bedrifter i flere år. Det kommer imidlertid flere for-
styrrende forhold inn i slike beregninger, og de er relativt arbeidskrevende.

De forsøkene vi har gjort på å komme fram denne veien, har stort sett vært

lite oppmuntrende.

2. Man kan først beregne forholdstall for bedrifter som bare har produksjon

innenfor en enkelt produksjonsprosess. Så kan man forutsette at forbruket av

innsatsfaktorer er det samme i forhold til produksjonen i de tilsvarende del-
prosesser innenfor de sammensatte bedriftene.

Denne framgangsmåten har vi svært ofte benyttet.

3. Ut fra kjennskap til produktene og framstillingsprosessene kan en for-
dele innsatsfaktorforbruket innenfor en bedrift mellom de forskjellige delproses-

sene. Også dette er en framgangsmåte som vi har gjort meget bruk av, til dels

kombinert med nr. 2 ovenfor og nr. 4 nedenfor. I dette arbeidet har vi hatt

stor nytte av å bruke tekniske håndbøker.

Forholdstallene for prosessene trenger vi for A, kunne justere materialet etter som det
blir behov for det. Jfr. kapitel 3, spesielt punkt 3 b. I alt 44 sektorer er delt i tilsammen
244 prosesser.
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4. Når vi ikke har vært i stand til å fordele alle innsatsfaktorene i en be-
drift på de produksjonsprosesser bedriften omfatter, har vi i mange tilfelle
benyttet denne framgangsmåten: For de innsatsfaktorene det ikke har vært
mulig å fordele, har vi brukt samme forholdstall (koeffisienter) i alle del-
prosessene, nemlig gjennomsnittet for bedriften under ett. Disse forholdstallene
blir altså de samme som de vi ville brukt om bedriften ikke var blitt splittet
i prosesser. For de øvrige innsatsfaktorene har vi da kunnet foreta fordel-
ingen på prosesser i overensstemmelse med de opplysningene som har foreligget.
Særlig arbeidskraftforbruket har det ofte vært vanskelig å fordele på pro-
sesser.

Som nevnt, har vi for de fleste prosesser beregnet tall for flere år. Den første
betingelsen for at dette skulle være mulig, var at vi kunne få noenlunde ens-
artet gruppering av bedriftene i de årene vi tok med. I noen tilfelle var ikke
denne betingelsen til stede, og beregningene ble foretatt for bare ett år.

For å kunne sammenlikne tallene for produksjon og bruk av innsatsfaktorer
i forskjellige år var det nødvendig å få disse tallene uttrykt i sammenliknbare
enheter. Det vil si at vi måtte eliminere de utslagene i verditallene som bare
skyldtes pr:ssvingninger, og regne alle tall i de priser som gjaldt i ett av årene.
Disse omregningene er stort sett basert på de enhetsprisene en kommer fram til
ved å dividere produksjonsstatistikkens verditall med de tilsvarende mengde-
tall. I noen tilfelle er det ikke grunnlag for å beregne slike enhetspriser. For
en del produkter og innsatsfaktorer foreligger ikke mengdetall, for andre har
produksjonsstatistikken skiftet mengdeenhet uten at ekvivalenstallet mellom
den nye og den gamle mengdeenheten er kjent (stykk-kg). Det er også vare-
poster som er så inhomogene at mengdetallene ikke kan tas som uttrykk for
volumutviklingen. I slike tilfelle har det vært nødvendig å gripe til annet pris-
materiale for omregningen. Vi har delvis forutsatt at prisbevegelsen for varer
som vi mangler enhetspriser for har vært den samme som for visse andre varer,
delvis har vi brukt de løpende verdiene uten omregning. Det siste har vi bare
gjort når det har dreid seg om små tall, og når vi har ment å kunne gå ut fra
at prisendringene var små.

De forholdstallene for bruk av innsatsfaktorer i de enkelte prosesser og sek-
torer som er tatt inn i del II av denne publikasjonen er i de fleste tilfelle gjen-
nomsnitt over de årene (etter 1948) som beregningene dekker. I noen tilfelle
har tallene for enkelte år vært sterkt påvirket av mangler i statistikken, og
slike tall er i størst mulig utstrekning holdt utenfor beregningene. Når forholds-
tallene har vist tendenser til systematiske endringer over tiden, er bare de nyeste
tallene brukt.

De fleste tallene er opprinnelig beregnet i 1950- og til dels i 1949-priser.
De er senere regnet om til 1954-priser.

-Krysslopsanalyse.
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Produksjonsstatistikken gir tall for produksjonen vurdert til produsentpris

og for forbruket av innsatsvarer vurdert til kjøperpris. For å få også forbruket
vurdert til produsentpris er tallene korrigert ved hjelp av de avanseberegningene

som er utført for nasjonalregnskapet. Nasjonalregnskapsberegningene har også
gitt grunnlag for å anslå koeffisienter for bruken av innsatsfaktorer som ikke
er tatt med i industristatistikken.

Forbruksoppgavene i industristatistikken gir ikke opplysninger om hvor stor

del av forbruket som gjelder norske varer og hvor stor del som er import. De

forholdstallene mellom produksjon og bruk av innsatsfaktorer som er beregnet

på grunnlag av produksjonsstatistikken, er delt på forbruk av norske varer og

import i overensstemmelse med tilgangsoppgavene i nasjonalregnskapet for 1954.

Det er også kontrollert at det ikke er vesentlige uoverensstemmelser mellom

de forholdstallene som er funnet ved spesialundersøkelsene, og de som følger

av en direkte sammenstilling av nasjonalregnskapstall.

Grunnlaget for beregning av forholdstall mellom produksjon og bruk av

innsatsfaktorer i bygge- og anleggssektorene er først og fremst nasjonalregn-

skapsberegningene for 1950. De gir tall bare for den samlede tilgang til bygge-

og anleggssektorene av de enkelte innsatsfaktorer, og grunnlaget for beregning

av disse tallene er noe usikkert. Tilgangstallene er fordelt på de enkelte bygge-

og anleggssektorer i kryssløpsregnskapet. For sektoren Bygging av boliger er

utgangspunktet for fordelingen tall som «byggekostnadskomitéen» 1) samlet inn.

Beregningene er utført særskilt for trehus og andre bygg, og tallene er deretter

veid sammen. Forholdstall for Bygging av forretningsbygg og offentlige bygg

er beregnet ved å foreta mindre modifikasjoner i tallene for de enkelte typer

av boligbygg. Disse modifikasjonene bygger bl. a. på regnskapsmateriale som

er skaffet til veie for en del offentlige bygg. Forholdstall for Jordbruksbygninger

er beregnet på grunnlag av tall for én enkelt driftsbygning 2) og anslag for øvrige

byggearbeider. Tallene for disse tre sektorene er så avstemt mot regnskaps-

tall fra nasjonalbudsjettets innvilgningsregnskap for 1950 3) og mot de totale

tilgangstallene.

Etterat nasjonalregnskapets tilgangstall for 1950 er redusert for forbruket

i de tre nevnte sektorene, er resttilgangene fordelt på de tre sektorene, Bygging

av industribygninger, Reparasjon og vedlikehold av boliger, forretningsbygg og

offentlige bygg og Annen bygge- og anleggsvirksomhet. Også for denne for-

delingen har innvilgningsregnskapene vært den vesentligste kilden. Men også

innsatsfaktorenes art har i mange tilfelle gitt utgangspunkt for fordelingen.

Komitéen for analyse av byggekostnader 1950. Innstilling.
Oslo 1953.

2 Tall fra Institutt for Driftslære og Landbruksøkonomi,
Norges Landbrukshøgskole. (Grunnlag for en foreløpig byggekostnadsindeks.)

3 Handelsdepartementet : St.meld. nr. 1 (1951) Nasjonalbudsjett 1951.
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De avstemte koeffisientene er siden regnet om til 1954-priser og avstemt
mot nasjonalregnskapet for 1954.

Grunnlaget for disse beregningene er svakt. Men de kan bare bedres når vi
får en bedre utbygd statistikk over bygge- og anleggsvirksomheten.

Tabell I i tabellavsnittet gir en fullstendig liste over sektorene i kryssløps-
undersøkelsen med produksjonstall for 1954 for hver sektor. Tabell II gir en
oversikt over sektorenes inndeling i prosesser.

I sektorbeskrivelsene (del II) er det gjort nærmere rede for det materiale
som er brukt ved beregningene for hver enkelt sektor.

Appendiks 1. Krysslopsberegninger.

I første avsnitt (avsnitt A) av dette appendikset skal vi gjøre rede for hvordan
det er mulig å bruke de detaljerte tabellene i del II og i tabellavsnittet til relativt
lettvint å beregne virkningene av spesielle sluttleveringsendringer.

I avsnitt B skal vi gi en systematisk redegjørelse for beregningsprinsippene
i kryssløpsanalysen.

A. Bruk av de detaljerte tabellene.

Hvis vi er interessert i å beregne virkningene av endringer i sluttleveringene,
som er slik at vi kan forutsette proporsjonalitet mellom endringene i alle de
postene som faller innenfor hver av sluttleveringskategoriene i tabellene III
og IV, kan vi som forklart i kapitel 2 bruke tabell VI. La oss f. eks. forutsette
at vi er interessert i virkningene av en proporsjonal øking av alle postene i det
private konsum av matvarer med tilsammen 100 mill. kroner og av beklednings-
varer med tilsammen 50 mill. kroner. Disse virkningene finner vi ved hjelp av
tabell VI ved å bruke tallene i kolonnen «Privat konsum av matvarer
i alt» og tallene i kolonnen «Privat konsum av bekledningsartikler, toyer,
garn, søm m. v.». Vi finner da eksempelvis at produksjonen av planteprodukter
må økes med 0,208 x 100 mill. kroner som følge av økingen i matvarekonsumet
og med 0,005 x 50 mill. kroner som følge av økingen i konsumet av bekled-
ningsvarer, altså med i alt 21,1 mill. kroner. De totale lønnsutbetalinger må,
øke med (0,185 x 100 d- 0,236 x 50) mill. kroner, dvs. 30,3 mill. kroner osv.

For svært mange formål får en tilstrekkelig nøyaktige svar ved å bygge på
forutsetningen om proporsjonale sluttleveringsendringer innenfor kategoriene i
tabellene III og IV, slik at en kan bruke tallene i tabell VI. Men det hender
at en er interessert i virkningene av en endring i sluttleveringene fra en enkelt
kryssløpssektor eller en enkelt prosess innenfor en sektor. De viktigste av disse
virkningene kan en finne uten alt for meget regnearbeid ved å følge produk-
sjonsstrømmene bakover skritt for skritt, slik det er antydet i kapitel 2. Vi skal
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vise dette ved et eksempel hvor vi gjennomfører beregningene mer i detalj enn
i kapitel 2.

Sett at vi vil undersøke virkningene på produksjon og bruk av primer-
faktorer av å øke eksporten av sulfittcellulose med 50 mill. kroner. Vi slår opp
i del II på tabell C i sektorbeskrivelsen for sektor 2722, Cellulosefabrikker. An-
vender vi forholdstallene (kryssløpskoeffisientene) for prosessen Sulfittcellulose,
finner vi at til en produksjonsøking på 50,0 mill. kroner trengs det i denne
prosessen:

Varer og tjenester for:
Fra	 Mill. kr.

Norsk produksjon i alt 	  24,7

Av dette fra:
0052 Uspesifisert kontorrekvisita 	  0,3
0057 Uspesifiserte tjenester 	  0,3
0200 Skogbruk 	  19,4
1200 Malmgruver 	  0,7
1500 Mineralbrott 	  0,3
2310 Tekstilindustri 	  0,1
3112 Kunstgjødselfabrikker 	  0,1
3193 Kjemisk grunnindustri 	  0,6
3306 Kalkverk 	  0,1
3440 Råmetallverk 	  0,5
5110 Elektrisitetsforsyning 	  0,5
6400 Varehandel 	  1,8

Import i alt 	  8,6

Av dette fra:
0200 Skogbruk 	  5,8
1100 Kullgruver 	  0,3
2310 Tekstilindustri 	  0,2
3193 Kjemisk grunnindustri 	  0,3
3198 Mineraloljeindustri 	  1,4
3510 Trådtrekkerier 	  0,1
6400 Varehandel 	  0,5

Øvrige primærinnsatser 	  16,7

Av dette:
9600 Kapitalslit 	  2,4
9700 Lønn 	  4,9
9800 Eierinntekt 	  9,4
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Etter som den viktigste leveringen viser seg å være 19,4 mill. kroner fra.
Skogbruk, slår vi opp på sektor 0200 Skogbruk og finner når vi bruker koeffisi-
entene i tabell C at til en produksjon på 19,4 mill. kroner trenger Skogbruket:

Varer og tjenester for:
Fra	 Mill. kr.

Norsk produksjon i alt 	  2,2
Av dette fra:

0052 Uspesifisert kontorrekvisita 	  0,1
0057 Uspesifiserte tjenester 	  0,1
0058 Uspesifisert transport 	  0,1
0102 Husdyrproduksjon 	  0,8
3513 Våpenframstilling 	  0,0
7410 Jernbanedrift 	  0,5
7450 Biltranspert    0,6

Import i alt 	  0,1
Av dette fra:

3198 Mineraloljeindustri 	  0,1

Øvrige primærinnsatser 	  17,1
Av dette:

9600 Kapitalslit 	  0,4
9700 Lønn 	  7,4
9800 Eierinntekt 	  9,4
9900 Indirekte skatt 	  0,0
9950 Subsidier 	  0,1

Ser vi på samme måte på behovet for innsatsfaktorer til å produsere leveringen
på 1,8 mill. kroner, fra sektor 6400 Varehandel til Cellulosefabrikkene, får vi
disse postene:

Varer og tjenester for:
Fra	 Mill. kr.

Norsk produksjon i alt 	  0,4
Av dette fra:

7100 Sjøfart 	  0,1
7410 Jernbanedrift 	  0,1
7450 Biltransport 	  0,2

Øvrige primærinnsatser 	  1,4
Av dette:

9700 Lønn 	  0,4
9800 Eierinntekt 	  0,5
9900 Indirekte skatt 	  0,5.
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Med dette har vi fulgt virkningene tilbake til import og øvrige primærinn-
satser for 43,9 mill. kroner, nemlig import for 8,6 mill. kroner i Cellulosefabrik-
kene og 0,1 mill. kroner i Skogbruket og øvrige primærinnsatser for 16,7 mill.
kroner i Cellulosefabrikkene, 17,1 mill. kroner i Skogbruket og 1,4 mill. kroner
i Varehandelen. Tilsammen blir det 8,7 mill. kroner på import, 2,8 mill. kroner
på kapitalslit, 12,7 mill. kroner på lønn, 19,3 mill. kroner på eierinntekt, 0,5
mill. kroner på indirekte skatt og -0,1 mill. kroner på subsidier.

Etter som vi trekker flere sektorer inn i analysen får vi sporet en større og
større del av de 50 millionene tilbake til primærinnsatser, og samtidig får vi
med flere av kryssvirkningene på produksjonen i de innenlandske sektorene.
Tar vi f. eks. med leveringene fra Husdyrproduksjon på 0,8 mill. kroner til
Skogbruket, får vi med leveringer på 0,3 mill. kroner fra sektor 0101 Plante-
produksjon, 0,1 mill. kroner i kapitalslit og 0,3 mill. kroner i eierinntekt (0,1
mill. kroner fordeler seg over de andre postene og kommer ikke med når vi bare
regner med en desimal). Tar vi også med leveringene fra sektor 7450 Biltransport
på 0,6 mill. kroner til Skogbruk og 0,2 mill. kroner til Varehandel, i alt 0,8 mill.

kroner, får vi 0,1 mill. kroner fra Varehandel, import for 0,1 mill. kroner, kapital-
slit for 0,2 mill. kroner, lønn for 0,2 mill. kroner og eierinntekt for 0,2 mill.

kroner.
Dermed er vi kommet opp i 45 mill. kroner i primærinnsatser. Tar vi med

enda fem sektorer til, kommer vi opp i 47,4 mill. kroner, og særlig større presisjon
enn dette er det i alminnelighet ikke grunn til å regne med. Av dette beløpet
er 9,2 mill. kroner import, 3,5 mill. kroner kapitalslit, 13,7 mill. kroner lønn,
20,6 mill. kroner eierinntekt (netto), 0,5 mill. kroner indirekte skatt og -0,1
mill. kroner subsidier.

B. Beregningsprinsippene.

Løsningen av beregningsproblemene i kryssløpsanalysen kan forklares på
tre nivåer av kjennskap til matematikk. På det enkleste plan kan det hele løses
ved vanlig prosentregning. For dem som er vant til å regne med lineære (første
grads) likninger, vil en framstilling i likningsform kanskje gi best innsikt i proble-
menes natur ; mens en løsning i matriks-form er mest instruktiv for dem som
er bevandret i denne mer spesielle regnearten. Vi skal prove å vise hovedtrekkene
av en svært anvendelig løsningsmetode etter alle de tre alternativene. Selve
regneoperasjonene blir de samme uansett hvilken måte en forklarer dem på.
Det dreier seg utelukkende om multiplikasjon og addisjon.
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a. Prosentregningsmetoden.

På samme måte som vi fant prosenttallene fra tabell 2 og stilte dem sammen i

tabell 7 i kapitel 2, kan vi finne prosenttallene (kryssløpskoeffisientene) for de 7

produksjonssektorene i tabell 3 (i kapitel 1). Vi har gjort dette i tabell 14 neden-

for, hvor vi har sløyfet navnet på sektorene, og bare betegnet dem med nummer.

Tabell 14. Forbruk av innsatsfaktorer i prosent

av produksjonsverdien, kryssløpskoeffisienter.

7 sektorer. Norge 1954.

Til sektor nr.

1 2 3 4 5 6 7

Fra sektor nr.

1  	 • •	 0,1	 36,8	 16,4	 0,4	 0,1
2  	 0,4	 2,6	 1,8	 19,6	 0,3	 0,4
3  	 8,7	 1,2	 1,0	 2,8	 0,1	 1,0
4  	 0,2	 2,3	 4,1	 • •	 14,6	 0,8	 3,4
5  	 0,1
6  	 3,1	 5,2	 4,4	 4,2	 7,6	 3,4
7  	 2,3	 4,5	 3,5	 4,3	 0,7	 5,4	 • •
Mellomprodukter i alt 	 14,7	 13,4	 51,4	 27,7	 45,7	 6,7	 8,2

Import  	 4,3	 28,1	 17,6	 19,9	 11,6	 16,6	 4,5
Lønn  	 14,1	 31,0	 13,2	 26,2	 31,4	 24,5	 46,4
Tjenester av arbeidskraft og
kapital for øvrig  	 66,9	 27,5	 17,8	 26,2	 11,3	 52,2	 38,9
I alt  	 100,0	 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1 ) 98,0

i Forskjellen fra 100,0 skyldes korreksjonsposten. Se tabell 3.

På samme måte som vi i kapitel 2 gjorde for tabell 2 og tabell 7, kan vi nå
prøve å regne ut hvilke leveringer mellom sektorene som ifølge tabell 14 følger
av sluttleveringene i 1954.

For sluttleveringene i 1954 har vi fra tabell 3
fra sektor 1: 1 293 mill. kr.
» »	 2: 3 264 »	 »

» »	 3: 4 126 »	 »

» »	 4: 3 233 »	 »

» »	 5: 4 411 »	 »

» »	 6: 8 560 »	 »

fra sektor 7: 5 160 »	 »

I alt 	 30 047 mill. kr.
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Vi stiller først sporsmålet: Hvilke leveringer fra sektor 1 trenger de for-
skjellige sektorene for å produsere bare disse produktmengdene? Svaret fnn.er
vi ved å se på første linje i tabell 14. Sektor 1 selv trenger ingen leveringer fra
sektor 1. Sektor 2 trenger 0,1 prosent av den mengden som den skal produsere,
altså 0,1 prosent av 3 264 mill. kroner, sektor 3 trenger på samme måte 36,8
prosent av 4 126 mill. kroner, sektor 4 trenger 16,4 prosent av 3 233 mill. kroner,
sektor 5 trenger 0,4 prosent av 4 411 mill. kroner, sektor 6 trenger 0,1 prosent
av 8 560 mill. kroner og sektor 7 trenger ingenting. Regnestykket blir:

1 293 mill. kr. x 0,000 ----	 0,0 mill. kr.
3 264 »	 » x 0,001 -----	 3,3 »	 »
4 126 »	 » x 0,368 ---- 1 518,4 »	 »
3 233 »	 » x 0,164 ------ 530,2 »	 »
4 411 »	 » x 0,004 =	 17,6 »	 »
8 560 »	 » x 0,001 =--	 8,6 »	 »
5 160 »	 » x 0,000 =	 0,0 »	 »

I alt mellomprodukter fra
sektor 1 som trengs til
produksjon av sluttlever-
ingene   2 078,1 mill. kr.

På nøyaktig samme måte får vi, ved å sette inn prosenttallene fra annen
linje i tabell 14, de leveringene fra sektor 2 som er nødvendige dersom alle sek-
torene for øvrig skal produsere bare sluttleveringene.

1 293 mill. kr. x 0,004 ----	 5,2 mill. kr.
3 264 »	 » x 0,000 =	 0,0 »	 »
4 126 »	 » x 0,026 = 107,3 »	 »
3 233 »	 » x 0,018 ----.	 58,2 »	 »
4 411 »	 » x 0,196 ----- 864,6 »	 »
8 560 »	 » x 0,003 ------	 25,7 »	 »
5 160 »	 » x 0,004 ---	 20,6 »	 »

I alt mellomprodukter fra
sektor 2 som trengs til
produksjon av sluttlever-
ingene   1 081,6 mill. kr.
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R egner vi ut for alle sektorene, får vi:

fra sektor 1: 2 078,1 mill. kr.
» »	 2: 1 081,6 »	 »
» »	 3: 367,7 »	 »
» »	 4: 1134,8 »	 »
» »	 5:	 3,3	 »	 »
» »	 6: 1 037,8 »	 »

fra sektor 7: 953,2 »	 »

I alt 	  6 656,5 mill. kr.

Dette er de mellomproduktene som går med bare til å produsere sluttlever-
ingene. Det trengs imidlertid mellomprodukter også til å produsere disse mellom-
produktene. Vi kan nå regne ut de mellomproduktleveringene som går med til
produksjon av den første «omgangen» av mellomprodukter, de som må produ-
seres ifølge beregningene ovenfor. Da får vi fra sektor 1:

2 078,1 mill. kr. x 0,000 -= 0 , 0 mill. kr.

	

1 081,6 »	 » x 0,001 = 1,1 »	 »

	

367,7 »	 » x 0,368 = 135 , 3 »	 »

	

1 134,8 »	 » x 0,164 ---= 186,1 »	 »

	

3,3 »	 » x 0,004 — 0,0 »	 »

	

1 037,8 »	 » x 0,001 = 1,0 »	 »
953,2	 »	 » x 0,000 .-----	0,0	 »	 »

I alt 	  323.5 mill. kr.

Regner vi på samme måte for de andre sektorene, får vi i alt
fra sektor 1: 323,5 mill. kr.
» »	 2:	 45,9 »	 »
» »	 3: 215,8 »	 »
» »	 4:	 85,3 »	 »
» »	 5:	 1,1	 »	 »
» »	 6:	 217,2 »	 »

fra sektor 7: 214,2 »	 »

I alt 	  1 103,0 mill. kr.

Dette er mellomprodukter som trengs for å produsere den første «omgangen»
av mellomprodukter vi beregnet. Men også til produksjonen av denne andre
«omgangen» trengs det mellomprodukter, «tredje omgang», som vi kan beregne,
og til tredje omgang trengs det en «fjerde omgang» osv. Vi kan stille sammen
beregningene:



1. omg.
Mellom-
prod. til
prod. av

slutt-
lever-
inger

2. omg. 3. omg. 4. omg. 5. omg.
Mellom- Mellom- Mellom- Mellom-
prod. til prod. til prod. til prod. til
prod. av prod. av prod. av prod. av
1. omg. 2. omg. 3. omg. 4. omg.

6. omg.
Mellom-
prod. til
prod. av
5. omg.

Produk-
sjon i
1954
ifølge
tabell

3

Fra
sektorene

Slutt-
lever-
inger

I alt
etter

6. omg.
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Tabell 15. Beregning av de totale mellomprodukt-
leveringer so m er nødvendige når sluttleveringene

er som i 1954.  Mill. kr.

1 	 1 293,0 2 078,1	 323,5	 93,7	 15,0	 3,8	 0,6	 3 807,7	 3 810
2 	3264,0 1081,6	 45,9	 10,2	 1,8	 0,4	 0,1	 4404,0 4 397
3 	 4 126,0 367,7	 215,8 31,9	 8,8	 1,4	 0,4	 4 752,0 4 748
4 	 3 233,0 1 134,8	 85,3	 19,7	 3,1	 0,7	 0,1	 4 476,7	 4 482
5 	 4411,0	 3,3	 1,1	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 4415,4	 4 417
6 	 8 560,0 1 037,8	 217,2	 32,9	 6,8	 1,3	 0,3	 9 856,3	 9 853

5 160,0	 953,2	 214,2	 32,5	 6,4	 1,2	 0,3	 6 367,8	 6 370
I alt 	  30 047,0 6 656,5 1 103,0 220,9	 41,9	 8,8	 1,8 38 079,9 38 077

Bortsett fra avrundingsfeil') gir utregningen produksjonsnivået i hver enkelt
sektor i 1954 etter seks «omganger». Vi har altså greid å beregne de mellom-
produktleveringene som var nødvendige for å frambringe sluttleveringene fra
de enkelte sektorene i 1954. Skal vi beregne de mellomproduktleveringene som
andre sluttleveringer betinger, kan vi gå fram på nøyaktig tilsvarende måte.

I tabell 15 har vi på siste linje ført opp summene av mellomproduktlever-
inger i hver omgang. Disse summene kan vi også beregne direkte ved hjelp av
tabell 14, og derved kontrollere at vi har regnet riktig. Ser vi på «1. omgang»

tabell 15, har vi funnet leveringene fra sektor 2 ved bl. a. å ta 0,4 prosent av
1 293 mill. kroner, som er sluttleveringene fra sektor 1, leveringene fra sektor 3
inneholder på samme måte 8,7 prosent av sluttleveringene fra sektor 1, lever-
ingene fra sektor 4 inneholder 0,2 prosent, de fra sektor 6 3,1 prosent og de fra
sektor 7 2,3 prosent av sluttleveringene fra sektor 1. I summen av leveringene
fra alle sektorene i 1. omgang er det på den måten med (0,4 + 8,7 d- 0,2 +
3,1 + 2,3 -) 14,7 prosent av sluttleveringene fra sektor 1. Tilsvarende er det
med 13,4 prosent av sluttleveringene fra sektor 2, 51,4 prosent av de fra sektor 3
osv. Se tabell 14. Ut fra disse prosenttallene kan vi derfor regne ut summene
i tabell 15 på samme måte som vi beregnet de enkelte leveringene i hver om-
gang. For 1. omgang får vi: Til sluttleveringer fra

Feilene, som alle er under 0,2 prosent, skyldes at vi har regnet prosenttallene i tabell 14
med bare en desimal.
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sektor 1: 1 293 mill. kr. x 0,147 --- 190,1 mill. kr.

» 2: 3 264 »	 » x 0,134 = 437,4 » »

» 3: 4 126 »	 » x 0,514 = 2 120,8	 » »

» 4: 3 233 »	 » x 0,277 = 895,5	 » »

» 5: 4 411 »	 » x 0,457 = 2 015,8 » »

» 6: 8 560 »	 » x 0,067 = 573,5	 » »

	sektor 7: 5 160 »	 » x 0,082 = 423,1	 » »

I alt fra alle sektorer 	  6 656,2 mill. kr.

Sum ifølge tabell 15   6 656,5 mill. kr.

Tallene stemmer så bra at vi kan gå ut fra at forskjellen skyldes avrundings-
feil. På tilsvarende måte kan vi kontrollere de øvrige trinnene i beregningene
i tabell 15. (Merk at de enkelte produktene ovenfor representerer summen
av leveringer fra alle andre sektorer til den enkelte sektor for produk-
sjon av endelige leveringer fra denne sektoren.)

Når vi beregner de mellomproduktleveringer som trengs til en spesiell
sammensetning av sluttleveringene, slik som ovenfor, kaller vi det en spesi ell
løsning av kryssløpssystemet. Vi kan imidlertid gjøre unna det meste av
regnearbeidet en gang for alle, slik at vi etterpå finner svaret for den spesielle
sammensetning med meget mindre regnearbeid. Vi stiller da spørsmålet: Hva er
de samlede mellomproduktleveringer fra hver produksjonssektor pr. krone slutt-
levering fra en bestemt produksjonssektor? Har vi først funnet svaret på dette
spørsmålet for hver enkelt sektor, kan vi jo bare multiplisere opp med antall kroner
i sluttleveringer som den enkelte sektor skal yte i hvert spesielt tilfelle. I stedet
for å beregne mengden av mellomprodukter som trengs til å produsere en hel
kolonne av sluttleveringer, slik det er gjort i tabell 15, skal vi altså nå beregne
mengden av de mellomprodukter som trengs til å produsere sluttleveringer
bare fra en enkelt sektor)) Tabell 16 viser framgangsmåten når det gjelder sektor
nr. 1. Den eneste forskjellen fra tabell 15 er at det nå bare står ett tall i den
første kolonnen, mens det i tabell 15 sto sju. Framgangsmåten ved beregningene
blir nøyaktig den samme.

Resultatet viser at hvis sluttleveringene fra sektor 1 oker med 1 mill. kroner,
må produksjonen i denne sektoren øke med 1,0346 mill. kroner (se sumkolonnen).

Samtidig må produksjonen i sektor 2 øke med 0,0069 mill. kroner, i sektor 3
med 0,0905 mill. kroner osv. Øker sluttleveringene fra sektor 1 med 10 mill.
kroner, må produksjonen i sektoren øke med 10,346 mill. kroner. Produksjonen
i sektor 2 må øke med 0,069 mill. kroner osv.

Dette blir en systematisering av slike beregninger som vi har behandlet i avsnitt A
av dette appendikset.
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Tabell 16. Beregningen blir for sektor nr. 1

(jfr. tabell 15).

Fra sektor
	 Slutt-	 1.	 2.	 3.	 4.	 5.	 I alt

levering omgang omgang omgang omgang omgang

1 	
2 	
3 	
4 	
5 	
6 	
7 	

alt 	

	1,000	 0,0324	 0,0009	 0,0012	 0,0001	 1,0346
0,0040	 0,0025	 0,0003	 0,0001	 0,0069
0,0870	 0,0003	 0,0030	 0,0001	 0,0001	 0,0905
0,0020	 0,0047	 0,0003	 0,0002	 0,0072

0,0310	 0,0049	 0,0015	 0,0002	 0,0001	 0,0377
0,0230	 0,0050	 0,0013	 0,0002	 0,0001	 0,0296

	

1,000	 0,1470	 0,0498	 0,0073	 0,0020	 0,0001	 1,2065

Vi kan beregne de tilsvarende virkningstallene for de andre sektorene og
stille resultatene sammen i en tabell:

Tabell 17. Virkningstabell. 7 sektorer. Norge 1954.  
Mill. kr.

Sektornr.

Produksjon i sektorene i forspalten betinget av sluttlevering
på 1 mill. kr. i sektor:

1 2 3 4 5 6 7       

1 	
2 	
3 	
4 	
5 	
6 	
7 	
I alt 	

	1,0346	 0,0103	 0,3887	 0,1742	 0,0428	 0,0034	 0,0100

	

0,0069	 1,0014	 0,0296	 0,0198	 0,2004	 0,0035	 0,0051

	

0,0905	 0,0137	 1,0352	 0,0260	 0,0360	 0,0019	 0,0113

	

0,0072	 0,0260	 0,0462	 1,0041	 0,1540	 0,0100	 0,0351
0,0010	 1,0002

	

0,0377	 0,0559	 0,0628	 0,0515	 0,0968	 1,0027	 0,0367

	

0,0296	 0,0499	 0,0519	 0,0518	 0,0302	 0,0549	 1,0043
	1,2065	 1,1582	 1,6144	 1,3274	 1,5604	 1,0764	 1,1025
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Bruker vi denne tabellen til å regne ut de totale produksjonsvirkningene
av sluttleveringene i 1954, får vi: Virkning på sektor 1_ av sluttlevertiger fra

sektor 1: 1 293 mill. kr. x 1,0346 — 1 337,7 mill. kr.
» 2: 3 264 »	 » x 0,0103 —	 33,6 »	 »
» 3: 4 126 »	 » x 0,3887 — 1 603,8 »	 »
» 4: 3 233 »	 » x 0,1742 — 563,2 »	 »
» 5: 4 411 »	 » x 0,0428 — 188,8 »	 »
» 6: 8 560 »	 » x 0,0034 —	 29,1 »	 »

	rektor 7: 5 160 »	 » x 0,0100 —	 51,6 »	 »

I alt, produksjon i sektor 1 	  3 807,8 mill. kr.
Produksjon i sektor 1 ifølge tabell 3 3 810 mill. kr.')

På tilsvarende måte finner vi produksjonen i de andre sektorene. Mens vi
måtte regne 6 «omganger» da vi gikk ut fra tabell 14, greier vi oss med 1 når
vi først har beregnet tabell 17.

For hver «omgang» i tabell 15 og i tabell 16 blir summen av tallene mindre.
Stort sett blir også de enkelte tallene gradvis m!ndre, slik at vi får bare nuller
etter 5 eller 6 omganger. Hvordan kan vi være sikker på at vi alltid får en slik
utv kling, og ikke risikerer å måtte regne omgang etter omgang i det uendelige,
uten at tallene blir mindre?

Intuitivt forstår vi dette lett når vi tenker over at verdien av hver produkt-
enhet er summen av verdiene av de mellomprodukter, den importen og de
primære tjenestene av arbeidskraft og kapital som direkte er gått med til produk-
sjonen. Siden mellomproduktene bare er en del av dette, blir alltid verdien av
de mellomproduktene som er brukt, mindre enn verdien av de produktene de
har vært med å frambringe.

Ser vi på tabell 14 finner vi at summen av de mellomproduktene som går
direkte inn i produksjonen i sektor 1, er 14,7 prosent av produksjonsverdien,
og for de andre sektorene ligger prosenttallene mellom 6,7 og 51,4. Det betyr
at summen av en ny omgang i utregninger som de i tabell 15 og 16 må ligge .

et sted mellom 6,7 og 51,4 prosent av summen i foregående omgang. Dette
garanterer at vi for hver omgang får mindre tall og at tallene til slutt blir så
små at vi uten videre kan se bort fra dem.

Når det gjelder selve utregningene, ser vi at det dreier seg om helt standardi-
serte operasjoner: Multipliser med hverandre ledd for ledd de tilsvarende tallene
fra en linje i tabell 14 og en kolonne i tabeller av typen tabell 15 eller 16 og ta
summen. Dette er et forhold som gjør det lett å legge opp regneinstrukser for

Forskjellen skyldes avrunding.
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beregningsarbeidet, enten det skal utføres på vanlige bordmaskiner eller med
mer mekaniserte hjelpemidler. 1)

Vi ser også at for hver kolonne vi skal beregne i tabell 17', må vi utføre en
beregning som svarer til det vi kalte en spesiell løsning, jfr. tabell 15. Det vil
si at en «generell løsning» som tabell 17, krever så mange ganger mer regne-
arbeid enn en spesiell som det er sektorer i tabellen.

b. Likningsmetoden.

Betegner vi tallet på sektorer med n og nummererer sektorene fortløpende
fra 1 til n, kan vi betegne produktmengdene i de forskjellige sektorer X1, X2,
X3 osv. til X.

x ii lar vi betegne mengden av mellomprodukter levert fra sektor 1 til sektor 1
selv, x12 leveringene fra sektor 1 til sektor 2, osv., xni blir leveringene fra sektor n
til sektor 1, xn, leveringene fra sektor n til sektor 2 osv.

Sluttleveringene betegner vi y l, y, osv. til yn. I hver sektor blir produkt-
mengden lik summen av alle leveringer, dvs. :

= xii 	xi3	 . . . .	 xin yl

X2 x21 + x22 + x23 + • • • + x2n + Y2

(b.1)
	 X3 = X31 + X32 + X33 + . • . + x 3n + Y3

Xn = xn, Xn2 + Xn 3 + • • • • + xnn Yn

(Utelatte ledd og utelatte likninger er markert med prikker.)

Grunnforutsetningen i kryssløpsanalysen er at forholdstallet for bruk av den
enkelte innsatsfaktor i relasjon til produktmengden er konstant i hver enkelt
sektor. Vi betegner disse forholdstallene (kryssløpskoeffisientene) for sektor i:
all , a21, a31, • . • , a 1 ; for sektor 2: a12, a22, a321 • • • a112 osv., slik at vi får:

1 Bruker vi bordmaskiner, kan vi f. eks. «snu» tabell 14 slik at tallene som nå står på den
enkelte linjen kommer under hverandre i stedet for ved siden av hverandre. Så kan vi skrive
tallene fra den kolonnen vi skal bruke fra tabell 15 eller 16 under hverandre på en papirstrimmel
med samme linjeavstand som i den «snudde» tabell 14. Strimmelen kan så legges ved siden
av den tallrekken fra tabell 14 som for øyeblikket skal brukes. Tallene fra de to tallrekkene
multipliseres parvis, og produktene kumuleres i maskinens telleverk til alle er kommet med.
Summen slåes ut (pass på komma), og den løse strimmelen flyttes til neste tallrekke i tabell 14,
og operasjonen gjentas for den.



X11 „.„	 x12= 	 , a12   ,a13
A.2

X13

X 3
 I • • • • I

95

(b•2)

X21 „,	 X 22 	X23
a21 =	 , .22 =_-_ 	  , a23 — 	

X,	 X2	 X3

X31 	X32 ,,,, 33
	X

33 a31 =2 	 , .32 =_-__ , .	 -'=----	 „..
X1 	X2	 .n..3

I • • • •	 a211

I • • • • , a 311

X211

xn
X 311

Xn            

xn1 	xn2	 xn3	 X1111
a111 	 , a11 2 = 	 , an3 	„ , • • • • , ann 	X1 	X2	 A. 3	 21,1

Ifølge grunnforutsetningen er ail , a12, a13 , osv. konstanter. Vi kan omforme
uttrykkene i (b.2) til

xli — aiiXi, x12	 a12X2, x13 - a13)(3 , osv.

og sette inn i (b.1). Da får vi:

aiiXi a12X 2	a13X 3 1- • • • •	 ainXn +

X 2 a21X1 -F a22X 2 -F a23X 3 -F • • • • 1- a2nX11 + Y2

(13.3)
	

X3 =- a31X1 a32X 2	a33X3 -I- • • . • + a311Xn y3

Xn = aniXi -F an2X 2 -F a113X 3 . . . . annXn yn

Kjenner vi y-ene, er dette et lineært likningssystem med n likninger mellom

de n ukjente Xi , X2, X3, • • • , Xi), et system som i alminnelighet kan løses. En
boning for X1 , X2, X3, . Xn SOM vi finner ved å sette inn et spesielt sett av
tallverdier for y1 , y2, y3, .	 yn betegner vi en spesiell løsning. Ved en generell
løsning forstår vi en eksplisitt limning av likningssystemet med hensyn på X1,
X2, X3, 	Xn, altså en løsning som gir X1 , X2, X3, .	 Xn uttrykt som funk-
sjoner av yi , y2, y3,	 yn. En slik limning får formen

Xl — Anyi -F Al2372 A13Y3 + • • • • + A• inYn

X2 - A21y1 4- .A.22Y2 A23373 4- • • • • + A• 2nYn

(b.4)
	 X 3 - Amyl -f- A.32Y2 A33Y3 + • • • • + A• 3nYn

Xn = Aniyi A112Y2 An 3Y3 + • • • • + AnnYn
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hvor A11, Al2, A13, osv. betegner tall som kan beregnes når a„, an , an, osv. er
kjente.

Ved å sette inn et spesielt sett av tallverdier for yi, Y2, Y3, • • yn i (b.4)
og å regne ut de tilsvarende X1, X2, X39 • • • , X , får vi en spesiell løsning.

I (b.4) er A11, Al2, A13, osv. konstanter som i alminnelighet er slik at hver
enkelt av dem avhenger av alle a-ene i (b.3), men ikke av y-ene eller X-ene.

Har vi mer enn 6-7 sektorer, blir løsning etter de vanlige eliminasjonsmetodene
for tungvint. Hvis vi ikke tar med svært mange desimaler i utregningene, blir
slike løsninger dessuten for unøyaktige. Vi kan i stedet finne løsningen ved å
ta utgangspunkt i det vi vet om likningssystemet (b.3). Det er:

For det første: alle tallene, både variable og koeffisienter må være større enn
eller lik null. •

For det annet: alle X-ene må være større enn eller lik de tilsvarende y-er
(siden produksjonen i en sektor minst må være stor nok til å dekke sluttlever-
ingene). Det siste kan vi skrivel)

(b.5) X2 Y2, X3 Y3 , .	 Xn Yn

Av dette følger umiddelbart (idet vi multipliserer med samme positive tall
på begge sider av hvert av tegnene )

auXi	 allyi , anXi any,, anX i anyi , • • • • , aniXi	aniyi

a	 •V12X 2 - a 12., 2 , a22X2	 a22Y2, a32X2	 a32Y2, • • • • , an2X2	 an2Y2
(b.6)

ainXn ainyn , a211X11 a2nYn, a 311Xn a3nyn , . . . . , annXn > annyn

I likningene i (b.3) kan vi nå erstatte produktleddene på høyre side av lik-
hetstegnet med produktledd som ifølge (b.6) alle er mindre eller lik de som opp-
rinnelig sto der. Da må også summene bli mindre eller lik de opprinnelige sum-
mene X1, X2, X3, . . X i,. Da nye summ me betegner vi Xi', X, X.
Vi får altså

anYi	 ai2Y2 -F a13Y3 -I- • • • • -I- ainYn -F 371

= anYi a22Y2 a233T3 + • • • • 4- a211Yn -F Y2

(b.7)
	 any, a32Y2 a33Y3 + • • • • + a3nYn	 y3

X ;1 aniYi an2Y2 -F an3Y3 -I- • • -F annYn Yn

Tegnet	 betyr at leddet på venstre side er større enn eller lik det på høyre («større

eller lik«).
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På grunn av (b.6) vet vi nå at

> >

X2 >X >y2

(b.8) X 3 >	 y3

Xn > > Yn

(At også siste del av uttrykkene (b.8) må gjelde følger av at høyresidene
i (b.7) inneholder positive ledd i tillegg til de respektive yl, 372, 373, • • • Yn.)

Av (b.7) og (13.8) ser vi at	 ,	 ,X i alminnelighet ligger 	 nær-
mere X1 , X2, X3 , .	 , Xn enn yi , y2 , y3.	 ....,yn gjor.	 X, X ' . 	.4 kan
uten vidre beregnes ved b.7 . De er vår første tilnærmelse til Xi , X2 , X 3 , . . .,Xn.

Av 33.8, følger, på samme måte som ,b.6, følger av b.5 , at vi må ha:

aiiXi > aiiX; ailYi, a„X i > a	 > 21-a- v15 a31X1 > auX i' >

a31y1 y . • • . aniX i > aniX;	 aniYi

a12X2	 ai2X f2	 a12Y2 , a22X 2	 a22Xf2	 a22Y2, a32X 2 > a32X'2

(b.9)
a32y2 , • . • • , an2X 2 >an2X; > an2y2    

ainXn > ainXn' > ainYn, a2nXn a2nXnf a2nYn,

a3nY11 , • • • • , annXn > annX n' > annYn

a3nX 11 > a311Xn'

Ved (b.9) kan vi nå erstatte produktleddene på høyre side av likhetstegnene
i (b.3) med ledd som alle er m:ndre eller lik de som opprinnelig sto der, men
som samt:dig er større eller lik de tilsvarende leddene på høyres -Ame i (b.7).
Da må også summen av de nye uttrykkene bli mindre eller lik summene i (b.3)
og større eller lik summene i (b.7). Vi betegner de nye summene X`:, X:, X:,
..., X n" og får

/1
X1 all)ei a12X2' a13x3	 ainK

X2 -----= anxi 	a22X2 a23X;	 • • • • + a211Xn + Y2

(b.10)
	 ,11

3 = aux i 	a32X 2 a33X 3 -I- • • . • + a3nX -E- y3

Xriff 	an2X; a113X'3 	. .	 annXiif	Yn

7 -Krysslopsanalyse.
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På grunn av (b.8) og (b.9) vet vi nå at

>x'; > )(

X2 	>Y2
(b.11)
	

X3 > X; > > y 3

Xn Xn"	 Yn

	Når vi	 først har beregnet Xi', )q,	 X 	 (b.7), kan X; X;,

	

x 	videre beregnes av (b.10). De er vår annen tilnærmelse til
	Xi, x2 , )(3,	 xn. Ved å fortsette utledningen på tilsvarende måte med X",

X", osv. ser vi at vi må komme stadig nærmere X-ene. Som vi skal se kan vi
ved å holde på lenge nok komme så nær X-ene som vi vil.

For å forenkle utledningen innfører vi følgende betegnelser:

= 4 , X f;—X if =34% X''—X' = x''. .... osv.

X2f —y2 = x, X;— X2f =-- X2", X f 2" - X2" =-- 34" , . . . . OSV.

(b.12)
	 X; - y3 34, X; - X; = X;, X'3" X; X f3f' , . . . . OSV.

X:1 —yn = X l , Xn"—Xn' = xn", Xfn"—Xn" = x fn",	 osv.

Ved linjevis å trekke fra henholdsvis Yi, Y2/ Y3/ • • •	 på begge sider av
likhetstegnene i (b.7) får vi:

= anyi a12y2 a13y3 	.. • • -F alnYn

x2i a21Y1	 a22Y2	 a23Y3 + • • • • + a2nYil

(b.13)
	 x f3 = amyl 4-A32y2 	a33Y3 + • • • • "+" a311Y11

= amyl an2Y2 an3Y3 . . . . annYn

Trekker vi nå de enkelte likninger i (b.7) fra de tilsvarende likninger i (b.10),
får vi for xi"

xi = a11(X;-3r1) a12(X2'— y2) a13(X3i- 373) 4- • • • • + ain(Xnf
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og tilsvarende for x2 , xs ,	 xn. Setter vi inn

	

(X;	 = x , (X2' —y2) ------	 (X's —y3) =	 . . . 9 (Xn' —yn) xn'

får vi:

xi = auxi + a12x2 + a13x3 + . . . . + ai x»

X2 = aux1 a22x2 a23x3 + . . . . + a2nxn

(b.14) X3 --= anX i + a32x2 + a33x3 	• • • • + a311xn

Xn = aniXi + an2X2 + an3X3 + . . . + annXn

På helt tilsvarende måte kan vi fortsette og finne xm, x ", osv. Forskjellen
mellom framgangsmåten (b.7), (b.10) på den ene side og (b.13), (b.14) på den
annen, er at vi i den første stadig finner nye og bedre tilnærmelser til X, mens
vi i den siste finner forskjellen mellom en ny tilnærmelse og den foregående.
Siden denne forskjellen blir stadig mindre (se nedenfor), har metoden (b.13),
(b.14) den fordelen at vi får å regne med mindre tall. Vi finner ved denne metoden

X, = y, + x + x '1 + x; + . . . .'	 '

X2 == Y2 + X2 +x2 + X 2 + . . . .

'	 '"X 3 = y3 + + x '3 + X 3 +(b.15)

Xn = yn x„ -I- x: x'n"	 • .

Begge framgangsmåtene er basert på samme prinsipp. Poenget er at vi nærmer
oss de ukjente ved suksessive tilnærmelser (iterasjon), og hver ny tilnærmelse
kan beregnes på en enkel måte med utgangspunkt i den foregående. Ved å gå
igjennom tilstrekkelig mange tilnærmelser kan vi komme så nær de ukjente
som vi ønsker.

Summerer vi venstresidene og høyresidene av alle likningene i (b.13), får
vi når vi ordner sum.men av høyresidene etter y-ene:

+ 4 + X13 + . • • + X ',1) = (al, + a21 + a31 + • • • • + anDy„

4- (a12	 a22	 a32 4- • • • • 4- an2)372

(b.16)
	

(a13 a23	a33 + • • • • + an3)Y3

4- (ain 4- a2n	 a3n	 . • . • + ann)Yn
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Vi får analoge likheter ved å ta summene i (b.14) eller i de likningene vi
må bruke til beregning av x x" etc. Disse likhetene kan vi benytte oss av
for å kontrollere regningen, og dessuten til å bevise at de suksessive x', x", x"
osv. blir stadig mindre, slik at vi kan komme så nær X vi vil ved å ta med til-
strekkelig mange av dem i (b.15).

Kontrollen får vi fordi vi kan regne ut kolonnesummene av a-er (de a-ene
som står under hverandre i (b.2) eller (b.3)) (au a21 a31 + am) osv.
og bruke dem til å beregne venstresiden i (b.16) direkte. Samtidig kan vi finne
venstresiden i (b.16) ved å addere de venstresidene vi har beregnet i (b.13).
Hvis de to utregningsmåtene ikke gir samme resultat, har vi gjort en feil. Kon-
trollen for (b.14) og de følgende beregningene blir helt tilsvarende.

Beviset for at leddene blir mindre og mindre finner vi på denne måten. Vi har

(a1 	a21 + a31 -I- . . . . -I- ani) <1

(a12 -F a22 -1- a32 4- . . . . -I- a112) <1

(b.17) (a13 -I- a23 -F a33 + . . . . + an3) <1

(ain a274. + a3n 	. . . . + ann) <1

Disse ulikhetene gjelder fordi sektorenes forbruk av varer og tjenester fra
andre sektorer er m . ndre enn produktverdiene. Sektorene har jo også import og
bruker primærinnsatser av arbeidskraft og kapital. Av (b.17) følger at

+ a21	 a31 -F • • • -F	 <

(a12 a22	 a32 ± • • • • + an2 y2 < y2
(b.18)

(an. a211 a3n + • • • • + anri, Yn Yn

Multipliserer vi ut venstresidene i (b.18) og adderer hver for seg venstre-
sidene og høyresidene over alle ulikhetene, får vi (jfr. (b.16))

+	 + X3f + • • • • + 	 < Yi + Y2 + Y3 + • • • • + Yn

På samme måte blir:

+ x2 +x3 +....  + x, < xi + x2 + x 3 4- . . + x,

Xi +X2 +x3 +	 +X, < + X2 + X3 + . . . . + X,
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Når summen blir mindre og mindre på denne måten, så må også de enkelte
leddene etter hvert avta, fordi de alle er positive (jfr. foran). Dette gir oss sikker-
het for at tilnærmelsesmetoden fører fram.

Utviklingen (b.13) til (b.15) gir en spesiell løsning. Vi skal også se på hvordan
vi kan finne den generelle løsning av likningssystemet (b.3). Av (b.4) ser vi at
om vi setter y2 ------- y3 . . . = yn 0, slik at bare yl blir forskjellig fra null,
får vi

(b.19) X1 A11371, X2 — A21Y1, X 3 = Anyi , osv. til Xn Aniy,

Vi benytter oss av dette til å finne A11, A21 , A31, • • • • An1.
Når y2 = 0, y3 -- 0, y, = 0, .	 , yn ------ 0, får vi av (b.13)

anYi

anYi

(b.20) x3/ — anyi

aniy,

og av (b.14)

xi a11 2Y1 ananYi ananyi 	.... ainarnyi

(a11 2 a12a21 4- anan 	- •	 ainani-Yi

x2 = (anal1 a22a21 a23a31 	a2nani'yi

(b.21) X3 (anaii a32a21 a33a31 	.	 a3nan1y1
ff

xn 	(ani aii an2a21 	afl3a31 	....	 annani ,Nyi

Lar vi A, A1, A3fli ,	 , A
ff

ni betegne uttrykkene i parentesene foran y1 i
ff

(b.21), altså	 a112 a12a21 anan + • • • • + a inani , osv., får vi:

// I	 /I A

s 1	 4-. a i2A2i 4- an i-1. 31 4- • • .. 4- %ÅA) yi

/ff	 A tf	 A /I	 /I
X 2 =	 4- a222-1.21	a23.A31 -F • • . .	 a2n.Ani)

(b.22) X 3 =--	 + a321-1.21 4- a33An 4- . • . • + a311An1) 37 1
//t	 A II 	 A

X
I I 

'
	 ff	

A 
It	 //

	n =-*-- (a111A 11 + an2x)•21.	 all3A13 + • • • • + annAn1) 371
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/II
Uttrykkene i parentesene foran y, i (b.22) betegner vi henholdsvis A, A21,

/If
A	

All/

3i, . . . ,	 , altså " +	 A" -i-	 A" -I-aliAii	 an 21 • ai3 31 . . . . .	 ainAni, Osv.

Ved å fortsette utregningen finner vi så:

(b.23)

Xi Yi anYi + AÇy1 + -A- ';;Yi A-77YI -I- • • - •
X, (1 + an +	 + • • -) Yi
X, > (a2, +	 + A2"; + A2"; + • • • • ) Y1

X3 > (an +	 +	 AZ -I- • • •) Yi

Xn > (an1 + An'; + A 'n'; + A; + • • • • ) yi

Ifølge (b.19) gir dette:

	I// 	 /Ill

A11>1+ + +A11 + An
II/	 If

A21	 + A21 + A21 + 15.21 + • • • •
(b.24)

"An, a111 +	 + An1' A:7 + . . . .

Ved (b.20) — (b.24) har vi altså funnet koeffisientene foran Yi i (b.4) ved
en tilnærmelsesmetode helt tilsvarende den vi brukte for å finne X1, X2, X3,

Xn i (b.13) — (b.15). Kontroll og bevis for konvergens blir også helt til-
svarende. (jfr. (b.16) — (b.18)).

Al2, A22, A32 osv. til A112 finner vi på tilsvarende måte ved å sette alle y utenom
Y2 lik null, og på samme måte for de øvrige A-koeffisientene i (b.4).

Vi ser at utregningen av den generelle løsningen svarer til utregning av n
spesielle løsninger.

C. Matriksmetoden.

Betegner vi sektortallet med n, produksjonsnivået i sektor i med X1, slutt-
leveringene fra sektor i med Yi og leveringene fra sektor i til sektor j med xu,

har vi

(X1) vektoren av produksjonsnivåer (i = 1,2 , . . , n)

	

y ----- (yl) = vektoren av sluttleveringer	 (i 1,2 	 , n)

(i ----- 1,2 ,..
(xii) matriksen av mellomproduktleveringer

(j	 1,2 ,	 , n)
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Vi har da: 1)

(c.1)	 Xi =	 Yi (i = 1,2 ,.. .., n)

Grunnforutsetn.in.gen er

(c.2)

(i = 1,2 ,...., n)
- = konstant (j 1,2	 n)Xj

aij > 0 for alle i og alle j

a (au) = matriksen av <<kryssløpskoeffisienter»

Ved å sette inn i (c.1) får vi

X = aX y, dvs.
(c.3)

(I-a) X = y

(i -- 1,2 ,...., n)
(j	 1,2 ,.. .., n)

der I er enhetsmatriksen av orden n. Det er tilstrekkelig for at matriksen (I- a)
skal være ikke-singulær at kolonnesummene i matriksen a er mindre enn 1, og
denne betingelsen er alltid oppfylt når alle sektorene bruker primærfaktorer i
tillegg til mellomproduktene.

Siden (I-a) er ikke-singulær, kan (c.3) løses m.h.p. X. Løsningen er

(c.4) X = (I- a)ly

Algoritmen for en iterativ løsning finner vi ved å ta utgangspunkt i at

(I - a) (I - a)l --- I

Ved å multiplisere ut får vi

(I - a)l - a (I- a)l -= I

og dette gir

(I - a)-1 I -F a(I a) 1

Det siste uttrykket gir ved gjentatte innsettinger

(c.5) (I -	 - I -1- a + a2 a3 a4

Beviset for konvergens blir lettest, om vi betegner med air elementene i
matriksen ak (= a opphøyet i k-te potens).

(k) (k-'aij -=-	 e aiea(e11-1) =	 e a 1)‘
ei L i ale <	 a(eki -l) fordi 1 a1e <1

Alle summeringer under summetegn i dette avsnittet går fra 1 til n, og vi skriver derfor
n

bare	 j etc. i stedet for	 etc.
—1
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Dermed er det bevist at kolonnesummene av ak konvergerer, men da ma
også de enkelte leddene konvergere, fordi de alle er pos'tive eller null.

En spesiell løsning finner vi ved å sette inn (c.5) i (c.4).

X = (I — asrlY = Y aY a 2Y a337 a4Y . . .
Y + ay + a ay) d- a(a 2y)

Mens hvert ledd i rekken på høyre s'de i (c.5) er en matriks, som er resul-
tatet av multiplikasjon av en matriks med det foregående ledd i rekken som.
også er en matriks, er hvert ledd i (c.6) en vektor som er resultatet av multiplika-
sjon av en matriks med det foregående ledd i rekken, som også er en vektor.
Utregning av (c.5) krever derfor i alm'nnelighet n ganger så meget regnearbeid
som (c.6). Kontroll på de enkelte trinn i beregningen får vi på denne måten :

(k ) k-(c.7) atea(1)	 (Die) a1.(k-) for (c 5) og
11. 	 e	 ej	 e	 ej

(c.8) (a'y)1	 37. e =	 (iaie) (ak-1 Ye for (c.6)

(Leddene (aky)i 	(ak-iy)e i (c.8) betegner de enkelte ledd i vektorene (a ky)

og (ak-i y).)

Det siste leddet på høyre side i (c.7) og i (c.8) kan beregnes direkte ved hjelp
av summene ( iale) og sammenliknes med summen av leddene under summe-

tegnet på venstre siden av det første likhetstegnet.

Appendiks 2 : Prisindekser 1950-1957.

Når vi skal bruke materialet i denne publikasjonen til analyser som gjelder
andre år enn 1954, må vi, som antydet i kapitel 3, ta hensyn til de prisendringer
som har funnet sted. Før vi kan gjøre beregninger som bygger på kryssløps-
koeffisientene, må vi ha regnet alle verditall om til verdi i 1954-priser, og før
vi kan tolke resultatene må vi ofte ha regnet disse om til verdien etter prisene
i det året analysen refererer seg til.

Sett f. eks. at vi vil anslå hvor meget produksjonen i Meierier måtte okt i
1956, dersom det private kcnsum av spisefett, mjølk, ost og egg hadde steget
med 100 mill. kroner regnet i dette års priser. Vi må da først beregne hvor stor
stigning dette svarer til i 1954-priser og ved hjelp av kryssløpstallene (tabell VI)
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finne den tilsvarende stigning i meieriproduksjonen regnet i 1954-priser. Dette
tallet kan så regnes om til verdien i 1956-priser.

For å kunne gjennomføre slike omregninger trenger vi prisindekser for alle
sluttleveringskategorier og for alle produkter og innsatsfaktorer. Et sett slike
indekser for årene 1950-1957 er tatt inn i tabell XVIII, og vi skal her ganske kort
gjøre rede for hvordan de er beregnet. Vi skal også antyde framgangsmåten
ved bruken av prisindeksene ved å gjennomføre utregningene for eksempelet
ovenfor.

I det norske nasjonalregnskapet blir fra og med 1955 alle vare- og tjeneste-
leveringer gruppert på ca. 1800 poster, hvorav ea. 1100 gjelder norske varer
og tjenester og resten import. Leveringene av hver enkelt post blir for defla-
teringsformål igjen fordelt på innenlandsk anvendelse og eksport. 1) På den måten
får vi i prinsippet i alt omkring 2 1/2 tusen elementære leveringsposter.

Statistisk Sentralbyrå samler inn et stort prismateriale til bruk ved bereg-
ning av engrosprisindeksen og levekostnadsindeksen. I tillegg til dette er det
mulig å gjøre prisberegninger for en hel del varer på grunnlag av løpende stati-
stikk over mengde og verdi av produksjon, import eller eksport. Endringer i
slike beregnede priser kan tas som uttrykk for den faktiske prisutviklingen
når de gjelder vareposter som er relativt homogene. Ved å bygge på dette materi-
alet har en funnet fram til prisindekser for alle de elementære leveringspostene. 2)

På grunnlag av prisindeksene for de elementære varepostene og ut fra regi-
strerte leveringer av disse varepostene kan en bygge opp prisindekser for grupper
av vareposter. Med 1954 som basisår er det beregnet prisindekser for produktene
fra hver enkelt kryssløpssektor i årene 1950 til 1957. Ved beregningen av indeks-
tall for årene 1950 til 1955 er de registrerte leveringene i 1955 brukt som vekter,
og for årene 1956 og 1957 er leveringene i indeksåret brukt som vekter. 3) Det
er beregnet indekser både for produksjonen i norske sektorer og for importen
gruppert etter utenlandske leveringssektorer. Det er også på tilsvarende måte
beregnet prisindekser for hver sektors leveringer til de enkelte hovedkategorier
av anvendelser og for de samlede leveringer fra alle sektorer til hver av kryss-
løpsanalysens sluttleveringskategorier for privat konsum. På grunnlag av pris-
indeksene for sektorenes leveringer til hovedkategoriene og med de registrerte
leveringer fra hver enkelt sektor i 1954 som vekter, er det også regnet ut pris-
indekser for kryssløpsanalysens sluttleveringskategorier for eksport og investering.

For elektrisk kraft skjelnes det også mellom anvendelsene til vareinnsats og annen
innenlandsk bruk.

2 For enkelte leveringsposter byr det selvsagt på store prinsipielle og praktiske vanske-
ligheter å finne uttrykk for prisbevegelsen. Vi kan ikke her komme inn på hvordan disse
problemene er lost.

3 Dette siste er mest tilfredsstillende når indeksene skal brukes slik vi gjør det i kryss-
løpsanalysen.
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Ved beregningene er det sett bort fra at prisutviklingen kan være noe for-
skjellig for importvarer inklusive toll og eksklusive toll.

Av primærinnsatsene utenom importen har vi indekser bare for kapitalslitet.
Av tabell XVIII ser vi at prisindeksen for sluttleveringskategorien privat

konsum av spisefett, mjølk, ost og egg i 1956 var 114, når 1954 settes lik 100.
Slike varer for 100 mill. kroner i 1956 svarer da til 88 mill. kroner i 1954-priser.
Ved å bruke tabell VI finner vi at det til å produsere sluttleveringer til privat
konsum av spisefett, mjølk, ost og egg for 88 mill. kroner trengtes en produk-
sjon i Meierier for 37,7 mill. kroner. Bruker vi så prisindeksen for produkter
fra Meierier, slik vi finner den i tabell XVIII, ser vi at dette svarer til 43,7 mill.
kroner i 1956-priser. Hvis det private konsum av spisefett, mjølk, ost og egg
hadde steget med 100 mill. kroner i 1956, kommer vi altså til at produksjonen
i Meierier måtte økt med ca. 44 mill. kroner. Framgangsmåten ved andre ana-
lyser som innebærer prisomregninger blir helt tilsvarende.

Appendix 3: Alfabetisk liste over fagord, med forklaringer.

I listen nedenfor har vi tatt med en del spesielle fagord, og dessuten en del mer alminne-
lige uttrykk som her er tillagt et mer spesielt eller sterkere presisert innhold enn det som
er vanlig i daglig tale. En del av uttrykkene er hentet fra nasjonalregnskapsterminologien,
og for disse er det gitt henvisninger til publikasjoner i litteraturlisten, hvor begrepet er
definert. Først og fremst er det vist til litteraturlistens nummer [24] Nasjonalregnskap
1930-1939 og 1946-1951, og i noe mindre utstrekning til nummer [25] Nasjonalregnskap
1938 og 1948-1953.

Listen gjør ikke krav på å være fullstendig, og forklaringene ikke på å være uttømmende.

Aktivitet: 1. samlebetegnelse for omfanget av den økonomiske virksomhet: produksjon,
sysselsetting etc., særlig ved (konjunktur-)svingninger.
2. i aktivitetsanalyse, en økonomisk (produksjons-)prosess karakterisert ved en fast
sammenheng mellom innsatselementer og produktmengder (suttakselementer»).

Aktivitetsanalyse: (activity analysis) teori for analyse av sammenhengen mellom aktiviteter
(se d.), lineær programmering.

Alternative råstoffer : råstoffer som stort sett kan erstatte hverandre i en produksjons-
prosess.

Arbeidslønn: godtgjøring for arbeid i andres tjeneste, (se [24] s. 54).
Avanse: den samlede godtgjøring for innenlandsk omsetning og transport av en vare, diffe-

ransen mellom verdi i kjøperpris og i produsentpris, respektive mellom verdi i kjøper-
pris og verdi cif. pluss toll. (Merk at toll ikke er med i avansen i kryssløpstall for år-
ene 1950 og 1954.)

Avgifter: indirekte skatter (se d.)
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Bedrift: økonomisk virksomhet som foregår på et lokalt avgrenset område, og for hvilken
det kan gis særskilte oppgaver over produksjon (omsetning, bruttoinntekt), antall
timeverk av arbeidere (sysselsetting), utbetalt lønn og forbruk av rå- og halvfabrikata
(innkjøp). (Se [30].)

Bedriftstelling: Bedriftstelling i Norge 24. april 1953. Resultatene er offentliggjort i serien
Norges Offisielle Statistikk (NOS).

Bortleie av produksjonsfaktorer: i nasjonalregnskapet, direkte innsats av en sektors produk-
sjonsfaktorer i en annen sektor; regnes som en produktlevering fra den første til den
andre sektor. (Se f. eks. [25] s. 19.)

Bruttonasjonalprodukt: totalverdien av de varer og tjenester som er produsert i løpet av
et år av realkapital og arbeidskraft som hører hjemme i Norge, når en fra verdien
av den samlede produksjon har trukket verdien av alle råvarer o. 1. som er forbrukt i
produksjonsprosessen, men ikke har trukket fra realkapitalens verdiforringelse p. g. a.
slitasje etc. (Se [24] s. 19 ff. og [25] s. 13.)

Bruttotabell: kryssløpstabell som tar med sektorenes forbruk av egne produkter.

Cif.verdi: (Cost, insurance freight) her verdien av en importvare når produksjons- (og om-
setnings-)kostnader, assuranse og frakt fram til norsk grense eller importhavn er betalt.

Depresiering: kapitalslit (se d.).
Direkte levering: levering fra produksjonssektor til den umiddelbare mottaker av et produkt.
Distribusjonsmargin: avanse (se d.).

Egne produkter: for en sektor: produkter som er framstilt av sektoren selv; for en bedrift:
produkter som er framstilt av bedriften selv. (Se kapitel 1 s. 23-24.)

Eierinntekt: faktorinntekt minus lønn. (Se [24] s. 23-24.)
Eksport: varer som er utført fra Norge i løpet av året, utlendingers innkjøp ved opphold i

Norge, samt tjenester som i årets løp er ytt utlandet av produksjonsfaktorer hjemme-
hørende i Norge. (Se [24] s. 38-39.)

Eksportorientert produksjon: produksjon som direkte eller indirekte (via produksjonskryss-
løpet) finner sin endelige anvendelse i eksport.

Endelige anvendelser: eksport, offentlig og privat konsum, investering i fast realkapital
og i lager.

Fabrikkpris: produsentpris, en vares pris på produksjonsstedet (ab fabrikk) inklusive embal-
lasje og ombringelse med produsentbedriftens eget mannskap og materiell og fra-
trukket rabatter og godtgjørelse for returemballasje.

Faktorinntekt: nettonasjonalprodukt minus indirekte skatter pluss subsidier. (Se [24] s. 23.)
Faste priser, verdi i: verditall slik en beregner at de ville blitt om prisene hadde holdt seg

uendret i forhold til et bestemt år (basisåret), mens mengdene hadde beveget seg som
registrert.

Faste produksjonsfaktorer: produksjonsfaktorer hvis mengde ikke varierer (med svingninger
i produksjonsvolumet).

Forutsetning om proporsjonalitet: se kapitel 2 s. 34-36 og kapitel 3.

Handels- (og transport-)avanse, -margin: avanse (se d.).
Handelsstatistikken: statistikken over innførsel og utførsel av varer: Norges Handel utgis

årlig i serien Norges Offisielle Statistikk (NOS).
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Hjelpesektor: regnskapsmessige konstruksjoner til utlikning av uspesifiserte poster i nasjo-
nalregnskapet. (Se kapitel 6 s. 76.)

Hovedkategorier av sluttleveringer: eksport, offentlig konsum, privat konsum, brutto-
investering i fast realkapital og lagerendring. (Jfr. kapitel 2 s. 39.)

Hovedsektor: hver av de 129 produksjonssektorene i Byråets kryssløpsanalyse. (Se kapitel 6. )

Import: varer som er innført til Norge i løpet av året (unntatt innførsel av forsvarsmateriell
mottatt som gave), nordmenns utgifter ved opphold i utlandet og tjenester som i
årets løp er ytt Norge av produksjonsfaktorer hjemmehørende i utlandet. (Se [24]
s. 39, 46.)

Import, inklusive toll: importverdi cif. pluss innførselstoll på de importerte varer.
Importtilbøyelighet, gjennomsnittlig importinnholdet i en hovedkategori av sluttleveringer.
Importtilbøyelighet, marginalt: importinnholdet i en endring av en hovedkategori av slutt-

leveringer.
Indirekte levering: levering fra produksjonssektor til bruker av produkter via andre pro-

duksjonssektorer som bearbeider produktene.
Indirekte skatter: avgifter på omsetning, produksjon og driftsmidler (se [24] s. 53). Merk

at toll ikke er tatt med blant avgiftene i kryssløpstall for årene 1950 og 1954.
Indirekte virkninger: virkninger av endringer i sluttleveringer på forbruket av innsats-

faktorer i produksjonen.
Inkorporert : de direkte og indirekte leveringer til en sluttleveringskategori, f. eks. fra en

produksjonssektor, sier vi er inkorporert i vedkommende sluttlevering.
Innenlandsk: om avgrensningen mellom norsk og utenlandsk virksomhet i nasjonalregn-

skapet se [24] s. 35-38.
Innsats, innsatselement, innsatsfaktor: varer og tjenester brukt i produksjonssektorene til

den løpende produksjon.
Investering: her bruttoinvestering i fast realkapital, varer og tjenester som er gått med tit

å bygge ut, vedlikeholde og reparere realkapitalen i landet. (Se [24] s. 50-51.)
Investeringsorientert produksjon: produksjon som direkte eller indirekte (via produksjons-

kryssløpet) finner sin endelige anvendelse i investering (i fast realkapital).

Kapital: realkapital hjemmehørende i Norge, all slags produksjonsutstyr, som grunn,
bygninger, maskiner, dessuten lager. For realkapital eksklusive lager har vi her
brukt uttrykket fast realkapital. (Se for øvrig [24] s. 35-37.)

Kapitalintensiv produksjon: produksjon som krever bruk av mye realkapital.
K apitalslit: verdien av den realkapital som er forbrukt under produksjonens gang (se

[24] s. 51-52).
Kategori av sluttleveringer: gruppe av sluttleveringer, se kapitel 2 s. 39.
Kjøperpris: den pris brukeren betaler for et produkt, altså produsentpris pluss avanse for

norske varer og verdi cif. pluss toll og avanse for importvarer.
Knapphetsfaktor: innsatsfaktor som det i en bestemt situasjon blir knapphet på.
Koeffisient: tall som karakteriserer sammenheng.
Konstante priser: faste priser (se d.).
Konsum: se privat konsum og offentlig konsum.
Konsumorientert produksjon: produksjon som direkte eller indirekte (via produksjonskryss-

løpet) finner sin endelige anvendelse i konsum (offentlig eller privat).
Korreksjonsposter: se note 2 til tabell 1 i del I.
Krysslevering: levering fra en produksjonssektor til en annen.
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Kryssløpskoeffisient : forbruket av en innsatsfaktor i en sektor eller prosess i prosent av
produktmengden, også forholdstallet mellom forbruk og produktmengde. (Se kapi-
tel 2 s. 35.)

Kryssløpsregnskap : regnskapsmessig oppstilling av leveringene til og fra produksjonssek-
torene. (Se s. 14 og kapitel 1 i del I.)

Kryssløpssammenheng : sammenheng som skyldes at produksjonssektorene er knyttet sam-
men gjennom innbyrdes leveringer av innsatsfaktorer.

Kryssløpssektor : en av de 129 produksjonssektorene i Byråets kryssløpsanalyse. (Se kapitel 6 .)
Kryssløpssystemet : det system av sammenhenger mellom produktmengder og sluttlever-

inger som følger av forutsetningene i kryssløpsanalysen.
Kryssløpstabell: tabellmessig oppstilling av kryssløpstall, regnskapstall, koeffisienter eller

«virkningstalls.
Kryssvirkning: virkning som henger sammen med kryssleveringer.

Lager: inkluderer fôrmidler og buskap i jordbruket, tilvekstoverskott i skogbruket, varer i
arbeid i produksjonssektorene, men ikke forekomster av malmer og mineraler. (Se
[24] s. 51.)

Leverandørsektor, leveringssektor: den sektor som har levert (produsert) et bestemt produkt.
Lineær programmering : se aktivitetsanalyse.
Lønn: godtgjøring til nordmenn for arbeid utført i andres tjeneste. (Se [24] s. 54-55.)
Løpende produksjon: produksjon i den perioden (året) en analyse (et regnskap) omfatter.
Løpende verdi: verdi etter de priser som (svarer til de som) faktisk er betalt.

Margin, handels- og transport- : avanse, (se d.).
Mellomprodukt : produkt som leveres til innsats i den løpende produksjon, altså alle pro-

dukter som ikke går til sluttlevering.
Modell: her et system av forutsetninger om sammenheng mellom økonomiske størrelser.
Mottaker (mottakersektor): den (sektor) som mottar en produkt-(innsats-)levering.

Nasjonalprodukt: se nettonasjonalprodukt og bruttonasjonalprodukt.
Nasjonalprodukt skapt (i en sektor): her egentlig bruttonasjonalprodukt skapt, verdien av

produksjonen i en sektor minus verdien av forbruket av innsatsfaktorer levert av
norske og utenlandske produksjonssektorer.

Nasjonalregnskap : systematisk, statistisk beskrivelse av hele den norske samfunnshushold-
ning og dens transaksjoner med utlandet i en tilbakelagt periode. (Se [24] s. 17 ff.,
jfr. også [2].)

Nasjonalregnskapssektor: her er en av de 82 innenlandske næringssektorer i det norske
nasjonalregnskap for 1954.

Nasjonalregnskapssystem: kontoplan, føringsregler og definisjoner anvendt i nasjonalregn-
skapet.

Nettonasjonalprodukt: bruttonasjonalprodukt minus kapitalslit. (Se [24] s. 19-23 og s.
35-38 og [25] s. 13.)

Nettotabell: kryssløpstabell hvor sektorenes forbruk av egne produkter er trukket fra både i
innsatsen og i produksjonsverdien.

Næringssektor : produksjonssektor.

Offentlige avgifter: se avgifter.
Offentlig konsum: varer og tjenester disponert av trygdeforvaltningen, statsforvAltningen
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og kommunalforvaltningen for løpende administrative og forvaltningsmessige formal,
men ikke vare- og tjenesteforbruket ved offentlige bedrifter. (Se [24] s. 46-47.)

Opprinnelsessektor: produsentsektor.

Primær produksjonsprosess: framstillingsprosess for en homogen vare ved en enhetlig teknikk.
Primære produksjonsfaktorer: import, kapital og arbeidskraft.
Primærinnsats : innsats av primære produksjonsfaktorer.
Primærstatistikk: statistikk basert direkte på innhenting av oppgaver.
Primærtilganger: primære produksjonsfaktorer.
Pris, enhets- : her gjennomsnittspris beregnet på grunnlag av oppgaver over sammenhørende

verdi og mengde for en varegruppe.
Priser, faste, konstante: se faste priser.
Privat konsum: verdien av varer og tjenester som i årets løp nyttes av landets husholdninger

og konsumentorganisasjoner uten ervervskarakter. (Se [24] s. 48.)
Produksjon: framstilling av varer og tjenester som leveres fra en produksjonssektor. Se

kapitel 1 punkt b i del I.
Produksjonsfaktor : se innsats.
Produksjonsinnsats : se innsats.
Produksjonskryssløpet: produktleveringene mellom produksjonssektorene.
Produksjonsmodell: modell for analyse av produksjonsmessige sammenhenger.
Produksjonsretningstabell: her tabell som viser hvordan produksjon og primærinnsatser

direkte og indirekte fordeler seg på hovedkategorier av sluttleveringer.
Produksjonsstatistikk for industrien : Norges Industri utgis årlig i serien Norges Offisielle

Statistikk (NOS).
Produksjonsstruktur: her stabile sammenhenger mellom produktmengder og bruk av inn-

satsfaktorer i produksjonssektorene.
Produktive tjenester av arbeidskraft og kapital: slike tjenester som blir registrert i nasjonal-

regnskapet. Det mest typiske eksempel på tjenester som ikke blir registrert er hus-
mødres arbeid i hjemmene.

Produktstrøm: levering av produkter fra en produksjonssektor til en mottaker.
Proporsjonalitet, forutsetning om: se kapitel 2 og kapitel 3 i del I.
Prosess : brukt alene, her en del av en kryssløpssektor, som det er beregnet egne kryssløps-

koeffisienter for. Se kapitel 3, punkt b i del I.

Realstørrelser: jfr. skillet mellom realobjekter og finansobjekter. De siste gir stort sett bare
uttrykk for eiendomsforhold i relasjon til realobjektene. (Jfr. også [2].)

Sektor: en spesifisert del av den økonomiske virksomheten.
Selvstendig næringsdrivende: nordmenn i yrkesarbeid som ikke arbeider i andres tjeneste,

også selvstendig arbeidende.
Sluttlevering: levering av varer og tjenester til eksport, offentlig konsum, privat konsum,

investering i fast realkapital, lager (positiv eller negativ levering).
Sluttleveringskategori: se kategori.
Sluttprodukt : produkt levert som sluttlevering.
Stikkord: her forkortet betegnelse på en av de 129 kryssløpssektorene.
Strøm av varer og tjenester: leveringer av varer og tjenester mellom sektorer i samfunnet.
Struktur: her stabile sammenhenger mellom økonomiske størrelser.
Strukturkoeffisienter: tall som karakteriserer struktur.
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Strukturundersøkte sektorer: spesialundersøkte sektorer, se kapitel 6 punkt d i del I.
Subsidier: tilskott til produksjon, omsetning og investeringsformål. (Se [24] s. 53.)
Substituere: bytte ut produksjonsfaktorer mot hverandre under bibeholdt produksjons-

omfang.

Tilskott: subsidier.
Toll: merk at toll er inkludert i importverdien i kryssløpstall for 1950 og 1954.
Totale virkninger: direkte pluss indirekte virkninger.

Undersektor: sektor som er en del av en mer omfattende sektor, her spesielt: prosess.
Usynlig import: import som ikke blir registrert i Norges Handel (handelsstatistikken).
Utenriksregnskapet: regnskapsmessig oppstilling over Norges økonomiske samkvem med

utlandet.
Utlandet: om avgrensningen mellom norsk og utenlandsk virksomhet i nasjonalregnskapet,

se [24] s. 35-38.

Vareinnsats : bruk i den løpende produksj on av produkter fra norske og utenlandske pro-
duksjonssektorer.

Verdi cif.: se cif-verdi.
Verdi, løpende: se løpende verdi.
Virkningstabell: tabell som viser de totale (direkte pluss indirekte) virkningene pa produk-

sjon og bruk av innsatsfaktorer, av endringer i sluttleveringene.
Virkningstall: tallene i en virkningstabell.

økonomisk aktivitet: se aktivitet 1.
Årsverk: det arbeid en person utfører når han er sysselsatt i normal arbeidstid gjennom

et helt an
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English summary.

This publication presents input-output (interindustry) data for 129 Norwe-
gian production sectors. The figures are given in 1954-prices, but are not exclu-
sively based on 1954-accounts. Some of the input coefficients are based on esti-
mates for several years in the period 1948-1954.

Part I gives an elementary introduction to input-output theory and practice
and an account of the statistical data and the procedures applied in the deriva-
tion of the coefficients.

As will be apparent from the table of contents, chapter 1 gives an
introduction to the stat'stical picture of the economy presented by an inter-
industry flow-table, interindustry accounts. Some of the key figures in the national
accounts for Norway in 1954 are taken as the point of departure, and the repre-
sentation of the economic system is gradually made wider and more detailed
through success:ve disaggregations of the production figures, in a 2 by 2, a 7
by 7 and a 31 by 31 matrix and finally in the full 129 by 129 matrix. The 31
by 31 matrix is used as the bas's for a discussion of some of the main characte-
ristics of the Norwegian production system.

Chapter 2 introduces the input-output coefficients and the assumption

of stability in these coeff cients. It is demonstrated that this assumption implies
relationships between final demands and primary inputs into the production
process. The further implications of these relationships are illustrated by a few
examples and the derived relationships which are presented in the main tables,
are explained. (See description of the main tables below.)

Also the utilization of input-output relationships in price-analysis is de-
scribed w.th some remarks about the limitations of this type of analysis.

The chapter is concluded with the following summary listing of main fields
of application of input-output analysis:

I Use of the interindustry accounts (the flow table).

1) General survey of the Norwegian economy.
2) Market analysis.
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II Studies of structure.

1) Structure in the production processes (input-output coefficients).

2) Structural parameters: Subject to certain assumptions it is possible to
compute coefficients which characterize the economic structure, e.g.
the content of imports or wages in deliveries to certain categories, of
final demand such as total consumption, exports of pulp, paper and
paper products etc.

3) Final orientation of production: Production and primary inputs directly
and indirectly intended for exports, investments and consumption.

III Analysis of quantity effects.

A. The effects of given changes in single or composite elements of final
demand may be computed on:

1) production in each domestic production sector,

2) import of each product type (also identified by receiving domestic
sectors),

3) use of labour (real wages) in each sector,

4) indirect taxes and subsidies in each sector (when the rates are assumed
fixed),

5) «Real gross income of owners» (defined as deflated value of produc-
tion minus deflated outlays for wages and other inputs).

B. The restrictions caused by given changes in the supply of one or more
primary factors of production and/or in the volume of production in
some sectors may be computed for

1)-5) the same items as under points A 1)-5),
6) deliveries to final uses from each domestic sector.

The result will in general depend on the assumptions adopted con-
cerning the distribution of goods and services that become scarce at
various stages in the circulation process.

IV Analysis of price effects.

A. On the basis of given price changes for all primary inputs, price changes
may be estimated for all domestic production sectors, and also weighted
averages, price indexes of these changes may be computed.

B. On the basis of given price changes for all domestic production sectors
and for imports, the corresponding price changes for all other primary
inputs may be estimated in each sector.
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Chap ter 3 takes up a discussion of the stability assumption, and explains
the approach chosen in the present study for arriving at a model where the
coefficients can be expected to be reasonably stable, and where some of the
unstable influences to a certain degree may be taken into account. This approach
consists in the use of a detailed sector specification, and a subdivision of some
of the sectors into more homogeneous «processes». The sector coefficients then
appear as weighted averages of the more stable process coefficients.

Changes in the composition of product in the sectors, (product mix), technical
progress and substitution effects are pointed out as the main causes of instability
in production coefficients, and each of these causes is discussed. Changes in
product mix are so to speak the rationale of the input-output method and are
furthermore to some degree taken care of by our breakdown of the sectors into
more homogeneous production processes. However, at the level of detail repre-
sented by our figures, these changes still appear to be the main cause of coeffi-
cient changes. Technical progress as a rule exerts only a slow and gradual in-
fluence on production coefficients. In many instances the technical changes
mainly affect the use of labour, capital and energy. Concerning substitution,
finally, our conclusion from the data is that it is doubtful whether it can attain
very significant proportions on a macroeconomic scale. The possibility of «sub-
stitution» between domestic and imported products should, however, not be
overlooked. It will be necessary to form an import theory to be merged with the
input-output model. But this still remains to be done. Also problems raised by
the time element in production are discussed in this chapter, as well as some
problems of measurement.

Chap ter 4 is a short survey of the development and uses of input-output
theory.

Chapter 5 gives examples of the use of input-output analysis. Among
the results of the analytical examples may be mentioned that a postulated de-
crease by 100 million kroner in exports of pulp, paper and -products was found
to cause a total reduction in wage payments in all sectors by 31 million kroner.
If this reduction should be counteracted through a government policy leading
to an expansion in housebuilding or in other types of construction, an increase
in housebuilding by 74 million kroner or in construction by 56 million kroner
would suffice to offset the reduction in wage payments.

Comparing the budgets of workers' families and those of the families of
salaried employees in the higher income brackets we found the import content
(direct and indirect) in consumption to be the same for these two groups. A
study on the basis of income elasticities also indicated that there was no tendency
to an increasing import proportion in private consumption with a higher standard
of living.
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In another example we found that a failure in the fisheries, causing a decrease
of 100 million kroner in the production in this sector, may cause a fall of alto-
gether 200 million kroner in the gross national product, assuming that a decline in
income causes a reduction in private consumption amounting to a third of the
decline in income.

It was found that if all wage earners as well as the self-employed in agri-
culture, forestry and fishing were to have full compensation for price increases,
a rise in all import prices by 20 per cent would lead to an average rise by 7,9
per cent in consumer prices and by 11,3 per cent in investment goods' prices.
But if subsidies were raised sufficiently to keep food prices constant, the increase
in consumer prices would be only 4 per cent and in investment goods' prices
9,7 per cent.

Chapter 6 is an account of the statistical bases of the figures, and of
the definitions which have been applied. The main basis for the input-output
figures is the national accounts. The national accounts system records for every
year in the period 1949-1955 the real flows between 82 domestic sectors of pro-
duction,') 4 sectors of consumption and the outside world. A distinction is made
between investment and other flows. Imports are specified by their sector of
origin in the producing country, according to a sector specification corresponding
to the one applied to domestic production.

For some flows it is not possible to identify both delivering and receiving
sector. In relation to the investment flows it has been necessary to aggregate
the 82 industries into a total of 22, and for investments in stocks there is only
one aggregate account. For the types of current flows where not both transactors
are identifiable there are 4 «dummy sectors» («unspecified») for their redistribu-
tion.

The introduction to the publication «National Accounts 1930-1939 and
1946-1951» 2) contains a survey of the general characteristics of the accounting
structure and a discussion of the reliability of the figures. The publication «Natio-
nal Accounts 1938 and 1948-1953»3) has a rather detailed description of the
methods of estimation. A corresponding description in English is given in the
OEEC-publication «National Accounts Studies, Norway». 4)

The basic classification system is the national adaptation of the «Inter-
national Standard Industrial Classification of all Economic Activities» (ISIC)
adopted by the Statistical Commission of the United Nations. (Document U.N.

From 1956 on, the national accounts have 106 sectors of production.
2 Norges Offisielle Statistikk XI, 109. Oslo 1952.
3 Norges Offisielle Statistikk XI, 185. Oslo 1954.
4 Paris 1953. This publication also contains a statement on discrepancies between the

definitions used in the Norwegian national accounts and those recommended by the OEEC.



118

—E/795/Add./1948). The national accounts sectors by and large correspond to
single or aggregates of 4-digit groups in the standard.

Transactions are recorded in buyers prices, and total trade and transporta-
tion margins are interpreted as product delivered by trade. Consequently trans-
port services on the commodities are entered as inputs into trade.

Before the account figures are entered into the input-output tables a number
of redefinitions and regroupings are carried out.

The most important change is, that the input-output tables from 1950 on
have been carried in producers' prices. Also, imports are recorded at price c.i.f.
domestic port plus customs duties. This value, in our opinion, was the
one most directly comparable to the value at producers' prices used for
domestic products.

In the national accounts construction work and work on installations and
repairs of the capital equipment of an industry by workers employed by the
same industry are included in the production figures for that industry. In the
input-output tables this type of production has been separated from other pro-
duction in the sectors. The construction activity is included in the activity of
construction sectors, and the repair and installation work is treated as labour
input in a separate dummy sector, which delivers its product to investment.

In the input-output tables all investments (excluding additions to stocks)
are combined into one account. With these modifications the national accounts
figures for 1954 form the direct basis for the figures in 65 out of the 129 produc-
tion sectors in part II of this publication.

These 65 sectors have a production of alltogether 26 642 million kroner
(including «unspecified»). i.e. 61 per cent of the total for all the 129 sectors, 43 602
million kroner. However, commodity production in these 65 sectors only covers
35 per cent of the production in all commodity producing sectors.

The modified national accounts figures are also the framework for the rest
of the input-output figures. The sectors Vegetable production (0101) and Animal
production (0102) are constructed by splitting the national accounts sector
Agriculture into two parts, and estimating the cros§ deliveries between these.
62 other sectors correspond to 21 national accounts sectors, and figures for
these 62 sectors are by and large adjusted to the national accounts figures for
the 21 sectors in 1954. 55 of these sectors are in manufacturing, one is in mining
and 6 are in building and construction.

The coefficients for the 56 mining- and manufacturing sectors in this group
are estimated on the basis of studies of production statistics for these sectors
over periods of 2 to 7 years. Considerable efforts have been made to obtain figures
for homogeneous production processes, even when the product composition in
reporting establishments were complex. The coefficients calculated on this basis
have been adjusted to the national accounts figures for 1954.
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The breakdown of the national accounts sector Construction into six separate
sectors has been accomplished on the basis of much scantier information. Certain
figures concerning the building of new dwellings were compiled by a govern-
mental committee, and some figures were available from authorities issuing
building permits and handling the rationing of important building materials.
In many instances characteristics of the individual input items delivered to
construction gave the clue to their distributions between the sectors.

App en dix 1 contains a substantially «non-mathematical» introduction
to the computing techniques required in input-output analysis. There is first a
description of how elements of the «inverse» may be approximated in a relatively
simple way. Then iterative methods of solution are fully explained both for
one way solutions and for complete inversions. A 7 x 7 matrix is used for illu-
stration. The exposition is entirely non-mathematical, making use only of multi-
plications and additions. However, the appendix also contains a duplicate explana-
tion in terms of equation systems and an exposition in matrix algebra.

Appendix 2 contains a summary description of the methods applied
in deriving price indexes for the products of each sector, for imports by sector
of origin and for categories of final deliveries. Indexes for the period 1950-1957
are given in table XVIII.

The final indexes are computed on the basis of a set of price indexes for
about 1800 commodities and services, which form the basic items in Norwegian
national accounting. About 1100 of these items are products of domestic sectors,
the rest are imports. For each item a price index is estimated for all domestic
uses and (in case) one for exports. Price quotations collected for computation
of the Bureau's regular price indexes, and unit values, computed on the basis
of statistics of production and foreign trade, are utilized in the estimation of
indexes for the 1800 basic items.

Indexes for all input-output deliveries are computed on the basis of these
primary indexes by applying constant weights, namely from the year 1955, for
the years 1950-1954, and by applying current weights for later years.

Appendix 3 is a listing of technical terms with brief explanations.

Part II contains the detailed data for all the sectors. For each sector there
is a description and three tables. (The tables also have text in English.)

The sector description gives the sector identification, the production in 1954
at producers' prices, and it also indicates whether the sector has been subject to
special analysis or not. Definition of the sector is given in relation to the national
accounts specification as well as to specifications in statistics of production
and in the Census of Establishments from 1953.
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Number of establishments and number of man-years worked by employees
and owners in 1954 are quoted, and the production is specified by main types
of products.

There are figures for Norwegian import of products from corresponding
sectors abroad, and for the composition by product types of the imports. Distribu-
tion of the production on exports, consumption, fixed asset formation, inventory
changes and inputs in production is shown, and indexes of production for the
years 1954 and 1957 in relation to 1950 are quoted.

The same kind of information is also given for the processes into which a
sector has been subdivided. For each process there is a description of how the
coefficients have been estimated, and a rough estimate is given concerning the
stability of the coefficients.

For sectors which have not been subdivided into processes, information about
the coefficients is given for the sector.

For each sector the three tables are numbered with the sector number and
the letters A, B and C respectively.

Table A gives the distribution in 1954 of the production in the sector
on deliveries to exports, government consumption, private consumption, gross
fixed asset formation, inventories and inputs in production. The corresponding
distribution is given for imports of products from corresponding sectors abroad.
These distributions are given in buyers' prices as well as in producers' prices for
domestic products and in value c.i.f. plus customs duties for imports. Further-
more, there are figures for total distributive margins on each delivery, in million
kroner and as percentages of producers' value, resp. value c.i.f. plus customs
duties.

Table B gives the distribution by receiving sector of products delivered
as inputs in production and it also gives the input coefficients for this input in
the receiving sectors. (Figures in producers' prices.)

Table C contains the coefficients for the use of inputs from other sectors
in the sector and in all processes in the sector))

Tables.

Table I has the full text of all the sector designations as well as the
abbreviations used in text and tables. Domestic production and imports are
recorded by sector of origin, and also customs duties paid on imports. This table
also gives page references to the sector descriptions in part II. Table II
gives the process specification in sectors that have been specially analysed,
domestic production in each process, and imports of products from corresponding

i The process specification here is made somewhat less detailed than in the Bureau's
basic tables in order to prevent the identification of figures relating to individual firms.
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processes abroad. Tables III, IV and V all give accounts figures for
final deliveries. Final deliveries of all goods and services in 1954 have been
divided into 5 main categories, namely : exports, government consumption,
private consumption, gross fixed asset formation and inventory changes. The
first, third and fourth of these main categories have been further subdivided into
alltogether 33 categories, of which one, private consumption of food, is an aggre-
gate of 6 of the others. Trade margins on deliveries within a category is included
in the category. The classification by categories is given in tables III and IV.
In addition the composition of consumption in workers' families and in the
families of salaried employees in the higher income groups, as they appear in
the Bureau's budget studies for the years 1951-1952 and 1952-1953 respectively,
are entered as two separate «categories» of final deliveries in table V. (The figures
are in current prices with no adjustments for price changes.)

Instead of a full inversion of the 129 by 129 coefficient table we have com-
puted the direct plus indirect deliveries caused by proportionate changes in all
items within each of the categories of final deliveries (except inventory changes).
The coefficients characterizing these effects are given in table VI. For
any change in a category of final deliveries this table gives the effects on produc-
tion in each sector and on the use of imports and other primary inputs. The effects
are given as percentages of the total change in the category, and the figures apply
only to changes which are relatively the same compared to final deliveries in
1954 for all items within the category. In table VII total production in
each sector and total use of each of the primary inputs in production in 1954
have been distributed on (direct plus indirect) deliveries to each of the main
categories of final deliveries. Direct plus indirect deliveries to inventories have
been omitted but the deliveries to exports, to government consumption, to pri-
vate consumption and to gross fixed asset formation have been listed, both in
absolute value and as percentages of the sum of these deliveries from each
sector or primary input.

Tables V III to XVII are aggregate interindustry accounts, and
input-output coefficient tables for the years 1954, 1950, 1948 and 1947, and
table XVIII contains the price indexes calculated for the years 1950
—1957.





Del II
Krysslopssektorene

Beskrivelse og tabeller



Innledning

I del II har vi stilt sammen de viktigste data til belysning av strukturen
i de enkelte sektorer og prosesser. Opplysningene er gitt i mest mulig standardisert
form. For hver sektor er det en tekstlig beskrivelse og tre tabeller.

I beskrivelsene, som er lagt opp etter en standarddisposisjon, er det gjort
rede for avgrensningen av de enkelte sektorer og prosesser i forhold til inndelin-
gene i nasjonalregnskapet 1954 og annen viktig statistikk (særlig bedriftstelling
1953 og prc duksjonsstatistikk for industrien).')

På grunnlag av be driftstellingen 1953 eller annen statistikk er det, så langt
det har vært mulig, gitt oppgaver over tallet på bedrifter og tallet på syssel-
satte innenfor den enkelte sektor og den enkelte prosess.

For hver sektor er det på grunnlag av nasjonalregnskapet regnet ut tallet
på årsverk utført i 1954, og årsverkenes fordeling på lønnstakere og selvstendig
næringsdrivende. Fordelingen av årsverk på kryssløpssektorer som er deler av
samme nasjonalregnskapssektor, er til dels svært skjønnsmessig. Særlig gjelder
dette for jordbruks- og bygge- og anleggssektorene. Alle årsverkstall er avrundet
til nærmeste 500.

I beskrivelsene blir det også gitt tall for produksjonsverdien i 1954 i sektorer
og prosesser, og for produksjonens sammensetning etter viktigere produkter.
På samme måte blir det gitt tall for importen av produkter fra tilsvarende sektor
eller prosess i utlandet, og importens sammensetning etter viktigere produkter.

I teksten er det videre gjort rede for hvordan forholdstallene for bruk av
innsatsfaktorer i forhold til produksjonen, kryssløpskoeffisientene, er beregnet.
Vi har også funnet det ønskelig å ta med en vurdering av i hvilken grad en kan
vente at kryssløpskoeffisientene skal holde seg konstante for den enkelte sektor
eller den enkelte prosess. Disse vurderingene er basert på studiet av det tall-
materialet som har stått til disposisjon, men det er grunn til å understreke at
de beror på et relativt grovt skjønn.

Fordi kryssløpskoeffisientene i en viss utstrekning er beregnet på grunnlag
av tall fra årene omkring 1950, men også for å gi et generelt bilde av utviklings-

Bedriftstellingen og produksjonsstatistikken for industrien bygger på en gruppering
av bedrifter etter Standard for næringsgruppering i norsk statistikk, og denne grupperingen
er også utgangspunktet for nasjonalregnskapets sektorinndeling. En del sektorer har samme
omfang i nasjonalregnskap og kryssløpsregnskap. Men andre nasjonalregnskapssektorer
omfatter det samme som flere kryssløppssektorer. Avgrensningen mellom kryssløpssektorer
innen samme nasjonalregnskapssektor følger i alminnelighet produkttyper, uavhengig av
produksjonens fordeling på bedrifter. Se for øvrig kapitel 6.
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tendensene i sektorer og prosesser, er det gitt opplysninger om produksjons-
utviklingen mellom 1950, 1954 og 1957. Disse opplysningene er gitt i form av
produksjonsindekser, som så langt det er mulig er utledet av nasjonalregnskaps-
tallene. For produksjonsutviklingen • i prosessene har det imidlertid vært nød-
vendig, dels å bygge på indekser for tilsvarende grupper i produksjonsstati-
stikken for industrien, dels på grove indekser for utvalgte varer. Disse produk-
sjonsindeksene, særlig de for prosessene, kan bare tas som grove indikatorer på
retningen i produksjonsutviklingen.

Den standarddisposisjonen som er brukt ved utarbeiding av sektorbeskri-
velsene er gjengitt nedenfor.

Det er tre tabeller for hver sektor. Tabell A gir fordelingen i 1954 av sektorens
produksjon og av importen av varer produsert av tilsvarende sektor i utlandet
på hovedanvendelsene eksport, offentlig konsum, privat konsum, bruttoinve-
stering, lagerendring og vareinnsats. Tabellen gir verdiene i millioner kroner
både i produsentpriser og i kjøperpriser for produksjonen og i pris cif. norsk
importhavn (grense) pluss toll og i kjøperpriser for importen. Videre inneholder
tabellen tall for de totale handels- og transportavanser på hver enkelt levering.
Avansetallene er gitt både i millioner kroner og i prosent av leveringenes verdi
i produsentpriser respektive «cif. pluss toll»-verdi.

I tabell B er sektorenes leveringer til vareinnsats i millioner kroner (regnet
i produsentpriser) fordelt på mottakersektorer, og dessuten er de tilsvarende
kryssløpskoeff:sientene for mottakersektorene ført opp. 1 )

Tabell C gir kryssløpskoeffisientene (forbruket av innsatsfaktorer i prosent
av produksjonsverdien) for den enkelte sektor og for alle prosesser innenfor
sektoren. 2)

Standarddisposisjon for sektorbeskrivelsene.

Sek t or ens nr. og betegnelse, produksjon 1954. Sektoren er/er ikke struk-
turundersøkt.

O mf ang eller avgrensing i forhold til nasjonalregnskapet
i forhold til produksjonsstatistikken
i forhold til bedriftstellingen 1953.

Antall be drif ter m. v. Antall bedrifter, sysselsatte og produksjon
iflg. bedriftstellingen 1953 eller annen statistikk. Antall årsverk iflg. nasjonal-
regnskapet 1954, spesifisert på lønnstakere og selvstendig næringsdrivende,
avrundet til nærmeste 500.

Produksjonen i sektoren. Produksjon i 1954 i mill. kroner og
spesifikasjon av de viktigste produktene.

Importen av tilsvarende produkter og importens andel av den totale
forsyning 1954. Importens sammensetning.

i ba en del av kryssløpskoeffisientene er beregnet på grunnlag av tall for andre år enn
1954, vil det ikke alltid være full overensstemmelse mellom tallene i mill. kroner i tabell B
og de en får ved å multiplisere produksjonen i de enkelte mottakersektorene med krysslops-
koeffisientene.

Den prosessinndelingen som er brukt er noe mindre detaljert enn den som er brukt
i Byråets grunnmateriale. For ikke å offentliggjøre tall som kan fores tilbake til den enkelte
oppgavegiver, har det vært nødvendig å slå sammen en del prosesser, og å sløyfe prosess-
inndelingen helt i en del sektorer.
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Pr o duk sj onens anvendelse til eksport, konsum, investering,
lagerendring og vareinnsats.

Produksjonsindeks for 1954 og 1957 med 1950 100.

Pr o sesser . For hver enkelt prosess : Betegnelse, produksjon iflg. nasjonal-
regnskapet 1954, antall bedrifter m. v. iflg. bedriftstellingen, og for øvrig samme
disposisjon som for sektoren.

Kr ysslopskoef fisientene. Hvordan de er beregnet og hvilket
materiale som er brukt ved beregningene.

Koef fisientenes stabilitet i de årene undersøkelsen omfatter,
hva som har påvirket stabiliteten.

NB! Hvis sektoren ikke er delt i prosesser, gis opplysningene om beregningen
av kryssløpskoeffisientene og deres stabilitet for sektoren under ett.

Tab ell A. Produksjon og import 1954.
Sektorens produksjon i 1954 i produsentpris og i kjøperpris og importen
av produkter fra tilsvarende utenlandsk sektor i pris cif. pluss toll og
i kjøperpris, fordelt på direkte leveringer til eksport, offentlig konsum,
privat konsum, investering, lager og vareinnsats. Alt i mill. kroner.
Avanser etc. i mill. kroner og i prosent på hver enkelt levering.

Tabell B. Vareinnsats 1954.
Sektorens leveringer til vareinnsats i andre sektorer i m'll. kroner
1954 etter mottaken.de sektor. Kryssløpskoeffisienter for bruk av sek-
torens produkter som innsatsfaktorer i andre sektorer i prosent av
produktverdien i mottakende sektor.

Tabell C. Kryssløpskoeffisienter. (Pct.)
Kryssløpskoeffisienter for sektorens og prosessenes bruk av produkter
fra andre sektorer og av primærfaktorer i prosent av produksjons-
verdien i sektoren, resp. prosessene.



0050
E.investarb.
Installation.

Sektor 0050 Installasjons- og reparasjonsarbeider utført i
bedriftene med egne arbeidere.

Produksjon 1954: 176 mill. kroner. (Ikke strukturun.dersøkt.)

()imf ang. Sektoren omfatter investeringsarbeider som utføres i de for-
skjellige sektorene ved hjelp av sektorenes egne arbeidere. Disse arbeidene består
i installasjoner, reparasjoner og vedlikehold av maskiner, transportmidler og
inventar utover det som blir regnet som daglig stell og pass. I nasjonalregn-
skapet er disse arbeidene med som en del av produksjonen i de sektorene hvor
de er utført.

Når en i krysslopsanalysen har valgt å overføre det meste av denne virksom-
heten til en egen sektor, skyldes det at strukturen for slik virksomhet er helt
forskjellig fra strukturen for øvrig i sektorene. En kan heller ikke regne med
noen fast samvariasjon mellom disse arbeidene og sektorenes øvrige produksjon.

Antall b e dr if ter m. v. På grunnlag av utbetalte lønninger i sek-
toren ( produksjonsverdien) og gjennomsnittslønn pr. årsverk for industri-
arbeidere ifølge produksjonsstatistikken for industrien er sysselsettingen i 1954
beregnet til 18 500 årsverk, alt utført av lønnstakere.

Produksjonen i sektoren var i 1954 176 mill. kroner. Egne
investeringsarbeider i sektorene 0101 Planteproduksjon, 0102 Husdyrproduk-
sjon og 0400 Fiske m. v. er ikke overført, men tatt med i disse sektorenes pro-
duksjon.

Produksjonens anvendelse. Alt ble anvendt til investering.
Kr y ssløpsk o e f f isient ene . Det er bare en innsatsfaktor i sek-

toren, nemlig arbeidskraft (lønninger), og sektorproduksjonen er satt lik for-
bruket av denne. Eventuelt forbruk av andre innsatsfaktorer i denne virksom-
heten er ført direkte til investering fra de sektorene som har levert dem.

K o e f f isi ent en es stabilitet. Koeffisienten for lønninger er kon-
stant, lik 100 pct. av produksjonsverdien.

Tabell 0050 A.	 Produksjon 1954. 
Egne invest.arb.
Production. Installation.

Produksjon Production

Produsentpriser
kjøperpriser

Producers' prices
— buyers' prices

Mill. kr.

Tilgang i alt = levert til investering Total supply = delivered for asset
formation  	 176



0051
Off. kapitalslit.

Govt. assets.

128

Tabell 0050 C. Krysslopskoeffisienter (Pct.)
Egne invest.arb.

Input-output coefficients. Installation. 

Leverende sektor Delivering sector 
Kryss-
lops-

koeffi-
sienter
Input-
output
coeffi-
cients   

Sektor-
nr.
No.

Stikkord Abbreviation     

Primærfaktorer
Primary factors

9700 Lønn Wages etc 	  100,0

Sektor 0051 Tjenester av offentlig konsumkapital.

Produksjon 1954: 284 mill. kroner. (Ikke strukturundersokt.)

0 mf ang. Som offentlig konsumkapital regner en kapitalgjenstander som
eies av det offentlige og som ikke er direkte knyttet til virksomheten i noen
av produksjonssektorene. De tjenester som ytes av offentlig konsumkapital er
fort over denne sektoren hvor produksjonsverdien er satt lik kapitalslitet på
den offentlige konsumkapitalen. Kapitalslitet er den eneste innsatsfaktor i sek-
toren.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 284 mill. kroner og svarer
til kapitalslitet på vann- og kloakkanlegg, kontorbygninger, skoler, sykehus,
kirker, veier o. 1. som eies av stat og kommuner.

Pro duksjonens anvendelse. Alt ble anvendt til offentlig kon-
sum.

Kr ysslopsk oef fisientene. Det er bare en innsatsfaktor i sek-
toren, nemlig kapitalslit.

Koef fisientenes stabilitet. Koeffisienten for kapitalslit er
konstant, lik 100 pct. av produksjonsverdien.

Tabell 0051 A. Produksjon 1954. 
Off. kapitalslit.
Production. Govt. assets.

Produksjon Production

Produsentpriser
= kjøperpriser

Producers' prices
= buyers' prices

Mill. kr.

Tilgang i alt = levert til offentlig konsum Total supply = delivered for
government consumption  	 284



129 0052
Usp. kontorrekv.

Office appl.
Tabell 0051 C Kryssløpskoeffisienter (Pct.)

Off. kapitalslit.
Input-output coefficients. Govt. assets.

Leverende sektor Delivering sector	
Kryss-
lops-

koeffi-
Sektor-	 sienter

nr.	 Stikkord Abbreviation
	

Input-
No. output

coeffi-
cients

Primærfaktorer
Primary factors

9600 Kapitalslit Depreciation 	  100,0

Sektor 0052 Uspesifiserte hjelpestoffer knyttet til administrasjon
og bedriftsledelse.

Produksjon 1954: 372 mill. kroner. (Ikke strukturundersokt.)

Omfang. Sektoren svarer til nasjonalregnskapssektor 0052 «Uspesifisert
vareinnsats: Varer til mer administrativt bruk som kontormaterialer, rengjørings-
midler og annonser». Sektoren er en hjelpesektor for fordeling av kontormateriell
m. v. som det ikke har vært mulig å fordele direkte fra produsent til forbruker.

Produksjonen i sektoren. I 1954 ble det over denne sektoren
ført varer til en verdi av 372 mill. kroner. Leveringene til sektoren er mer eller
mindre skjønnsmessig fastlagt.

Pro duksjonens anvendelse. Alt ble anvendt til vareinnsats.
Kryssløpskoeffisient ene er beregnet på grunnlag av nasjonal-

regnskapet for 1954. Innsatsfaktorene er de varene som er ført over sektoren
for videre fordeling.

Koeffisientenes stabilitet. Enmåregnemedatkoeffisientene
kan endres fra år til år p. g. a. endringer i forholdet mellom leveringene fra de
enkelte sektorene.

Tabell 0052 A. Produksjon 1954.
Usp. kontorrekv.

Production. Office appl.

Produksjon Production

Produsentpriser
= kjoperpriser

Producers' prices
= buyers' prices

Mill. kr.
Tilgang i alt = levert til vareinnsats Total supply = delivered for use

in production  	 372

9 - Krysslopsanalyse.



Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr. 372	 2
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,2

2 5 1 9 2
0,1 0,6 3,7 1,4 0,7

22002130

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 2 	1	 4	 4	 3	 4	 2
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,9	 1,1	 0,8	 0,8	 1,6	 0,8	 0,6

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

5 3 1 5 5 4 2
0,8 1,6 1,2 2,0 0,6 0,6 0,9

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

2 2 2 3 4 2 4
0,8 0,8 0,8 0,5 0,6 0,9 1.4

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

2 5 4 2 1 5 6
0,7 2,3 2,2 1,8 1,1 2,3 1,8

Levert til sektor
Delivered to sector 2810275027222602 2603 27392721

Levert til sektor
Delivered to sector 2601243024102320 2330 25102310

206020402010 202015001200 2050

2080 21102070 20982091

0052
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Usp. kontorrekv.

Office appl.

Tabell 0052 B.	 Vareinnsats 1954.   
Produkter fra Usp. kontorrekv.
Used in production. Products from Office appl.

Delivered to sector
Levert til sektor

Total
1 alt

0101 0102 0200 0300 0400 0600



Levert til sektor
Delivered to sector 2820

	
2900
	

3000
	

3111
	

3112
	

3122
	

3123

131 0052
Usp. kontorrekv.

Office appl.

Tabell 0052 B (forts.).	 Vareinnsat s 1954.
Produkter fra Usp. kontorrekv.

Used in production. Products from Office appl.

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 6	 1	 2	 0	 4	 2	 1
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 1,9	 0,9	 1,5	 0,9	 0,9	 0,6	 0,9

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 2	 1	 1	 2	 1	 2	 2
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,6	 1,1	 0,8	 1,8	 4,0	 2,3	 2,4                

Levert til sektor
Delivered to sector 3197 3198 3301 3302 3303 3304 3305        

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 1	 1	 0	 1	 1	 1	 0
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,9	 1,0	 1,8	 1,1	 2,0	 1,1	 0,9                

Levert til sektor
Delivered to sector 3306 3307 3410 3419 3420 3440 3501        

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 1	 0	 2	 2	 2	 2	 1
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 1,4	 1,3	 1,0	 1,5	 1,1	 0,5	 0,6

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 1	 2	 1	 1	 1	 1	 2
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,5	 1,1	 0,9	 0,7	 1,2	 1,5	 1,0

3129
	

3191
	

3192
	

3193
	

3194
	

3195
	

3196

3502 3510 3511   3512 3513 3514 3515    



1320052
Usp. kontorrekv.

Office appl.

39003813381237063705 3811

8500 920087008600

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 2	 1	 1	 6	 0	 1	 2
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 2,1	 1,1	 1,7	 1,2	 0,7	 0,9	 1,0

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 1	 4	 47	 2	 1	 7	 4
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,3	 0,8	 0,9	 9,1	 7,7	 2,5	 7,7

4104 681064005110 6710 67506729

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 4	 2	 8	 13	 5	 8	 1
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 1,9	 0,9	 0,9	 0,3	 1,7	 2,0	 1,7

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 5	 1	 8	 9	 1	 20	 1
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,8	 0,7	 8,7	 2,5	 0,3	 3,9	 1,1

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 4	 1	 8	 10	 11
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 1,8	 0,7	 4,4	 3,6	 7,9

9300

840083008200780076007450 7500

6920 7410 74206820 6930 73007100

Tabell 0052 B (forts.). Vareinnsats 1954.    

Produkter fra Usp. kontorrekv.
Used in production. Products from Office appl.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 3	 2	 2	 1	 2	 1	 1
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 1,2	 1,4	 1,0	 1,1	 1,2	 1,7	 1,1

Levert til sektor
Delivered to sector 3704

3517 351935183516 3701 37033702



0055
Usp. brensel
Unsp. fuel.

Tabell 0052 C. Krysslopskoeffisienter (Pct.)
Usp. kontorrekv.

Input-output coefficients. Office appl.

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
Sektor-

nr. Stikkord Abbreviation
sienter
Input-
output

Sektor-
nr. Stikkord Abbreviation

sienter
Input-
output

No. coeffi-
cients

No. coeffi-
cients

Norsk produksjon Import Imports
Norwegian prod. 2310 Tekstilind. Textiles 	 0,2

2310 Tekstilind. Textiles 	 0,5 2750 Papirvarefabr. Paper prod... 1,7
2430 Tekstilbekledn. Apparel . 0,3 3000 Gummivareind. Rubber prod. 0,1
2739 Papirfabr. Paper 	 2,4 3123 Oljemøller Vegetable oil 	 0,1
2750 Papirvarefabr. Paper products 6,0 3193 Kjem. grunnind. Bas. chem 	 1,1
2810 Forlag Publishing 	 19,9 3195 Såpefabr. Soap, cosmetics. .. 0,3
2820 Trykkerier Printing 	 26,2 3196 Malingfabr. Paints 	 0,8
3000 Gummivareind. Rubber prod. 3,0 3197 Annen kjemisk Other chem. . 2,4
3111 Karbidframst. Calcium carb.. 0,7 3198 Mineraloljeind. Petrol. prod. 1,3
3123 Oljemøller Vegetable oil ..	 . 0,5 3302 Glassindustri Glass 	 0,7
3191 Sprengstoff-f. Explosives .. 0,8 3510 Trå',dtrekkerier Wire, nails etc. 0,3
3193 Kjem. grunnind. Bas. chem.. 2,0 3514 Andre jernv. Met. prod. n.e.c. 0,6
3195 Såpefabr. Soap cosmetics. ... 4,2 3706 Andre elektro. Electro. equip. 1,3
3196 Malingfabr. Paints 	 2,0 3900 Diverse ind. Miscellaneous .. 1,1
3197
3198

Annen kjemisk Other ehem 	
Mineralolje ind. Petr. prod 	

1,6
0,4 I alt Total 	 12,0

3510 Trådtrekkerier Wire, nails etc. 0,3
3512 Emballasjeind.Household goods 0,3
3513 Våpenframst. Arms and tools 0,5
3514 Andre jernv. Met. prod. n.e.c. 0,3
3518 Bilverksteder Motor vehicles 0,5
3519 Sykkelind. Transp. equip. .. 0,3
3703 1"ordelingsmatr. Distr. equip. 0,2
3706 Andre elektr. Electro. equip.. 0,8
3900 Diverse ind. Miscellaneous . 	 1,8
6400 Varehandel Trade 	 12,7

I alt Total 	 88,2

Sektor CO55 Uspesifisert brensel og elektrisk kraft til
tjenesteytende næringer.

Produksjon 1954: 61 mill. kroner. (Ikke strukturundersokt.)

0 mf ang. Sektoren svarer til nasjonalregnskapssektor 0055 «Uspesifisert
vareinnsats : Fordeling av brensel og elektrisitet på tjenesteytende næringer».
Sektoren er en hjelpesektor for fordeling til de tjenesteytende sektorene av
brensel og elektrisk kraft som det ikke har vært mulig å fordele direkte fra produ-
sent til bruker.

Produksjonen i sektoren. I 1954 ble det fort over sektoren
brensel og elektrisk kraft til en verdi av 61 mill. kroner. Av dette var 23 pct.
elektrisk kraft, 25 pct. importert kull, 30 pct. importert koks, 11 pct. norsk-
produsert koks og 11 pct. norskprodusert kull.
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6820 73006920 7600
I alt
Total

67506400

0055
lisp. brensel
Unsp. fuel.
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Pr o duk sj onens an vendelse. Alt ble levert til vareinnsats.
Kr ysslopskoef f isient en e ble beregnet på grunnlag av nasjonal-

regnskapet for 1954. Innsatsfaktorene er brensel og elektrisk kraft som er fort
over sektoren.

Koeffisientenes stabilitet. Enmåregnemedatkoeffisientene
kan endres fra år til år p. g. a. endringer i forholdet mellom leveringene fra de
forskjellige sektorene.

Tabell 0055 A.	 Produksjon 1954. 
Usp. brensel.

Production. Unsp. fuel.

Produksjon Production

Produsentpriser
kjøperpriser

Producers' prices
buyers' prices

Mill. kr.

Tilgang i alt = levert til vareinnsats Total supply = delivered for use
in production  	 61

Tabell 0055 B.	 Vareinnsats 1954. 
Produkter fra Usp. brensel.

Used in production. Products from Unsp. fuel.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr. 61	 28	 1	 1	 1	 2	 1
Koeffisient Coefficient 	  Pet.	 0,5	 0,4	 0,5	 0,4	 0,7	 1,1

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 5	 7	 2	 2	 2	 1	 5
Koeffisient Coefficient 	  Pet.	 1,4	 1,4	 2,2	 0,9	 1,3	 0,6	 1,8

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 3
Koeffisient Coefficient 	  Pet.	 2,1

7800
	

8300
	

8400
	

8500
	

8600
	

8700
	

9200

9300



Leverende sektor Delivering sectorLeverende sektor Delivering sector

Sektor-
nr.
_No.

Stikkord Abbreviation
Sektor-

nr.
So.

Stikkord Abbreviation

Kryss-
lops-

koeffi-
sienter
Input-
output
coeffi-
cients

Kryss-
lops-

k oeffi-
sienter
Input-
output
coeffi-
cients

135 0057
Usp. tjenester
Unsp. services.

Tabell 0055 C. Kryssløpskoeffisienter (Pct.)
Usp. brensel.

Input-output coefficients. Unsp. fuel.

Norsk produksjon	 Import Imports
Norwegian prod.	 1100 Kullgruver Coal mining . . 19,0

1100 Kullgruver Coal mining . .	 6,1 5120 Gassforsyning Gas supply .. 	 18,5
1500 Mineralbrott Quarrying .. .	 0,7 I alt Total 	  37,55110 El.forsyning Electricity 	  23,2
5120 Gassforsyning Gas supply. . 	 10,8
6400 Varehandel Trade 	  21,7

I alt Total 	  62,5

Sektor 0057 Uspesifiserte tjenester.

Produksjon 1954: 747 mill. kroner. (Ikke strukturundersøkt)

o mf ang. Sektoren svarer til nasjonalregnskapssektor 0057 «Uspesifisert
vareinnsats: Tjenester». Sektoren er en hjelpesektor for fordeling av alle tjenester
utenom transporttjenester, som det ikke har vært mulig å fordele direkte fra
produsent til bruker.

Produksjonen i sektoren. I 1954 ble det ført tjenester til en
verdi av 747 mill. kroner over sektoren. Av dette beløp var 33 pct. post-, telefon-
og telegraftjenester, 15 pct. juridisk, teknisk og merkantil tjenesteyting og
14 pct. importtjenester.

Produksjonens anvendelse. 68pct.bleanvendttilvareinnsats,
23 pct. til konsum og 9 pct. til eksport.

Kryssløpskoeffisient ene er beregnet på grunnlag av nasjonal-
regnskapet for 1954. Innsatsfaktorene er de tjenestene som er ført over sektoren.

Koeffisientenes stabilitet. Enmåregnemedatkoeffisientene
kan endres fra år til år p. g. a. endringer i forholdet mellom leveringene fra de
forskjellige sektorene.



1360057
Usp. tjenester
Unsp. services.

Tabell 0057 A. Produksjon 1954.    
Usp. tjenester.

Production. Unsp. services.

2080 2091 2130 2200 23102098	 2110Levert til sektor
Delivered to sector

01020101 0200 0400 12000600Levert til sektor
Delivered to sector

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 3	 1	 7	 3	 5	 1	 3
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 1,6	 1,2	 2,7	 0,4	 0,7	 0,8	 0,9

Levering 1954 Deliveries	 . Mill. kr.	 2	 1	 4	 6	 2	 4	 12
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,9	 0,4	 0,7	 0,9	 0,9	 1,4	 3,7

Levert til sektor
Delivered to sector 282027502722 281027392603 2721

26012510 26022430241023302320

I alt
Total



137 0057
Usp. tjenester
Unsp. services.

31293111 31233112 31222900 3000

Tabell 0057 B (forts.).	 Vareinnsats 1954.
Produkter fra Usp. tjenester.

Used in production. Products from Unsp. services.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

1 3 1 8 2 1 2
0,9 2,2 2,1 2,1 0,6 0,9 0,6

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . 	 Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

0 i 1 1 2 1 1
0,6 0,6 1,2 2,3 1,7 1,3 0,8

31953194 31963193 319731923191

Levering 1954 Deliveries . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

0 0 1 1 1 1 1
0,5 1,1 1,3 2,2 0,9 1,0 1,6

Levering 1954 Deliveries . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

1 2 3 3 2 2 1
1,1 1,0 2,2 1,6 0,6 1,0 0,5

Levert til sektor
Delivered to sector 3510 35123511 3514 35153513 3516

Levert til sektor
Delivered to sector 3304 33053302 33033198 3301 3306

Levert til sektor
Delivered to sector 3410 34193307 34403420 35023501

Levering 1954 Deliveries . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

3 2 2 2 2 3 5
1,6 1,3 1,1 1,8 2,2 1,5 1,8

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . Mill. kr.	 3	 3	 2	 1	 2	 2	 3
Koeffisient Coefficient 	  Pct. 2,1 1,6 1,6 0,9 1,9 2,5 2,8

3518 370235193517 3701 37043703



1380057
Usp. tjenester
Unsp. services.

fabell 0057 B (forts.).	 Vareinnsats 1954.
Produkter fra Usp. tjenester.

Used in production. Products from Unsp. services.

Levert til sektor
Delivered to sector 3813 41013811 39003706 38123705

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

1 1 9 1 2 3 0
1,6 2,5 1,7 1,0 1,3 1,4 0,1

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

1 1 1 2 19 43 2
0,2 0,1 0,2 0,1 4,0 0,8 9,1

41034102 4104 6400 671051104106

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

2 31 8 11 5 8 4
15,4 11,0 15,4 5,3 2,1 0,9 0,1

6920 710069306810 682067506729

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

40 6 1 1 1 35 15
13,5 1,5 1,7 0,2 0,7 38,0 4,2

7450 75007300 7800760074207410

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

40 5 3 12 3 1
7,8 2,3 1,9 6,6 1,1 0,7

Levert til sektor
Delivered to sector 8300 9200 9300870086008500



0058
Usp. transport.
Unsp. transport.

Tabell 0057 C. Kryssløpskoeffisien.ter (Pct.)
Usp. tjenester.

Input-output coefficients. Unsp. services.

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeff
sienter

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
sienterSektor- Sektor-

nr. Stikkord Abbreviation Input- nr. Stikkord Abbreviation Input-
No. output

coeffi-
cients

/Vo. output
coeffi-
cients

Norsk produksjon	 Import Imports
Norwegian prod.	 0033 Usynlig imp. Invisible imp.. 14,3

0058 Usp. transp. Unsp. transport 4,0 0043 Stal. konsum. Centr. gvt. cons. 7,2
6710 Norges Bank Central bank . . . 0,4 0044 Komm. konsum Local gvt. cons. 3,8
6750 Banker Commerc. banks 	  7,2 I alt Total 	  25,36820 Skadeforsikr. Non-life ins. . .	 6,0
7600 Spedisjon Forwarding 	  0,3
7800 Post Communications 	  32,5
8500 Konsultasjon Consultants . . . 	 14,9
8600 Institusjoner Institutions . . .  	 2,4
8700 Underholdning Recreation ..  	 0,8
9200 Hotelldrift Hotels etc  	 3,8
9300 Rengjøring Laundry 	  2,4

I alt Total 	  74,7

Sektor CO58 Uspesifiserte transporttjenester.

Produksjon 1954: 87 mill. kroner. (Ikke strukturundersokt.)

Omf ang. Sektoren svarer til nasjonalregnskapssektor 0058 «Uspesifisert
vareinnsats: Transporttjenester». Sektoren er en hjelpesektor for fordeling av
transporttjenester som ikke er fordelt direkte fra produsent til bruker.

Produksjonen i sektoren. I 1954 ble det fort over sektoren
transporttjenester til en verdi av 87 mill. kroner. Av dette utgjorde transport-
tjenester ytt av jernbanene 33 pct., av lufttransport 24 pct., sjøtransport 23
pct., annen landtransport 19 pct. og sporveier og forstadsbaner 1 pct.

Pro duksjonens an v endelse. Alt ble levert til vareinnsats.
Kr yssløpsk o ef fisientene er beregnet på grunnlag av nasjonal-

regnskapet for 1954. Innsatsfaktorene består av de transporttjenestene som er
ført over sektoren.

Koeffisientenes stabilitet. Enmåregnemedatkoeffisientene
kan endres fra år til år p. g. a. endringer i forholdet mellom de forskjellige
tjenestene som føres over sektoren. Dette avhenger bl. a. av hvor stor del av
tjenestene som kan fordeles direkte fra produsent til bruker.
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Tabell 0058 B.	 Vareinnsats 1954.    
Produkter fra Usp. transport.

Used in production. Products from Unsp. transport.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 87	 30	 3	 1	 1	 1	 2
Koeffisient Coefficient 	  Pet.	 4,0	 0,4	 0,2	 0,4	 0,1	 0,3

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

3 5 1 22 4 1 2
0,2 0,4 0,2 0,4 0,1 0,3 0,5

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . • . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

2 3 1 1 1 2 1
0,6 0,6 1,1 0,5 0,7 0,7 0,7

0400 41020200 0600 4101
I alt
Total

0057

41064103 64005110 7300 74107100

8300 8500 93008400 920086007800

0058
Usp. transport.
Unsp. transport

Tabell 0058 A.

140

Produksjon 1954.    
Usp. transport.

Production. Unsp. transport.

Produksjon Production

Produsentpriser
kjøperpriser

Producers' prices
= buyers' prices

Mill. kr.

Tilgang i alt = levert til vareinnsats Total supply = delivered for use
in production  	 87



141 0101
Planteprod.

Vegetable prod.
Tabell 0058 C. Krysslopskoeffisienter (Pct.)

Usp. transport.
Input-output coefficients. Unsp. transport. 

Leverende sektor Delivering sector 
Kryss-
lops-

koeffi
sienter
Input-
output
coeffi-
cients   

Sektor-
nr.
No.

Stikkord Abbreviation     

Norsk produksjon
Norwegian prod.

7100 Sjøfart Water transp 	  23,0
7410 Jernbanedrift Railways 	  33,3
7420 Sporveisdrift Tramways 	  1,2
7450 Biltransport Transp. n.e.c 	  18,4
7500 Lufttransp. Air transp. 	  24,1

I alt Total 	  100,0

Sektor 0101 Planteproduksjon.

Produksjon 1954: 1 083 mill. kroner. (Strukturundersøkt.)

0 mf ang. Sektoren er en del av nasjonalregnskapssektor 0100 Jordbruk
og omfatter produksjonen av planteprodukter, herunder også gartneridrift og
hagebruk. (Kryssløpssektorene 0101 og 0102 har tilsammen samme omfang som
nasjonalregnskapssektor 0100.)

An tall be drif ter m.v. Iflg. jordbrukstellingen 1949 var det 350 000
bruk i rikets bygder og av dette 213 000 bruk med mer enn 5 dekar jordbruks-
areal. Jordbruksarealet besto av 8 123 km 2 dyrket jord, 1954 km2 natureng på
innmark og 378 km2 seterløkker og utslåtter. Av jordbruksarealet ble 61 pct.
anvendt til eng til slått, 13 pct. til beiter, 15 pct. til korndyrking, 6 pct. til potet-
dyrking og 5 pct. til andre rotvekster og andre vekster på åker og i hage. Videre
var det 3,8 mill. frukttrær og 4 mill. rips-, stikkelsbær- og solbærbusker.

I nasjonalregnskapet er sysselsettingen i jordbruket i 1 954 beregnet til 301 000
årsverk. Av dette var 4 500 årsverk knyttet til bygge- og anleggsvirksomhet
som i kryssløpsanalysen er overført til bygge- og anleggssektorene. Resten,
296 500 årsverk, er fordelt skjønnsmessig på sektorene Planteproduksjon og
Husdyrproduksjon. Sysselsettingen i sektoren Planteproduksjon er således be-
regnet til 9 000 årsverk utført av lønnstakere og 106 000 årsverk utført av gård-
brukerne selv og deres familier.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 1083 mill. kroner. Den
omfatter foruten det som er solgt til andre også det som er konsumert på gårdene
og det som er brukt til fôr av egen avling. Verdien av investeringsarbeider utført
med egne produksjonsmidler er også med i produksjonsverdien. Forbruk av
såkorn, settepoteter o. 1. er derimot ikke tatt med.

I 1954 utgjorde verdien av stråfôrproduksjonen 57 pct. av sektorproduk-
sjonen, produksjonen av grønnsaker 10 pct., av korn 9 pct., av frukt og hagebær



Produksjon Production Import Imports

Avanse etc.
Trade

margins etc.

Produ-
sent-
priser

Produ-
cers'

prices

Kjøper-
priser

Buyers'
prices

Avanse etc.
Trade

margins etc.

Cif.
+ toll
C. i. f.
+ im-
port

duties

Kjøper-
priser

Buyers'
prices
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Planteprod.

Vegetable prod.

9 pct., av poteter 7 pct., av blomster 6 pct. og av egne investeringsarbeider
2 pct.

Iflg. jordbruksstatistikken ble det i 1954 avlet 3 114 000 tonn høy, 1 130 000
tonn poteter, 433 000 tonn korn og erter, 737 000 tonn andre rotvekster, 96 000
tonn frukt, 28 000 tonn hagebær og 106 000 tonn kål, gulrot o. a. grønnsaker.

Impor ten av planteprodukter i 1954 var 856 mill. kroner eller 44 pct.
av totalforsyningen i sektoren. Av importen var 28 pct. korn (mest hvete), 24
pct. rå kaffe, 16 pct. oljefrø, oljenøtter o. 1., 15 pct. friske frukter og grønn-
saker, 7 pct. råtobakk, 3 pct. kakaobønner og 7 pct. andre planteprodukter.

Pr o duk sjonens anvendelse. 69 pct. ble anvendt til vareinnsats
(av dette ble ca. 4/5 levert til sektor 0102 Husdyrproduksjon), 29 pct. til konsum
og 2 pct. til investering (egne investeringsarbeider).

Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 110 og i 1957 123.
Kr yssløpsk o ef fisientene. Produksjonen og forbruket av inn-

satsfaktorer i sektoren er beregnet av Budsjettnemnda for jordbruket. Verdien
av kryssleveringene av fôr og husdyrgjødsel mellom sektor 0101 og sektor 0102
er beregnet ved hjelp av prisanslag pr. fôrenhet og pr. verdistoffenhet, mens
verdien av trekkraften er beregnet på grunnlag av fôrings- og andre kostnader
ved hesteholdet. Kapitalslit, lønnsutgifter, bortleie av produksjonsfaktorer og
egne investeringsarbeider er beregnet for jordbruket under ett og stort sett
fordelt proporsjonalt med produksjonen i sektorene 0101 og 0102. For øvrig er
beregningene for nasjonalregnskapet anvendt.

De nevnte beregningene er gjort for 1954, og koeffisientene er beregnet på
grunnlag av disse data.

Koeffisientenes stabilitet. En må vente at koeffisientene kan
endres betydelig fra år til år først og fremst p. g. a. endringer i værforholdene,
men også p. g. a. endringer i produktsammensetningen.

Tabell 0101 A. Produksjon og import 1954. 
Planteprod.

Production and imports. Vegetable prod.

	Mill.	 Mill.	 Pct.	 Mill.	 Mill.	 Mill.	 Pct.	 Mill.

	

kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.

Tilgang i alt Total supply 	  1 083	 96	 9 1 179	 856	 193 23 1 049
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Eksport Exports  	 1	 —	 1	 —	 —	 —	 —

	

Privat konsum Privateconsumption 309	 93	 30	 402 345	 185 54	 530
Investering Asset formation  	 20	 —	 —	 20	 —	 —	 —	 —
Lager Addition to inventories . . .  	 4	 —	 —	 4 — 13	 —	 — -- 13
Vareinnsats Use in production . . 	 749	 3	 0	 752	 524	 8	 2	 532



Norsk produksjon
Norwegian prod.

0052 Usp. kontorrekv. Office appl.
0057 Usp. tjenester Unsp. services
0102 Husdyrprod. Animal prod. . .
1500 Mineralbrott Quarrying .. . .  
2060 Moller Grain mills 	
2330 Reipslagerier Cordage 	
2510 Sagbruk Sawmills etc. 	
2750 Papirvarefabr. Paper products

	3111 Karbidframst. Calcium carb 	
	3112 Kunstgjødself. Fertilizers . . 	
	3191 Sprengstoff-f. Explosives .. 	

3193 Kjem. grunnind. Bas. chemic 
3194 Farmasøytisk ind. Medicines
3197 Annen kjemisk Other chemical
3306 Kalkverk Lime works etc. 	
5110 El.forsyning Electricity 	
6400 Varehandel Trade 	
6820 Skadeforsikr. Non-life ins. 	
7800 Post Communications 	

Import Imports
0101 Planteprod. Vegetable prod 

	
0,8

1100 Kullgruver Coal mining . . •	 0,1
3112 Kunstgjødself. Fertilizers . . .	 3,0
3193 Kjem. grunnind. Bas. chem 	

 
0,2

3198 Mineraloljeind. Petrol. prod.	 1,5
5120 Gassforsyning Gas supply . • •	 0,1

I alt Total 	
 15 , 7

Primærfaktorer
Primary factors

9600 Kapitalslit Depreciation 	  12,7
9700 Lønn Wages etc 	  4,4
9800 Eierinntekt Profits etc 	  57,7
9950 Subsidier Subsidies 	  - 5,5

I alt Total 	  69,3

0,2
0,2

12,0
0,4
2,6
0,1
0,4
0,2
0,2
5,8
0,1
0,2
0,1
0,1
0,4
0,1
2,1
0,1
0,2

20800102 21302110
I alt
Total

20982060
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Planteprod.

Vegetable prod.
Tabell 0101 B.	 Vareinnsats 1954.    

Produkter fra Planteprod.

Used in production. Products from Vegetable prod.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 749	 618	 108	 3	 12	 2	 1
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 34,8	 30,7 1,4	 10,9	 2,4	 0,2

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 1	 4
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,1	 1,8

Tabell 0101 C. Krysslopskoeffisien.ter (Pct.)
Planteprod.

Input-output coefficients. Vegetable prod.

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
Sektor- sienter Sektor- sienter

nr. Stikkord Abbreviation Input- nr. Stikkord Abbreviation Input-
No. output

coeffi-
cients

No. output
coeffi-
cients

I alt Total 	  25,5

Av dette toll 0,1. Of which customs duties 0,1.

3129
	

3900
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Sektor 0102 Husdyrproduksjon.

Produksjon 1954: 1 776 mill. kroner. (Strukturundersøkt.)

0 mf a ng. Sektoren er en del av nasjonalregnskapssektor 0100 Jordbruk
(kryssløpssektorene 0101 og 0102 har tilsammen samme omfang som nasjonal-
regnskapssektor 0100). Foruten den egentlige husdyrproduksjonen omfatter
sektor 0102 også pelsdyravl, reindrift, birøkt og hold av kaniner, gjess og kalkuner.

Ant all bedrifter m. v. Iflg. jordbrukstellingen 1949 var det i alt
350 000 bruk i rikets bygder (med og uten husdyr) med 198 266 hester, 1 224 133
storfe, 1 735 623 sauer, 418 840 svin, 3 710 906 høns, 41 114 bikuber, 125 560
tamrein og 7 114 pelsdyrgårder med 274 620 dyr.

På grunnlag av nasjonalregnskapet har en beregnet sysselsettingen i sektoren
til 181 500 årsverk i 1954 (se sektor 0101). Av dette var 14 500 årsverk utført
av lønnstakere og 167 000 årsverk utført av gårdbrukerne selv og deres familier.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 1776 mill. kroner og om-
fattet foruten det som ble solgt til andre sektorer også verdien av husdyrgjødsel
og trekkraft levert til kryssløpssektor 0101 Planteproduksjon. Verdien av inve-
steringsarbeider utført med egne produksjonsmidler er også med i sektorens
produksjonsverdi.

Verdien av mjølkeproduksjonen i kalenderåret 1954 utgjorde 39 pct. av sektor-
produksjonen, av kjøtt og flesk 32 pct., av egg 6 pct., av smør og ost produsert
på gårdene 4 pct., av ull, huder og skinn 3 pct., av pelsdyrskinn 2 pct., av andre
produkter (egne investeringsarbeider, bortleie av produksjonsfaktorer til skog-
bruk og annen landtransport, husdyrgjødsel til planteproduksjon m. v.) 14 pct.

Iflg. jordbruksstatistikken ble det i driftsåret 1953-54 produsert 1,6 mill.
tonn mjølk, 42 000 tonn storfekjøtt, 16 700 tonn sauekjøtt, 1 500 tonn annet
kjøtt, 41 550 tonn flesk, 27 000 tonn egg og 3 500 tonn ull. (NB! Foredling og
bearbeiding av husdyrprodukter er med i andre sektorer som Meierier, Slakte-
Tier osv.)

Imp or t en av husdyrprodukter i 1954 var 72 mill. kroner eller 4 pct. av
totalforsyningen i sektoren. Av importen var 66 pct. ull, 22 pct. uberedte huder
og skinn, 4 pct. uberedte pelsskinn og 8 pct. ferskt kjøtt, levende dyr, svinebust,
dyrefett og andre produkter.

Pr o duk sj onens anvendelse 70 pct. ble anvendt til vareinnsats,
23 pct. til konsum, 4 pct. til eksport, 2 pct. til investering (egne investerings-
arbeider) og 1 pct. til lager.

Produksjonsindeks (1950 100) var i 1954 106 og i 1957 112.
Kryssløpskoeffisientene for 1954 er beregnet på grunnlag av

de data Budsjettnemnda for jordbruket har oppgitt (jfr. sektor 0101).
Koeffisientenes stabilitet. Enmåregnemedatkoeffisientene

kan endres noe fra år til år på grunn av endringer i produktsammensetningen.
og p. g. a. endringer i forholdet mellom forbruket av norskproduserte og impor-
terte innsatsfaktorer.
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Tabell 0102 A. Produksjon og import 1954.    
Husdyrprod.

Production and imports. Animal prod.

Produksjon Production Import Imports

Produ- Cif.
sent- Kjøper- -I- toll Kjøper-
priser

Produ-
cers'

prices

Avanse etc.
Trade

margins etc.

priser
Buyers'
prices

C. i. f.
+ im-
port

duties

Avanse etc.
Trade

margins etc.

priser
Buyers'
prices

Mill.	 Mill.	 Pct.	Mill.	 Mill.	 Mill.	 Pct.	Mill.
kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.

Tilgang i alt Total supply 	  1 776	 83	 5 1 859	 72	 3	 4	 75
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Eksport Exports 	 , 	 67	 2	 4	 69	 —	 —	 —	 —
Privat konsum Privateconsumption 398	 33	 8	 431	 2	 1	 47	 3
Investering Asset formation  	 37	 —	 —	 37	 —	 —	 —	 —
Lager Addition to inventories . .  	 23	 —	 —	 23	 —	 —	 —	 —
Vareinnsats Use in production . . 	  1 251	 48	4 1 299	 70	 2	 3	 72

Tabell 0102 B.	 Vareinnsats 1954.    
Produkter fra Husdyrprod.

Used in production. Products from Animal prod.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr. 1251	 130 32	 408	 600	 16	 5
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 12,0 4,1	 78,0 111,7	 8,3	 1,0                

Levert til sektor
Delivered to sector 2070 2310 2320 2900 3195 3197 7450                

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 5	 33	 3	 12	 4	 1	 2
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 1,8	 5,4	 1,6	 11,2	 2,2	 0,0	 0,3

10 - Krysslopsanalyse.
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Kryssløpskoeffisien.ter (Pct.)
Husdyrprod.

Input-output coefficients. Animal prod.

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
Sektor- sienter Sektor- sienter

nr.
No.

Stikkord Abbreviation Input-
output
coeffi-
cients

nr. Stikkord Abbreviation Input-
output
coeffi-
cients

Norsk produksjon Import Imports
Norwegian prod. 0101 Planteprod. Vegetable prod 	 0,1

0052 Usp. kontorrekv. Office appl. 0,1 2060 Moller Grain mills 	 0,1
0057 Usp. tjenester Unsp. services 0,3 2098 Annen næringsm. Other food. 0,1
0101 Planteprod. Vegetable prod. . 34,8 2310 Tekstilind. Textiles 	 0,1
0400 Fiske Fishing 	 0,3 3123 Oljemøller Vegetable oil .. 1,9
2010 Slakterier Slaughtering 	 0,2 3129 Oljeraffineri Oil refineries	 . . 0,1
2020 Meierier Dairies 	 1,2 3197 Annen kjemisk Other chemical 0,1
2050 Fisketilvirkn. Fishprocessing 0,1 I alt Total 	 2,5
2060 Moller Grain mills 	 7,0
2130 Bryggerier Breweries 	 0,1 Primærfaktorer
2739 Papirfabr. Paper 	 0,1 Primary factors
3122 Sildoljefabr. Herring oil . 2,3 9600 Kapitalslit Depreciation 	 10,1
3123 Oljemøller Vegetable oil .. 1,9 9700 Lønn Wages etc. 	 4,2
3129 Oljeraffineri Oil refineries 0,1 9800 Eierinntekt Profits etc. 	 33,4
3306 Kalkverk Lime works etc.... 0,1 9950 Subsidier Subsidies 	 - 1,6
3513
5110

Våpenframst. Arms and tools
El.forsyning Electricity 	

0,1
0,6 I alt Total 	 46,1

6400 Varehandel Trade 	 0,8
6820 Skadeforsikr. Non-life ins. 	 0,2
7800 Post Communications 	 0,2
8300 Helsevesen Health service 	 0,5
8500 Konsultasjon Consultants . 0,6

I alt Total 	 51,6

Sektor 0200 Skogbruk.

Produksjon 1954: 789 mill. kroner. (Ikke strukturundersøkt.)

0 mf ang. Sektoren svarer til nasjonalregnskapssektor 0200 Skogbruk og
omfatter foruten den egentlige skogsdriften også tømmerfløting og salg av jule-
trær.

Ant all b e dr if ter m. v. Iflg. skogbrukstellingen 1920/24 var det
produktive skogareal 75 mill. dekar. Av dette var 53 mill. dekar barskog og
22 mill. dekar lauvskog. Av skogarealet i alt var 36 mill. dekar gårdsskog, og
resten tilhørte staten, kommuner, almenninger o. 1. Iflg. jordbrukstellingen 1949
var det ca. 132 000 bruk som eide skog.

I 1950 var det iflg. folketellingen 40 000 personer som hadde skogbruk som
hovedyrke. På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i 1954 be-
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regnet til 28 500 årsverk. Av dette var 22 500 årsverk utført av lønnstakere
og 6 000 årsverk av skogeierne selv.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 789 mill. kroner, hvorav
74 pct. var tømmer til videreforedling (til trelast og treforedlingsprodukter),
10 pct. ved og gagnvirke og 4 pct. fløting. I driftsåret 1953-54 ble det avvirket
i alt 10,4 mill. m3 trevirke, hvorav 7,9 mill. m3 ble solgt (7,5 mill. m3 bartre-
tømmer, 0,2 mill. m3 barved, 0,2 mill. m3 lauvtretommer og lauvtreved) og 2,5
mill. m3 brukt til husbehov på gårdene til brensel, gjerde- og hesjevirke m. v.

Import en av skogsprodukter i 1954 var 103 mill. kroner eller 12 pct.
av totalforsyningen i sektoren. Cellulosetømmer og flotningstommer utgjorde
67 pct. av importen og rågummi, latex, kork, bambusrør o. I. 33 pct.

Pr oduksjonens anvendelse. 86 pct. ble anvendt til vareinnsats,
10 pct. til konsum og 4 pct. til eksport.

Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 107 og i 1957 112.
Kr yssløpskoeffisient ene er beregnet på grunnlag av nasjonal-

regnskapet for 1954.
Koeffisientenes stabilitet. En kan regne med at koeffisien-

tene er relativt stabile.

Tabell 0200 A. Produksjon og import 1954. 
Skogbruk.

Production and imports. Forestry.

Produksjon Production Import Imports

	Mill.	 Mill.	 Pet. 	Mill.	 Mill.	 Mill.	 Pet. 	Mill.

	

kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 •kr.

Tilgang i alt Total supply 	  789	 38	 5	 827	 103	 6	 6	 109
Av dett levert til: Of which

delivered for:
Eksport Exports  	 32	 7	 21	 39	 —	 —	 —	 —
Privat konsum Private consumption 	 78	 13	 17	 91	 —	 —	 —	 —

	

Lager Addition to inventories . . . — 21	 —	 — — 21	 7	 —	 —	 7

	

Vareinnsats Use in production . . 700	 18	 3	 718	 96	 6	 6	 102

Tabell 0200 B. Vareinnsats 1954. 
Produkter fra Skogbruk.

Used in production. Products from Forestry.        

Levert til sektor
Delivered to sector

I alt
Total

1500 2020 2040 2510 2601 2602        

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 700	 1	 0	 2	 267	 18	 2
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,4	 0,1	 0,5	 37,1 10,0	 0,6



Levert til sektor
Delivered to sector 2603

	
2721
	

2722
	

2749
	

3197
	

3301
	

3302
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Tabell 0200 B (forts.). Vareinnsats 1 9 5 4.
Produkter fra Skogbruk.

Used in production. Products from Forestry.

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 2	 149	 220	 13	 1	 0	 0
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,8	 53,7	 37,0	 18,9	 1,7	 0,1	 0,2                        

Levert til sektor
Delivered to sector 3303 3305 3306 3307 3410 3419 3440        

Levering 1954 Deliveries . . Mill. kr.	 0	 0	 1	 0	 0	 0	 0
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,3	 0,1	 0,1	 0,0	 0,0	 0,1	 0,0                

Levert til sektor
Delivered to sector 3501 3510 3511 3514 3515 3516 3517        

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 1	 0	 1	 0	 0	 0	 0
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,1	 0,1	 0,1	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0                

Levert til sektor
Delivered to sector 3518 3519 3705 3812 3813 4101 4102                

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 0	 0	 0	 0	 0	 3	 2
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,9	 0,3                   

Levert til sektor
Delivered to sector 4103 4105 4106 8300                     

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 7	 3	 6	 1
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,5	 0,3	 0,3	 0,2



149 0300
Jakt.

Hunting.
Tabell 0200 C. Kryssløpskoeffisienter (Pct.)

Skogbruk.
Input-output coefficients. Forestry.

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
sienter

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
sienterSektor- Sektor-

nr. Stikkord Abbreviation Input- nr. Stikkord Abbreviation Input-
No. output

coeffi-
cients

No. output
coeffi-
cients

Norsk produksjon
Norwegian prod.	 3198

0052 Usp. kontorrekv. Office appl. 0,6
0057 Usp. tjenester Unsp. services 0,6
0058 Usp. transp. Unsp. transp 	 0,4
0102 Husdyrprod. Animal prod 	 4,1 9600
3513 Våpenframst. Arms and tools 0,1 9700
7410 Jernbanedrift Railways 	 2,8 9800
7450 Biltransport Transp. n.e.c 	 2,9 9900

9950I alt Total 	  11,5

Import Imports
Mineraloljeind. Petr. prod. . .	 0,4

Primærfaktorer
Primary factors

Kapitalslit Depreciation 	 1,9
Lønn Wages etc. 	  37,9
Eierinntekt Profits etc. 	  48,7
Ind. skatt Indirect taxes • •	 0,1
Subsidier Subsidies 	  — 0,5

I alt Total 	  88,1

Sektor 0300 Jakt m. v.

Produksjon 1954: 27 mill. kroner. (Ikke strukturundersøkt.)

0 mf ang. Sektoren svarer til nasjonalregnskapssektor 0300 Jakt m. v.
og omfatter jakt, bær-, sopp- og mosesanking, både til salg og til eget bruk-
Som jakt regnes også fangst av landdyr i Arktis utenom det som fanges av sel.
fangerne.

Ant all be dr if ter m. v . Iflg. folketellingen 1950 var det bare 44
som hadde oppgitt jakt m. v. som hovedyrke. De fleste som har denne næring
som yrke, driver den som biyrke. I nasjonalregnskapet er ikke sysselsettingen
i sektoren oppgitt fordi en mangler det nødvendige materiale for beregning
av den.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 27 mill. kroner. Av dette
var 60 pct. bær, 21 pct. ryper, harer o. a. småvilt, 15 pct. kjøtt av elg, villrein
m. v. og 4 pct. pelsskinn og huder.

Imp or t en av produkter fra jakt m. v. i 1954 var 25 mill. kroner eller
49 pct. av totalforsyningen i sektoren. Av importen utgjorde mandler og nøtter
84 pct.

Produksjonens anvendelse. 87 pct. ble anvendt til konsum,
11 pct. til vareinnsats og 2 pct. til eksport.

Produksjonsindeks (1950 — 100) var i 1954 108 og i 1957 122.
Kr yssløpsk oef f isientene er beregnet på grunnlag av nasjonal-

regnskapet for 1954.
Koeffisientenes stabilitet. Enkan regne med at de errelativt

stabile.
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Produksjon og import 1954.    
Jakt.

Production and imports. Hunting.

Produksjon Production Import Imports

Mill.	 Mill.	 Pct. 	Mill.	 Mill.	 Mill. 	Pct .	 Mill.
kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.

Tilgang i alt Total supply 	 27 19 70 46 25 9 34 34
Av dette levert til : Of which

delivered for:
Eksport Exports 	 1 1 100 2 — — — —
Privat konsum Private consumption 23 17 73 40 14 8 60 22
Lager Addition to inventories 	 — — — — 3 — 3
Vareinnsats Use in production 	 3 1 38 4 8 1 6 9

Tabell 0300 B.	 Vareinnsats 1954.    
Produkter fra Jakt.

Used in production. Products from Hunting.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . 	 Mill. kr.	 3	 2	 1
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 1,7	 0,9

Tabell 0300 C. Krysslopskoeffisienter (Pct.)
Jakt.

Input-output coefficients. Hunting.

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi
sienter

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
sienterSektor- Sektor-

nr. Stikkord Abbreviation Input- nr. Stikkord Abbreviation Input-
No. output

coeffi-
cients

No. output
coeffi-
cients

Norsk produksjon	 Import Imports
Norwegian prod.	 6400 Varehandel Trade 	  3,7

0052 Usp. kontorrekv. Office appl. 3,7
Primærfaktorer
Primary factors

9800 Eierinntekt Profits etc 	  92,6

I alt
	

2098
	

2900
Total
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Fiske.

Fishing.
Sektor 0400 Fiske, selfangst, småhvalfangst m. v.

Produksjon 1954: 641 mill. kroner. (Ikke strukturundersokt.)

0 mf ang. Sektoren svarer til nasjonalregnskapssektor 0408 Fiske, sel-
fangst, småhvalfangst m. v. og omfatter fiske ved norskekysten og på fjerne
farvann, småhvalfangst, selfangst og tang- og taresanking. Fraktfart med fiske-
farkoster, investeringsarbeider som fiskerne utfører med egne produksjons-
midler og fiskernes eget forbruk av fisk er med i sektorproduksjonen.

Ant all be drif ter m. v. Iflg. Norges fiskerier var det i 1954 81 720
registrerte fiskefarkoster, hvorav 12 428 var dekkede motorfarkoster, og det var
91 800 fiskere, hvorav 64 400 hadde fiske som hovedyrke. I nasjonalregnskapet
er sysselsettingen beregnet til 51 000 årsverk i 1954. Av dette var 2 000 årsverk
utført av lønnstakere og 49 000 årsverk av selvstendige. Tallene er meget usikre.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 641 mill. kroner. Av dette
var 42 pct. sild (vintersild 32 pct.), 22 pct. torsk (skrei 9 pct.), 4 pct. sei, 2 pct.
sel, 1 pct. småhval, 24 pct. andre fiskeslag, 3 pct. fraktfart og føring av fisk
og 2 pct. egne investeringsarbeider.

Imp or ten av fersk fisk i 1954 var 4 mill. kroner eller 0,6 pct. av total-
forsyningen i sektoren.

Pr o duksj onens anvendelse. 81 pct. ble anvendt til vareinnsats,
10 pct. til konsum, 7 pct. til eksport og 2 pct. til investering (egne investerings-
arb ei der) .

Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 119 og i 1957 113.
Kr yssløpskoef fisientene er beregnet på grunnlag av nasjonal-

regnskapet for 1954.
Koef fisientenes stabilitet. Strukturen er noe forskjellig for

de forskjellige fiskerier, og forbruket av innsatsfaktorer i de enkelte fiskerier
er heller ikke proporsjonalt med oppfisket mengde. En må derfor regne med at
koeffisientene kan endres noe fra år til år.

Tabell 0400 A. Produksjon og import 1954. 
Fiske.

Production and imports. Fishing.

Produksjon Production Import Imports

Mill.	 Mill.	 yoctMill.	 Mill.	 Mil/.	 Pet.	 Mill.
kr.	 kr.	 .	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.

Tilgang i alt Total supply 	 641 152 24 793 4 2 50 6
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Eksport Exports 	 47 50 106 97 — — —
Privat konsum Private consumption 60 64 107 124 2 2 67 4
Investering Asset formation 	 15 — — 15 — — —
Vareinnsats Use in production . . 519 38 7 557 2 0 25 2
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Vareinnsats 1954.    
Produkter fra Fiske.

Used in production. Products from Fishing.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries 	 Mill. kr.	 519	 5	 32	 242	 4	 22	 201
Koeffisient Coefficient 	  Pet.	 0,3	 16,7	 47,6 3,5 65,8	 63,3                

Levert til sektor
Delivered to sector 3197 7100                     

Levering 1954 Deliveries ... 	 Mill. kr.	 1	 12
Koeffisient Coefficient 	  Pet.	 0,4	 0,3

Tabell 0400 C. Krysslopskoeffisienter (Pct.)
Fisk e.

Input-output coefficients. Fishing.

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
sienter

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
sienterSektor- Sektor-

nr. Stikkord Abbreviation Input- nr. Stikkord Abbreviation Input-
No. output

coeffi-
cients

No. output
coeffi-
cients

Norsk produksjon	 Import Imports
Norwegian prod.	 1100 Kullgruver Coal mining 	 0,2

0052 Usp. kontorrekv. Office appl.	 1,4 3198 Mineraloljeind. Petrol. prod 	 2,7
0057 Usp. tjenester Unsp. services 0,6 6400 Varehandel Trade  	 0,2
0058 Usp. Transp. Unsp. transp...	 0,2 I alt Total  	 3,11100 Kullgruver Coal mining ....	 0,1
2050 Fisketilvirkn. Fish processing 1,2 Primærfaktorer3196 Malingfabr. Paints  	 0,1 Primary factors3706 Andre elektro. Electro equip 	 0,1 9600 Kapitalslit Depreciation 	  24,0
6400 Varehandel Trade 	  3,0 9700 Lønn Wages etc.  	 2,1

1 alt Total  	 6,7	 9800 Eierinntekt Profits etc. 	  68,3
9950 Subsidier Subsidies 	 — 4,2

I alt Total 	  90,2
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153 0600
Hvalfangst.

Whaling.
Sektor 0600 Hvalfangst.

Produksjon 1954: 279 mill. kroner. (Ikke strukturundersøkt.)

Om f ang. Sektoren svarer til nasjonalregnskapssektor 0600 Hvalfangst
og omfatter fangst av hval fra flytende kokerier og landstasjoner i Antarktis og
storhvalfangst fra landstasjoner på norskekysten. I produksjonsverdien er også
med all foredling på kokerier og landstasjoner og transport og lossing av den.
delen av produktene som blir transportert med kokeriene. Dessuten blir lønns-
inntekter for nordmenn som deltar i utenlandske hvalfangstekspedisjoner, og
leieinntekter for kokerier og hvalbåter som enten fanger for utenlandsk regning
eller blir brukt til sjøtransport, regnet som produkt i sektoren.

Ant all be drif ter m. v. 1 1954 ble den norske fangsten i Antarktis
drevet fra 1 landstasjon og 9 kokerier med 107 hvalbåter. På norskekysten var
det i drift 4 landstasjoner med 11 hvalbåter.

Iflg. folketellingen 1950 var det i alt 8 000 sysselsatte i hvalfangst. På grunn-
lag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i 1954 beregnet til 7 000 årsverk,
alt utført av lønnstakere.

Pro duksjonen i sek t or en i 1954 var 279 mill. kroner, hvorav-

87 pct. var hvalolje og 10 pct. lønnsinntekt til nordmenn på utenlandske ekspedi-
sjoner.

Imp or t en av hvalolje i 1954 var 7 mill. kroner eller 2,5 pct. av total-
forsyningen i sektoren.

Produksjonens anvendelse. 72 pct. ble anvendt til eksport
og 28 pct. til vareinnsats.

Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 90 og i 195779.
Kr yssløpskoef f isient en e er beregnet på grunnlag av nasjonal-

regnskapet for 1954.
Koeff isienten es stabilitet. Forbruket av de fleste innsats-

faktorer er først og fremst avhengig av tallet på ekspedisjoner og hvalbåter,
og bare i liten grad avhengig av produksjonen. En må derfor vente at koeffi-
sientene vil svinge noe fra år til år.

Tabell 0600 A. Produksjon og import 1954. 
Hvalfangst.

Production and imports. Whaling.

Produksjon Production Import Imports

Mill.	 Mill. 	Pct	 Mill.	 Mill.	 Mill.	 Pct
kr.

l.
	kr.	 kr.	

.
kr.	 kr.	

Mill.
kr.

Tilgang i alt Total supply 	 279 1 0 280 7	 — —	 7
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Eksport Exports 	 199 — — 199 — —
Privat konsum Private consumption 1 1 100 2 —	 — —
Vareinnsats Use in production . . 79 — — 79 7	 — —	 7
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Tabell 0600 B.
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Vareinnsats 1954. 
Produkter fra Hvalfangst.

Used in production. Products from Whaling.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 19M Deliveries . . Mill. kr.	 79	 76
	

3
Koeffisient Coefficient 	  Pet.	 23,0

	
7,7

Tabell 0600 C. Kryssløpskoeffisienter (Pct.)
Hvalf angst.

Input-output coefficients Whaling.

I alt
	

3129
	

3194
Total

Leverende sektor Delivering sector	
Kryss-
	 Leverende sektor Delivering sector	

Kryss-
lops-	 lops-

koeffi-	 koeffi-
Sektor-	 sienter Sektor-	 sienter

nr.	 Stikkord Abbreviation
	

Input-	 nr.	 Stikkord Abbreviation
	

Input-
No.	 output

	
No.	 output

coeffi-	 coeffi-
cients	 cients

Norsk produksjon
Norwegian prod.

0052 Usp. kontorrekv. Office appl. 0,7
0057 Usp. tjenester Unsp. services 1,8
0058 Usp. Transp. Unsp. transp.. 	 0,4
3196 Malingfabr. Paints  	 0,2
3501 Jernstøperier Foundries 	 0,1
6400 Varehandel Trade 	  1,2
6820 Skadeforsikr. Non-life ins. .  	 0,4
7100 Sjøfart Water transp  	 4,6

I alt Total 	

Import Imports
0033 Usynlig imp. Invisible imp. . . 12,1
3198 Mineraloljeind.Petroleumprod	  0,4

I alt Total 	  12,5

Primærfaktorer
Primary factors

9600 Kapitalslit Depreciation 	  42,0
9700 Lønn Wages etc 	  36,2
9801 Tap Losses 	 — 0,7

9,4	 9900 Indir. skatt Indirect taxes .  	 0,7

I alt Total 	  78,2

Sektor 1100 Kullgruver.

Produksjon 1954: 31 mill. kroner. (Ikke strukturundersokt.)

0 mf ang. Sektoren svarer til nasjonalregnskapssektor 1100 Kullgruver
og omfatter all virksomhet i forbindelse med utvinning av kull. I bedriftstel-
lingen 1953 og i produksjonsstatistikken for industrien er det gruppe 110-0
som nærmest svarer til sektoren.

An t all bedrif ter m. v. I 1954 var det iflg. bergverksstatistikken
2 bedrifter i gang, og de hadde en gjennomsnittlig sysselsetting på 842. Produk-
sjonen var 340 520 tonn kull. På grunnlag av nasjonalregnskapet er syssel-
settingen i sektoren beregnet til 500 årsverk i 1954. Det var bare sysselsatt
lønnstakere.
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Kullgruver.
Coal mining.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 31 mill. kroner.
Impor t en av kull i 1954 var 71 mill. kroner eller 70 pct. av totalfor-

syningen i sektoren.
Produksjonens anvendelse. 54 pct. ble anvendt til vareinnsats,

33 pct. til eksport og 13 pct. til konsum.
Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 83 og i 195769.
Krysslopskoeffisient ene er beregnet på grunnlag av nasjonal-

regnskapet for 1954.
Koeffisientenes stabilitet. Under forutsetning av at det ikke

inntreffer spesielle hindringer som eksplosjoner o. 1. i gruvene, må en vente at
koeffisientene er relativt stabile.

Tabell 1100 A. Produksjon og import 1954. 
Kullgruver.

Production and imports. Coal mining.

Import ImportsProduksjon Production

Mill.
kr.

Mill.
kr.

Pct. Mill.
kr.

Mill.
kr.

Mill.
kr.

Pct. Mill.
kr.

Tilgang i alt Total supply 	 31 9 29 40 71 22 31 93
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Eksport Exports 	 10 — — 10 — — —
Off. konsum Governm. consumption — — — — 2 1 30 3
Privat konsum Private consumption 4 2 50 6 3 1 33 4
Lager Addition to inventories . . . . — — — — 13 — —	 — 13
Vareinnsats Use in production . . 17 7 41 24 79 20 26 99

Tabell 1100 B. Vareinnsats 1954. 
Produkter fra Kullgruver.

Used in production. Products from Coal mining.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 17	 4	 1	 1	 1	 1	 0
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 6,1	 0,1	 3,2	 1,6	 3,3	 0,1

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 0	 0	 1	 2	 4	 2
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,9	 1,2	 1,6	 0,4	 0,1	 0,4

I alt
Total
	 0055
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Metal mining.
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Tabell 1100 C. Kryssløpskoeffisienter (Pct.)
Kullgruver.

Input-output coefficients. Coal mining.

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
Sektor- sienter Sektor- sienter

nr. Stikkord Abbreviation Input- nr. Stikkord Abbreviation Input-
No. output

coeffi-
cients

No. output
coeffi-
cients

Norsk produksjon	 Primærfaktorer
Norwegian prod.	 Primary factors

1100 Kullgruver Coal mining . • • •	 3,2 9600 Kapitalslit Depreciation 	 9,7
3191 Sprengstoff-f. Explosives ....	 4,8	 9700 Lønn Wages etc 	  56,1
3515 Industrimask. Ind.machines .	 2,9 9801 Tap Losses 	  — 1,3
6400 Varehandel Trade 	  1,9 I alt Total 	  64,57100 Sjøfart Water transp 	  22,6

I alt Total 	  35,4

Sektor 1200 Malmgruver.

Produksjon 1954: 216 mill. kroner. (Ikke strukturundersokt.)

omf ang. Sektoren har samme omfang som nasjonalregnskapssektor
1200 Malmgruver. Dette svarer stort sett til gruppene 121-0 Jernmalmgruver,
122-0 Svovelkis- og koppergruver og 129-0 Andre malmgruver i produksjons-
statistikken for industrien og i bedriftstellingen 1953.

Ant all bedrift er m. v. I 1952 var det ifølge bedriftstellingen 29
bedrifter i de nevnte gruppene med 5 195 sysselsatte og med en produksjon på
217 mill. kroner. På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i sektoren
beregnet til 5 000 årsverk i 1954, alt utført av lønnstakere.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 216 mill. kroner, og av
dette var 40 pct. svovelkis, 46 pct. jernmalm og 9 pct. koppermalm.

Impor ten av malmer i 1954 var 86 mill. kroner eller 28 pct. av total-
forsyningen i sektoren. Sink-, mangan- og krommalm utgjorde 84 pct. av im-
porten.

Pro duksjone ns anv en delse. 67 pct. ble anvendt til eksport,
29 pct. til vareinnsats og 4 pct. til lager.

Pro duksjonsindek s (1950 = 100) var i 1954 146 og i 1957 175.
Kryssløpskoeffisient ene er beregnet på grunnlag av nasjonal-

regnskapet for 1954.
Koeffisientenes stabilitet. Enkangå,ut fra at de er forholds-

vis stabile, men vesentlige endringer i aktiviteten i sektoren og i produktsammen-
setningen kan føre til endringer i koeffisientene.
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Pct	 Mill.
kr.	 kr.

Mill.	 Mill.
kr.	 kr.

Mill.

7	 3	 223	 86
	

86

Mill.
kr.

Pct.

34103193 344034192722
I alt
Total
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Malmgruver.
Metal mining.

157

Tabell 1200 A. Produksjon og import 1954.    
Malmgruver.

Production and imports. Metal mining.
Import ImportsProduksjon Production

Mill.
kr.

Tilgang i alt Total supply 	  216
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Eksport Exports 	
Lager Addition to inventories . . 	
Vareinnsats Use in production 	

	144	 2	 2	 146

	

9	 9 —9

	

63	 5	 7	 68	 95
—9

95

Tabell 1200 B.	 Vareinnsats 1954.    
Produkter fra Malmgruver.

Used in production. Products from Metal mining.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

63	 8	 2	 1	 5	 47
1,2	 1,3	 0,3	 3,3	 10,6

Tabell 1200 C. Krysslopskoeffisienter (Pct.)
Malmgruver.

Input-output coefficients. Metal mining.
Leverende sektor Delivering sector

Kryss-
lops-

koeffi-

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
Sektor- sienter Sektor. sienter

nr. Stikkord Abbreviation Input- nr. Stikkord Abbreviation Input-
No. output

coeffi-
cients

No. output
coeffi-
cients

Norsk produksjon
Norwegian prod.

0052 Usp. kontorrekv. Office appl.
0057 Usp. tjenester Unsp. services
2750 Papirvarefabr. Paper prod 	
3191 Sprengstoff-f. Explosives .. 	
3513 Våpenframst. Arms and tools
5110 El.forsyning Electricity 	
6400 Varehandel Trade 	

I alt Total 	

Import Imports
3198 Mineraloljeind. Petroleum prod.
3513 Våpenframst. Arms and tools
6400 Varehandel Trade  

I alt Total 	  i 3,4

Primærfaktorer
Primary factors

9600 Kapitalslit Depreciation 	 5,0
9,0 9700 Lenin Wages etc 	  27,0

9800 Eierinntekt Profits etc 	  55,7

I alt Total 	  87,7

0,9
0,5
0,5
1,3
0,4
3,6
1,8

1,1
0,5
1,8

Av dette toll 0,5 Of which customs duties 0,5.
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Mineralbrott.

Quarrying.
Sektor 1590 Mineralbrott og annen ekstraktiv virksomhet.

Produksjon 1954: 124 mill. kroner. (Strukturundersøkt.)

Omfang. Sektoren omfatter all ekstraktiv jord- og steinindustri. I nasjonal-
regnskapet er det meste av denne produksjonen med i sektor 1508 Mineralbrott
og annen ekstraktiv virksomhet og en del i sektor 3300 Jord- og steinvare--
industri. Bearbeidde mineraler i nasjonalregnskapssektor 1508 er derimot over-
ført til kryssløpssektor 3306 Kalkverk, mineralmøller og steinh.oggerier. Produk-
sjon til eget bruk er regnet med i den utstrekning den er oppgitt i produksjons-
statistikken.

I produksjonsstatistikken for industrien og i bedriftstellingen. 1953 er det
hovedgruppene 14, 15 og 19 som nærmest svarer til denne sektoren.

Ant all bedrift er m. v. Ifølge bedriftstellingen var det i de nevnte
gruppene 553 bedrifter i 1952 med 3 323 sysselsatte, og produksjonen var 59
mill. kroner. På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i sektoren
beregnet til 3 000 årsverk i 1954. Det meste ble utført av lønnstakere.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 124 mill. kroner. Når pro-
duksjonsverdien i sektoren er så meget høyere enn i bedriftstellingens grupper,
så skyldes det bl. a. at sektoren også omfatter utvinning av rå mineraler i hoved-
gruppe 33 i bedriftstellingen og utvinning av rå mineraler til eget bruk som ikke
er tatt med i bedriftstellingens oppgaver.

Import en av produkter fra mineralbrott og annen ekstraktiv virksom-
het i 1954 var 64 mill. kroner eller 34 pct. av totalforsyningen. Av importen
utgjorde rå mineralolje, råfosfat og salt 61 pct.

Produksjonens anvendelse. 74 pct. ble anvendt til vareinnsats,
14 pct. til konsum, 8 pct. til lager og 4 pct. til eksport.

Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 157 og i 1957 163.
Prosesser. Sektoren er delt i 7 prosesser:

1. Steinbrott 	  produksjon 1954 33 mill. kroner
2. Leire-, sand- og grustak  	 --»—	 19 »	 »
3. Kalksteinsbrott  	 —»—	 23 »	 »
4. Kvarts- og feltspatbrott 	 —»—	 9 »	 »
5. Andre mineralgruver og -brott 	 —»—	 20 »	 »
6. Torvdrift  	 —»—	 19 »	 »
'7. Isdrift  	 —»--	 1 »	 »

Produksjonen i den enkelte prosess svarer til hele produksjonen av prosessens
produkter i nasjonalregnskapssektorene 1508 og 3300.

1. Steinbrott.
Produksjonen i 1954 var 33 mill. kroner. Hovedproduktene var pukk-

stein, kultstein, labrador, granitt og marmor.
Ant all bedrifter m. v. Den tilsvarende gruppen i bedriftstellingen

1953 omfattet 180 bedrifter med 869 sysselsatte og med en produksjon på 13
mill. kroner i 1952. Når produksjonen i prosessen er så meget større enn i be-
driftstellingens gruppe, skyldes det at prosessen omfatter også utvinning av
rå stein i bedriftstellingens gruppe 33 og utvinning av rå stein til eget bruk som
ikke er tatt med i bedriftstellingens oppgaver.
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Mineralbrott

Quarrying.

Impor t en av rå stein var i 1954 knapt 1 mill. kroner eller 3 pct. av
totaltilførselen i prosessen.

Produksjonens anvendelse. 85 pct. ble levert til bygge- og
anleggsvirksomhet og resten til annen vareinnsats.

Pr oduksj onsindeks (1950 ----- 100) for industrigruppe 141-0 Stein-
brott var i 1954 134 og i 1957 191.

Kryssløpskoeffi si entene er beregnet på grunnlag av data for
den tilsvarende gruppen i produksjonsstatistikken for 1949, 1950 og 1951 og
regnet om til 1954 priser.

Koeffisientenes stabilitet. Koeffisientene for 1949, 1950 og
1951 viser at det relative forbruk av arbeidskraft, elektrisk kraft, kull og ved
er sunket fra 1949 til 1951, mens bensinforbruket er økt. Forskjellen mellom.
de øvrige koeffisientene skyldes nok vesentlig unøyaktige oppgaver i det statis-
tiske grunnmaterialet.

2. Leire-, sand- og grustak.

Pr oduk sj on en i 1954 var 19 mill. kroner. Hovedproduktene er stope-
sand og grus.

Antall be drif ter m. v. Den tilsvaren de gruppen i bedriftstellingen
1953 omfattet 188 bedrifter med 713 sysselsatte og med en produksjon på 15,6
mill. kroner i 1952.

Imp or ten av leire og sand o. 1. i 1954 var 12 mill. kroner eller 36 pct.
av totaltilførselen i prosessen. Av dette var 9 mill. kroner proselensjord, bleike-
jord og ildfast leire.

Produksjonens anvendelse. Omkring 65 pct. av produksjonen
går til bygge- og anleggsvirksomhet og resten til annen vareinnsats.

Pr o duk sjonsindeks (1950 ------- 100) for industrigruppe 142-0 Leire-,
sand- og grustak var i 1954 211 og i 1957 324.

Kr ys sl øp sk oef fisi en t en e er beregnet på grunnlag av data for
den tilsvarende gruppen i produksjonsstatistikken for 1950 og 1951 og regnet
om til 1954-priser.

K oef f isienten es st a bili tet. Koeffisientene var stort sett like i
de to årene, og en må vente at de er stabile.

3. Kalksteinsbrott.

Pr o duksj on en i 1954 var 23 mill. kroner og omfatter bryting av kalk-
stein til salg og til eget bruk.

Antall be dr if ter m. v. Den tilsvarende gruppen i bedriftstellingen
1953 omfattet 28 bedrifter med 692 sysselsatte, og produksjonen var 17,4 mill.
kroner i 1952.

Impor t en var helt ubetydelig.
Pr oduksj on ens anvendelse. Alt ble anvendt til vareinnsats.
Pr oduksjonsin deks (1950 = 100) for industrigruppe 151-0 Kalk-

3teinsbrott var i 1954 162 og i 1957 197.
Kr ys sl øpskoeffisi entene er beregnet på grunnlag av data for

den tilsvarende gruppen i produksjonsstatistikken for årene 1938, 1939, 1943,
1944, 1949, 1950 og 1951 og regnet om til 1954-priser.
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Quarrying.

Koeffisient enes st abilit et . Koeffisientene har variert noe fra
år til år, men det ser ut til at dette vesentlig skyldes unøyaktige statistiske
oppgaver.

160

4. Kvarts- og fe4spatbrott.
Produksjonen i 1954 var 9 mill. kroner.
Ant all be drif t er m. v. De tilsvarende gruppene i bedriftstellingen

1953 (152-1,2) omfattet 39 bedrifter med 358 sysselsatte og med en produksjon
på 6 mill. kroner i 1952.

Import en. Det var ingen import av kvarts og feltspat i 1954.
Pr o duk sj on en s an v en del s e. 78 pct. ble anvendt til vareinn-

sats og 22 pct. til eksport.
Produksjonsindeks (1950 = 100) for industrigruppe 152-0 Kvarts-

og feltspatbrott var i 1954 128 og i 1957 134.
Kr ysslopsk oef fisient ene er beregnet på grunnlag av oppgaver

for de tilsvarende gruppene i produksjonsstatistikken for 1949-1951 og regnet
om til 1954-priser.

Koeffisient enes st abilit et. Koeffisientene varierer noe fra år
til år, men også for denne prosessen ser det ut til at dette først og fremst skyldes
unøyaktige statistiske oppgaver.

5. Andre mineralgruver og -brott.
Produksjonen i 1954 var 20 mill. kroner og omfattet bl. a. bryting

av dolomitt, kleberstein og flusspat.
Ant all bedrift er m. v. Den tilsvarende gruppen i bedriftstellingen

1953 omfattet 15 bedrifter med 269 sysselsatte og med en produksjon på 5 mill.
kroner i 1952. Den store forskjellen mellom produksjonen i prosessen og i bedrifts-
tellingens gruppe skyldes både produksjonsutviklingen 1952-1954 og forskjellen i
omfang (se sektoren i alt).

Import en av produkter fra andre mineralgruver og -brott i 1954 var
51 mill. kroner eller 70 % av totaltilførselen i prosessen. Den besto i alt vesentlig
av varer som råfosfat, salt og rå mineralolje som ikke produseres i Norge.

Produksjonens anvendelse. Omtrent hele produksjonen blir
anvendt til vareinnsats i industrien og til bygge- og anleggsvirksomhet.

Produksjonsindeks (1950 = 100) for industrigruppe 159-0 Andre
mineralgruver og -brott var i 1954 88 og i 1957 109.

Kryssløpskoeffisientene er beregnet på grunnlag av oppgaver
for den tilsvarende gruppen i produksjonsstatistikken for 1949-1951 og regnet
om til 1954-priser.

Koefiisient enes st abilitet. Koeffisientene varierer noe fra år
til år. Det skyldes i første rekke unøyaktige statistiske oppgaver, men også
endringer i produktsammensetningen.

6. Torvdrift.'
Produksjonen av torv og torvprodukter var i 1954 19 mill. kroner.

Her er også regnet med produksjon til eget bruk.
Ant all bedrift er m.v. Den tilsvarende gruppen i bedriftstellingen

1953 omfattet 67 bedrifter med 290 sysselsatte og med en produksjon på 2,3



Produksjon Production Import Imports

Mill.
kr.

Mill.
kr.

Pet
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M
kr.

Mill.
kr.kr.

Mill.
kr.

Pet. Mill.
kr.

Tilgang i alt Total supply 	 124 26 21 150 64 6 9 70
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Eksport Exports 	 5 2 42 7 1 — — 1
Privat konsum Private consumption 17 — — 17 3 1 31 4
Lager Addition to inventories . . . 10 — — 10 — 9 — — — 9
Vareinnsats Use in production . . 92 24 26 116 69 5 7 74
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Mineralbrott.

Quarrying.

mill. kroner i 1952. Den store forskjellen mellom produksjonen i prosessen og i
bedriftstellingens gruppe skyldes at produksjonen til eget bruk er tatt med i
prosessen, men ikke i bedriftstellingens oppgaver.

Impor ten. Det er ingen import av torv.
Produksjonens anvendelse. 86 pct. ble anvendt til konsum

(brensel) og resten til vareinnsats.
Produksjonsindeks (1950 = 100) for prosessen var i 1954 55 og

i 1957 59.
Kr yssløpskoeffisientene er beregnet på grunnlag av oppgaver

for den tilsvarende gruppen i produksjonsstatistikken for 1950 og 1951 og regnet
om til 1954-priser.

Koef fisi entenes st abilit et. Forskjellene mellom koeffisientene
i de to årene er små.

7. Isdrift.
Pro duksj onen i 1954 av is (naturlig frosset) var 1 mill. kroner. (Det

meste av kunstig frosset is er med i sektor 2050 Fisketilvirkning.)
An t all bedrif t er m. v. Den tilsvarende gruppen i bedriftstellingen

1953 omfattet 36 bedrifter med 132 sysselsatte og med en produksjon på 1 mill.
kroner.

Imp or ten. Det var ingen import av is i 1954.
Pr o duksj on ens anv en delse. 70 pct. ble anvendt til vareinnsats

og 30 pct. til eksport.
Pr oduksjonsindeks (1950 = 100) for industrigruppe 192-0 Isdrift

var i 1954 40 og i 1957 27.
Kr y ssløp sk oef f isient ene er beregnet på grunnlag av oppgaver

for den tilsvarende gruppen i produksjonsstatistikken for 1950 og 1951 og regnet
om til 1954-priser.

Koeffisientenes sta bilitet. Det er små forskjeller mellom
koeffisientene i de to årene undersøkelsen omfatter.

Tabell 1500 A. Pro duksjon og import 1954. 
Mineralbrott.

Production and imports. Quarrying.

11- Kryssløpsanalyse.



Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

2 6 0 1 0 1 1
4,7 1,4 0,0 0,3 0,1 0,3 0,8

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

3 4 14 1 6 1 1
4,5 4,5 18,8 1,3 2,9 0,5 0,3

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

1 2 0 0 0 0 5
0,8 1,0 0,1 0,1 0,0 0,1 1,6

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

2 10 8 2 8
0,5 0,8 1,7 0,2 0,5

33023111 3198 3301 33033112 3191

3304 3420341033063305 3307 3419

3516 41013440 35103502 35133501

41044102 4103 4105 4106

1500
Mineralbrott.

Quarrying.

Tabell 1500 B.
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Vareinnsats 1954.    
Produkter fra Mineralbrott.

Used in production. Products from Quarrying.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 92	 1	 5	 0	 0	 4	 3
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,7	 0,4	 0,1	 0,0	 0,6	 0,4

I alt
	

0055
	

0101
	

2601
	

2721
	

2722
	

2739
Total



2010
Slakterier.

Slaughtering.
Tabell 1500 C. Kryssløpskoeffisienter (Pct.)

Mineralbrott.
Input-output coefficients. Quarrying.
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Leverende sektor Delivering sector Krysslopskoeffisienter Input-output coefficients

Prosesser Processes

Stikkord Abbreviation
Sektor-

nr.
.No.

Sektor
Sector

Stein-
brott
Stone

quarry-
ing

2

Sand-
tak

Sand
pits

3
Kalk-
steins-
brott
Lime-
stone

quarry-
ing

4

Kvarts-
brott
Quartz
quarry-

ing

5

Andre
brott
Other

mineral
quarry-

ing

6

Tory-
drift
Peat

cutting

7

Isdrift
Natural

ice

Norsk produksjon Norwegian prod.
0052 Usp. kontorrekv. Office appl. ..	 1,1	 1,1	 1,1
0057 Usp. tjenester Unsp. services...	 1,1	 1,1	 1,1
0200 Skogbruk Forestry  	 0,4	 -	 0,1
2510 Sagbruk Sawmills etc.  	0,1	 -	 -
2750 Papirvarefabr. Paper products 	

•	

0,3	 -	 -
3191 Sprengstoff-f. Explosives  	 2,3	 3,1	 0,1
3513 Våpenframst. Arms and tools 	

•	

1,1	 1,1	 1,1
5110 El.forsyning Electricity  	 1,7	 2,7	 2,0
6400 Varehandel Trade  	 2,6	 3,2	 1,9

I alt Total  	 10,7	 12,3	 7,4

Import Imports
1100 Kullgruver Coal mining  	 0,1	 0,1	 0,3
3198 Mineraloljeind. Petroleum prod 	 1,3	 1,4	 1,4
3419 Jernverk Steel works  	 2,4	 3,9	 -
3513 Våpenframst. Arms and tools ..  	 1,0	 1,5	 1,3

I alt Total 	  1- 4,8	 6,9	 3,0

Primærfaktorer Primary factors
9600 Kapitalslit Depreciation 	 1,8	 1,8	 1,8
9700 Lønn Wages etc. 	  47,9	 45,4	 33,4
9800 Eierinntekt Profits etc. 	  34,9	 33,9	 54,7

I alt Total 	  84,6	 81,1	 89,9

1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
- 0,1 - 2,7 -
- - - 0,9 0,4
- 0,1 0,2 2,3 -

3,6 3,6 2,9 -
1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
1,1 1,2 0,7 1,7 0,8
2,6 2,4 3,1 1,9 1,9

10,6 10,7 10,2 12,8 6,4

- - 0,1 - -
0,7 1,1 2,1 1,4 1,8
3,6 1,5 0,8 1,9 0,4
1,5 0,8 - - 0,1

5,8 3,4 3,0 3,3 2,3

1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
42,5 47,5 65,8 58,4 47,8
393 36,9 19,4 23,9 41,9

83,6 86,2 87,0 84,1 91,5

Av dette toll 0,1. Of which customs duties 0,1.

Sektor 2010 Slakterier m. v.

Produksjon 1954: 517 mill. kroner. (Ikke strukturundersøkt.)

0 mf ang. Sektoren har samme omfang som nasjonalregnskapssektor 2010
Slakterier m. v. Foruten slakteriene omfatter den også pølsemakerier, framstilling
av kjøttpålegg o. 1. Omsetning av varer som ikke er bearbeidd i bedriftene, er
ikke tatt med i sektorproduksjonen. I produksjonsstatistikken for industrien og
i bedriftstellingen 1953 er det gruppe 201-0 som nærmest svarer til denne sektoren.

An tall be dr if t er m. v. I 1952 var det ifølge bedriftstellingen 961
bedrifter i gruppen med 4 628 sysselsatte, og produksjonen var 436 mill. kroner.
På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i sektoren beregnet til
5 000 årsverk i 1954. Av dette ble 4 000 årsverk utført av lønnstakere og 1 000
årsverk av selvstendige.



Produksjon Production Import Imports

Tabell 2010 B. Vareinnsats 1954. 
Produkter fra Slakterier.

Used in production. Products from Slaughtering.

0,2	 0,2
Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 6	 5	 1
Koeffisient Coefficient 	  Pet.

Mill.	 Mill.	 pctMill.	 Mill.	 Mill.	 Pet. 	Mill.
kr.	 kr.	 •	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.

517 185 36 702 17 1 5 18

4 — — 4 — — — —
507 185 36 692 — — — —

6 — — 6 17 1 5 18

Tilgang i alt Total supply 	
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Eksport Exports 	
Privat konsum Private consumption
Vareinnsats Use in production . .

Levert til sektor
Delivered to sector

Avanse etc.
Trade

margins etc.

Avanse etc.
Trade

margins etc.

0102 3129
I alt
Total

Cif.
-I- toll
C. i. f.
+ im-
port

duties

Kjøper-
priser

Buyers'
prices

Produ-
sent-
priser
Produ-

cers'
prices

Kjøper-
priser

Buyers'
prices

2010
	

164
Slakterier.

Slaughtering.

Produksjonen i sektoren var i 1954 517 mill. kroner.
Imp or t en av slakteriprodukter i 1954 var 17 mill. kroner eller vel 3 pct.

av totalforsyningen i sektoren.
Produksjonens anvendelse. 98 pct. ble anvendt til konsum,

1 pct. til vareinnsats og 1 pct. til eksport.
Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 97 og i 1957 108.
Kr yssløpsk o effisi en t ene er beregnet på grunnlag av nasjonal-

regnskapet for 1954.
Koeffisientenes stabilitet. Endringer i forholdet mellom pro-

duksjonen i slakterier og polsemakerier vil føre til endringer i koeffisientene.
For øvrig må en vente at de er meget stabile.

Tabell 2010 A. Produksjon og import 1954. 
Slakterier.

Production and imports. Slaughtering.



165 2020
Meierier.
Dairies.

Tabell 2010 C. Kryssløpskoeffisienter (Pct.)
Slakterier.

Input-output coefficients. Slaughtering.

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
Sektor- sienter Sektor- sienter

nr. Stikkord Abbreviation Input- nr. Stikkord Abbreviation Input-
No. output

coeffi-
cients

No. output
coeffi-
cients

Norsk produksjon Import Imports
Norwegian prod. 1500 Mineralbrott Quarrying 	 0,4

0052 Usp. kontorrekv. Office appl. 0,8 2010 Slakterier Slaughtering 	 3,3
0057 Usp. tjenester Unsp. services 0,8 3193 Kjem. grunnind. Bas. chemic. 0,3
0102 Husdyrprod. Animal prod... 78,0 3198 Mineraloljeind. Petrol. prod 	 0,1
2020 Meierier Dairies 	 0,8 3900 Diverse ind. Miscellaneous . . 0,4
2098
5110

Annen næringsm. Other food.
El.forsyning Electricity 	

0,3
0,2 I alt Total 	 i 4,5

6400 Varehandel Trade 	 1,0 Primærfaktorer
I alt Total 	 81,9 Primary factors

9600 Kapitalslit Depreciation 	 0,4
9700 Lønn Wages etc. 	 9,6
9800 Eierinntekt Profits etc. 	 3,8

I alt Total 	 13,8

Av dette toll 0,3. Of which customs duties 0,3.

Sektor 2020 Meierier m. v.

Produksjon 1954: 537 mill. kroner. (Ikke strukturun.dersøkt.)

0 mf ang. Sektoren svarer til nasjonalregnskapssektor 2020 Meierier m. v.
Foruten meierier omfatter den også iskrem- og mjølkekondenseringsfabrikker og
framstilling av eskeost. P. g. a. det statistiske materiale (meieristatistikken) er
produksjonen i meieriene ført netto, slik at leveringer mellom bedriftene ikke er
tatt med i produksjonsverdien. I bedriftstellingen 1953 er det gruppene 202-1
og 202-2 som nærmest svarer til sektoren og i produksjonsstatistikken for indu.-
strien svarer gruppe 202-2 til en del av sektoren. (Den årlige produksjonsstati-
stikken for meieriene utgis som egen publikasjon, Meieribruket i Noreg.)

An tall bedrif ter m. v. I 1952 var det ifølge bedriftstellingen 475
bedrifter i gruppene med 5 677 sysselsatte og med en produksjon på 513 mill.
kroner. På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i sektoren beregnet
til 5 500 årsverk i 1954, alt utført av lønnstakere.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 537 mill. kroner. 53 pct. av
produksjonen var mjølk og fløte, 25 pct. ost og 17 pct. smør.

Impor t en av sektorvarer i 1954 var 1 mill. kroner.
Produksjonens anvendelse. 83 pct. ble anvendt til konsum,

12 pct. til vareinnsats, 4 pct. til eksport og 1 pct. til lager.
Produksjonsindeks (1950 — 100) var i 1954 100 og i 1957 119.
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Meierier.
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Kr yssl ø pskoeffisi ent ene er beregnet på grunnlag av nasjonal-
regnskapet for 1954.

Koeffisient enes st abilitet er avhengig av om produktsammen-
setningen er stabil.

Tabell 2020 A. Produksjon og import 1954.    
Meierier.

Production and imports. Dairies.

Produksjon Production Import Imports

Mill.	 Mill.	 Pct Mill.	Mill.	 Mill.	 Pct. 	Mill.
kr.	 kr.	 .	 kr.	 kr.	 kr.	 •kr.

Tilgang i alt Total supply 	 537 142 26 679 1 1 100 2
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Eksport Exports 	 23 — 23 — — —
Privat konsum Private consumption 443 140 32 583 1 1 100 2
Lager Addition to inventories . . . 6 — 6
Vareinnsats Use in production . . 65 2 3 67 — — —

Tabell 2020 B. Vareinnsats 1954.    
Pro dukter fra Meierier.

Used in production. Products from Dairies.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 65	 21	 4	 18	 1	 3	 1
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 1,2	 0,8	 3,4 0,5	 0,6	 0,3

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 7	 4	 1	 5
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 2,9	 1,7	 0,5	 5,0

2070
	

2080
	

2091
	

3193



Leverende sektor Delivering sectorLeverende sektor Delivering sector

Sektor-
nr.
No.

Stikkord Abbreviation
sektor-

nr.
No.

Stikkord Abbreviation

Kryss-
lops-

koeffi-
sienter
Input-
output
coeffi-
cients

Kryss-
lops-

koeffi-
sienter
Input-
output
coeffi-
cients

167 2040
Hermetikkfabr.
Fish canning.

Tabell 2020 C. Kryssløpskoeffisienter (Pct.)
Meierier.

Input-output coefficients. Dairies.

Norsk produksjon
Norwegian prod.

0052 Usp. kontorrekv. Office appl. 0,8
0057 Usp. tjenester Unsp. services 0,2
0102 Husdyrprod. Animal prod. 	 111,7
0200 Skogbruk Forestry 	  0,1
2020 Meierier Dairies  	 3,4
2040 Hermetikkfabr. Fish canning 0,2
2510 Sagbruk Sawmills etc.  	0,3
2739 Papirfabr. Paper 	 0,4
2750 Papirvarefabr. Paper products 0,4
3193 Kjem. grunnind. Bas. chemic. 0,2
3302 Glassindustri Glass  	 0,4
5110 El.forsyning Electricity  	 0,6
6400 Varehandel Trade 	  8,0

I alt Total 	  126,7

Import Imports
1100 Kullgruver Coal mining . . . .	 0,2
2098 Annen næringsm. Other food. 0,2
3193 Kjem. grunnind. Bas. chemic. 0,4
3198 Mineraloljeind. Petrol. prod 

	
0,6

3302 Glassindustri Glass  
	

0,2
3419 Jernverk Steel works  

	
0,3

I alt Total  	 1,9

Primærfaktorer
Primary factors

9600 Kapitalslit Depreciation 	 1,9
9700 Lønn Wages etc 	  9,9
9800 Eierinntekt Profits etc  	 9,3
9900 Indir. skatt Indirect taxes • •	 0,9
9950 Subsidier Subsidies 	  —50,4

I alt Total 	  —28,4

Sektor 2040 Fisk- og kjøtthermetikkfabrikker.

Produksjon 1954: 189 mill. kroner. (Ikke strukturundersøkt.)

0 mf ang. Sektoren har samme omfang som nasjonalregn.skapssektor
2040 Fisk- og kjeitthermetikkfabrikker, nemlig hermetisering og konservering
av fisk og kjøtt. I produksjonsstatistikken for industrien og i bedriftstellingen
1953 er det gruppen 204-0 som nærmest svarer til denne sektoren.

An tall bedrif t er m. v. Ifølge bedriftstellingen var det i 1952 250
bedrifter i gruppen med 7 650 sysselsatte og med en produksjon på 173 mill.
kroner. På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i sektoren beregnet
til 7 000 årsverk i 1954. Det meste ble utfort av lønnstakere.

Pro duksjonen i sek t or en i 1954 var 189 mill. kroner. Hermetikk
av fisk utgjorde 83 pct. av produksjonen, hermetikk av kjøtt 12 pct. og herme-
tiske og frosne frukter og bær og andre matvarer 5 pct.

Impor ten av fisk- og kjøtthermetikk i 1954 var vel 1 mill. kroner.
Produksjonens anvendelse. 70 pct. ble levert til eksport og

30 pct. til konsum.
Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 93 og i 1957 100.
Kr yssløpsko ef fisient ene er beregnet på grunnlag av nasjonal-

regnskapet for 1954, men forbruket av innsatsfaktorer til produksjon av herme-
tikkemballasje er overført til kryssløpssektor 3512 Framstilling av emballasje



Produksjon Production Import Imports
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2040
Hermetikkfabr.
Fish canning.
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og husholdningsartikler av jern og metall. I stedet er den tilsvarende ferdige
emballasje fort som innsats i sektor 2040 fra sektor 3512.

Koeffisientenes stabilitet. En må vente at koeffisientene vil
endre seg fra år til år p. g. a. endringer i forholdet mellom produksjonen av
fisk- og kjøtthermetikk.

Tabell 2040 A. Produksjon og import 1954. 
Hermetikkf abr.

Production and imports. Fish canning.

Mill.	 Mill.	 Pet
.

Mill. 	Mill.	 Mill.	 Pet.
kr.	 kr.	 k

mkir.ii.

Tilgang i alt Total supply 	 189 49 26	 238 1 1 54 2
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Eksport Exports 	 140 18 13	 158 — — — —
Privat konsumPrivate consumption 60 31 51	 91 1 1 54 2
Lager Addition to inventories	 . . . —12 — —	 —12 — — —
Vareinnsats Use in production . . 1 — —	 1 — — — —

Tabell 2040 B.	 Vareinnsats 1954. 
Produkter fra Hermetikkfabr.

Used in production. Products from Fish canning.

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 1	 1	 0
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,2	 0,3



Norsk produksjon
Norwegian prod.

0052 Usp. kontorrekv. Office appl.
0057 Usp. tjenester Unsp. services
0102 Husdyrprod. Animal prod. 	
0200 Skogbruk Forestry 	
0400 Fiske Fishing 	
2020 Meierier Dairies 	

	2050 Fisketilvirkn. Fish processing 	
2060 Moller Grain mills 	

	2098 Annen næringsm. Other food 	
2601 Trevareind. Wood and cork 
2750 Papirvarefabr. Paper products
2820 Trykkerier Printing  

	3000 Gummivareind. Rubber prod 	
3123 Oljemøller Vegetable oil .. . . 	
3129 Oljeraffineri Oil refineries .. 	

	3510 Trådtrekkerier Wire, nails etc 	
	3512 Emball.ind. Household goods 	

5110 El.forsyning Electricity 	
6400 Varehandel Trade 	

Import Imports
1500 Mineralbrott Quarrying .. . .  

	
0,5

2098 Annen næringsm. Other food 	
 

0,5
3123 Oljemøller Vegetable oil ..  

	
2,6

3198 Mineraloljeind. Petrol. prod.	 1,1
6400 Varehandel Trade 	

 
0,5

7450 Biltransport Transp. n.e.c. .	 0,1

I alt Total 	  15,3

Primærfaktorer
Primary factors

9600 Kapitalslit Depreciation 	 3,1
9700 Lønn Wages etc. 	  28,9
9801 Tap Losses 	 - 6,0
9900 Indir. skatt Indirect taxes. .	 2,1

I alt Total 	  28,1

1,6
1,1
8,3
0,5

16,7
0,5
1,6
0,5
0,6
0,6
1,6
0,4
0,4
0,8
2,1
1,2

25,0
0,5
2,9

2050
Fisketilvirkn.

Fish processing.
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Tabell 2040 C. Kryssløpskoeffisienter (Pct.)
Hermetikkfabr.

Input-output coefficients. Fish canning.

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
Sektor- sienter Sektor- sienter

nr. Stikkord Abbreviation Input- nr. Stikkord Abbreviation Input-
No. output

coeffi-
cients

No. output
coeffi-
cients

I alt Total 	  66,9

Av dette toll 0,2. Of which customs duties 0,2.

Sektor 2050 Fisketilvirkning.

Produksjon 1954: 495 mill. kroner. (Ikke strukturundersøkt.)

Omf ang. Sektoren svarer til nasjonalregnskapssektor 2050 Fisketilvirk-
ning og omfatter produksjon av klippfisk, tørrfisk, saltfisk, frostfilet, dypfrossen
fisk og fiskemat. I bedriftstellingen 1953 er det gruppene 205-1, 205-2 og 205-9
som nærmest svarer til denne sektoren, og i produksjonsstatistikken for indu-
strien svarer gruppene 205-1 og 205-2 til en del av sektoren. Tilvirkning av
klippfisk, tørrfisk og saltfisk er ikke med i produksjonsstatistikken.

Ant all be drifter m. v. I 1952 var det ifølge bedriftstellingen
1 203 bedrifter i de tilsvarende gruppene med 8 939 sysselsatte og med en produk-
sjon på 443 mill. kroner. På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen
i sektoren beregnet til 8 500 årsverk i 1954. Av dette var 8 000 årsverk utført
av lønnstakere og 500 årsverk av selvstendige.

Pr o duk sjonen i sekt oren i 1954 var 495 mill. kroner. Klippfisk
og tørrfisk utgjorde 50 pct. av produksjonen, saltet sild 15 pct., frossen filet
8 pct., rundfrossen fisk og sild 14 pct. og fiskemat og delikatesser ca. 5 pct.
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Import en av tilsvarende produkter i 1954 var 18 mill. kroner eller 3,5
pct. av totalforsyningen i sektoren. Av importen var 19 pct. saltet sild og 78
pct. annen saltet eller tørket fisk.

Produksjonens anvendelse. 80 pct. ble anvendt til eksport,
15 pct. til konsum og 5 pct. til vareinnsats.

Produksjonsindeks (1950 ----- 100) var i 1954 119 og i 1957 142.
Kryssløpskoeffisient ene er beregnet på grunnlag av nasjonal-

regnskapet for 1954.
Koeffisient enes stabilitet. Produktsammensetningen i sek-

toren kan endres vesentlig fra år til år, og dette vil medføre endringer i de fleste
koeffisientene.

Tabell 2050 A. Produksjon og import 1954. 
Fisketilvirkn.

Production and imports. Fish processing.

Mill.	 Mill. 	Pct	 Mill.
kr.	 kr.	 k

Mill.	 Mi
r.
ll.	 Pct.

kr.	 kr.
Mill.

Tilgang i alt Total supply 	 495 41 8	 536 18 2 11 20
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Eksport Exports 	 406 19 5	 425 — — —
Privat konsum Private consumption 78 22 28	 100 4 1 31 5
Lager Addition to inventories 	 —14 — —	 —14 — — —
Vareinnsats Use in production 	 25 — —	 25 14 1 5 15

Tabell 2050 B.	 Vareinnsats 1954. 
Produkter fra Fisketilvirkn.

Used in production. Products from Fish processing.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 25	 2	 8	 4	 4	 6	 1
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,1	 1,2	 1,6	 0,6	 1,6	 0,0

alt
Total
	 0102
	

0400
	

2040
	

2050
	

3 122
	

6400
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Tabell 2050 C. Kryssløpskoeffisienter (Pct.)
Fisketilvirkn.

Input-output coefficients. Fish processing.

Kryss- I
lops-

koeffi-
sienter
Input-
output
coeffi-
cients

Leverende sektor Delivering sector

Sektor-
nr. 	Stikkord Abbreviation
No.

	Leverende sektor Delivering sector	
Kryss-
lops-

koeffi-
Sektor-	 sienter

nr.	 Stikkord Abbreviation
	

Input-
No. output

coeffi-
cients

Norsk produksjon
Norwegian prod.

0052 Usp. kontorrekv. Office appl. 0,8
0057 Usp. tjenester Unsp. services 0,4
0102 Husdyrprod. Animal prod. 	 1,0
0400 Fiske Fishing 	 47,6
2020 Meierier Dairies 	 0,6
2050 Fisketilvirkn. Fish processing 0,6
2098 Annen nperingsm. Other food 	 0,2
2510 Sagbruk Sawmills etc 	 1,5
2601 Trevareind. Wood and cork 	 2,8
2750 Papirvarefabr. Paper products 2,4
3123 Oljemøller Vegetable oil .. . . . 0,3
3193 Kjem. grunnind. Bas. chemic. 0,2
3510 Trådtrekkerier Wire, nails etc. 0,1
3900 Diverse ind. Miscellaneous . . 0,2
5110 El.forsyning Electricity 	 0,2
6400 Varehandel Trade 	 5,0

I alt Total 	 63,9

Import Imports
1500 Mineralbrott Quarrying 

	
1,6

2050 Fisketilvirkn. Fish processing 2,8
2098 Annen næringsm. Other food 0,2
3198 Mineraloljeind. Petrol. prod.	 0,1
3900 Diverse ind. Miscellaneous  

	
0,2

6400 Varehandel Trade 	
 

0,6

I alt Total  	 5,5

Primærfaktorer
Primary factors

9600 Kapitalslit Depreciation 	 1,8
9700 Lønn Wages etc. 	  9,4
9800 Eierinntekt Profits etc 	  23,7
9900 Indir. skatt Indirect taxes .  	 0,2
9950 Subsidier Subsidies 	  - 4,4

I alt Total 	  30,7

Sektor 2060 Moller m. v.

Produksjon 1954: 351 mill. kroner. (Ikke strukturundersøkt.)

Omfang. Sektoren svarer til nasjonalregnskapssektor 2068 Moller m. v.
og omfatter maling av korn til mjøl, gryn og fôr og framstilling av corn flakes
o. 1. Leiemaling for Statens Kornforretning er regnet om ved at verdien av rå-
stoffet er tatt med i produksjonsverdien på samme måte som i produksjon for
egen regning. Fôrblandinger er derimot regnet som leieforedling for jordbruket.

I bedriftstellingen 1953 og i produksjonsstatistikken for industrien er det
gruppene 206-1, 206-2, 206-9 og 209-3 som nærmest svarer til denne sektoren.

Antall bedrift er m. v. Ifølge bedriftstellingen var det i 1952 i de
tilsvarende gruppene 492 bedrifter med 2 664 sysselsatte og med en produksjon
på 175 mill. kroner. På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i
sektoren beregnet til 2 500 årsverk i 1954. Det meste ble utført av lønnstakere.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 351 mill. kroner. Mjøl og
gryn utgjorde 42 pct. av produksjonen og vegetabilske fôrstoffer 37 pct. Den
store forskjellen i produksjonsverdien ifølge bedriftstellingen og ifølge nasjonal-
regnskapet skyldes vesentlig omregningen av leiemalingen til produksjon for
egen regning.



Avanse etc.
Trade
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Import en av molleprodukter i 1954 var 20 mill. kroner eller 5 pct. av
totalforsyningen i sektoren.

Pr o duksj onens anvendelse. 70 pct. ble anvendt til vareinnsats,
29 pct. til konsum og 1 pct. til eksport.

Produksjonsin deks (1950 100) var i 1954 109 og i 1957 102.
Kr y ssl op sko e f fisientene er beregnet på grunnlag av nasjonal-

regnskapet for 1954.
Koeffisi entenes stab ili t e t . En må vente at koeffisientene vil

endre seg noe fra år til år p. g. a. endringer i forholdet mellom forbruket av
norskavlet korn og importert.

Tabell 2060 A. Produksjon og import 1954. 
Moller.

Production and imports. Grain mills.

Produksjon Production Import Imports

Mill.	 Mill.	 Pet'
	

Mill.	 Mi
r.

	ll. 	
kr.

Mill.	 Mill.

	

Pct
 kr.	 k kr.

Tilgang i alt Total supply 	 351 39 11 390 20 2 12 22
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Eksport Exports 	 4 — — 4 — —
Privat konsum Private consumption 101 29 28 130 12 2 19 14
Lager Addition to inventories . . . . 1 — — 1 — 1 — — — 1
Vareinnsats Use in production . . 245 10 4 255 9 0 1 9

Tabell 2060 B. Vareinnsats 1954. 
Produkter fra Moller.

Used in production. Products from Grain mills.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 245	 28	 124	 1	 2	 88	 1
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 2,6	 7,0	 0,5	 0,6	 32,0	 0,5

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 1
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,9

2098
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Tabell 2060 C. Kryssløpskoeffisienter (Pct.)
Moller.

Input-output coefficients Grain mills.

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
Sektor- sienter Sektor- sienter

nr. Stikkord Abbreviation Input- nr. Stikkord Abbreviation Input-
No. output

coeffi-
cients

No. output
coeffi-
cients

Norsk produksjon
Norwegian prod. 0101

0052 Usp. kontorrekv. Office appl. 0,6 2430
0057 Usp. tjenester Unsp. services 0,6 3198
0101 Planteprod. Vegetable prod 	 30,7
2020 Meierier Dairies 	 0,3
2060 Moller Grain mills 	 0,6
2430 Tekstilbekledn. Apparel 	 0,3
2750
3514
5110
6400

Papirvarefabr. Paper products
Andre jernv. Met. prod. n.e.c.
El.forsyning Electricity 	
Varehandel Trade 	

3,3
0,3
0,6
0,6

9600
9700
9800
9900

I alt Total 	 37,9 9950

Import Imports
Planteprod. Vegetable prod.. 	 70,7
Tekstilbekledn. Apparel . 	 0,3
Mineraloljeind. Petrol. prod 	 0,2

I alt Total 	  1 71,2

Primærfaktorer
Primary factors

Kapitalslit Depreciation 	 5,4
Lønn Wages etc. 	  6,8
Eierinntekt Profits etc.  	 7,7
Indir. skatt Indirect taxes. • •	 7,4
Subsidier Subsidies 	  —36,2

I alt Total 	  — 8,9

I Av dette toll 1,0. Of which customs duties 1,0.

Sektor 2070 Bakerier m. v.

Produksjon 1954: 275 mill. kroner. (Ikke strukturundersøkt.)

0 mf ang. Sektoren svarer til nasjonalregnskapssektor 2070 Bakerier m. v.
Foruten de egentlige bakerier omfatter den konditorier, kjeks-, knekkebrød- og
flatbrødfabrikker. I bedriftstellingen 1953 og i produksjonsstatistikken for indu-
strien er det gruppene 207-1 og 2 som nærmest svarer til sektoren.

Ant all bedrifter m. v. Ifølge bedriftstellingen var det 744 be-
drifter i gruppene med 8 715 sysselsatte og med en produksjon på 259 mill.
kroner i 1952. På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i sektoren.
beregnet til 9 000 årsverk i 1954. Av dette var 7 000 årsverk utført av lønns-
takere og 2 000 årsverk av selvstendige.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 275 mill. kroner. Av dette
utgjorde brødvarer 45 pct., konditorvarer 23 pct., andre bakervarer 18 pct.,
kjeks 5 pct. og flatbrød og knekkebrød 5 pct. For øvrig ble det produsert spiseis,
makaroni o. a. småvarer.

Imp or t en av tilsvarende varer i 1954 var knapt 1 mill. kroner.
Produksjonens anvendelse. - 98 pct. ble anvendt til konsum

og 2 pct. til eksport.
Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 97 og i 195795.
Kr yssløp sk o ef f isient en e er beregnet på grunnlag av nasjonal-
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regnskapet for 1954. Alle produkter og innsatsfaktorer er tatt med under be-
regningene.

Koeffisientenes stabilitet. En må vente at de er relativt
stabile.

Tabell 2070 A. Produksjon og import 1954. 
Bakerier.

Production and imports. Bakeries.

Produksjon Production Import Imports

	Mill.	 Mill.

	

kr.	 kr.

Tilgang i alt Total supply 	  275	 87
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Eksport Exports 	 6

	Privat konsum Private consumption 269	 87

Tabell 2070 C. Krysslopskoeffisienter (Pct.)
Bakerier.

Input-output coefficients. Bakeries.

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
baps-

koeffi-
sienter

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
sienterSektor- Sektor-

nr. Stikkord Abbreviation Input- nr. Stikkord Abbreviation Input-
No. output

coeffi-
cients

No. output
coeffi-
cients

Norsk produksjon
Norwegian, prod.

0052 Usp. kontorrekv. Office appl. 0,7
0057 Usp. tjenester Unsp. services	 1,1
0102 Husdyrprod. Animal prod.. 	 1,8
2020 Meierier Dairies  	 2,9
2060 Moller Grain mills 	  32,0
2091 Margarinfabr. Margarine. ..  	 4,3
2098 Annen næringsm. Other food 	 1,0
2750 Papirvarefabr. Paper products 1,7
3197 Annen kjemisk Other chemical 0,3
3512 Emball.ind. Household goods 0,4
5110 El.forsyning Electricity  	 1,5
6400 Varehandel Trade 	  1,8

I alt Total 	  49,5

Import Imports
0101 Planteprod. Vegetable prod.. 	 0,7
0300 Jakt Hunting 	  0,2
1100 Kullgruver Coal mining . 	 0,2
2060 Moller Grain mills 	  2,6
2098 Annen næringsm. Other food 2,0
3197 Annen kjemisk Other chemical 0,2
3198 Mineraloljeind. Petrol. prod. 0,7
3513 Våpenframst. Arms and tools 0,3

I alt Total  	 6,9

Primærfaktorer
Primary factors

9600 Kapitalslit Depreciation 	 2,9
9700 Lønn Wages etc. 	  20,2
9800 Eierinntekt Profits etc. 	  20,7

I alt Total 	  43,8
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Chocolate.
Sektor 2080 Sjokolade- og dropsfabrikker.

Produksjon 1954: 214 mill. kroner. (Ikke strukturundersøkt.)

0 mf ang. Sektoren svarer til nasjonalregnskapssektor 2080 Sjokolade- og
dropsfabrikker og omfatter produksjonen av kokesjokolade, kakaopulver, spise-.
sjokolade, konfekt, drops, pastiller, suppeblokker, bakepulver m. v. I bedrifts-
tellingen 1953 og i produksjonsstatistikken for industrien er det gruppe 208-0
som nærmest svarer til denne sektoren.

Antall b e dr if ter m. v. Ifølge bedriftstellingen var det 45 bedrifter
i gruppe 208-0 med 1 950 sysselsatte og med en produksjon på 219 mill. kroner
i 1952. På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i sektoren beregnet
til 2 000 årsverk i 1954, alt utført av lønnstakere.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 214 mill. kroner. Spise-
sjokolade og konfekt utgjorde 44 pct., drops, pastiller og karameller 23 pct.,
kokesjokolade og kakaopulver 15 pct. og suppeblokker, puddingpulver, bake-
pulver m. v. 18 pct.

Import en av tilsvarende varer i 1954 var 0,5 mill. kroner.
Produksjonens anvendelse. 98 pct. ble anvendt til konsum

og resten til lager.
Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 83 og i 195790.
Kr yssløpsk oef fisientene er beregnet på grunnlag av nasjonal-

regnskapet for 1954.
Koeffisientenes stabilitet er avhengig av at produktsammen-

setningen er stabil. Det har den ikke vært mellom 1950 og 1954.

Tabell 2080 A.	 Produksjon 1954. 
Sjokoladefabr.
Production. Chocolate.  

Produksjon Production         
Produ-
sent-
priser

Produ-
cers'

prices

Avanse etc.
Trade

margins etc.

Kjøper-
priser

Buyers'
prices      

	Mill. 	 Mill.	 Pct. 	Mill.

	

kr.	 kr.	 kr.

Tilgang i alt Total supply  	 214	 78	 36	 292
Av dette levert til: Of which delivered for:
Eksport Exports  	 1	 —	 —	 1
Privat konsum Private consumption 	 210	 78	 37	 288
Lager Addition to inventories  	 3	 —	 —	 3



Norsk produksjon
Norwegian prod.

0052 Usp. kontorrekv. Office appl.
0057 Usp. tjenester Unsp. services
0101 Planteprod. Vegetable prod 	
2020 Meierier Dairies 	
2060 Møller Grain mills 	
2091 Margarinfabr. Margarine. 	

	2098 Annen næringsm. Other food 	
2739 Papirfabr. Paper 
2750 Papirvarefabr. Paper products
2820 Trykkerier Printing  

	3193 Kjem. grunnind. Bas. chemic 	
3195 Såpefabr. Soap, cosmetics . . 	

	3512 Emball.ind. Household goods 	
6400 Varehandel Trade 	

I alt Total 	

Import Imports
0101 Planteprod. Vegetable prod.. 	 11,9
0300 Jakt Hunting 	  1,9
2080 Sjokoladefabr. Chocolate .  	 0,1
2098 Annen næringsm. Other food 	 3,9
3197 Annen kjemisk Other chemic 	 0,3
3198 Mineraloljeind. Petrol. prod 	 0,6

I alt Total 	  i 18,7

Primærfaktorer
Primary factors

9600 Kapitalslit Depreciation 	 1,4
9700 Lønn Wages etc. 	  8,7
9800 Eierinntekt Profits etc  	 6,7
9900 Indir. skatt Indirect taxes. • • 48,2

I alt Total 	  65,0

2,3
0,9
1,4
1,7
0,5
0,5
1,9
0,3
1,8
2,0
0,1
0,4
0,5
2,0

16,3

2091
Margarinfabr.

Margarine.

Tabell 2080 B.

176

Vareinnsats 1954. 
Produkter fra Sjokoladefabr.

Used in production. Products from Chocolate.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . Mill. kr.	 0	 0
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,3

Tabell 2080 C. Krysslopskoeffisienter (Pct.)
Sjokoladefabr.

Input-output coefficients Chocolate.

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-

løps-
koeffi-

Sektor- sienter Sektor- sienter
nr. Stikkord Abbreviation Input- nr. Stikkord Abbreviation Input-
No. output

coeffi-
cients

No. output
coeffi-
cients

Av dette toll 1,0. Of which customs duties 1,0.

Sektor 2091 Margarinfabrikker.

Produksjon 1954: 186 mill. kroner. (Ikke strukturundersøkt.)
Omfang. Sektoren svarer til nasjonalregnskapssektor 2091 Margarin-

fabrikker og omfatter produksjon av margarin, matfett, fettemulsjoner, mat-
oljer og noen andre olje- og fettprodukter. I bedriftstellingen 1953 og i produk-
sjonsstatistikken for industrien er det gruppe 209-1 som nærmest svarer til
denne sektoren.

I alt
	

3197
Total



Import ImportsProduksjon Production

	Mill.	 Mill.	 Pct. 	Mill.	 Mill.	 Mill.	 Pct. 	Mill.

	

kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.

Tilgang i alt Total supply 	  186	 49	 26	 235	 2	 1	 43	 3
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Eksport Exports  	 13	 3	 23	 16	 —	 —

	

Privat konsum Private consumption 159	 46	 29	 205	 1	 1	 83
Lager Addition to inventories . . .	 —	 —	 —	 —	 1
Vareinnsats Use in production . .	 14	 —	 —	 14

Tabell 2091 B. Vareinnsats 1954. 
Produkter fra Margarinfabr.

Used in production. Products from Margarine.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 14	 12	 1	 1
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 4,3 0,5	 0,4

I alt
	

2070
	

2080
	

3195
Total
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177 2091
Margarinfabr.

Margarine.

Ant all bedrif ter m. v. Ifølge bedriftstellingen var det i 1952 i den
tilsvarende gruppen 57 bedrifter med 1 195 sysselsatte og med en produksjon
på 175 mill. kroner. På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i
sektoren beregnet til 1 000 årsverk i 1954, alt utført av lønnstakere.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 186 mill. kroner. 90 pct. av
den var margarin.

Impor ten av margarin og annet matfett i 1954 var 2 mill. kroner.
Produksjonens anvendelse. 86 pct. ble anvendt til konsum,

7 pct. til vareinnsats og 7 pct. til eksport.
Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 114 og i 1957 123.
Kryssløpskoeffisient ene er beregnet på grunnlag av nasjonal-

regnskapet for 1954.
Koeffisientenes stabilitet er avhengig av produktsammen-

setningen i sektoren. Mellom 1950 og 1954 har koeffisientene endret seg vesentlig
først og fremst fordi produksjonen av «sweetened fat» (inneholder ca. 70 pct.
sukker og ca. 30 pct. fett) har sunket fra ca. 11 000 tonn i 1950 til ca. 300 tonn
i 1954.

Tabell 2091 A. Produksjon og import 1954. 
Margarinfabr.

Production and imports. Margarine.

12 - Krysslopsanalyse.
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Tabell 2091 C. Kryssløpskoeffisienter (Pct.)
Margarinfabr.

Input-output coefficients. Margarine.

Leverende sektor Delivering sector	
Kryss-
	 Leverende sektor Delivering sector	

Kryss-
lops-	 lops-

koeffi-	 koeffi-
Sektor-	 sienter Sektor-	 sienter

nr.	 Stikkord Abbreviation	 Input-	 nr.	 Stikkord Abbreviation
	

Input-
No.	 output

	
1Vo.	 output

coeffi-	 coeffi-
cients	 cients

Norsk produksjon
Norwegian prod.

0052 Usp. kontorrekv. Office appl. 2,2
0057 Usp. tjenester Unsp. services 0,5
2020 Meierier Dairies  

	
0,5

2098 Annen næringsm. Other food 	
 

0,7
2739 Papirfabr. Paper 

	
1,9

2750 Papirvarefabr. Paper products 3,8
3123 Oljemøller Vegetable oil .. 21,8
3129 Oljeraffineri Oil refineries .. . 36,4
3193 Kjem. grunnind. Bas. chemic. 0,5
3197 Annen kjemisk Other chemical 0,5
5110 El.forsyning Electricity  

	
0,5

6400 Varehandel Trade 	
 

4,6

I alt Total 	  73,9

Import Imports
3123 Oljemøller Vegetable oil 	 1,1
3193 Kjem. grunnind. Bas. chemic 	 0,7
3194 Farmasøytisk i. Medicines 	 0,5
3197 Annen kjemisk Other chemical 0,2
3198 Mineral olj ein d. Petrol. prod 	 0,3

I alt Total  	 2,8

Primærfaktorer
Primary factors

9600 Kapitalslit Depreciation 
	

1,1
9700 Lorin Wages etc 	

 
6,3

9800 Eierinntekt Profits etc 	
 

14,1
9900 Indir. skatt Indirect taxes  

	
1,6

I alt Total 	  23,1

Sektor 2098 Annen næringsmiddelindustri.

Produksjon 1954: 110 mill. kroner. (Ikke strukturundersøkt.)

0 mf ang . Sektoren svarer til nasjonalregnskapssektor 2098 Annen nærings-
middelindustri og omfatter hermetisering og annen konservering av frukt og
grønnsaker, potetmjøl- og sagofabrikker, kryddermøller, framstilling av gjær,
puddinger, saus- og gelépulver og en del andre småvarer til matlaging og konsum..
I bedriftstellingen 1953 og i produksjonsstatistikken for industrien er det grup-
pene 203, 209-2 og 209-9 som nærmest svarer til denne sektoren. Produksjonen
av eskeost i gruppe 209-9 er både i nasjonalregnskapet og i kryssløpsanalysen
overført til sektor 2020 Meierier m. v.

Ant all bedrifter m. v. Ifølge bedriftstellingen var det i 1952 221
bedrifter i de tilsvarende gruppene med 2 229 sysselsatte og med en produksjon
på 125 mill. kroner. På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i
sektoren beregnet til 2 500 årsverk i 1954. Det meste ble utført av lønnstakere.

Pro duksjonen i sektoren i 1954 var 110 mill. kroner. Saft, herme-
tiske, syltede og frosne frukter, bær og grønnsaker utgjorde 32 pct., potetmjøl,
sago og glykose 17 pct., essenser og ekstrakter 10 pct. og resten, en rekke for-
skjellige småvarer til matlaging m. v. 41 pct.

Imp or ten av produkter fra annen næringsmiddelindustri i 1954 var 141
mill. kroner eller 56 pct. av totalforsyningen i sektoren. 85 pct. av importen
var sukker, sirup, melasse og te.
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Tabell 2098 B.	 Vareinnsats 1954. 
Produkter fra Annen næringsm.
Used in production. Products from Other food.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 22	 1
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,3

1 1 3 4 1
0,6 0,2 1,0 1,9 0,7

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 7	 1
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 6,4	 1,1

3 0 0 0
1,3 0,0 0,2 1,0

20502040 209120802010 2070I alt
Total

2750213021102098 31973192
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Annen næringsm.

Other food.

Produksjonens anvendelse. 76 pct. ble anvendt til konsum,
20 pct. til vareinnsats og 4 pct. til eksport.

Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 84 og i 195793.
Kr ysslopsk oe f fisientene er beregnet på grunnlag av nasjonal-

regnskapet for 1954.
K o ef f i si en t en es stabilitet. Sektoren er en «sekke-sektor» for

næringsmiddelindustrien, og produktene er svært inhomogene. Koeffisientenes
stabilitet er derfor avhengig av at produktsammensetningen er stabil. Utvik-
lingen mellom 1950 og 1954 tyder imidlertid ikke på at det er tilfelle.

Tabell 2098 A. Produksjon og import 1954.
Annen næringsm.

Production and imports. Other food.

Mill.	 Mill.	 Pet. 	Mill.	 Mill.	 Mill.	 Pct. 	Mill.
kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.

Tilgang i alt Total supply 	
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Eksport Exports 	
Privat konsum Private consumption
Vareinnsats Use in production . .

110 47 43 157 141 72 51 213

5 1 27 6 — — — —
83 46 55 129 112 66 59 178
22 0 1 22 29 6 21 35



2110
Brennevinstilvirkn.

Spirits.
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Tabell 2098 C. Krysslopskoeffisienter (Pct.)
Annen næringsm.

Input-output coefficients. Other food.

Leverende sektor Delivering sector	
Kryss-
	 Leverende sektor Delivering sector	

Kryss-
lops-	 lops-

koeffi-	 koeffi-
Sektor-	 sienter Sektor-	 sienter

nr.	 Stikkord Abbreviation
	

Input-	 nr.	 Stikkord Abbreviation
	

Input-
No.	 output

	
No.	 output

coeffi-	 coeffi-
cients	 cients

0052
0057
0101
0300
2060
2098
2110
2601
2739
2750
3193
3195
3302
3512
5110
6400

Norsk produksjon
Norwegian prod.

Usp. kontorrekv. Office appl. 1,8
Usp. tjenester Unsp. services 0,9
Planteprod. Vegetable prod. . 	

 
10,9

Jakt Hunting  
	

1,7
Moller Grain mills  

	
0,9

Annen næringsm. Other food
	

6,4
13rennevinstilv. Spirits  

	
0,9

Trevareind. Wood and cork 
	

1,2
Papirfabr. Paper 	

 
0,9

Papirvarefabr. Paper products 4,3
Kjem. grunnind. Bas. chemic  0,6
Såpefabrikker Soap, cosmetics 0,9
Glassindustri Glass   3,3
Emball.ind. Household goods

	
4,5

El.forsyning Electricity  
	

0,9
Varehandel Trade 	

 
6,6

I alt Total 	  46,7

Import Imports
0101 Planteprod. Vegetable prod.. 	 5,5
2098 Annen næringsm. Other food 	 6,8
3193 Kjem. grunnind. Bas. chemic 	 2,0
3198 Mineraloljeind. Petrol. prod.	 1,6
3302 Glassindustri Glass  	 1,4
3513 Våpenframst. Arms and tools 0,8

I alt Total 	  1 18,1

Primærfaktorer
Primary factors

9600 Kapitalslit Depreciation 	 2,7
9700 Lønn Wages etc 	  18,6
9800 Eierinntekt Profits etc 	  13,1
9900 Indir. skatt Indirect taxes • •	 0,9

I alt Total 	  35,3

Av dette toll 0,8. Of which customs duties 0 ,8.

Sektor 2110 Brennevinstilvirkning.

Produksjon 1954: 84 mill. kroner. (Ikke strukturimdersokt.)

Omf ang. Sektoren svarer til nasjonalregnskapssektor 2110 Brennevinstil-
virkning og omfatter både potetspritbrenneriene og Vinmonopolets bedrifter
utenom handelsvirksomheten. I bedriftstellingen 1953 og i produksjonsstatistikken
for industrien er det gruppe 211-0 som nærmest svarer til denne sektoren. Fram-.
stilling av sulfitsprit er med i nasjonalregnskapssektor 3198 og i krysslops-
sektor 3193.

Antall be drif ter m. v. Ifølge bedriftstellingen var det 11 bedrifter
i den tilsvarende gruppen i 1952 med 74 sysselsatte og med en produksjon på
218 mill. kroner. På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i sektoren
beregnet til ca. 100 årsverk i 1954.

Pro duksjonen i sek t or en i 1954 var 84 mill. kroner, potetsprit
utgjorde 4 pct. av produksjonen og brennevin m. v. resten.
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2098
	

2110
Total
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Brennevinstilv.

Spirits.

Den store forskjellen mellom produksjonsverdien i sektoren og i bedrifts-
tellingens gruppe skyldes at det i sistnevnte er tatt med alle særavgifter, mens
bare tilvirkningsavgiften er inkludert i verdien av sektorproduksjonen.

Imp or ten av brennevin og vin i 1954 var 33 mill. kroner eller 28 pct.
av totalforsyningen i sektoren. (Merk at produksjon av vin i Norge er med i
sektor 2130.)

Produksjonens anvendelse. 80 pct. ble anvendt til konsum,
7 pct. til vareinnsats, 10 pct. til lager og 3 pct. til eksport.

Produksjonsindeks (1950 100) var i 1954 113 og i 1957 110.
Kr ysslopsk oef fisientene er beregnet på grunnlag av nasjonal-

regnskapet for 1954.
Koef fisientenes stabilit et. Strukturen i potetspritbrenneriene

og i de øvrige bedrifter er forskjellige, og koeffisientene vil derfor være avhengig
av forholdet mellom produksjonsnivåene i disse gruppene.

Tabell 2110 A. Produksjon og import 1954. 
Brennevinstilv.

Production and imports. Spirits.

Produksjon Production Import Imports

Tilgang i alt Total supply 	
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Eksport Exports 	
Privat konsum Private consumption
Lager Addition to inventories . . .
Varesinnsats Use in production

Mill.	 Mill.	 Pct. 	Mill.	 Mill.	 Mill.	 Pct. 	Mill.
kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.

84 352 418 436 33	 — —	 33

3 — — 3 —	 — —	 —
68 351 515 419 —	 — —

8 — — 8 —
5 1 27 6 33	 — 33

Tabell 2110 B.	 Vareinnsats 1954. 
Produkter fra Brennevinstilv.
Used in production. Products from Spirits.

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 5	 1	 4
Koeffisient Coefficient 	  Pet.	 0,9	 4,4
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Tabell 2110 C. Kryssløpskoeffisienter (Pct.)
Brennevin.stilv.

Input-output coefficients. Spirits.

Leverende sektor Delivering sector

Sektor-
nr.
No.

Stikkord Abbreviation

Kryss-
	 Leverende sektor Delivering sector	

Kryss-
lops-	 lops-

koeffi-	 koeffi-
sienter Sektor-	 sienter
Input-	 nr.	 Stikkord Abbreviation

	
Input-

output	 No.	 output
coeffi-	 coeffi-
cients	 cients

Norsk produksjon
Norwegian prod.

0052 Usp. kontorrekv. Office appl. 1,1
0057 Usp. tjenester Unsp. services

	
1,1

0101 Planteprod. Vegetable prod 
	

2,4
2098 Annen næringsm. Other food 	

 
1,1

2110 Brennevinstilv. Spirits  
	

4,4
2601 Trevareind. Wood and cork 

	
1,1

3193 Kjem. grunnind. Bas. chemic 	
 

4,9
3302 Glassindustri Glass  

	
2,1

6400 Varehandel Trade 	
 

1,3

I alt Total 	  19,5

Import Imports
2110 Brennevinstilv. Spirits 	  36,4
3198 Mineraloljeind. Petrol. prod.	 0,2

I alt Total 	  36,6

Prim ærfaktorer
Primary factors

9600 Kapitalslit Depreciation 	 2,2
9700 Lorin Wages etc  	 1,3
9800 Eierinntekt Profits etc 	  20,1
9900 Indir. skatt Indirect taxes . 	 20,0

I alt Total 	  43,6

Av dette toll 8,2 Of which customs duties 8,2.

Sektor 2130 Ølbryggerier, mineralvannfabrikker, vinfabrikker.

Produksjon 1954: 221 mill. kroner. (Ikke strukturundersokt.)

0 mf ang. Sektoren svarer til nasjonalregnskapssektor 2138 Ølbryggerier,
mineralvannfabrikker, vinfabrikker. Bedriftene i sektoren produserer alle typer
ol, malt, ølgjær, brus og annet mineralvann, saft og fruktvin. I bedriftstellingen
1953 og i produksjonsstatistikken for industrien er det gruppene 212-0, 213-0
og 214-0 som nærmest svarer til denne sektoren.

Ant all bedrif ter m. v. Ifølge bedriftstellingen var det 124 be-
drifter i de tilsvarende gruppene med 3 088 sysselsatte og med en produksjon
på 203 mill. kroner. På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i
sektoren beregnet til 3 000 årsverk i 1954, alt utført av lønnstakere.

Pro duksjonen i sek t or en i 1954 var 221 mill. kroner. Ølavgiften
er med i produksjonsverdien. 70 pct. av produksjonen var øl (ca. 76 mill. liter)
og 21 pct. mineralvann (ca. 39 mill. liter).

Impor ten i 1954 var 1 mill. kroner (malt, ølgjær o. 1.). Import av vin.
(18 mill. kroner) er av forskjellige grunner ført over sektor 2110 Brennevins-
tilvirkning.

Produksjonens anvendelse. 93 pct. ble anvendt til konsum,
og 7 pct. til vareinnsats.

Produksjonsindeks (1950 ----- 100) var i 1954 117 og i 1957 139.
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Bryggerier.
Breweries.

Kr ysslopskoeff isient en e er beregnet på grunnlag av nasjonal-
regnskapet for 1954.

Koeffisientenes stabilitet er avhengig av at produktsammen-
setningen er stabil.

Tabell 2130 A. Produksjon og import 1954.    
Bryggerier.

Production and imports. Breweries.

Produksjon Production Import Imports

	Mill.	 Mill.	 Pct. 	Mill.

	

kr.	 kr.	 kr.

Tilgang i alt Total supply 	  221	 38	 17	 259
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Eksport Exports 	 1	 —	 —	 1

	Privat konsum Private consumption 205	 38	 18	 243
Vareinnsats Use in production . .	 15	 —	 —	 15	 —	 —	 —	 —

Tabell 2130 B. Vareinnsats 1954.    
Produkter fra Bryggerier.

Used in production. Products from Breweries.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 15	 1	 0	 0	 14
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,1	 0,4	 0,3	 6,3

Mill.
kr.

Mill.
kr.

Pct. Mill.
kr.

1 0 40 1

— — — —
1 0 40 1

I alt
	

0102
	

3194
	

3197
	

2130
Total
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Tabell 2130 C. Kryssløpskoeffisienter (Pct.)
Bryggerier.

Input-output coefficients. Breweries.

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
Sektor- sienter Sektor- sienter

nr. Stikkord Abbreviation Input- nr. Stikkord Abbreviation Input-
No. output

coeffi-
cients

No. output
coeffi-
cients

Norsk produksjon
Norwegian prod.

0052 Usp. kontorrekv. Office appl.
0057 Usp. tjenester Unsp. services
0101 Planteprod. Vegetable prod. .
2098 Annen næringsm. Other food
2130 Bryggerier Breweries 	
2310 Tekstilind. Textiles 	
2601 Trevareind. Wood and cork 	

	3197 Annen kjemisk Other chemic 	
	3198 Mineraloljeind. Petrol. prod 	

3302 Glassindustri Glass 	
3512 Emball.ind. Household goods
5110 El.forsyning Electricity 	
6400 Varehandel Trade 	

I alt Total 	 	 19,8

Import Imports
0101 Planteprod. Vegetable prod. .	 4,8
2098 Annen næringsm. Other food.	 1,2
3197 Annen Kjemisk Other chemic. 0,3
3198 Mineraloljeind. Petrol. prod.	 1,0
3302 Glassindustri Glass  	 0,3

I alt Total 	  i 7,6

Primærfaktnrer
Primary factors

9600 Kapitalslit Depreciation 	 5,4
9700 Lønn Wages etc. 	  14,4
9800 Eierinntekt Profits etc 	  10,6
9900 Indir. skatt Indirect taxes. . 	 42,4

I alt Total 	  72,8

2,3
0,9
0,2
1,3
6,3
0,5
0,8
0,1
0,1
1,8
2,3
0,5
2,7

Av dette toll 0,2. Of which customs duties 0,2.

Sektor 2230 Tobakkindustri.

Produksjon 1954: 326 mill. kroner. (Ikke strukturundersøkt.)

0 mf ang. Sektoren svarer til nasjonalregnskapssektor 2200 Tobakk-
industri. Hovedproduktene er sigaretter og røyketobakk. I bedriftstellingen 1953
og i produksjonsstatistikken for industrien svarer gruppe 220 til sektoren.

Antall b edr if ter m. v. Ifølge bedriftstellingen var det i 1952 24
bedrifter i gruppen, 1 798 sysselsatte og produksjonen var 342 mill. kroner.
På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i sektoren beregnet til
2 000 årsverk i 1954, alt utført av lønnstakere.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 326 mill. kroner. Av dette
var 50 pct. sigaretter, 43 pct. røyketobakk og 7 pct. sigarer, skråtobakk, snus m. v.

Importen av tobakksprodukter i 1954 var 4 mill. kroner eller vel 1 pct.
av totalforsyningen i sektoren.

Produksjonens anvendelse. Omtrent alt ble anvendt til konsum.
Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 104 og i 1957 106.
Kr yssløp sk o ef fisient ene er beregnet på grunnlag av nasjonal-

regnskapet for 1954.
Koeffisientenes stabilitet. En må vente at de er relativt

stabile.
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Tilgang i alt Total supply 	 326 89 27 415 4 7 159
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Eksport Exports 	 1 1
Privat konsum Private consumption 321 89 28 410 4 7 175
Vareinnsats Use in production 4 — — 4 0 — —

11

11
0
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Tabell 2200 A. Produksjon og import 1954.    
Tobakkind.

Production and imports. Tobacco.
Produksjon Production Import Imports

Tabell 2200 B.	 Vareinnsats 1954.    
Produkter fra Tobakkind.

Used in production. Products from Tobacco.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries 	 Mill. kr.	 4	 4
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 1,2

Tabell 2200 C. Krysslopskoeffisienter (Pct.)
Tobakkind.

Input-output coefficients. Tobacco.
Leverende sektor Delivering sector

Kryss-
lops-

koeffi-
sienter

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
sienterSektor- Sektor-

nr. Stikkord Abbreviation Input- nr. Stikkord Abbreviation Input-
No. output

coeffi-
cients

No. output
coeffi-
cients

Norsk produksjon Import Imports
Norwegian prod. 0101 Planteprod. Vegetable prod.. . 20,2

0052 Usp. kontorrekv. Office appl. 1,8 2200 Tobakkind. Tobacco ... ..... 0,1
0057 Usp. tjenester Unsp. services 0,9 3197 Annen kjemisk Other chemical 0,4
2200
2750

Tobakkind. Tobacco 	
Papirvarefabr. Paper products

1,2
2,3

I alt Total 	 i 20,7

3195
3512
6400

Såpefabrikker Soap, cosmetics
Emball.ind. Household goods
Varehandel Trade  

0,2
0,1
0,7 9600

Primærfaktorer
Primary factors

Kapitalslit Depreciation 	 0,6
I alt Total 	 7,2 9700 Lønn Wages etc. 	 5,6

9800 Eierinntekt Profits etc 	 7,0
9900 Indir. skatt Indirect taxes • • 58,8

I alt Total 	 72,0

I alt	
2200

Total

Av dette toll 5.7. Of which customs duties 5,7.
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Sektor 2310 Spinnerier, vererier m. v.

Produksjon 1954: 610 mill. kroner. (Ikke strukturundersokt.)

0 mf ang. Sektoren svarer til nasjonalregnskapssektor 2318 Spinnerier,
veverier m. v. og omfatter spinnerier, veverier, fargerier og framstilling av sjoddi,
stoppull m. v. I bedriftstellingen 1953 og i produksjonsstatistikken for industrien
er det gruppene 231 og 239 som nærmest svarer til denne sektoren.

An tall be drif ter m. v. I de tilsvarende gruppene i bedriftstellingen
var det i 1952 328 bedrifter med 14 084 sysselsatte og med en produksjon på
495 mill. kroner. På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i sektoren.
beregnet til 14 000 årsverk i 1954. Av dette var 12 500 årsverk utført av lonns-
takere og 1 500 av selvstendige.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 610 mill. kroner. Garn og
tråd av ull utgjorde 20 pct. av produksjonen, av bomull 12 pct., av kunstfiber
og silke 3 pct., tøyer av ull 21 pct., av bomull 14 pct. og av kunstfiber og slike
4 pct.

Impor t en av garn, tråd, vevde stoffer m. v. i 1954 var 648 mill. kroner
eller 52 pct. av totalforsyningen i sektoren.

Pr o duksj onens anv en delse. 68 pct. ble anvendt til vareinnsats,
27 pct. til konsum, 3 pct. til eksport og 2 pct. til lager.

Produksjonsindeks (1950 100) var i 1954 91 og i 195788.
Kr yssløpskoef fisientene er beregnet på grunnlag av nasjonal-

regnskapet for 1954.
Koeffisientenes stabilitet. En må vente at de vilvariere noe

fra år til år p. g. a. endringer i produktsammensetningen.

Tabell 2310 A. Produksjon og import 1954. 
Tekstilind.

Production and imports. Textiles.

Produksjon Production Import Imports

Mill.	 Mill ,
kr,	 kr.

Pct.	 Mill.	 Mill.	 Mill.	 Pct. 	Mill.
kr.	 kr.	 kr.	 kr.

Tilgang i alt Total supply 	 610 77 13 687 648 144 22 792
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Eksport Exports 	 18 18
Off. konsum Governm. consumption 3 3 —
Privat konsum Private consumption 160 56 35 216 237 116 49 353
Investering Asset formation 	 3 1 24 4 1 0 14 1
Lager Addition to inventories . 	 10 10 20 — — 20
Vareinnsats Use in production . . 416 20 5 436 390 28 7 418



Vareinnsats 1954.    
Produkter fra Tekstilind.

Used in production. Products from Textiles.

Tabell 2310 B.

0,5	 0,5	 24,3	 16,1	 5,7	 1,9
Levering 1954 Deliveries	 . Mill. kr.	 416	 2	 1	 148	 31	 5	 5
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

29002750 31123000Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries 	 Mill. kr.	 2	 1	 6	 2
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,9	 0,8	 4,2	 0,5

3121	 3122	 3192

0	 1	 1
0,3	 0,3	 1,3

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries 	 Mill. kr.	 1	 0	 0	 0	 1	 0	 1
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,8	 0,4	 0,0	 0,0	 1,3	 0,0	 0,2

34403304 330533023197 34193307

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries 	 Mill. kr.	 0	 1	 0	 0	 0	 0	 0
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,1	 0,5	 0,2	 0,1	 0,1	 0,0	 0,0

Levering 1954 Deliveries 	 Mill. kr.	 1	 0	 0	 1	 0	 0	 0
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 1,2	 0,1	 0,3	 0,8	 0,2	 0,0	 0,0

Levert til sektor
Delivered to sector 3518 3704370337023517 3519 3701

3516351435103502 3513 35153511

187 2310
Tekstilind.

Textiles

Levert til sektor
Delivered to sector 21300052

I alt
Total

241023302310 2320

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries 	 Mill. kr. 166	 1	 0	 19	 0	 2	 3
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 21,0	 0,1	 0,2	 6,8	 0,1	 0,3	 0,4

2601 272225102430 2603 27392602
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Tekstilind.

Textiles.

188

Tabell 2310 B (forts.).	Vareinnsats  1954.
Produkter fra Tekstilind.

Used in production. Products from Textiles.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 0	 1
	

1	 4
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,1	 0,1

	
0,1	 0,4
	

0,2	 0,4

Levert til sektor
Delivered to sector

3705
	

3706
	

3811
	

3812
	

3900
	

4102
	

4103

4104
	

4105
	

4106
	

6400

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

1 2 1 3
0,3 0,4 0,0 0,1

Tabell 2310 C. Krysslopskoeffisienter (Pct.)
Tekstilind.

Input-output coefficients. Textiles.

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
sienter

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
sienterSektor- Sektor-

nr. Stikkord Abbreviation Input- nr. Stikkord Abbreviation Input-
No. output

coeffi-
cients

No. output
coeffi-
cients

Norsk produksjon Import Imports
Norwegian prod. 0101 Planteprod. Vegetable prod.. 	 5,3

0052 Usp. kontorrekv. Office appl. 0,8 0102 Husdyrprod. Animal prod. 	 7,2
0057 Usp. tjenester Unsp. services 1,0 1100 Kullgruver Coal mining . . . . 0,1
0102 Husdyrprod. Animal prod. .. 5,4 2310 Tekstilind. Textiles 	 12,0
2310 Tekstilind. Textiles 	 24,3 2430 Tekstilbekledn. Apparel • • • • 0,3
2430 Tekstilbekledn. Apparel . . . . 0,5 3192 Formstoffind. Synth. fibres. . 0,8
2721 Tresliperier Mechanic. pulp . 0,2 3193 Kjem. grunnind. Bas. chemic. 1,6
2750 Papirvarefabr. Paper products 0,3 3197 Annen kjemisk Other chemical. 0,3
3123 Oljemøller Vegetable oil .. 0,2 3198 Mineraloljeind. Petrol. prod. 0,9
3129
3192

Oljeraffineri Oil refineries .. .
Formstoffind. Synth. fibres 	

0, 2
1,2 I alt Total 	 28,5

3193
3198
3514
5110
6400

Kjem. grunnind. Bas. chemic.
Mineraloljeind. Petrol. prod.
Andre jernv. Met. prod. n.e.c.
El.forsyning Electricity 	
Varehandel Trade 	

0,2
0,1

00,5
1

,
25,

9600
9700
9800

Primærfaktorer
Primary factors

Kapitalslit Depreciation 	
Lorin Wages etc. 	
Eierinntekt Profits etc 	

5,1
17,8
10,6

I alt Total 	 37,5 9900 Indir. skatt Indirect taxes • • 0,8
9950 Subsidier Subsidies 	 -- 0,2

I alt Total 	 34,1

Av dette toll 0,9. Of which customs duties 0,9.



Avanse etc.
Trade

margins etc.

Produ-
sent-
priser

Produ-
cers'

prices

Kjøper-
priser

Buyers'
prices

Avanse etc.
Trade

margins etc.

Cif.
+ toll
C. i. f.
+ im-
port

duties

Kjøper-
priser

Buyers'
prices

2320
Trikotasjefabr.
Knitting mills.

Sektor 2320 Trikotasjefabrikker.

Produksjon 1954: 192 mill. kroner. (Ikke strukturundersøkt.)

0 mf ang. Sektoren svarer til nasjonalregnskapssektor 2320 Trikotasje-
fabrikker og omfatter hjemmestrikking, strømpefabrikker, framstilling av under-
tøy av trikot, golfjakker, lusekofter og andre strikkede produkter. I bedrifts-
tellingen 1953 og i produksjonsstatistikken for industrien er det gruppen 232
som nærmest svarer til denne sektoren.

Ant all bedrif ter m. v. Ifølge bedriftstellingen var det i 1952 199
bedrifter i den tilsvarende gruppen med 5 804 sysselsatte og med en produksjon
på 159 mill. kroner. På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i
sektoren beregnet til 7 500 årsverk i 1954. Av dette var 5 500 årsverk utført
av lønnstakere og 2 000 årsverk av selvstendige.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 192 mill. kroner. 40 pct. av
den var undertøy av trikot, 25 pct. strømper og 25 pct. lusekofter, golfjakker o. 1.

Impor ten av trikotasjevarer i 1954 var 90 mill. kroner eller 32 pct. av
totalforsyningen i sektoren.

Produksjonens anvendelse. 88 pct. ble anvendt til konsum,
5 pct. til lager, 5 pct. til vareinnsats og 2 pct. til eksport.

Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 95 og i 1957 111.
Kryssløpskoef fisientene er beregnet på grunnlag av nasjonal-

regnskapet for 1954.
Koeffisientenes stabilitet. En må vente at de er relativt

stabile.

Tabell 2320 A. Produksjon og import 1954. 
Trikotasjefabr.

Production and imports. Knitting mills.
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Produksjon Production Import Imports

	Mill.	 Mill.	 Pct. 	Mill.	 Mill.	 Mill.	 Pct. 	Mill.

	

kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 •kr.

Tilgang i alt Total supply 	  192	 71	 37	 263	 90	 44	 49	 134
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Eksport Exports  	 3	 —	 —	 3	 —	 —	 —	 —

	

Privat konsum Private consumption 169	 71	 42	 240	 81	 44	 54	 125
Lager Addition to inventories . . .	 11	 —	 —	 11	 7	 —	 —	 7
Vareinnsats Use in production . .	 9	 0	 3	 9	 2	 —	 —	 2



Import Imports
0102 Husdyrprod. Animal prod. 	 1,5
2310 Tekstilind. Textiles 	  28,3
2320 Trikotasjefabr. Knitting mills 1,0
3193 Kjem. grunnind. Bas. chemic. 0,6
3198 Mineraloljeind. Petrol. prod. 0,4

I alt Total 	  ' 31,8

Primærfaktorer
Primary factors

9600 Kapitalslit Depreciation 	 4,7
9700 Lønn Wages etc. 	  23,7

29,3 9800 Eierinntekt Profits etc 	  10,2
9900 Indir. skatt Indirect taxes. .  	 0,5

I alt Total 	  39,1

I alt Total 	

Norsk produksjon
Norwegian prod.

0052 Usp. kontorrekv. Office appl. 1,6
0057 Usp. tjenester Unsp. services

	
1,6

0102 Husdyrprod. Animal prod. 	
 

1,6
2310 Tekstilind. Textiles 	

 
16,1

2320 Trikotasjefabr. Knitting mills 3,5
2750 Papirvarefabr. Paper products 0,9
3192 Formstoffind. Synth. fibres 

	
0,1

3193 Kjem. grunnind. Bas. chemic 	
 

0,2
5110 El.forsyning Electricity  

	
0,5

6400 Varehandel Trade 	
 

3,2

24302320
I alt
Total

2320
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Trikotasjefabr.
Knitting mills.

Tabell 2320 B.	 Vareinnsats 1954.    
Produkter fra Trikotasjefabr.

Used in production. Products from Knitting mills.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . Mill. kr.	 9	 7	 2
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 3,5	 0,3

Tabell 2320 C. Krysslopskoeffisienter (Pct.)
Trikotasjefabr.

Input-output coefficients. Knitting mills.

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
Sektor- sienter Sektor- sienter

nr. Stikkord Abbreviation Input- nr. Stikkord Abbreviation Input-
No. output

coeffi-
cients

No. output
coeffi-
cients

Av dette toll 2,4. Of which customs duties 2,4.



Avanse etc.
Trade

margins etc.

Produ-
sent-
priser

Produ-
cers'

prices

Kjøper-
priser

Buyers'
prices

Avanse etc.
Trade

margins etc.

Cif.
+ toll
C. i. f.
+ im-
port

duties

Kjøper-
priser

Buyers'
prices
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2330
Reipslagerier.

Cordage.
Sektor 2330 Reipslagerier, fiskegarnfabrikker o.l.

Produksjon 1954: 86 mill. kroner. (Ikke strukturundersøkt.)

0 mf ang. Sektoren svarer til nasjonalregnskapssektor 2330 Reipslagerier,
fiskegarnfabrikker o. 1. Hovedproduktene er fiskegarn, nøter, tau, liner og snorer.
I bedriftstellingen 1953 og i produksjonsstatistikken for industrien er det gruppe
233 som nærmest svarer til denne sektoren.

Ant all be drif t er m. v. Ifølge bedriftstellingen var det i den til-
svarende gruppen i 1952 86 bedrifter med 1 950 sysselsatte og med en produk-
son på 66 mill. kroner. På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i
sektoren beregnet til 2 000 årsverk i 1954, alt utført av lønnstakere.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 86 mill. kroner. 40 pct. av
den var fiskegarn og nøter, 25 pct. tau, 9 pct. garn og tråd av hamp, jute o. 1.
og 7 pct. liner og snorer til fiskeribruk.

Import en av tilsvarende varer i 1954 var 8 mill. kroner eller 9 pct.
av totalforsyningen i sektoren. Av importen utgjorde fiskegarn og nøter 65 pct.

Pro duksjonens anvendelse. 67 pct. ble anvendt til investering,
24 pct. til vareinnsats, 5 pct. til eksport og 4 pct. til konsum.

Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 127 og i 1957 139.
Kr yssløpsk o ef f isient en e er beregnet på grunnlag av nasjonal-

regnskapet for 1954.
Koeffisientenes stabilitet. Enmåventeatdevilværerelativt

stabile.

Tabell 2330 A. Produksjon og import 1954. 
Reipslagerier.

Production and imports. Cordage.

Produksjon Production Import Imports

Mill.	 Mill.	 Pct. 	Mill.	 Mill.	 Mill.	 Pct. 	Mill.
kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.

Tilgang i alt Total supply 	 86 16 18 102 8 — 1 —15 7
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Eksport Exports 	 5 — — 5 — — — —
Privat konsum Private consumption 3 1 41 4 0 0 20 0
Investering Asset formation 	 57 14 24 71 7 — 1 —20 6
Vareinnsats Use in production . . 21 1 3 22 1 0 11 1



Levert til sektor
Delivered to sector 2602 38110101

I alt
Total

2330 37063515

Norsk produksjon
Norwegian prod.

0052 Usp. kontorrekv. Office appl.
0057 Usp. tjenester Unsp. services
2310 Tekstilind. Textiles 	
2330 Reipslagerier Cordage 	
3302 Glassindustri Glass 	
3502 Metallvalseverk Metal rolling
6400 Varehandel Trade 	

I alt Total 	

Import Imports
0101 Planteprod. Vegetable prod.  

	
2,0

0200 Skogbruk Forestry 	
 

1,1
2310 Tekstilind. Textiles 	

 
30,1

3193 Kjem. grunnind. Bas. chemic 	
 

0,4
3197 Annen kjemisk Other chemical 	

 
0,6

3198 Mineraloljeind. Petrol. prod.	 1,2
3502 Metallvalseverk Metal rolling 0,2

I alt Total 	
 35 , 6

1,2
1,2
5,7

18,5
0,2
0,2
3,3

30,3

2330
Reipslagerier.

Cordage.

Tabell 2330 B.
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Vareinnsats 1954.    
Produkter fra Reipslagerier.
Used in production. Products from Cordage.

Levering 1954 Deliveries . . Mill. kr.	 21	 2	 17	 0
	

O
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,1	 18,5	 0,1

	
0,0
	

0,0	 0,0

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . Mill. kr.	 0
	

0	 2
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,4

	
0,0	 0,0

Tabell 2330 C. Krysslopskoeffisienter (Pct.)
Reipslagerier.

Input-output coefficients. Cordage.

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
sienter

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
sienterSektor- Sektor-

nr. Stikkord Abbreviation Input- nr. Stikkord Abbreviation Input-
No. output

coeffi-
cient

No. output
coeffi-
cients

Primærfaktorer
Primary factors

9600 Kapitalslit Depreciation 	 2,3
9700 Lønn Wages etc 	  20,2
9800 Eierinntekt Profits etc 	  12,9
9900 Indir. skatt Indirect taxes • •	 3,6
9950 Subsidier Subsidies 	  ---- 4,7

I alt Total 	  34,3

Av dette toll 0,7. Of which customs duties 0,7.

3812
	

3813
	

6400



Produksjon Production Import Imports

Avanse etc.
Trade

margins etc.

Produ-
sent-
priser
Produ-

cers'
prices

Kjøper-
priser

Buyers'
prices

Avanse etc.
Trade

margins etc.

Cif.
+ toll
C. i. f.

im-
port

duties

Kjøper-
priser

Buyers'
prices

193 2410
Skinnbekledn.
Shoes, furs etc.

Sektor 2410 Skinn- og lærbekledningsindustri.

Produksjon 1954: 257 mill. kroner. (Ikke strukturundersokt.)

0 mf ang. Sektoren svarer til nasjonalregnskapssektor 2418 Skinn- og lær-
bekledningsindustri og omfatter produksjon og reparasjon av skotøy, bunt-
makerier og pelsvare- og hanskefabrikker. I bedriftstellingen 1953 er det gruppene
241, 242, 243-1 og 243-2 som nærmest svarer til denne sektoren og i produk-
sjonsstatistikken for industrien gruppene 241, 242, 244-1 og 244-2.

Ant all be drif ter m. v. Hedge bedriftstellingen var det 770 be-.
drifter i de tilsvarende gruppene i 1952 med 7 967 sysselsatte og med en produk-
sjon på 186 mill. kroner. På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen
i sektoren beregnet til 11 500 årsverk i 1954. Av dette var 8 000 årsverk utført
av lønnstakere og 3 500 årsverk av selvstendige.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 257 mill. kroner. 67 pct.
var skotøy av skinn og lær, 19 pct. skotøyreparasjoner, 8 pct. pelsvarer og 3 pct.
hansker.

Impor ten av skotøy og andre varer av lær og skinn i 1954 var 3 mill.
kroner eller vel 1 pct. av totalforsyningen i sektoren.

Pro duksjonens anvendelse. Omtrent hele produksjonen ble
anvendt til konsum.

Produksjonsindeks (1950 -------- 100) var i 1954 77 og i 195782.
Kr yssløpsk o ef f isientene er beregnet på grunnlag av nasjonal-

regnskapet for 1954.
Koef fisientenes stabilitet. På grunn av substitusjonsmulig-

heter mellom gummi og lær og mellom stoff og skinn og på grunn av endringer
i produktsammensetningen må en vente at koeffisientene kan endre seg noe
fra år til år.

Tabell 2410 A. Produksjon og import 1954. 
Skinnbekledning.

Production and imports. Shoes, furs etc.

Mill.	 Mill,	 Pet. 	Mill.	 Mill.	 Mill.	 Pet.	 Mill.
kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.

Tilgang i alt Total supply 	 257 68 26 325 3 1 41 4
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Privat konsum Private consumption 256 68 27 324 3 1 41 4
Vareinnsats Use in production. 	 1 — — 1 — — — —

13 -Krysslopsanalyse.



3516 35183197
I alt
Total

2430
Tekstilbekledn.

Apparel.

194

Tabell 241 0 B.	 Vareinnsats 1954. 
Produkter fra Skinnbekledn.

Used in production. Products from Shoes, furs etc.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 1	 0
	

0	 1
Koeffisient Coefficient 	  Pet.	 0,1

	
0,2	 0,5

Tabell 2410 C.	 Krysslopskoeffisienter (Pct.)
Skinn.bekledn.

Input-output coefficients. Shoes, furs etc.

Kryss- I
lops-

koeffi-
sienter
Input-
output
coeffi-
cients

Norsk produksjon Import Imports
Norweyian prod. 2310 Tekstilind. Textiles 	 2,3

0052 Usp. kontorrekv. Office appl. 2,0 2900 Lærindustri Leather 	 14,3
0057 lisp. tjenester Unsp. services 2,7 3000 Gummivareind. Rubber prod. 3,5
2310 Tekstilind. Textiles 	 1,9 3193 Kjem. grunnind. Bas. chemic. 0,3
2601 Trevareind. Wood and cork . . 0,5 3198 Mineraloljeind. Petrol.	 prod. 1,2
2750 Papirvarefabr. Paper products 0,7 3514 Andre jernv. Met. prod. n.e.c. 0,3
2900 Lærindustri Leather 	 17,8 3900 Diverse ind. Miscellaneous .. 0,4
3000
3193

G-ummivareind. Rubber prol 	
Kjem. grunnind. Bas. chemic.

1,8
0,5 alt Total 	 22,3

3197
3510
3900
5110
6400

Annen kjemisk Other chemical.
Trädtrekkerier Wire, nails etc.
Diverse ind. Miscellaneous ..
El.forsyning Electricity 	
Varehandel Trade 	

0,2
0,3
0,4
0,4
4,3

9600
9700
9800

Primærfaktorer
Primary factors

Kapitalslit Depreciation 	
Lorin Wars etc. 	
Eierinntekt Profits etc 	

2,3
24,7
14,6

I alt Total 	 33,5 9900 Indir. skatt indirect taxes . 	 2,7

I alt Total 	 44,3

Leverende sektor Delivering sector

Sektor-
nr.	 Stikkord Abbrevi at ion
No.

Leverende sektor Delivering sector	
Kryss-
lops-

koeffi-
Sektor-	 sienter

nr.	 Stikkord Abbreviation
	

Input-
No. output

coeff i-
eicnts

Av dette toll 1,9. Of which customs duties 1,9.

Sektor 2430 Tekstilbekledningsindustri.

Produksjon 1954: 791 mill. kroner. (Ikke strukturundersøkt.)

0 mf ang. Sektoren svarer til nasjonalregnskapssektor 2438 Tekstilbekled-
n.ingsindustri og omfatter som av alle slags klær av tekstiler (også oljede og plast-
belagte) og av plast, produksjon av hatter, luer, sengeutstyr o. a. utstyrsvarer.



Avalise etc.
Trade

nutrgin,s etc.

Cif.
-I- toll
C. i. f.
+ im-
port

duties

Kjoper-
priser

Beepers'
prices

Avanse etc.
Trade

margins etc.

Produ-
sent-
priser

Produ-
cers'

prices

Kjøper-
priser

Buyers'
prices

Pet. Mill.
kr.

195 2430
Tekstilbekledn.

Apparel.

paraplyer, ryggsekker m. v. I bedriftstellingen 1953 er det gruppene 243-3 til
243-8 og 244 som nærmest svarer til denne sektoren og i produksjonsstatistikken
for industrien gruppene 243, 244-3, 244-4 og 249.

Ant all bedrif ter m. v. Ifølge bedriftstellingen var det i 1952 2 026
bedrifter i de tilsvarende gruppene med 24 408 sysselsatte og med en produksjon
på 583 mill. kroner. På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i
sektoren beregnet til 31 500 årsverk i 1954. Av dette var 21 500 årsverk utført
av lønnstakere og 10 000 årsverk av selvstendige.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 791 mill. kroner, hvorav
60 pct. var vanlige gangklær og sportsklær, 6 pct. arbeidsklær, 7 pct. skjorter
og undertøy av vevde tekstiler, 3 pct. oljeklær og regntøy cg 4 pct. sengetøy
og andre utstyrsvarer. Den store forskjellen mellom produksjonen i bedrifts-
tellingens grupper og i sektoren skyldes, foruten økingen i produksjonen mellom
1952 og 1954, at enmannsbedriftene ikke er med i bedriftstellingens oppgaver.
Dessuten er leieproduksjonen i sektoren regnet om ved at verdien av råstoffene
er tatt med på samme måte som for produksjon for egen regning.

Imp or t en av produkter fra tekstilbekledningsindustri i 1954 var 67 mill.
kroner eller 8 pct. av totalforsyningen i sektoren.

Produksjonens anvendelse. 89 pct. ble anvendt til konsum,
5 pct. til vareinnsats, 5 pct. til lager og 1 pct. til investering.

Produksjonsindeks (1950 =100) var i 1954 130 og i 1957 135.
Kr yssløp sk o e f fisientene er beregnet på grunnlag av nasjonal-

regnskapet for 1954.
Koeffisientenes stabilitet. Koeffisientene kan endre seg noe

fra år til år p. g. a. endringer i produktsammensetningen og i produksjons-
metoder.

Tabell 2430 A. Produksjon og import 1954. 
Tekstilbekledning.

Production and imports. Apparel.

Produksjon Production Import Imports

Mill.
kr.

Mill.	 Pet	 Mill-	 Mill.	 Mill.
kr.	 kr.	 kr.	 kr.

Tilgang i alt Total supply 	 791 256 32 1 047 67 37 55 101
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Eksport Exports 	 1 5 417 6 —
Off. konsum Governm. consumption 7 2 36 9 —
Privat konsum Private consumption 700 244 35 944 58 36 62 94
Investering Asset formation 	 8 2 24 10 3 3
Lager Addition to inventories . . . . 35 35 — 2 — 2
Vareinnsats Use in production . . 40 3 6 43 8 1 12 9



0052
I alt
Total 2739

3
0,3

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

40	 1
0,3

3517

0,0	 0,1

2060	 2310	 2430	 2602

1	 3	 26	 1
0,3	 0,5	 3,0	 0,1

3518	 3812	 3900	 6400

1	 1	 2	 1
0,2	 0,7	 0,9	 0,0

Tabell 2430 C. Krysslopskoeffisienter (Pct.)
Tekstilbekledn.

Input-output coefficients. Apparel.

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
Sektor- sienter Sektor- sienter

nr. Stikkord Abbreviation Input- nr. Stikkord Abbreviation Input-
No. output

coeffi-
cients

No. output
coeffi-
cients

Norsk produksjon Import Imports
Norwegian prod. 0102 Husdyrprod. Animal prod. 	 0,9

0052 Usp. kontorrekv. Office appl. 0,6 2310 Tekstilind. Textiles 	 21,4
0057 Usp. tjenester Unsp. services 0,4 2430 Tekstilbekledn. Apparel . . . . 0,2
2310 Tekstilind. Textiles 	 21,0 2900 Lærindustri Leather 	 0,3
2320 Trikotasjefabr. Knitting mills 0,3 3198 Mineraloljeind. Petrol. prod. 0,1
2430 Tekstilbekledn. Apparel . . . . 3,0 3510 Trådtrekkerier Wire, nails etc. 0,4
2739 Papirfabr. Paper 	 0,3 3514 Andre jernv. Met. prod. n.e.c. 0,3
2750 Papirvarefabr. Paper products 0,3 3900 Diverse ind. Miscellaneous .. 0,5
2900
3510

Lærindustri Leather 	
	Trådtrekkerier Wire, nails etc 	

0,4
0,1 I alt Total 	 f 24,1

3900
5110

Diverse ind. Miscellaneous ..
El.forsyning Electricity 	

0,4
0,3 Primærfaktorer

6400 Varehandel Trade 	 35, 9600
Primary factors

Kapitalslit Depreciation 	 0,8
I alt Total 	 30,6 9700 Lorin Wages etc 	 21,5

9800 Eierinntekt Profits etc 	 22,2
9900 Indir. skatt Indirect taxes . 	 1,0

I alt Total 	 45,5

2750

Levert til sektor
Delivered to sector

2430
Tekstilbekledn.

Apparel.

Tabell 2430 B.

196

Vareinnsats 1954.    
Produkter fra Tekstilbekledn.

Used in production. Products from Apparel.

Av dette toll 2,8. Of which customs duties 2,8.



197 2510
Sagbruk.

Sawmills etc.

Sektor 2510 Sagbruk, hovlerier, treimpregneringsanlegg.

Produksjon 1954: 703 mill. kroner. (Strukturundersøkt.)

Omf ang. Sektoren omfatter nasjonalregnskapssektor 2518 Sagbruk, høv-
lerier, treimpregneringsanlegg samt produksjon av skur- og høvellast i nasjonal-
regnskapssektor 2608 Annen treindustri, møbel- og innredningsindustri. Hoved-
produktene i sektoren er skurlast, høvellast og impregnert skåret og rund last.
I bedriftstellingen. 1953 og i produksjonsstatistikken for industrien er det grup-
pene 251-0 og 252-1 som nærmest svarer til denne sektoren.

Antall bedrif ter m. v. Ifølge bedriftstellingen var det i 1952
3 509 bedrifter i de tilsvarende gruppene med 14 674 sysselsatte og med en pro-
duksjon på 598 mill. kroner. På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen
i sektoren beregnet til 13 000 årsverk i 1954. Av dette var 11 000 årsverk utført
av lønnstakere og 2 000 årsverk av selvstendige.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 703 mill. kroner. Av dette
ble 59 pct. produsert i sagbrukene, 37 pct. i høvleriene og 4 pct. i treimpreg-
neringsanleggene.

Impor ten av trelast i 1954 var 47 mill. kroner eller 6 pct. av totaltil-
førselen i sektoren. Skåret og høvlet last av teak, mahogni, hickory, eik o. 1.
utgjorde 50 pct. av importen.

Pr oduksjonens anvendelse. 92 pct. ble anvendt til vareinnsats,
6 pct. til eksport og 2 pct. til konsum.

Produksjonsindeks (1950 =100) var i 1954 104 og i 1957 111.
Pr . osesser. Sektoren er delt i 3 prosesser:

1. Sagbruk  produksjon 1954 417 mill. kroner
2. Høvlerier   261 »
3. Treimpregneringsanlegg  25 »

Produksjonen i den enkelte prosess er satt lik den samlede produksjon av
de varene som er hovedprodukter i prosessen.

1. Sagbruk.

Pr o duk sj onen i 1954 var 417 mill. kroner. Leieskjæring av tømmer
er regnet med til en verdi som svarer til prisen ved produksjon for egen regning.
Hovedproduktet er skåret trelast. For øvrig omfatter produksjonen bakhonved,
sagflis, cellulose og litt trekull.

Antall bedrif ter m. v. I bedriftstellingen 1953 og i produksjons-
statistikken for industrien er sagbruk og høvlerier slått sammen til en gruppe,
nemlig 251-0. Ifølge bedriftstellingen var det i 1952 3 597 bedrifter i gruppen
med 14 296 sysselsatte og med en produksjon på 568 mill. kroner.

Impor ten. I importstatistikken er bare trelast av bartrær delt på skur-
og høvellast med henholdsvis 22 mill. kroner og 1 mill. kroner i 1954. Importen
av annen trelast, 24 mill. kroner i 1954 er sannsynligvis vesentlig skurlast.

Produksjonens anvendelse. 6 pct. ble anvendt til eksport,
2 pct. til konsum og resten til vareinnsats.

Pr oduksjonsindeks (1950 = 100) for industrigruppe 251-0 Sag-
bruk og høvlerier var i 1954 112 og i 1957 124.
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Kryssløpskoeffisientene for 1954 er beregnet på grunnlag av
data for gruppen sagbruk og høvlerier i produksjonsstatistikken. Forbruket av
tømmer i gruppen er satt i relasjon til produksjonen av skurlast og de øvrige
koeffisientene for prosessen er beregnet under ett for sagbruk og høvlerier. Det
er også beregnet koeffisienter for prosessen for 1937-1939 og for 1947-1950.

Koeffisientenes stabilitet. Koeffisienten for tømmer for 1954
var praktisk talt den samme som for årene 1937-1939 og 1947-1950. Koeffisientene
for bensin, brenselolje og smøreolje har derimot steget noe i perioden, og koeffi-
sienten for arbeidskraft, som i 1950 var den samme som i 1937, har sunket noe
mellom 1950 og 1954.

2. Høvlerier.

Pro duksj onen i 1954 var 261 mill. kroner. Leieforedlingen er regnet
med til en verdi som svarer til prisen ved produksjon for egen regning ved at
råstoffverdien er tatt med i produksjonsverdien. Hovedproduktet er alle slag
høvlet trelast som i 1954 utgjorde 98 pct. av produksjonen. For øvrig omfatter
prosessen framstilling av en del treull, kasser, tommer, trekonstruksjoner, bolig-
hus og andre trevarer.

Ant all b e drif ter m. v. I bedriftstellingen 1953 og i produksjons-
statistikken for industrien er sagbruk og høvlerier slått sammen til en gruppe
(se prosess 1).

Pr o duk sj onens anvendelse. 8 pct. ble eksportert og resten
anvendt til vareinnsats.

Importen. Se prosess 1.
Produksjonsindeks (se prosess 1 Sagbruk).
Kryssløpskoeffisientene er beregnet på samme måte som for

prosess 1: Forbruket av skåret last (inklusive produksjon til eget bruk) i gruppen
sagbruk og høvlerier er satt i relasjon til produksjonen av høvlet last. De øvrige
koeffisientene er beregnet under ett for begge prosessene.

K o ef f isient en es stabilitet. Koeffisienten for skurlast for 1954
var omtrent den samme som i perioden 1937-1939 og 1947-1950. De øvrige ko-
effisientene er omtalt under prosess 1.

3. Treimpregneringsanlegg.

Pro duksjonen i 1954 var 25 mill. kroner. Hovedproduktene er impreg-
nerte telegrafstolper med ca. 50 pct. av produksjonen og impregnerte sviller o. a.
impregnert skåret last med ca. 41 pct. Dessuten ble det produsert litt props, rund
last og parkettstav.

Antall bedr if ter m. v. I gruppe 252-1 Treimpregneringsanlegg i
bedriftstellingen 1953 var det 12 bedrifter med 405 sysselsatte og med en produk-
sjon på 30 mill. kroner.

Produksjonens anvendelse. Omtrent hele produksjonen an-
vendes til vareinnsats i anleggsvirksomhet.

Import en. Det var ingen import av impregnert trelast i 1954.
Pro duk sjonsindeks (1950 = 100) for industrigruppe 252-1 Tre-

impregneringsanlegg var i 1954 98 og i 1957 88.
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Kr ys sl p sk oeff si en t en e er beregnet på grunnlag av data for
den tilsvarende gruppen i produksjonsstatistikken for 1954. Alle produkter og
innsatsfaktorer i gruppen er tatt med. Det er også beregnet koeffisienter for
1937, 1938 og 1948-1951.

Koeffisientenes stabilitet. Koeffisientene for 1954 sammen-
liknet med koeffisientene for 1937, 1938 og 1948-1951 viser bare små endringer.

Tabell 2510 A. Produksjon og import 1954. 
Sagbruk.

Production and imports. Sawmills etc.

Produksjon Production Import Imports

Mill.	 Mill.	 Pct. 	Mill.	 Mill.	 Mill.	 Pct. 	Mill.
kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.

Tilgang i alt Total supply 	 703 55 8 758 47 1 2 48
Av dette levert til : Of which

delivered for:
Eksport Exports 	 40 1 4 41 — — —
Privat konsum Private consumption 16 2 12 18 — —
Lager Addition to inventories . . . — — — 1 1
Vareinnsats Use in production . . 647 52 8 699 46 1 2 47

Tabell 2510 B. Vareinnsats 1954. 
Produkter fra Sagbruk.

Used in production. Products from Sawmills etc.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 647	 5	 0	 2	 7	 174	 36
Koeffisient Coefficient 	  Pet.	 0,4	 0,1	 0,3	 1,5	 24,8	 21,4

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 17	 28	 0	 5	 6	 5	 1
Koeffisient Coefficient 	  Pet.	 5,8	 12,5	 0,1	 0,8	 0,9	 7,5	 0,2
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Tabell 2510 B (forts.).	Vareinnsats 1954.
Produkter fra Sagbruk.

Used in production. Products from Sawmills etc.
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Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

0 0 1 1 0 0 1
0,3 0,2 1,4 1,1 0,1 0,1 0,5

Levert til sektor
Delivered to sector

3410330733033197 330533013111

351435123510 351335113501 3502

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

0 1 0 0 0 1 0
0,2 0,5 0,2 0,2 0,0 0,6 0,2

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 2	 1	 3	 1	 3	 1	 0
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 1,0	 0,4	 1,9	 0,4	 2,4	 0,8	 0,2

Levert til sektor
Delivered to sector 37063704 381338123705 38113703

3516 370235183517 37013515 3519

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 6
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,1

6400
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Tabell 2510 C. Kryssløpskoeffisienter (Pct.)

Sagbruk.
Input-output coefficients. Sawmills etc.

Norsk produksj on Norwegian prod.
0052 Usp. kontorrekv. Office appl.  	 0,6	 0,4	 0,8	 0,4
0057 Usp. tjenester Unsp. services 	 0,7	 0,6	 1,0	 0,6
0200 Skogbruk Forestry 	  37,1 61,1	 24,9
2310 Tekstilind. Textiles  	 0,1	 0,1	 0,1	 0,1
2510 Sagbruk Sawmills etc 	  24,8	 2,1	 60,4	 31,2
2603 Bygningsinnr. Fixtures  	 0,0	 0,1
3198 Mineraloljeind. Petroleum prod  	 0,2	

-	

4,9
3510 Trådtrekkerier Wire, nails etc.  	 0,3	 0,3	 0,3	 0,3
5110 El.forsyning Electricity  	 0,7	 0,7	 0,7	 0,3
6400 Varehandel Trade  	 2,2	 0,7	 4,3	 4,6
7410 Jernbanedrift Railways  	 1,7	 2,9	 1,1
7450 Biltransport Transport n.e.c  	 1,8	 3,0	

-	

1,1

I alt Total 	  70,2	 71,9	 67,7	 69,5

Import Imports
0200 Skogbruk Forestry  	 1,0	 1,6	 -	 -
1100 Kullgruver Coal mining 	  0,0	 0,1
2510 Sagbruk Sawmills etc  	 2,8	 7.7
3198 Mineraloljeind. Petroleum prod  	 0,3	 0,3	 0,3	 1,6
3513 Våpenframst. Arms and tools  	 0,1	 0,1	 0,1	 0,1

I alt Total  	 4,2	 2,0	 8,1	 1,8

Primærfaktorer Primary fadors
9600 Kapitalslit Depreciation 	 1,7	 1,7	 1,7	 1,7
9700 Lønn Wages etc. 	  15,1	 15,0	 15,0	 15,7
9800 Eierinntekt Profits etc  	 8,2	 8,6	 7,3	 10,2
9900 Indir. skatt Indirect taxes  	 1,0	 1,0	 1,0	 1,0
9950 Subsidier Subsidies 	  - 0,3 - 0,0 - 0,8 - 0,0

I alt Total 	  25,7	 26,3	 24,2	 28,6

Sektor 2601 Trevareindustri.
Produksjon 1954: 162 mill. kroner. (Strukturundersøkt.)

0 mf ang. Sektoren er en del av nasjonalregnskapssektor 2608 Annen tre-
industri, møbel- og innredningsindustri. Resten av 2608 er delt i to sektorer,
nemlig 2602 Møbelindustri og i 2603 Bygningsinnredningsindustri. I bedrifts-
tellingen 1953 og i produksjonsstatistikken for industrien er det gruppene 252-2
til 252-9, 253 og 259 som nærmest svarer til sektor 2601.

Antall bedrift er m. v. Ifølge bedriftstellingen var det i 1952 780
bedrifter i de tilsvarende gruppene med 4 853 sysselsatte og med en produksjon
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på 139 mill. kroner. På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i
sektoren beregnet til 5 000 årsverk i 1954. Av dette var 3 500 årsverk utført av
lønnstakere og 1 500 årsverk av selvstendige.

Pr oduksjonen i sektoren i 1954 var 162 mill. kroner og omfattet
de produktene i nasjonalregnskapssektor 2608 som ikke hewer til sektorene
2602 og 2603. Produksjon av skåret og høvlet last er overført til kryssløps-
sektor 2510 Sagbruk.

Imp ort en av tilsvarende produkter i 1954 var 31 mill. kroner eller 16
pct. av totalforsyningen i sektoren.

Produksjonens anvendelse. 71 pct. ble anvendt til vareinnsats,
20 pct. til konsum, 7 pct. til eksport, 1 pct. til investering og 1 pct. til lager.

Produksjonsindeks (1950 ---- 100) var i 1954 125 og i 1957 128.
Prosesser. Sektoren er delt i 9 prosesser:

1. Trehus og trekonstruksjoner 	  produksjon 1954 11 mill. kroner
2. Trerør  	 --»—	 2 »	 »
3. Treullsementplater  	 --»—	 8 »	 »
4. Andre bygningsartikler av tre  	 --»—	 26 »	 »
5. Kasser  	 ---»—	 19 »	 »
6. Tønner 	 --»—	 34 »	 »
7. Korkprodukter  	 --»—	 8 »	 »
8. Tremjøl og treull  	 ---0—	 4 »	 »
9. Andre trevarer  	 --»—	 50 »	 »

Produksjonen i den enkelte prosess svarer til produksjonen av de produkter
i nasjonalregnskapssektor 2608 som er hovedprodukter i prosessen.

1. Trehus og trekonstruksjoner.
Produksjonen i 1954 var 11 mill. kroner. Hovedproduktene er ferdig-

hus og brakker med ca. 95 pct. av produksjonen og trekonstruksjoner med ca.
5 pct.

Ant all be drif ter m. v. Den tilsvarende gruppen i bedriftstellingen
1953 (252-3) omfattet 24 bedrifter med 402 sysselsatte og med en produksjon
på 17 mill. kroner i 1952.

Import en. Det er ingen import av tilsvarende produkter.
Produksjonens anvendelse. Omtrent hele produksjonen går

til vareinnsats i bygg.
Produksjonsindeks (1950 = 100) for industrigruppene 252-2 Tre-

rørfabrikker og 252-3. Framstilling av trehus og trekonstruksjoner var i 1954
94 og i 1957 73.

Innsat skoeffisient ene er beregnet på grunnlag av data for den
tilsvarende gruppen i produksjonsstatistikken for 1954. Ved beregningene er
alle produkter og innsatsfaktorer i bedriftene som hører til gruppen tatt med.
På samme måte er det beregnet koeffisienter for 1949 og 1950 i 1949-priser.

Koeffisientenes stabilitet. Koeffisientene for 1954 sammen-
liknet med koeffisientene i 1949-priser for 1949 og 1950 var stort sett av samme
størrelsesorden. En må imidlertid regne med at koeffisienten for tommer og for
skåret og høvlet last kan endres fordi bedriftene i større eller mindre grad dekker
sitt behov for trelast ved egen produksjon.
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2. Trerør.

Pro duksjonen i 1954 var 2 mill. kroner. Det ble bare produsert tre-
rør i prosessen.

Ant all b e dr if ter m. v. Den tilsvarende gruppen i bedriftstellingen
1953 (252-2) omfattet 10 bedrifter med 77 sysselsatte og med en produksjon
på 3 mill. kroner i 1952.

Imp or ten. Det var ingen import av trerør.
Pro duk sjon ens anv en delse. Alt ble anvendt til vareinnsats i

bygg og anlegg.
Pr o duksjonsindeks. Se prosess 1 Trehus og trekonstruksjoner.
Kryssløpskoeffisientene er beregnet på grunnlag av data for

den tilsvarende gruppen i produksjonsstatistikken for 1954. Alle produkter og
innsatsfaktorer i de bedriftene som hører til gruppen er tatt med. På samme
måte er det beregnet koeffisienter for 1949 og 1950 i 1949-priser.

Koeffisientenes stabilitet. Koeffisientene for 1954 sammen-
liknet med koeffisientene for 1949 og 1950 viser en sterk nedgang i forbruket
av jern- og metallvarer.

3. Treullsementplater.

Pro duk sj one n i 1954 var 8 mill. kroner. Hovedproduktene er treull-
sementplater med 97 pct. av produksjonsverdien og andre bygningsplater med
3 pct.

Antall be drif ter m. v. Den tilsvarende gruppen i bedriftstellingen
1953 (252-4) omfattet 23 bedrifter med 355 sysselsatte og med en produksjon
på 11 mill. kroner i 1952.

Imp or t en. I 1954 ble det ikke importert noe av prosessens produkter.
Produksjonens anvendelse. Hele produksjonen går til vare-

innsats i bygg og anlegg.
Pr oduksjonsindeks (1950 = 100) for industrigruppe 252-4 Fram-

stilling av treullsementplater var i 1954 112 og i 1957 93.
Kr yssløpsk oef f isientene er beregnet på grunnlag av data for

den tilsvarende gruppen i produksjonsstatistikken for 1954. Ved beregningen er
alle produkter og alle innsatsfaktorer i de bedriftene som hører til gruppen tatt
med. På samme måte er det beregnet koeffisienter for 1949 og 1950 i 1949-priser.

Koef fisientenes st ab ilit et. Koeffisientene for 1954 og koeffi-
sientene i 1949-priser for 1949 og 1950, sammen med andre data tyder på at
produksjonsstrukturen er relativt stabil. Noen mindre variasjoner oppstår fordi
bedriftene i varierende grad produserer treull til eget bruk.

4. Andre bygningsartikler av tre.

Pro duksj onen i 1954 var 26 mill. kroner. Hovedproduktene er finér,
kryssfinér og møbelplater. Dessuten framstilles bl. a. parkettstav.

Ant all bedrif ter m. v. Den tilsvarende gruppen i bedriftstellingen
1953 (252-9) omfattet 11 bedrifter med 167 sysselsatte og med en produksjon
på 4 mill. kroner i 1952. (Bedriftstellingens gruppering avviker her sterkt fra
produksjonsstatistikkens.)

Imp or ten. I 1954 ble det importert finér og kryssfinér for 20 mill.
kroner og møbelplater for 2 mill. kroner.
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Produksjonens anvendelse. Ca. 50 pct. av produksjonen an-
vendes til vareinnsats, vesentlig i treindustriene, snautt 50 pct. går til vareinnsats
i bygg, og en ubetydelig del til eksport.

Pr oduksjonsindeks (1950 = 100) for industrigruppe 252-9 Fram-
stilling av andre bygningsartikler av tre var i 1954 171 og i 1957 145.

Kryssløpskoeffisientene er beregnet på grunnlag av data for
den tilsvarende gruppen i produksjonsstatistikken for 1954. Alle produkter og
innsatsfaktorer for de bedriftene som horer til gruppen er tatt med. På samme
måte er det beregnet koeffisienter for 1949 og 1950 i 1949-priser.

Koef fisientenes stabilit et. Koeffisientene for 1954 og koeffi-
sientene i 1949-priser for 1949 og 1950 tyder på at produksjonsstrukturen er
relativt stabil.

5. Kasser.
Pr oduksjonen i 1954 var 19 mill. kroner og omfattet bare produk-

sjon av kasser.
Ant all be drifter m. v. Den tilsvarende gruppen i bedriftstellingen

1953 (253-1) omfatter 155 bedrifter med 704 sysselsatte og med en produksjon
på 21 mill. kroner i 1952.

Impor t en. I 1954 var det ingen import av kasser.
Pr o duksjonens an v en delse. Kassene brukes til emballasje i en

rekke vareproduserende sektorer (særlig i fisketilvirkning) og i varehandel.
Pro duk sjonsindeks (1950 --- 100) for industrigruppe 253-1 Kasse-

fabrikker var i 1954 159 og i 1957 125.
Kr yssløpskoef fisientene er beregnet på grunnlag av data for

den tilsvarende gruppen i produksjonsstatistikken for 1954. Alle produkter og
innsatsfaktorer i de bedriftene som hører til gruppen er tatt med. På samme
måte er det beregnet koeffisienter for 1938, 1939, 1943, 1949 og 1950 i 1949-
priser.

Koeffisientenes stabilitet. Koeffisientene for 1954 og koeffi-
sientene i 1949-priser for 1938, 1939, 1943, 1949 og 1950 tyder på at strukturen
er ganske stabil, men at oppgavene over råstoff-forbruket er påvirket av lager-
endringer.

6. Tonner.
Pr o duksj on en i 1954 var 34 mill. kroner. Hovedproduktet tønner og

fustasjer utgjør 60 pct. av produksjonen, annet bøkkerarbeid, avskjæringer,
butter, trekar og baljer 30 pct. Dessuten produseres en del blikktønner og diverse
trevarer.

Ant all bedrif ter m. v. Den tilsvarende gruppen i bedriftstellingen.
1953 (253-2) omfattet 139 bedrifter med 814 sysselsatte og med en produksjon
på 27 mill. kroner i 1952.

Impor ten av tønner etc. i 1954 var helt ubetydelig.
Produksjonens anvendelse. Ca. 16 pct, av produksjonen ble

eksportert i 1954. Resten går til emballasje, vesentlig i fisketilvirkning.
Pro duksjonsindeks (1950 = 100) for industrigruppe 253-2 Tonne-

fabrikker var i 1954 187 og i 1957 192.
Kryssløpskoeffisientene er beregnet på grunnlag av data for

den tilsvarende gruppen i produksjonsstatistikken for 1954. Alle produkter og
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innsatsfaktorer i de bedriftene som hører til gruppen er tatt med i beregningene.
På samme måte er det beregnet koeffisienter for 1938, 1939, 1943, 1944, 1949
og 1950 i 1949-priser.

Koeffisientenes stabilitet. Koeffisientene for 1954 og koeffi-
sientene i 1949-priser for 1949 og 1950 var av samme størrelsesorden, men det
var betydelige forskjeller mellom disse og koeffisientene for forkrigs- og krigsårene.

7. Korkprodukter.
Pr oduksjonen i 1954 var 8 mill. kroner. Hovedproduktene er ekspan-

dert kork og annen isolasjonskork med ca. 50 pct. av produksjonen, flaskekork
med ca. 25 pct. og garnkork og bøyer med ca. 15 pct.

Ant all be dri f ter m . v . Den tilsvarende gruppen i bedriftstellingen
1953 (259-1) omfattet 18 bedrifter med 212 sysselsatte og med en produksjon
på 8 mill. kroner i 1952.

Impor ten . I 1954 ble det importert flaskekork for 1,5 mill. kroner og
andre korkprodukter for 1,2 mill. kroner.

Pr o duksj onens anv en delse . Isolasjonskorken brukes først og
fremst i bygg, flaskekork i drikkevareindustriene og garnkork og boyer i fiske-
garnfabrikkene og i fiskeriene.

Produksjonsindeks (1950 =100) for industrigruppe 259-1 Kork-
fabrikker var i 1954 112 og i 1957 68.

Kryssløpskoeffisientene er beregnet på grunnlag av data for
den tilsvarende gruppen i produksjonsstatistikken for 1954. Alle produkter og
innsatsfaktorer i de bedriftene som hører til gruppen er tatt med i beregningene.
På samme måte er det beregnet koeffisienter for 1939, 1949, 1950 og 1952 i
1949-priser.

Koeffisientenes stabilitet. Koeffisientene for 1954 og koeffi-
sientene i 1949-priser for 1939, 1949, 1950 og 1952 viser stor stabilitet.

8. Tremjøl og treull.
Pr o duk sj onen i 1954 var 4 mill. kronen') Hovedproduktene er treull

med 74 pct. og tremjøl med 26 pct. av produksjonsverdien.
Ant all bedrif t er m. v. Den tilsvarende gruppen i bedriftstellingen

1953 (259-2) omfattet 13 bedrifter med 159 sysselsatte og med en produksjon
på 6 mill. kroner i 1952.

Import en. Det var ingen import av treull og tremjøl i 1954.
Produksjonens  anvendelse. Ca.7 pct. av produksjonenbleeks-

portert. Resten gikk til vareinnsats, vesentlig til framstilling av treullsementplater.
Pr o duksj onsindek s (1950 ------ 100) for industrigruppe 259-2 Fram-

stilling av tremjøl og treull var i 1954 108 og i 1957 114.
Kr yssløpsk o e f f isie n. t en e er beregnet på grunnlag av data for

den tilsvarende gruppen i produksjonsstatistikken for 1954. Alle produkter og
innsatsfaktorer i bedriftene som hører til gruppen er tatt med. På samme måte
er det beregnet koeffisienter for 1949 og 1950 i 1949-priser.

Koeffisientenes stabilitet. Koeffisientene for 1954 og koeffi-
sientene i 1949-priser for 1949 og 1950 viser en del uregelmessigheter som kan
skyldes endringer i produktsammensetningen i industrigruppen.

Her er ikke treullsementplatefabrikkenes produksjon av treull til eget bruk regnet med.
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9. Andre trevarer.

Pr oduksjonen i 1954 var 50 mill. kroner.
Denne prosessen er en restgruppe og omfatter produksjon av et stort antall

forskjellige trevarer som dels er produsert i bedrifter hvis hovedprodukter er
med i prosessene 1-8. De viktigste produktene i denne prosessen er rammer,
lister, skafter og andre dreiearbeider, modeller, innredningsarbeider o. 1., lik-
kister, kjøreredskaper, sportsartikler og leketøy av tre.

Ant all bedrift er m. v. Den gruppen i bedriftstellingen 1953 som.
nærmest svarer til prosessen (259-9), omfattet 387 bedrifter med 1 963 syssel-
satte og med en produksjon på 44 mill. kroner i 1952.

Import en. I 1954 ble det importert for 6 mill. kroner av tilsvarende
produkter.

Produksjonens anvendelse. 57 pct. ble anvendt til konsum,
32 pct. til vareinnsats, 5 pct. til eksport, 3 pct. til investering og 3 pct. til lager.

Pr o duksj onsindeks (1950 = 100) for industrigruppe 259-9 Andre
trevarefabrikker var i 1954 87 og i 1957 96.

Kryssløpskoeffisient ene er beregnet på grunnlag av data for
den tilsvarende gruppen i produksjcn.sstatistikken for 1954. Alle produkter og
innsatsfaktorer i bedrifter som hører til gruppen er tatt med. På samme måte
er det beregnet koeffisienter for 1949 og 1950.

Koeffisientenes stabilitet. Koeffisientene for 1954 sammen-
liknet med koeffislenter i 1949-priser for 1949 og 1950 viser en del variasjoner,
men kanskje mindre enn en skulle vente etter den uensartede produktsammm-
setn:ngen.

Tabell 2601 A.	 Produksjon og import 1954.
Trevareind.

Production and imports. Wood and cork.

Produksjon Production Import Imports

Tilgang i alt Total supply 	 162 26 16 18 31 6 21 37
Av dette levert til : Of which

delivered for:
Eksport Exports 	 12 12
Off. konsum Governm. consumption 1 1 25 2
Privat konsum Private consumption 31 12 40 43 6 2 27 8
Investering Asset formation 	 2 2 0 — 0
Lager Addition to inventories	 . . . 3 3 2 — 2
Vareinnsats Use in production . . 113 13 12 126 23 4 21 27
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Levert til sektor
Delivered to sector 2601	 2602	 2750	 3112	 3129	 3191	 3192

Tabell 2601 B.	 Vareinnsats 1954.    
Produkter fra Trevareind.

Used in production. Products from Wood and cork.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries	 Mill. kr.	 113	 1	 14	 1	 1	 2	 1
Koeffisient Coefficient 	  Pet.	 0,6	 2,8	 1,2	 1,1	 0,8	 0,5

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

1 17 0 1 3 0 0
0,4 5,4 0,0 0,2 0,8 0,1 0,1

Levert til sektor
Delivered to sector 3197	 3301.	 3302	 3303	 3307	 3410	 3510

Levert til sektor
Delivered to sector 3511	 3512	 3513	 3514	 3516	 3518	 3519

Levert til sektor
Delivered to sector 3702	 3704	 3705	 3706 	3 -,,11	 3812	 3813

Levert til sektor
Delivered to sector 3000	 4101	 4102	 4103	 4104	 4105	 4106

. . Mill. kr. 0 0 4 1 1 4 2
Pct. 0,1 0,4 5,5 1,2 0,8 1,6 0,8

Levering 1954 Deliveries 	
Koeffisient Coefficient 	

. Mill. kr. 1 2 1 1 1 0 0
Pet. 0,3 0,9 0,9 0,8 0,4 0,0 0,0

	Levering 1954 Deliveries . . 	
oeffisient Coefficient 	

	Levering 1954 Deliveries . 	
Koeffisient Coefficient 	

. . Mill. kr. 0 1 0 0 1 0 1
Pet. 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,5 0,3

	Levering 1954 Deliveries . 	
Koeffisient Coefficient 	

. . Mill. kr. 1 2 2 25 7 6 2
Pct. 0,4 0,5 0,4 2,1 1,5 0,9 0,1

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 5
Koeffisient Coefficient 	  Pet.	 0,1

6400

21302110209820502040
I alt
Total

2410
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Møbelindustri.

Furniture,
Sektor 2602 Møbelindustri.

Produksjon 1954: 289 mill. kroner. (Strukturun.dersøkt.)

Omf ang. Sektoren er en del av nasjonalregnskapssektor 2608 Annen
treindustri, møbel- og innredningsindustri og en del av nasjonalregnskapssektor
3508 Jern- og metallvare-, maskin- og transportmiddelindustri. I bedriftstellingen
1953 og i produksjonsstatistikken for industrien er det gruppe 261 som nærmest
svarer til sektoren. Dessuten er en del av produksjonen av stålmøbler med i
gruppe 359-1.

Antall bedrif ter m. v. Ifølge bedriftstellingen var det i 1952
1 420 bedrifter i gruppe 261 med 10 351 sysselsatte, og produksjonen var 210
mill. kroner. På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i sektoren
beregnet til 14 000 årsverk i 1954. Av dette var 9 000 årsverk utført av lønns-
takere og 5 000 årsverk av selvstendige.

Pro duksjonen i sektoren i 1954 var 289 mill. kroner og omfatter
all produksjon av møbler, møbeltreverk, radiokasser o. 1., møbeltapetserarbeid
og møbelreparasjoner i nasjonalregnskapssektorene 2608 og 3508.

Imp or t en av møbler etc. i 1954 var 3 mill. kroner eller 1 pct. av total-
forsyningen i sektoren.

Produksjonens anvendelse. 71 pct. ble anvendt til konsum,
10 pct. til investering, 9 pct. til vareinnsats og 10 pct. til lager.

Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 146 og i 1957160.
Pr osesser . Sektoren er delt i to prosesser:

1. Tremøbler 	  produksjon 1954 263 mill. kroner
2. Stålmøbler  	 26 »

Produksjonens fordeling på prosesser har vært stabil mellom 1950 og 1954.

1. Tremøbler.
Pr o duk sj onen i 1954 var 263 mill. kroner, hvorav knapt 1 mill. kroner

ble produsert i nasjonalregnskapssektor 3508. Hovedproduktene er sofaer og
stoppede stoler med 40 pct. av produksjonen, spisestuemøbler 25 pct., sove-
værelsesmøbler 10 pct., møbeltapetserarbeid 7 pct. For øvrig omfatter produk-
sjonen møbeltreverk, deler til kjøleskap og virksomheten i reparasjonsverk-
steder for møbler.

Ant all be drif ter m. v. I bedriftstellingen 1953 omfattet gruppe
261-1 Møbelfabrikker også produksjon av stålmøbler. I 1952 var det i denne
gruppen 1 420 bedrifter med 10 351 sysselsatte og med en produksjon på 210
mill. kroner.

Imp o r t en av tremøbler i 1954 var vel 1 mill. kroner.
Produksjonens anvendelse. 76 pct. ble anvendt til konsum,

9 pct. til vareinnsats, 4 pct. til investering og 11 pct. til lager.
Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 148 og i 1957 151.
Kryssløpsk oeffisientene er beregnet på grunnlag av data for

den tilsvarende gruppen i produksjonsstatistikken for 1954 korrigert for produkter
og innsatsfaktorer som hører med i prosessen stålmøbler (se prosess 2). For
øvrig har en tatt med alle produkter og innsatsfaktorer i gruppen. På samme
måte er det også beregnet koeffisienter for 1949 og 1950 i 1949-priser.
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Koeffisientenes stabilitet. Koeffisientene for 1954 sammen-
liknet med koeffisientene for 1949 og 1950 er stort sett av samm e størrelses-
orden.

2. Stålmøbler.

Pr o duksjonen i 1954 var 26 mill. kroner, hvorav 8 mill. kroner er
overført fra nasjonalregnskapssektor 3508. Hovedproduktene er kontorstoler og
andre stoler med 37 pct. av produksjonen, garderobeskap, hyller o. 1. med 32 pct.,
skolemøbler med 12 pct. og senger med 10 pct.

Antall bedrift er m.v. Som nevnt under prosess 1, omfatter gruppe
261-1 Møbelfabrikker i bedriftstellingen 1953 både produksjon av tremøbler
og stålmøbler (se prosess 1). Dessuten ble en del av stålmøblene produsert av
bedrifter som er med i gruppe 359-1.

Imp orten av stålmøbler i 1954 var 2 mill. kroner eller 7 pct. av total-
forsyningen i prosessen.

Pr oduksj o nens anvendelse. 65 pct. ble anvendt til investering,
30 pct. til konsum og 5 pct. til eksport.

Produksjonsindeks (1950 ------ 100) var i 1954 192 og i 1957 242.
Kr yssløpsk oeff isientene er beregnet på grunnlag av data for

1954 for et utvalg av bedrifter i gruppen 261-0 Møbelindustri i produksjons-
statistikken. På samme måte er det også beregnet koeffisienter for 1949 og 1950
i 1949-priser.

Koeffisientenes stabilitet. Koeffisientene for 1954 sammen-
liknet med koeffisientene i 1949-priser for 1949 og 1950 er stort sett av samme
størrelsesorden.

Tabell 2602 A. Produksjon og import 1954. 
Møbelindustri.

Production and imports. Furniture.

Produksjon Production Import Imports

Mill.	 Mill.	 Pet. 	Mill.	 Mill.	 Mill.	 Pet. 	Mill.
kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.

Tilgang i alt Total supply 	 289 81 28 370 3 1 34 4
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Eksport Exports 	 2 — — 2 — — — —
Off. konsum Governm. consumption 19 7 37 26 — — — —
Privat konsum Private consumption 185 64 34 249 1 0 29 1
Investering Asset formation 	 27 10 38 37 2 1 39 3
Lager Addition to inventories	 . . . 29 — 29 — — — —
Vareinnsats Use in production . . 27 0 1 27 — — —
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Tabell 2602 B.	 Vareinnsats 1954.    
Produkter fra Møbelindustri.
Used in production. Products from Furniture.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . Mill. kr.	 27	 1	 7	 9	 7	 3
Koeffisient Coefficient 	  Pet.	 1,0	 2,8	 4,8	 7,7	 0,5

Tabell 2602 C. Kryssløpskoeffisienter (Pct.)
Møbelindustri.

Input-output coefficients. Furniture.

Leverende sektor Delivering sector

Sektor-
nr.	 Stikkord Abbreviation
No.

Norsk produksjon Norwegian prod.
0052 Usp. kontorrekv. Office appl  	 0,8	 0,8
0057 Usp. tjenester Unsp. services 	 0,9	 1,0
0200 Skogbruk Forestry 	  0,6	 0,6	 0,5
2310 Tekstilind. Textiles  	 6,8	 7,1	 1,8
2330 Reipslagerier Cordage  	 0,1	 0,1
2430 Tekstilbekledn. Apparel  	 0,1	 0,2
2510 Sagbruk Sawmills etc 	 5,8	 6,4	 0,1
2601 Trevareind. Wood and cork  	 5,4	 5,8	 1,3
2602 Møbelindustri Furniture  	 2,8	 2,1	 9,0
2603 Bygningsinnr. Fixtures  	 0,1	 0,2
2739 Papirfabr. Paper 	 1,0	 1,0	 0,9
2749 Wallboardfabr. Wallboards	 0,4	 0,4	 0,5
2750 Papirvarefabr. Paper products  	 0,3	 0,3	 0,3
2900 Lærindustri Leather  	 0,3	 0,3
3196 Malingfabr. Paints  	 1,1	 2,1	 2,4
3197 Annen kjemisk Other chemical 	 0,7	 0,7	 0,1
3302 Glassindustri Glass  	 0,3	 0,3
3419 Jernverk Steel works  	 0,1	 0,1	 0,6
3510 Trådtrekkerier Wire, nails etc  	 2,6	 2,0	 9,0
3511 Stålkonstruksj. Building art.  	 0,8	 0,7	 1,4
3900 Diverse ind. Miscellaneous  	 0,1	 0,3
5110 El.forsyning Electricity  	 0,7	 0,7	 0,7
6400 Varehandel Trade  	 5,1	 5,1	 5,8

I alt Total 	  36,9	 38,0 34,7
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2603
Bygningsinnr.

Fixtures.
Tabell 2602C (forts.). Kryssløpskoeffisienter

(Pct.) Møbelindustri.
Input-output coefficients. Furniture.

Leverende sektor Delivering sector Kryssløpskoeffisienter
Input-output coefficients

Prosesser
Processes

Sektor-
nr.
No.

Stikkord Abbreviation
Sektor
Sector

1
Tre-

/nobler

2
Stål-

møbler
Wooden Steel
furni-

ture
furni-

ture

Import Imports
1100 Kullgruver Coal mininj  	 0,1	 0,1
2310 Tekstilind. Textiles  	 3,3	 3,7	 0,1
2420 Tekstilbekledn. Apparel  	 0,7	 0,7	 0,5
2510 Sagbruk Sawmills etc  	 4,5	 4,9	 0,1
2601 Trevareind. Wood and cork  	 3,7	 3,3	 0,8
3196 Malingfabr. Paints  	 0,3	 0,3	 0,3
3198 Mineraloljeind. Petroleum prod 	 0,2	 0,1	 0,4
3419 .Jernverk Steel works  	 1,8	 0,7	 12,6
3510 Trådtrekkerier Wire, nails etc.  	 1,1	 1,0	 2,2
3511 Stålkonstruksj. Building art.  	0,2	 0,2	 0,3

I alt Total 	  i 15,9	 15,0	 17,3

Primærfaktorer Primary factors
9600 Kapitalslit Depreciation 	 2,6	 2,6	 2,6
9700 Lønn Wages etc. 	  32,7 33,2 28,0
9800 Eierinntekt Profits etc 	  10,8	 10,0 16,4
9900 Indir. skatt Indirect taxes  	 1,3	 1,3	 1,3

I alt Total 	  47,4	 47,1	 48,3

I Av dette toll 0,7. Of which customs duties 0,7.

Sektor 2603 Bygningsinnredningsindustri.

Produksjon 1954: 220 mill. kroner. (Strukturundersøkt.)

0 mf ang. Sektoren er den del av nasjonalregnskapssektor 2608 Annen
treindustri, møbel- og innredningsindustri, nemlig det som er igjen når krysslops-
sektorene 2601 og 2602 er skilt ut, og omfatter produksjonen av bygningsinnred.-
ninger. I bedriftstellingen 1953 og i produksjonsstatistikken for industrien er
det gruppe 262 som nærmest svarer til sektoren.

An t all bedrif ter m. v. Hedge bedriftstellingen var det i 1952
1 436 bedrifter i den tilsvarende gruppen med 8 080 sysselsatte og med en produk-
sjon på 160 mill. kroner. På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsett:ngen i
sektoren beregnet til 8 000 årsverk i 1954. Av dette var 6 500 årsverk utført av
lønnstakere og 1 500 årsverk av selvstendige.

Produksjonen i sektoren var i 1954 220 mill. kroner. Hoved-
produktene var innredningsarbeider med 35 pct. av produksjonen, dører med
30 pct. og vinduer med 23 pct. For øvrig ble det produsert skapdører, trapper,
porter, annet bygningsarbeid og reparasjoner av bygningsinnrednInger.



41024101
I alt
Total

2510 260326022601
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Fixtures.

Import en. Det ble ikke importert noe av tilsvarende varer.
Produksjonens anvendelse. 98 pct. ble anvendt til bygg og

anlegg og 2 pct. til annen vareinnsats.
Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 135 og i 1957 134.
Kr yssløp sk oef f isi en t ene er beregnet på grunnlag av data for

den tilsvarende gruppen i produksjonsstatistikken for 1954. Alle produkter og
innsatsfaktorer i gruppen er tatt med under beregningene. På samme måte er
det også beregnet koeffisienter for 1949 og 1950 i 1949-priser.

Koeffisientenes stabilitet. Koeffisientene for 1954 sammen-
liknet med koeffisientene for 1949 og 1950 i 1949-priser er av samme størrelses-
orden og ser ut til å være relativt stabi7e.

Tabell 2603 A.	 Produksjon 1954. 
Bygningsinnr.
Production. Fixtures.

Produksjon Production

Avanse etc.
Trade

margins etc.

Mill.	 Mill.	 Pct.	Mill.
kr.	 kr.	 kr.

Tilgang i alt Total supply 	 220 7 3 227
Av dette levert til: Of which delivered for:
Lager Addition to inventories 	 10 — — 10
Vareinnsats Use in production 	 210 7 4 217

Tabell 2603 B. Vareinnsats 1954. 
Produkter fra Bygningsinnr.
Used in production. Products from Fixtures.

Levert til sektor
Delivered to sector

Produ-
sent-
priser

Produ-
cers'

prices

Kjøper-
priser

Buyers'
prices

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 210
Koeffisient Coefficient 	  Pet.

0 1 0 1 5 10
0,0 0,6 0,1 0,5 1,6 2,5

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr. 114	 38	 31	 10
Koeffisient Coefficient 	  Pet.	 9,8	 8,3	 5,4	 0,8

4103
	

4104
	

4105
	

4106



Norsk produksjon
Norwegian prod.

0052 Usp. kontorrekv. Office appl.
0057 Usp. tjenester Unsp. services
0200 Skogbruk Forestry 	
2310 Tekstilind. Textiles 	
2510 Sagbruk Sawmills etc. 	
2602 Møbelindustri Furniture .. .

2603 Bygningsinnr. Fixtures 	
2739 Papirfabr. Paper 	
2749 Wallboardfabr. Wallboards 	
2750 Papirvarefabr. Paper products
3192 Formstoffind. Synth. fibres . .
3196 Malingfabr. Paints  
3197 Annen kjemisk Other chemic.
3307 Annen steini. Min. prod. n.e.c.
3510 Trådtrekkerier Wire, nails etc.
3511 Stålkonstruksj. Building art 	
5110 El.forsyning Electricity 	
6400 Varehandel Trade 	

I alt Total 	

Import Imports
2510 Sagbruk Sawmills etc 	  3,0
3196 Malingfabr. Paints  	 0,1
3198 Mineraloljeind. Petrol. prod.	 0,1
2510 Trådtrekkerier Wire, nails etc. 	 0,4
3511 Stålkonstruksj. Building art. 	 0,6

I alt Total 	  i 4,2

Primærfaktorer
Primary factors

9600 Kapitalslit Depreciation 	 2,0
9700 Lønn Wages etc. 	  32,8
9800 Eierinntekt Profits etc 	  28,2
9900 Indir. skatt Indirect taxes ..  	 1,6

I alt Total 	  64,6

0,8
0,9
0,8
0,1

12,5
4,8
0,5
0,1
0,8
0,2
0,4
0,5
0,3
0,2
3,4
1,7
0,5
2,9

31,4
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Tresliperier.

Mechanic. pulp.
Tabell 2603 C. Kryssløpskoeffisienter (Pct.)

Bygning sinnr.
Input-output coefficients. Fixtures.

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
sienter

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi
sienterSektor- Sektor-

nr. Stikkord Abbreviation Input- nr. Stikkord Abbreviation Input-
No. output

coeffi-
cients

No. output
coeffi-
cients

Av dette toll 0,1. Of which customs duties 0,1.

Sektor 2721 Tresliperier.

Produksjon 1954: 288 mill. kroner. (Strukturundersøkt.)

0 mf ang. Sektoren er en del av nasjonalregnskapssektor 2728 Tresliperier,
cellulosefabrikker og omfatter all produksjon av tremasse. I bedriftstellingen
1953 og i produksjonsstatistikken for industrien er det gruppe 271 som nærmest
svarer til sektoren.

Antall bedrifter m. v. Hedge bedriftstellingen var det i 1952 48
bedrifter i den tilsvarende gruppen med 2 867 sysselsatte og med en produk-
sjon på 305 mill. kroner. På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen
i sektoren beregnet til 3 000 årsverk i 1954, alt utført av lønnstakere.

Pro duksjonen i sektoren i 1954 var 288 mill. kroner og omfatter
bare tremasse.

Imp orten av tremasse i 1954 var helt ubetydelig.
Produksjonens anvendelse. Av produksjonen ble 65 pct. an-

vendt til eksport, 33 pct. til vareinnsats og 2 pct. til lager.



2310 2739
I alt
Total

2749

2721
Tresliperier.

Mechanic. pulp.

216

Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 121 og i 1957 125.
Kryssløpsko ef fisientene er beregnet på grunnlag av data for

den tilsvarende gruppen i produksjonsstatistikken for 1954. Alle produkter og
innsatsfaktorer er tatt med under beregningene. Tremassen utgjorde 98 pct.
av produksjonen i gruppen. Det er på samme måte beregnet koeffisienter for
1938, 1939, 1949 og 1950 i 1949-priser.

Koeffisientenes stabilitet. Koeffisientene for 1954 sammen-.
liknet med koeffisientene for 1938, 1939, 1949 og 1950 er av samme størrelses-
orden og ser ut til å være meget stabile.

Tabell 2721 A.	 Produksjon 1954. 
Tresliperier.

Production. Mechanic. pulp.

Produksjon Production

Avanse etc.
Trade

margins etc.

	Mill. 	 Mill.	 Pet. 	Mill.

	

kr.	 kr.	 kr.

Tilgang i alt Total supply  	 288	 3	 1	 291
Av dette levert til: Of which delivered for:
Eksport Exports  	186	 2	 1	 188
Lager Addition to inventories  	 7	 —	 —	 7
Vareinnsats Use in production  	 95	 1	 1	 96

Tabell 2721 B.	 Vareinnsats 1954. 
Produkter fra Tresliperier.

Used in production. Products from Mechanic. pulp.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 95	 1	 93	 1
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,2	 13,3 0,8

Produ-
sent-
priser

Produ-
cers'

prices

Kjøper-
priser

Buyers'
prices
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Chemical pulp.
Tabell 2721 C. Krysslopskoeffisienter (Pct.)

Tresliperier.
Input-output coefficients. Mechanic. pulp.

Leverende sektor Delivering sector	
Kryss-
	 Leverende sektor Delivering sector	

Kryss-
lops-	 lops-

koeffi-	 koeffi-
Sektor-	 sienter Sektor-	 sienter

nr.	 Stikkord Abbreviation
	

Input-	 nr.	 Stikkord Abbreviation
	

Input-
No.	 output

	
No.	 output

coeffi-	 coeffi-
cients	 cients

Norsk produksjon
Norwegian prod.

0052 Usp. kontorrekv. Office appl. 0,8
0057 Usp. tjenester Unsp. services 0,4
0200 Skogbruk Forestry 	

 
53,7

2510 Sagbruk Sawmills etc 	
 

0,1
2750 Papirvarefabr. Paper products 0,1
3510 Trådtrekkerier Wire, nails etc.	 1,7
5110 El.forsyning Electricity  

	
3,5

6400 Varehandel Trade 	
 

1,8

I alt Total 	  62,1

Import Imports
3198 Mineraloljeind. Petrol. prod.	 0,2
3510 Trå,dtrekkerier Wire, nails etc 	 0,6

I alt Total  	 0,8

Primærfaktorer
Primary factors

9600 Kapitalslit Depreciation. .	 3,5
9700 Lorin Wages etc 	  10,9
9800 Eierinntekt Profits etc 	  22,9

I alt Total 	  37,3

Sektor 2722 Cellulosefabrikker.

Produksjon 1954: 5S1 mill. kroner. (Strukturundersøkt.)

Omf ang. Sektoren er en del av nasjonalregnskapssektor 2728 Tresliperier,
cellulosefabrikker og omfatter produksjonen av cellulose (det som er igjen når
kryssløpssektor 2721 Tresliperier er skilt ut). I bedriftstellingen 1953 og i produk-
sjonsstatistikken for industrien er det gruppene 272-1 og 2 som nærmest svarer
til sektoren.

An tall be drif ter m. v. Ifølge bedriftstellingen var det 24 bedrifter
i de tilsvarende gruppene i 1952 med 6 480 sysselsatte og med en produksjon
på 591 mill. kroner. På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i
sektoren beregnet til 4 500 årsverk i 1954, alt utfort av lønnstakere.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 581 mill. kroner. Den om-
fatter alle produktene i de bedriftene som hører til sektoren. Cellulosen utgjorde
vel 98 pct. av produksjonen.

Impor ten av cellulose i 1954 var 23 mill. kroner eller knapt 4 pct. av
totalforsyningen i sektoren.

Produksjonens anvendelse. 56 pct. ble anvendttil eksport,
42 pct. til vareinnsats og 2 pct. til lager.

Produksjonsindeks (1950 ------ 100) var i 1954 123 og i 1957 134.
Pr osesser. Sektoren er delt i 2 prosesser:

1. Sulfittcellulose 	  produksjon 1954 509 mill. kroner
2. Sulfatcellulose  	 72 »
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Produksjonen i den enkelte prosess er stort sett lik produksjonen i de be-
driftene som hører til prosessen.

1. Sulfittcellulose.

Produksjonen i 1954 var 509 mill. kroner. Hovedproduktene er bleikt
sulfittcellulose med 81 pct. av produksjonen og ubleikt med 18 pct. For øvrig
ble det produsert garveekstrakt og litt kaustisk soda.

Ant all be drif ter m. v. Den tilsvarende gruppen i bedriftstellingen
1953 (272-1) omfattet 18 bedrifter med 5 260 sysselsatte og med en produksjon
på 521 mill. kroner.

Import en i 1954 av sulfittcellulose var 14 mill. kroner eller 3 pct. av
totalforsyningen i prosessen.

Produksjonens anvendelse. 59 pct. ble anvendt til eksport,
37 pct. til vareinnsats og 4 pct. til lageropplegg.

Pro duksjonsindeks (1950 = 100) for industrigruppe 272-1 Sulfitt-
cellulosefabrikker var i 1954 122 og i 1957 130.

Kryssløpskoeffisientene er beregnet på grunnlag av data for
den tilsvarende gruppen i produksjonsstatistikken for 1954. Ved beregningen er
alle produkter og innsatsfaktorer i bedriftene som hører til gruppen tatt med.
Sulfittcellulosen utgjorde 99 pct. av gruppens produksjon. Det er på samme
måte også beregnet koeffisienter for 1938, 1939, 1949 og 1950 i 1949-priser.

Koef fisientenes st abili t e t. Koeffisientene for 1954 og normal-
koeffisienter for 1950 omregnet til 1954-priser er av samme størrelsesorden så
nær som for brenselsstoffene. Koeffisientene for kull var i 1938 7,3, i 1950 1,9
og i 1954 0,7, og koeffisientene for brenselolje var henholdsvis 0, 3,3 og 3,5. De
øvrige koeffisientene var praktisk talt like i 1938, 1939 og i 1950.

2. Sulfatcellulose.

Produk sj on en i 1954 var 72 mill. kroner. Hovedproduktene er ubleikt
sulfatcellulose med 68 pct. av produksjonen og bleikt med 23 pct. For øvrig ble
det produsert litt terpentin, flytende harpiks, bygningspapp og trelast.

Ant all bedrif ter m. v. Den tilsvarende gruppen i bedriftstellingen
1953 (272-2) omfattet 6 bedrifter med 1 220 sysselsatte og med en produksjon
på 70 mill. kroner i 1952.

Imp or t en i 1954 av sulfatcellulose var 9 mill. kroner eller 11 pct. av
totalforsyningen i prosessen.

Pro duksjonens anvendelse. 75 pct. ble anvendt til vareinnsats,
og 25 pct. til eksport.

Pr o duksjonsindeks (1950 = 100) for industrigruppe 272-2 Sulfat-
cellulosefabrikker var i 1954 123 og i 1957 158.

Kr yssløpsk oeffisient ene er beregnet på grunnlag av data for
den tilsvarende gruppen i produksjonsstatistikken for 1954. Ved beregningen er
alle produkter og innsatsfaktorer i bedriftene som hører til gruppen tatt med.
Sulfatcellulosen utgjorde 92 pct. av gruppens produksjon. Det er på samme
måte også beregnet koeffisienter for 1938, 1939, 1949 og 1950 i 1949-priser.

Koeffisientenes stabilitet. Koeffisientene for 1954 sammen-



Avanse etc.
Trade

margins etc.

Produ-
sent-
priser
Produ-

cers'
prices

Kjøper-
priser

Buyers'
prices

Avanse etc.
Trade

margins etc.

Cif.
+ toll
C. i. f.
+ im-
port

duties

Kjøper-
priser

Buyers'
prices

3192319129002750
I alt
Total

2739 3123
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liknet med koeffisientene for 1938, 1939, 1949 og 1950 viser at produksjons-
strukturen har endret seg noe i perioden vesentlig p. g. a. substitusjoner. Koeffi-
sientene for sagbruksavfall var således i 1954 7,3 og i 1950 (i 1954—priser) 22,2,
for furutommer henholdsvis 29,2 og 21,3, for kull 7,9 i 1938, 0,9 i 1950 og 0,9
i 1954 og for brenselolje henholdsvis 0, 2,7 og 2,8.

Tabell 2722 A. Produksjon og import 1954.
Cellulosefabr.

Production and imports. Chemical pulp.

Produksjon Production Import Imports

Mill.	 Mill.	 Pct.	 Mill.	 Mill.	 Mill.	 Pct.	Mill .
kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.

Tilgang i alt Total supply 	 581 6 1 587 23	 — —	 23
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Eksport Exports 	 326 3 1 329 — —
Lager Additon to inventories 	 12 — 12 —	 — —
Vareinnsats Use in production . . 243 3 1 246 23	 — —	 23

Tabell 2722 B. Vareinnsats 1954. 
Produkter fra Cellulosefabr.

Used in production. Products from Chemical pulp.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 243	 220	 0	 0	 0	 1	 18
Koeffisient Coefficient 	  Pet.	 31,6	 0,1	 0,2	 0,2	 0,9	 25,8

Levert til sektor
Delivered to sector 3193

	
3196
	

3198
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Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pet.

0 1 0 2 1 0
0,1 1,1 0,0 0,2 0,2 0,0
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Tabell 2722 C. Krysslopskoeffisienter (Pct.)
Cellulosefabr.

Input-output coefficients. Chemical pulp.

Krysslopskoeffisienter
Input-output coefficients

Prosesser
Processes

Sektor-
nr.
No.

Stikkord Abbreviation  Sektor
Sec4or

Leverende sektor Delivering sector

1	 2
	Sul- 	 Sul-
	fitt- 	 fat-
	cellu- 	 cellu-
	lose 	 lose
	Sul- 	 Sul-
	phite 	 phate
	pulp 	 pulp

Norsk produksjon Norwegian prod.
0052 Usp. kontorrekv. Office appl. 	
0057 Usp. tjenester Unsp. services 	
0200 Skogbruk Forestry 	
1200 Malmgruver Metal mining 	
1500 Mineralbrott Quarrying 	
2310 Tekstilind. Textiles 	
2510 Sagbruk Sawmills etc 	
3112 Kunstgjødself. Fertilizers 	
3193 Kjem. grunnind. Bas. chemicals 	
3306 Kalkverk Lime works etc. 	
3440 Råmetallverk Other metals 	
5110 El.forsvning Electricity 	
6400 Varehandel Trade 	

I alt Total

Import Imports
0200 Skogbruk Forestry 	
1100 Kullgruver Coal mining 	
2310 Tekstilind. Textiles 	
3193 Kjem. grunnind. Bas. chemicals 	
3198 Mineraloljeind. Petroleum prol
3510 Trådtrekkerier Wire, nails etc 	
6400 Varehandel Trade 	

I alt Total 	

Primærfaktorer Primary factors
9600 Kapitalslit Depreciation 	
9700 Lønn Wages etc. 	
9800 Eierinntekt Profits etc. 	

I alt Total 	

0,5 0,5 0,5
0,7 0,7 0,7

37,0 38,8 23,8
1,2 1,4
0,6 0,6 0,8
0,3 0,3 0,3
0,8 6,5
0,1 0,1
1,7 1,3 4,4
0,5 0,3 2,6
0,9 1,0
1,1 1,0 1,6
3,6 3,5 4,1

49,0 49,5 45,3

11,1 11,6 7,1
0,6 0,5 0,7
0,5 0,4 1,2
0,9 0,7 2,3
2,8 2,9 2,4
0,2 0,1 0,8
0,9 0,9 0,9

17,0 17,1 15,4

4,9 4,9 4,9
10,5 9,8 15,4
18,8 18,8 19,0

34,2 33,5 39,3

Sektor 2739 Papir-, papp- og kartongfabrikker.

Produksjon 1954: 698 mill. kroner. (Strukturundersøkt.)

Omfang. Sektoren svarer til nasjonalregnskapssektor 2730 Papir-, papp-
og kartongfabrikker. I bedriftstellingen 1953 er det gruppe 274 som nærmest
svarer til sektoren og i produksjonsstatistikken for industrien gruppe 273.

Ant all bedrift er m. v. Ifølge bedriftstellingen var det i 1952 66
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bedrifter i den tilsvarende gruppen med 8 508 sysselsatte og med en produksjon
på 629 mill. kroner. På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i
sektoren beregnet til 7 500 årsverk i 1954, alt utfort av lønnstakere.

Produksjonen i sekt oren i 1954 var 698 mill. kroner og omfattet
all produksjon i de bedriftene som er med i sektoren. Hovedproduktene er skrive-
og trykkpapir med 30 pct. av produksjonen, pakkpapir med 27 pct., avispapir
med 21 pct. og papp og kartong med 11 pct. For øvrig ble det produsert grease-
proof, pergamyn, eggemballasje og råpapp. (Produksjonen av tjære- og asfalt-
papp er med i kryssløpssektor 3198 Kull- og mineraloljeforedling.)

Import en av papir, papp og kartong i 1954 var 20 mill. kroner eller
knapt 3 pct. av totalforsyningen i sektoren.

Pr o duk sj on ens an v en delse. 63 pct. ble anvendt til eksport,
33 pct. til vareinnsats og resten til konsum og lager.

Produksjonsindeks (1950 100) var i 1954 115 og i 1957 129.
Pr osesser. Sektoren er under analysen delt i 10 prosesser som her er

trukket sammen til 7:

1. Trefritt skrive- og trykkpapir 	  produksjon 1954 139 mill. kroner
2. Greaseproof og pergamy-n  	 >>	 »	 55 »	 »
3. Avispapir  	 »	 >>	 160 »	 »
4. Pakkpapir  	 »	 » 190 »	 »
5. Treholdig trykkpapir  	 >>	 >>	 66 »	 »
6. Papp  	 >>	 >>	 43 »	 »
7. Kartong in v 	 >>	 >>	 45 »	 »

Produksjonen i den enkelte prosess svarer til produksjonen av de varene
i sektoren som er hovedprodukter i prosessen.

1. Trefritt skrive- og trykkpapir.

Produksjonen i 1954 var 139 mill. kroner, hvorav skrivepapir og
skrivekartong utgjorde 65 pct. og trefritt trykkpapir og trykkartong 34 pct.

Ant all bedrift er m. v. Gruppe 274-0 i bedriftstellingen. 1953 om-
fatter produsentene i alle prosessene i denne sektoren (se under sektoren i alt).

Import en av tilsvarende produkter i 1954 var 1 mill. kroner eller knapt
1 pct. av totalforsyningen i prosessen.

Produksjonens anvendelse. 67 pct. ble anvendt til eksport,
27 pct. til vareinnsats, 5 pct. til konsum og 1 pct. til lager.

Pr oduksjonsindeks (1950 = 100) beregnet på grunnlag av mengde-
oppgaver for skrivepapir og trefritt trykkpapir var i 1954 henholdsvis 112 og
137 og i 1957 henholdsvis 110 og 178.

Kr yssløpsko e f fisient ene er beregnet på grunnlag av oppgaver
til produksjonsstatistikken for et utvalg av bedrifter for 1949, 1950 og 1951
og regnet om til 1954-priser.

Koeffisientenes stabilitet. Koeffisientene for 1949, 1950 og
1951 viser bare ubetydelige forskjeller for råstoffenes vedkommende. Koeffi-
sienten for kull har derimot sunket fra 3,2 i 1949 til 1,5 i 1951, mens koeffisienten
for brenselolje har steget fra 1,3 til 2,2.
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2. Greaseproof og pergamyn.

Pr o duk sj on en i 1954 var 55 mill. kroner, hvorav greaseproof utgjorde
91 pct. og pergamyn 9 pct.

Antall bedrifter m. v. Se prosess 1.
Imp or t en. Det var ingen import av tilsvarende produkter.
P r o duk sj onens anvendelse. 86 pct. ble eksportert og resten

anvendt til vareinnsats.
Pro duk sj on sindek s (1950 = 100) beregnet på grunnlag av mengde-

oppgaver for greaseproof og pergamyn var i 1954 127 og i 1957 150.
Kr yssløpskoef fisientene. Prosessen er under beregningene delt

i to, nemlig en prosess for produksjonen av greaseproof og en for pergamyn.
Innsatskoeffisientene er beregnet på grunnlag av oppgaver til produksjons-
statistikken for utvalg av bedrifter (som dekket henholdsvis 80 og 100 pct. av
produksjonen) for årene 1949, 1950 og 1951 og regnet om til 1954-priser.

Koeffisientenes stabilitet. De fleste koeffisientene er av samme
størrelse for årene 1949-1951 i begge prosessene, men koeffisientene for brensel-
olje viser en stigende tendens. Prosessenes struktur er imidlertid noe forskjellig,
og koeffisientene for disse to under ett vil derfor være avhengig av forholdet
mellom produksjonen av greaseproof og pergamyn.

3. Avispapir.

Pr o duksjonen i 1954 var 160 mill. kroner. Hovedproduktet er avis-
papir med 94 pct. av produksjonen. For øvrig ble det produsert cellulosevatt,
tapet-, maskin-, filtrer-, bestrøket og impregnert papir.

Antall bedrifter in. v. Se prosess 1.
Impor t en av avispapir i 1954 var 7 mill. kroner eller 4 pct. av total-

forsyningen. Vegetabilsk pergament utgjorde 39 pct. av importen, tapetpapir
17 pct. og diverse annet papir 44 pct.

Produksjonens anvendelse. 80 pct. ble anvendt til eksport,
18 pct. til vareinnsats og 2 pct. til konsum.

Pr oduksjonsindeks (1950 100) beregnet på grunnlag av mengde-
oppgaver for avispapir var i 1954 101 og i 1957 113.

Kr yssløpskoef fisientene er beregnet på grunnlag av oppgaver
til produksjonsstatistikken for et utvalg av bedrifter for 1949, 1950 og 1951
og regnet om til 1954-priser.

Koeffisientenes stabilitet. Koeffisientene er av samme stør-
relsesorden for årene 1949-1951, men koeffisienten for tremasse viser en svakt
synkende tendens og for cellulose en tilsvarende stigende tendens.

4. Pakkpapir.

Pr oduksjonen i 1954 var 190 mill. kroner. De viktigste produktene
er kraftpapir med 46 pct. av produksjonen, sulfittcellulosepapir med 25 pct,
tissue og M.G.Cap med 17 pct. og imitert kraftpapir og papir og papp av kvist-
masse m. v. med 12 pct.

Antall bedrifter m. v. Se prosess 1.
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Importen av pakkpapir i 1954 var 6 mill. kroner eller 3 pct. av total-
forsyningen i prosessen.

Produksjonens anvendelse. 55 pct. ble anvendt til vareinnsats
og resten til eksport.

Pro duksjonsindeks (1950 100) beregnet på grunnlag av mengde-
oppgaver for pakkpapir var i 1954 101 og i 1957 114.

Kr yssløpsk o e f f isient ene er beregnet på grunnlag av oppgaver
til produksjonsstatistikken for et utvalg av bedrifter for 1949, 1950 og 1951
og regnet om til 1954-priser.

Koeffisientenes stabilitet. Koeffisientene var stort sett av
samme størrelse i de tre årene.

5. Treholdig trykkpapir.

Produksjonen i 1954 var 66 mill. kroner. Prosessen omfatter bare
treholdig trykkpapir.

Antall bedrifter m. v. Se prosess 1.
Importen. Det var ingen import av tilsvarende vare i 1954.
Produksjonens anvendelse. 60 pct. ble eksportert, 39 pct.

anvendt til vareinnsats og 1 pct. til lager.
Pro duk sj onsindek s (1950 = 100) beregnet på grunnlag av mengde-

oppgaver for treholdig trykkpapir var i 1954 136 og i 1957 151.
Kr yssløpsk o e f f isient ene er beregnet på grunnlag av oppgaver

til produksjonsstatistikken for et utvalg av bedrifter for 1949, 1950 og 1951
og regnet om til 1954-priser.

Koeffisientenes stabilitet. Koeffisientene er av samme stør-
relsesorden i de tre årene, men er noe forskjellig for de forskjellige bedriftene.
Koeffisientenes stabilitet vil derfor være avhengig av forholdet mellom bedrif-
tenes produksjonsnivåer.

6. Papp.

Produksjonen i 1954 var 43 mill. kroner. De viktigste produktene
er maskinpapp og avtakningspapp med 11 pct. av produksjonen, bølgepapp
og klebet kassepapp med 6 pct., cellulosepapp med 5 pct. og annen papp med
78 pct.

Antall bedrifter m. v. Se prosess 1.
Importen av papp i 1954 var 4 mill. kroner eller 9 pct. av totalforsyningen

i prosessen.
Produksjonens anvendelse. 46 pct. ble anvendt til vareinnsats,

43 pct. til eksport og 11 pct. til lager.
Pr oduksjonsindeks (1950 =--- 100) beregnet på grunnlag av mengde-

oppgaver for papp var i 1954 ca. 200 og i 1957 ca. 220.
Kr yssløp sk o e ffisient ene er beregnet på grunnlag av oppgaver

til produksjonsstatistikken for 1949, 1950 og 1951 og regnet om til 1954-priser.
K o ef f isient enes stabilitet. Koeffisientene er noe forskjellig i

de tre årene. Det skyldes at de forskjellige typer av papp har noe forskjellig
struktur, og endringer i produktsammensetningen har forårsaket endringer i
koeffisientene.
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7. Kartong m. v.

Pr o duk sj onen i 1954 var 45 mill. kroner. Bleikt og ubleikt kartong
utgjorde 64 pct. av produksjonen, sulfittkartong for emballasje 15 pct., råpapp
av filler og eggemballasje 20 pct.

Antall bedrifter m. v. Se prosess 1.
Impor t en av kartong m. v. i 1954 var 2 mill. kroner eller 4 pct. av total-

forsyningen i prosessen.
Pro duksjonens anv en delse. 68 pct. ble eksportert og resten

anvendt til vareinnsats.
Pr o duk sj onsindek s (1950 100) beregnet på grunnlag av mengde-

oppgaver for et utvalg av produkter var i 1954 200 og i 1957 210.
Kr ys slop sk oef f isient en e. Ved koeffisientberegningene er pro-

duksjonen delt i 3 prosesser, nemlig i kartong, eggemballasje og råpapp. Koeffi-
sientene er beregnet på grunnlag av oppgaver til produksjonsstatistikken for
utvalg av bedrifter for 1949, 1950 og 1951 og regnet om til 1954-priser.

Koef fisientenes st abilitet. I prosessen kartong er koeffisien-
tene for årene 1949, 1950 og 1951 omtrent like, mens de i de to andre prosessene
varierer til dels meget sterkt fra år til år. De tre prosesstrukturene er noe for-
skjellige, og når de slås sammen til én, vil koeffisientenes stabilitet også være
avhengig av produktsammensetningen.

Tabell 2739 A. Produksjon og import 1954. 
Papirf abr.

Production and imports. Paper.

Produksjon Production Import Imports

Tilgang i alt Total supply 	
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Eksport Exports 	
Off. konsum Governm. consumption
Privat konsum Private consumption
Lager Addition to inventories . . .
Vareinnsats Use in production . .

Mill.	 Mill.	 Pct. 	Mill.	 Mill.	 Mill.	 Pct. 	Mill.
kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.

698 47 7 745 20 1 6 21

442 15 3 457 — — — —
6 2 36 8 — — — —
5 2 52 7 1 0 38 1

14 — — 14
231 28 12 259 19 1 5 20
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Tabell 2739 B.
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3194 3195

I alt
Total

01020052Levert til sektor
Delivered to sector 2020	 2080	 2091	 2098

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 231	 9	 1	 1	 0	 3	 1
Koeffisient Coefficient 	  Pet.	 2,4	 0,1	 0,4	 0,3	 1,9	 0,9

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 2	 1	 2	 0	 13	 79	 72
Koeffisient Coefficient 	  Pet.	 0,3	 0,9	 1,0	 0,1	 1,9	 35,5	 22,5

2430 275026032601 282027392602

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 1	 0	 1	 0	 0	 0	 0
Koeffisient Coefficient 	  Pet.	 1,0	 0,2	 0,2	 0,5	 1,2	 0,0	 0,1

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 2	 0	 0	 0	 1	 0	 0
Koeffisient Coefficient 	  Pet.	 1,7	 0,0	 0,1	 0,2	 0,4	 0,3	 0,2

Levert til sektor
Delivered to sector

2900 31913111 31923112

3515 35183512 3513 35193514 3516

3701 3900370637033702 3705 3811

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 0	 9	 1	 2	 0	 0	 0
Koeffisient Coefficient 	  Pet.	 1,5	 14,7	 1,8	 4,2	 1,5	 0,2	 0,1

35103197 3304 3511330733023198

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0
Koeffisient Coefficient 	  Pet.	 1,3	 0,8	 0,2	 0,2	 0,1	 0,0	 0,3

15 -Krysslopsanalyse.
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Tabell 2739 B (forts.).	 Vareinnsats 1954.
Produkter fra Papirfabr.

Used in production. Products from Paper.

Levert til sektor
Delivered to sector 4102 4103 4104 4105 4106 6400      

Levering 1954 Deliveries 	 Mill. kr. 0 0 0 1 0 28
Koeffisient Coefficient  	 Pct. 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,5

Tabell 2739 C. Krysslopskoeffisienter (Pct.)
Papirfabr.

Input-output coefficients. Paper.

Leverende sektor Delivering sector Krysslopskoeffisienter Input-output coefficients

Prosesser Processes

1 2 3 4 5 6 7
Sektor- Tre- Grease- Avis- Pakk- Tre- Papp Kartong

nr. Stikkord Abbreviation Sektor fritt proof papir papir holdig Paper- Card-
No. Sector papir

Wood-
free
paper

Grease-
proof

News-
print

Packing
paper

trykk-
papir

Mecanic
print.
paper

board board

Norsk produksjon Norwegian prod.
0052 Usp. kontorrekv. Office appl. 	 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
0057 Usp. tjenester Unsp. services 	 0,9 0,5 1,1 1,2 0,8 1,2 0,6 0,7
1500 Mineralbrott Quarrying 	 0,4 0,5 0,2 0,2 0,5 0,8 - 0,2
2310 Tekstilind. Textiles 	 0,4 - - 0,8 0,3
2430 Tekstilbekledn. Apparel 	 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
2510 Sagbruk Sawmills etc 	 0,9 0,8 1,6 0,9 0,6 0,9 0,9 0,9
2721 Tresliperier Mechanic. pulp 	 13,3 - 35,4 1,3 19,4 35,3 13,4
2722 Cellulosefabr. Chemical pulp	 .. 31,6 46,1 45,0 13,7 45,4 23,3 - 16,0
2739 Papirfabr. Paper 	 1,9 2,0 2,4 2,2 2,6 - - 1,0
2820 Trykkerier Printing 	 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
3193 Kjem. grunnind. Bas. chemicals . 0,5 0,5 0,5 0,1 0,9 0,2 0,7
3197 Annen kjemisk Other chemical. 	 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 - 0,1
3306 Kalkverk Lime works etc.. 0,0 0,1 - - - -
3510 Trådtrekkerier Wire, nails etc. 	 1,4 0,4 0,6 2,3 1,2 0,2 2,0 3,3
5110 El.forsyning Electricity 	 1,8 1,5 2,5 2,0 1,6 3,4 0,2 1,9
6400 Varehandel Trade 	 2,3 2,1 1,9 . 2,5 2,7 2,0 1,3 1,7

I alt Total 	 56,5 55,5 56,9 61,6 59,6 52,4 41,3 41,2

Import Imports
1100 Kullgruver Coal mining 	 0,2 0,2 0,3 0,2 - 0,5
1500 Mineralbrott Quarrying 	 0,4 0,9 - - 0,1 1,9 - 0,1
2310 Tekstilind. Textiles 	 0,4 0,5 0,4 - 4,8
2430 Tekstilbekledn. Apparel 	 0,3 - - - 4,3
2722 Cellulosefabr. Chemical pulp 	 3,3 5,0 - 5,6 5,3 - 4,5
3192 Formstoffind. Synth. fibres 	 0,8 1,9 - 0,9 0,8 - 0,7
3193 Kjem. grunnind. Bas. chemicals . 1,5 0,8 0,9 2,3 2,2 0,8 - 1,1
3198 Mineraloljeind. Petrol. prod. 	 2,1 1,7 2,1 2,6 2,3 2 , 9 0,1 1,0
3419 Jernverk Steel works 	 0,7 - 2,8 1,1 - 5,9 0,7
3510 Trådtrekkerier Wire, nails etc. . 0,7 0,4 - 0,7 1,0 1 , 3 - 1,2
3900 Diverse ind. Miscellaneous 	 0,1 - 0,4 0,2 - - -

I alt Total 	 10,5 11,4 6,2 7,4 12,5 13 , 0 11,3 13,6

Primærfaktorer Primary factors
9600 Kapitalslit Depreciation 	 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6 , 6 6,6 6,6
9700 Lønn Wages etc 	 11,9 17,3 8,3 8,9 8,1 9.9 25,3 16,9
9800 Eierinntekt Profits etc 	 15,2 9,6 22,2 16,0 13,7 18,5 15,9 21,9
9950 Subsidier Subsidies 	 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 -9,3 - 0,3 - 0,3

I alt Total 	 33,4 33,2 36,8 31,2 23,1 34,7 47,5 45,1
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Sektor 2749 Wallboardfabrikker.

Produksjon 1954: 65 mill. kroner. (Strukturundersokt.)

0 m f ang. Sektoren svarer til nasjonalregnskapssektor 2740 Wallboard-
abrikker o. 1. I bedriftstellingen 1953 er det gruppe 273-0 som nærmest svarer

til sektoren og i produksjonsstatistikken for industrien gruppe 274-0.
Ant all be dr if ter m. v. Ifølge bedriftstellingen var det i 1952

6 bedrifter i den tilsvarende gruppen med 911 sysselsatte og med en produk-
sjon på 52 mill. kroner. På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i
sektoren beregnet til 500 årsverk i 1954, alt utført av lønnstakere.

Pr oduksjonen i sektoren i 1954 var 65 mill. kroner. Porøs wall-
board utgjorde 43 pct., hård wallboard 38 pct. og halvhård wallboard 19 pct.

Impor ten. Det ble ikke importert noe av tilsvarende varer.
Produksjonens anvendelse. 73 pct. ble anvendt til bygg og

anlegg, 21 pct. til eksport og 6 pct. til vareinnsats i industrien.
Pr oduksjonsindeks (1950 --- 100) var i 1954 155 og i 1957 168.
Kr yssløpsk o ef f isientene er beregnet på grunnlag av data for

den tilsvarende gruppen i produksjonsstatistikken for 1954. Alle produkter og
innsatsfaktorer er tatt med under beregningene.

Koeffisientenes stabilitet. Koeffisientene for 1954 sammen-
liknet med koeffisientene for 1949, 1950 og 1951 omregnet til 1954-priser viser
til dels betydelige forskjeller. Det ser ut til at dette dels skyldes substitusjoner
mellom sagbruksavfall, tremasse og tømmer og dels endringer i produktsammen-
setningen.

Tabell 2749 A. Produksjon 1954. 
Wallboardfabr.
Production. Wallboards.  

Produksjon Production               
Produ-
sent-
priser

Produ-
cers'

prices

Avanse etc.
Trade

margins etc.

Kjøper-
priser

Buyers'
prices      

Mill.
kr.

Mill.
kr.

Pet. Mill.
kr.

Tilgang i alt Total supply 	 65 12 19 77
Av dette levert til: Of which delivered for:
Export Exports 	 14 — 14
Vareinnsats Use in production 	 51 12 24 63



35182603 3705 38123811
I alt
Total

2602
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Tabell 2749 B.	 Vareinnsats 1954.    
Produkter fra Wallboardfabr.
Used in production. Products from Wallboards.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 51	 2	 2	 0	 0	 0	 0
Koeffisient Coefficient 	  Pet.	 0,4	 0,8	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 1	 20	 6	 18	 2
Koeffisient Coefficient 	  Pet.	 0,2	 1,6	 1,2	 2,9	 0,1

Tabell 2749 C. Krysslopskoeffisienter (Pct.)
Wallboardfabr.

Input-output coefficients. Wallboards.

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
Sektor- sienter Sektor- sienter

nr. Stikkord Abbreviation Input- nr. Stikkord Abbreviation Input-
No. output

coeffi-
cients

No. output
coeffi-
cients

Norsk produksjon	 Import Imports
Norwegian prod.	 1100 Kullgruver Coal mining . . . .	 0,1

0200 Skogbruk Forestry 	  18,9	 1500 Mineralbrott Quarrying .. . . .	 0,3
2510 Sagbruk Sawmills etc 	 7,5 3193 Kjem. grunnind. Bas. chemic.	 1,7
2721 Tresliperier Mechanic. pulp.  	0,8	 3198 Mineraloljeind. Petrol. prod.	 3,4
3123 Oljemøller Vegetable oil .. . .  	 0,1 I alt Total  	 5,5
3193 Kjem. grunnind. Bas. chemic. 0,6
3197 Annen kjemisk Other chemical. 0,2 Primærfaktorer3198 Mineraloljeind. Petrol. prod.	 0,3 Primary factors
3510 Trådtrekkerier Wire, nails etc. 	 4,0 9600 Kapitalslit Depreciation 	 7,7
5110 El.forsyning Electricity  	 2,9 9700 Lønn Wages etc 	  16,9
6400 Varehandel Trade 	  3,1 9800 Eierinntekt Profits etc 	  31,6

I alt Total 	 38,4	 I alt Total 	 56,2

Av dette toll 0,5. Of which customs duties 0,5.

4102
	

4103
	

4104
	

4105
	

4106
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Paper products.
Sektor 2750 Papir- og pappvarefabrikker.

Produksjon 1954: 225 mill. kroner. (Strukturundersøkt.)

0 mf ang. Sektoren svarer til nasjonalregnskapssektor 2750 Papir- og
pappvarefabrikker og omfatter produksjon av emballasje av papp og papir,
konvolutter, sigarettpapir, tapeter og andre varer av papir og papp. I bedrifts-
tellingen 1953 og i produksjonsstatistikken for industrien er det gruppe 275 som
nærmest svarer til sektoren.

Antal1 bedrif ter m. v. Ifølge bedriftstellingen var det i 1952
157 bedrifter i den tilsvarende gruppen med 3 908 sysselsatte og med en produk-
sjon på 190 mill. kroner. På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen
i sektoren beregnet til 4 000 årsverk i 1954, alt utført av lønnstakere.

Pro duk sj on en i sek t or en i 1954 var 225 mill. kroner og omfatter
alt som blir produsert i de bedriftene som hører til sektoren. Hovedproduktene
er papirsekker med 25 pct. av produksjonen, annen papir- og pappemballasje
med 46 pct., konvolutter, sigarettpapir og tapeter med 7 pct.

Imp ort en av papir- og pappvarer i 1954 var 28 mill. kroner, eller 11
pct. av totalforsyningen i sektoren.

Produksjonens anvendelse. I 1954 ble 91 pct. anvendt til
vareinnsats, 7 pct. til konsum og resten til eksport og til lager.

Produksjonsindeks (1950 =100) var i 1954 101 og i 1957 125.
Pr osesser. Under beregningene er sektoren delt i 8 prosesser som her

er trukket sammen til 4:

1. Sekker 	  produksjon 1954 64 mill. kroner
2. Annen papir- og pappemballasje . . . . 	 >>	 » 104
3. Konvolutter  	 7
4. Andre papp- og papirvarer  	 >>	 50

Produksjonen i den enkelte prosessen svarer stort sett til produksjonen i
sektoren ay de varene som er hovedprodukter i prosessen.

1 . Sekke r .

Pro duk sj on en i 1954 var 64 mill. kroner. Hovedproduktene er uim-
pregnerte og impregnerte papirsekker. Det blir også produsert en del jutesekker
(hovedprodusent er sektor 2430).

Ant all b e dr if ter m. v. I bedriftstellingen 1953 og i produksjons-
statistikken er størstedelen av produksjonen av papirsekker med i gruppe 275-1
(se prosess 2).

Imp or t en. I 1954 var det ingen import av papirsekker.
Produksjonens anvendelse. Omtrent hele produksjonen ble

anvendt til vareinnsats.
Pro duksjonsindeks (1950 = 100) beregnet på grunnlag av mengde-

oppgaver for papirsekker var i 1954 211 og i 1957 291.
Kr yssløpsk o ef fisientene. Ved beregningen av koeffisientene

ble produksjonen delt i tre prosesser, nemlig i uimpregnerte papirsekker, impreg-
nerte papirsekker og jutesekker. Koeffisientene er beregnet på grunnlag av opp-
gayer til produksjonsstatistikken for 1954 for utvalg av bedrifter. Det er på
samme måte også beregnet koeffisienter i 1950-priser for 1949, 1950 og 1951.



2750
Papirvarefabr.

Paper products.

230

Koeffisientenes stabilitet. Koeffisientene for 1954 og koeffi-
sientene for 1949, 1950 og 1951 er stort sett av samme størrelsesorden. De tre
prosesstrukturene er forskjellige, og når de slås sammen til en, vil koeffisientenes
stabilitet i høy grad være avhengig av at produktsammensetningen er stabil.

2. Annen papir- og pappemballasje.

Pro duksjonen i 1954 var 104 mill. kroner. De viktigste produktene
var pappkasser med 34 pct. av produksjonen, pappesker med 33 pct., poser
med 19 pct. og annen papp- og papiremballasje med 5 pct. For øvrig ble det
produsert etuier, impregneringsmidler, tønner, fustasjer og leketøy.

Ant all be drif ter m. v. Den gruppen (275-1) i bedriftstellingen
1953 som nærmest svarer til prosessene 1 og 2, omfattet 93 bedrifter med 3 048
sysselsatte og med en produksjon på 153 mill. kroner.

Impor ten av annen papir- og pappemballasje i 1954 var 2 mill. kroner
eller 2 pct. av totalforsyningen.

Pr o duk sj onens anvendelse. 96 pct. ble anvendt til vareinnsats
og resten til konsum.

Produksjonsindeks (1950 =100) var i 1954 135 og i 1957 165.
Kr ys sl øp sk oef f is i ent ene er beregnet på grunnlag av data for

gruppe 275-1 i produksjonsstatistikken for 1954 etter at produksjon og forbruk
i prosess 1 var skilt ut. Det er også beregnet koeffisienter på samme måte for
1949, 1950 og 1951.

Koeffisientenes stabilitet. Koeffisientene i 1954 og i 1949,
1950 og 1951 er stort sett av samme størrelsesorden og mer stabile enn en skulle
vente i en så vidt inhomogen prosess.

3. Konvolutter.

Pr oduksjonen i 1954 var 7 mill. kroner og omfattet bare framstilling
av konvolutter.

Ant all be dr if ter m. v. I bedriftstellingen 1953 og i produksjons-
statistikken er produksjonen av konvolutter med i gruppe 275-9 (se prosess 4).

Imp ort en av konvolutter i 1954 var helt ubetydelig.
Pr oduk sjon ens anv en dels e. 65 pct. ble anvendt til vareinnsats,

26 pct. til konsum og 9 pct. til eksport.
Pr o duksjonsindek s (1950 = 100) beregnet på grunnlag av mengde-

oppgaver for konvolutter var i 1954 128 og i 1957 172.
Kryssløpskoef fisientene er beregnet på grunnlag av oppgaver

til produksjonsstatistikken for 1954 for et utvalg av bedrifter.
Det er også beregnet koeffisienter for 1949, 1950 og 1951 i 1950-priser.
Koeffisientenes stabilitet. Koeffisientene for 1954 sammen-

liknet med koeffisientene for 1949, 1950 og 1951 viser bare små forskjeller. Av
en undersøkelse som ble gjort for 1949, 1950 og 1951 framgår det derimot at
forskjellen mellom strukturen for de enkelte bedriftene er meget stor. Endringer
i forholdet mellom produksjonsnivåene i bedriftene kan derfor forårsake vesent-
lige endringer i koeffisientene.
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Paper products.
4. Andre papp- og papirvarer.

Pr oduksjonen i 1954 var 50 mill. kroner og omfattet alle andre varer
av papp og papir i sektoren enn dem som er med i prosessene 1-3. Skrivepapir
i mapper, blokker o. 1. utgjorde 18 pct. av produksjonen, sigarettpapir 11 pct.
og tapeter 8 pct. For øvrig ble det produsert bl. a. gummierte papirbånd, merke-
lapper, etiketter, papiravfall m. v.

Antall be dr if ter m.v. I bedriftstellingen 1953 er det gruppe 275-9
som nærmest svarer til prosessene 3 og 4 og i produksjonsstatistikken for indu-
strien gruppene 275-2 og 9. Ifølge bedriftstellingen var det 64 bedrifter i gruppe
275-9 i 1952 med 3 048 sysselsatte og med en produksjon på 153 mill. kroner.

Imp or t en av tilsvarende varer i 1954 var 26 mill. kroner eller 34 pct.
av totalforsyningen i prosessen.

Pr oduksj onens anvendelse. 71 pct. ble anvendt til vareinnsats,
23 pct. til konsum, 4 pct. til eksport og 2 pct. til lager.

Pr oduksjonsindeks (1950 = 100) for industrigruppene 275-2 og 9
Tapetfabrikker og andre papp- og papirvarefabrikker var i 1954 121 og i 1957 177.

Kr yssløpsk o eff isientene. Ved beregning av koeffisientene for
1954 er produksjonen delt i tre prosesser, nemlig i tapeter, sigarettpapir og andre
papp- og papirvarer. Koeffisientene i prosessen tapeter er beregnet på grunnlag
av data for den tilsvarende gruppen i produksjonsstatistikken, i prosessen sigarett-
papir på grunnlag av data for et utvalg av bedrifter og i prosessen andre papp-
og papirvarer på grunnlag av data for 1954 for den tilsvarende gruppen i produk-
sjonsstatistikken korrigert for produksjon og forbruk som horer til andre pro-
sesser i sektoren. Det er også beregnet koeffisienter for 1949, 1950 og 1951 i
1950-priser.

Koeffisientenes stabilitet. Koeffisientene for 1949, 1950 og
1951 er beregnet på samme måte som for 1954. I prosessen tapeter er de relativt
stabile for årene 1949, 1950 og 1951, men har endret seg vesentlig fra 1951 til
1954, sannsynligvis både p. g. a. endringer i de relative prisene og i produksjons-
metoder. I prosessen sigarettpapir er det god overensstemmelse mellom koeffi-
sientene for 1950 og 1951, men store forskjeller mellom disse og koeffisientene
for 1949 og 1954. Ved sammenlikning med 1954 spiller nok endringer i avgiftene
en vesentlig rolle. Koeffisientene i prosessen andre papp- og papirvarer er av
samme størrelsesorden for alle årene.

Strukturene i de tre prosessene er noe forskjellig, og når de slås sammen til
en prosess, er koeffisientenes stabilitet også avhengig av at produktsammen-
setningen er noenlunde stabil.
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Tabell 2750 B.	 Vareinnsats 1954.    
Produkter fra Papirvarefabr.

Used in production. Products from Paper products.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 205
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

Levert til sektor
Delivered to sector

22 2 1 0 2
6,0 0,2 0,5 0,3 0,4

1500	 2020	 2040

3
1,6

2091	 2098	 2200

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

12 11 5 4 7 5 7
2,4 3,3 1,7 1,8 3,8 4,3 2,3

2080207020002050

12000101
I alt
Total

0052

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

2 2 2 2
0,3 0,9 0,7 0,3

2601	 2602	 2603

0	 1	 0
0,0	 0,3	 0,2

2410 243023202310

2750
Papirvarefabr.

Paper products.

Tabell 2750 A.
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Produksjon og import 1954.   
Papirvarefabr.

Production and imports. Paper products.

Produksjon Production Import Imports

Mill.	 Mill.	 Pct. 	Mill.	 Mill.	 Mill.	 Pct. 	Mill.
kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.

Tilgang i alt Total supply 	 225 31 14 256 28 7 24 35
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Eksport Exports 	 3 — — 3 — — — —
Off. konsum Governm. consumption 8 3 49 11 — — — —
Privat konsum Private consumption 8 5 60 13 4 3 78 7
Lager Addition to inventories	 . . . 1 1 — — — —
Vareinnsats Use in production . . 205 23 11 228 24 4 16 28



Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries 	 Mill. kr. 0 2 3 3 38 0 1
Koeffisient Coefficient  	 Pct. 0,1 1,1 0,8 1,9 9,6 0,4 0,2

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries 	 Mill. kr. 0 0 0 9 1 1 0
Koeffisient Coefficient  	 Pct. 0,1 0,1 0,1 8,1 1,3 1,6 0,3

3302319831953123 3192 31973191

28202750 3000 3112 3121 31222721

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries 	 Mill. kr. 0 3 2 0 0 0 0
Koeffisient Coefficient  	 Pct. 0,3 4,7 4,3 0,4 0,0 0,1 0,2

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries 	 Mill. kr. 2 0 1 1 0 1 0
Koeffisient Coefficient  	 Pct. 1,0 0,5 0,6 0,2 0,3 0,4 0,4

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries 	 Mill. kr. 1 1 1 2 0 2 0
Koeffisient Coefficient  	 Pct. 0,5 0,9 2,1 0,9 0,1 0,1 0,1

4104410341023900370637053704

35163514 35193512 370337013513

351033063304 344033073303 3511

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries • . Mill. kr.	 1	 1	 38
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,3	 0,1	 0,7

4106 64004105
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Tabell 2750 B (forts.). Vareinnsats 1954.
Produkter fra Papirvarefabr.

Used in production. Products from Paper products.

2750
Papirvarefabr.

Paper products.
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Papirvarefabr.

Paper products.

Tabell 2750 C. Krysslopskoeffisienter (Pct.)
Papirvarefabr.

Input-output coefficients. Paper products.

Le verende sektor Delivering sector Krysslopskoeffisienter
Input-output coefficients

Pros( ssH. Processes

1 2 3 4
Sektor- Sekker Annen Konvo- Andre

nr. Stikkcri Abbreviation Sektor Sacks papir-. lutter papir-
No. Sector embal-

lasje
Other
paper

packings

Enve-
lopes

varer
Other
paper
prod.

0,9 0,6 0,6 2,0 1,5
0,9 0,5 0,5 2,0 2,0
0,0 - 0,1 - 0,1
0,0 - - - 0,1
0,9 2,3 0,3 - 0,6
0,0 - - - 0,2
0,2 - 0,5 - 0,1
0,0 - - 0,1
0,1 - - 0,3

35,5 46,1 35,2 32,1 22,2
1,1 - 1,2 - 2,8
0,4 - 0,1 0,3 2,0
0,0 - - - 0,1
1,5 5,1 - - 0,1
0,1 0,2 - -
0,1 - 0,1 - -
0,4 - 0,5 0,6 0,7
0,4 - 0,2 - 1,3
0,3 - 0,4 0,3 0,4
5,0 5,8 4,9 3,7 4,5

47,8 60,6 44,6 41,0 39,1

2,1 7,0 0,3 - -
7,0 8,9 6,9 6,2 4,8
1,2 - 1,2 - 3,2
1,8 0,2 2,6 0,6 2,5
0,8 - 0,7 0,4 1,8
1,2 0,2 1,1 0,9 2,9
1,8 2,7 1,5 0,1 1,8

i 15,9 19,0 14,3 8,2 17,0

2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
16,6 8,1 20,8 16,0 19,1
16,9 10,0 18,0 32,7 20,6
0,5 - - 2,1

36,2 20,3 41,0 50,9 44,0

Norsk produksjon Norwegian prod.
0052 Usp. kontorrekv. Office appl. 	
0057 Usp. tjenester Unsp. services 	
0200 Skogbruk Forestry 	
2098 Annen næringsm. Other food 	
2310 Tekstilind. Textiles 	
2430 Tekstilbekledn. Apparel 	
2510 Sagbruk Sawmills etc. 	
2601 Trevareind. Wood and cork 	
2722 Cellulosefabr. Chemical pulp 	
2739 Papirfabr. Paper 	
2750 Papirvarefabr. Paper products 	
2820 Trykkerier Printing 	
3000 Gummivareind. Rubber prod 	
3129 Oljeraffineri Oil refineries 	
3440 Råmetallverk Other metals 	
3502 Metallvalseverk Metal rolling 	
3510 Trådtrekkerier Wire, nails etc. 	
3900 Diverse ind. Miscellaneous 	
5110 El.forsyning Electricity 	
6400 Varehandel Trade 	

I alt Total

Import Imports
2310 Tekstilind. Textiles 	
2739 Papirfabr. Paper 	
2750 Papirvarefabr. Paper products 	
3193 Kjem. grunnind. Bas. chemicals
3196 Malingfabr. Paints 	
3197 Annen kjemisk Other chemical 	
3198 Mineraloljeind. Petroleum prod

I alt Total 	

Primærfaktorer Primary factors
9600 Kapitalslit Depreciation 	
9700 Dann Wages etc. 	
9800 Eierinntekt Profits etc 	
9900 Indir. skatt Indirect taxes 	•

I alt Total 	

Av dette toll 0,7. Of which customs duties 0,7.
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2810
Forlag.

Publishing.
Sektor 2810 Forlag o.l.

Produksjon 1954: 277 mill. kroner. (Ikke strukturundersøkt.)

Omfang. Sektoren svarer til nasjonalregnskapssektor 2810 Forlag o. 1.
og omfatter selve redaksjons- og forlagsvirksomheten ved utgivelsen av bøker,
aviser, ukeblad, tidsskrifter, annonser o. 1. (Trykking og bokbinding er derimot
med i sektor 2820 Trykkerier, bokbinderier m. v.). I bedriftstellingen 1953 svarer
gruppe 281 til sektoren, men bedriftene er ikke med i produksjonsstatistikken
for industrien.

Ant all bedr if t er m. v. Ifølge bedriftstellingen var det i 1952 i den
tilsvarende gruppen 398 bedrifter med 7 639 sysselsatte og med en produksjon
på 218 mill. kroner. På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i
sektoren beregnet til 6 000 årsverk i 1954, det meste utført av lønnstakere.

Pro duksjonen i sekt oren i 1954 var 277 mill. kroner. Forlags-
virksomhet og redaksjon av aviser utgjorde 27 pct. av produksjonen, av bøker
21 pct., av ukeblad og tidsskrifter 17 pct. og av annonser 33 pct.

Import en av bøker og tidsskrifter var 6 mill. kroner i 1954 eller 2 pct.
av totalforsyningen i sektoren.

Produksjonens anvendelse. 73 pct. ble anvendt til konsum
og 27 pct. til vareinnsats.

Produksjonsindeks (1950 =100) var i 1954 119 og i 1957 131.
Kr yssløpsk o effisient ene er beregnet på grunnlag av nasjonal-

regnskapet for 1954.
Koeffisi ent enes stabilitet er avhengig av at produktsammen-

setningen i sektoren er stabil.

Tabell 2810 A. Produksjon og import 1954. 
Forlag.

Production and imports. Publishing.
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Produksjon Production Import Imports

Mill.	 Mill.
kr.	 kr.

Pet. Mill.	 mill.	 mill.
kr.	 kr.	 kr.

Pet. Mill.
kr.

Tilgang i alt Total supply 	 277 53 19 330 6 3 44 9
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Eksport Exports 	 1 — — 1 — —
Off. konsum Governm. consumption 15 8 51 23 —
Privat konsum Private consumption 187 45 24 232 6 3 44 9
Vareinnsats Use in production . . 74 — — 74



0052
I alt
Total

2820
Trykkerier.

Printing.

Tabell 2810 B.
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Vareinnsats 1954. 
Produkter fra Forlag.

Used in production. Products from Publishing.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries ... 	 Mill. kr.	 74	 74
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 19,9

Tabell 2810 C. Kryssløpskoeffisienter (Pct.)
Forlag.

Input-output coeffisients. Publishing.

Leverende sektor Delivering sector
K ryss-
lops-

koeffi-

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
Sektor- sienter Sektor- sienter

nr. Stikkord Abbreviation Input- nr. Stikkord Abbreviation Input-
No. output No. output

coeffi-
cients

coeffi-
cients

Norsk produksjon
Norwegian prod.

0052 Usp. kontorrekv. Office appl.
0057 [Tsp. tjenester Unsp. services
2820 Trykkerier Printing 	
6400 Varehandel Trade 	
8500 Konsultasjon Consultants .

I alt Total 	

1,4
1,4

63,8
0,4
9,0

76,0

Primærfaktorer
Primary factors

9700 Lønn Wages etc. 	  21,1
9800 Eierinntekt Profits etc  	 1,7
9900 Indir. skatt Indirect taxes • •	 1,1

1 alt Total 	  23,9

Sektor 2829 Trykkerier, bokbinderier m v.

Produksjon 1954: 322 mill. kroner. (Ikke strukturundersøkt.)

o mf a ng . Sektoren svarer til nasjonalregnskapssektor 2828 Trykkerier,
bokbinderier m. v. og omfatter trykking av aviser, bøker m. v., bokbinderier,
klisjéanstalter og annen grafisk industri. I bedriftstellingen 1953 og i produk-
sjonsstatistikken for industrien er det gruppene 282, 283 og 289 som nærmest
svarer til sektoren.

Ant all b edr if ter m. v. Ifølge bedriftstellingen var det i 1952 872
bedrifter i de tilsvarende gruppene med 11 389 sysselsatte og med en produk-
sjon på 250 mill. kroner. På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen
i sektoren beregnet til 11 500 årsverk i 1954. Av dette var 11 000 årsverk utført
av lønnstakere og 500 årsverk av selvstendige.
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Trykkerier.

Printing.

Produksjonen i sekt oren i 1954 var 322 mill. kroner. Trykking
av aviser utgjorde 21 pct. av produksjonen, av baker 17 pct., annen trykking
43 pct., innbinding av 'poker m. v. 15 pct. og klisjéer 4 pct.

Import en av klisjéer, trykkeri- og bokbinderarbeider i 1954 utgjorde
5 mill. kroner eller knapt 2 pct. av totalforsyningen i sektoren.

Produksjonens anvendelse. 91 pct. ble anvendt til vareinnsats
og 9 pct. til konsum.

Produksjonsindeks (1950 =100) var i 1954 116 og i 1957 128.
Krysslopskoef fisient ene er beregnet på grunnlag av nasjonal-

regnskapet for 1954.
Koef f isientenes stabilitet er avhengig av at forholdet mellom

trykking, innbinding og framstilling av klisjéer er stabilt.

Tabell 2820 A. Produksjon og import 1954. 
Trykkerier.

Production and imports. Printing.

Produksjon Production Import Imports

Produ- Cif.
sent- Kjøper- + toll Kjøper-
priser Avanse etc. priser C. i. f.

Avanse etc. priser
Produ-

cers'
prices

Trade
margins etc.

Buyers'
prices

+ im-
port

duties

Trade
margins etc.

Buyers'
prices

Mill.	 Mill.	 Pet.	 Mill.	 Mill.	 Mill.	 Pet.	 Mill.
kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.

Tilgang i alt Total supply 	 322 11 3 333 5 1 20 6
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Off. konsum Governm. consumption 21 5 22 26
Privat konsum Private consumption 7 9 7 5 1 20 6
Vareinnsats Use in production . . 294 6 2 300 — — — —

Tabell 2820 B.	 Vareinnsats 1954. 
Produkter fra Trykkerier.

Used in production. Products from Printing.

Levert til sektor
Deliver6d to sector

I alt
Total 0052 2040 2080 2739 2750	 2810        

294	 98
26,2

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pet.

1 5 2 1 179
0,4 2,0 0,1 0,4 63,8

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 8	 0
Koeffisient Coefficient 	  Pet.	 2,5	 0,3

2820
	

3197



Norsk produksjon
Norwegian prod.

0052 Usp. kontorrekv. Office appl.
0057 Usp. tjenester Unsp. services
2739 Papirfabr. Paper 
2750 Papirvarefabr. Paper products
2820 Trykkerier Printing 	
2900 Lærindustri Leather 	

	3193 Kjem. grunnind. Bas. chemic 	
3196 Malingfabr. Paints  
3197 Annen kjemisk Other chemical.
3502 Metallvalseverk Metal rollinj
5110 El.forsyning Electricity 	
6400 Varehandel Trade 	

I alt Total 	

Import Imports
2739 Papirfabr. Paper 	 0,3
2750 Papirvarefabr. Paper products 0,6
3196 Malingfabr. Paints  	 0,3
3198 Mineraloljeind. Petrol. prod. 0,3
3502 Metallvalseverk Metal rolling 0,6
3513 Våpenframst. Arms and tools 0,6

I alt Total  	 2,7

Primærfaktorer
Primary factors

9600 Kapitalslit Depreciation 	 7,4
9700 Lønn Wages etc. 	  36,4
9800 Eierinntekt Profits etc. 	  13,2

38,0	 9900 Indir. skatt Indirect taxes .  	 2,2

I alt Total 	  59,2

1,9
3,7

22,5
0,8
2,5
0,6
0,3
1,4
0,1
0,3
0,6
3,3

2900
Leerindulitri.

Leather.
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Tabell 2820 C. Kryssløpskoeffisienter (Pct.)
Trykkerier.

Input-output coefficients. Printing.

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
Sektor- sienter Sektor- sienter

nr. Stikkord Abbreviation Input- nr. Stikkord Abbreviation Input-
No. output

coeffi-
cients

No. output
coeffi-
cients

Sektor 2900 Lærindustri.

Produksjon 1954: 107 mill. kroner. (Ikke strukturundersøkt.)

0 mf ang. Sektoren svarer til nasjonalregnskapssektor 2900 Lærindustri
og omfatter garverier, pelsberederier, lærvarefabrikker og salmakere. I bedrifts-
tellingen 1953 og i produksjonsstatistikken for industrien er det gruppe 29 som
nærmest svarer til sektoren.

Antall bedrif ter m. v. Ifølge bedriftstellingen var det i 1952 251
bedrifter i gruppen med 2 454 sysselsatte og med en produksjon på 87 mill.
kroner. På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i sektoren beregnet
til 3 000 årsverk i 1954. Av dette var 2 500 årsverk utført av lønnstakere og 500
årsverk av selvstendige.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 107 mill. kroner. Dame-
vesker o. a. porteføljevarer utgjorde 32 pct. av produksjonen, bunnlær 21 pct.,
pelsskinn 8 pct., annet lær og skinn 31 pct. og salmakerarbeid 5 pct.

Imp or ten av lær og lærvarer i 1954 var 48 mill. kroner eller 30 pct.
av totalforsyningen i sektoren. Av importen utgjorde garvet skinn 63 pct. og
beredte pelsskinn 12 pct. (vesentlig skinn av persianer, ilder, skunk m. v.).



Produksjon Production Import Imports

Tabell 2900 B. Vareinnsats 1954. 
Produkter fra Lærindustri.

Used in production. Products from Leather.

35173513 3515 3516

Mill.	 Mill.	 Pet. 	Mill.	 Mill.	 Mill.	 Pet.	Mill.
kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.

Tilgang ialt Total supply 	 107 23 21 130 48 5 10 53
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Eksport Exports 	 5 — 5 — — —
Privat konsum Private consumption 36 18 49 54 3 3 88 6
Investering Asset formation 	 4 0 5 4 3 — — 3
Lager Addition to inventories	 . . . 5 — 5 1 — — 1
Vareinnsats Use in production . . 57 5 8 62 41 2 5 43

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 57	 46
Koeffisient Coefficient 	  Pet.	 17,8

3 1 2 2 1
0,4 0,6 0,6 1,9 1,0

Avanse etc.
Trade

margins etc.

Avanse etc.
Trade

margins etc.

30002900
I alt
Total

2410 282026022430

Kjøper
priser

Buyers'
prices

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 0	 0	 0	 0
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,1	 0,0	 0,2	 0,3

Cif.
+ toll
C. i. f.
+ im-
port

duties

Produ-
sent-
priser

Produ-
cers'

prices

Kjøper-
priser

Buyers'
prices

3518	 3900

1
0,4	 0,5

239 2900
Lærindustri.

Leather.

Pro duk sj onens anvendelse. 53 pct. ble anvendt til vareinnsats,
34 pct. til konsum, 5 pct. til eksport, 3 pct. til investering og 5 pct. til lager.

Produksionsindeks (1950 = 100) var i 1954 60 og i 195762.
Krysslopskoeffisient ene er beregnet på grunnlag av nasjonal-

regnskapet for 1954.
Koeffisientenes stabilitet. En ma vente at koeffisientene

endres noe fra år til år p. g. a. endringer i forholdet mellom produksjonen av
lær og skin n og produksjonen av varer av lær og skinn.

Tabell 2900 A. Produksjon og import 1954. 
Lærindustri.

Production and imports. Leather.
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Gummivareind.

Rubber prod.

Tabell 2900 C. Kryssløpskoeffisienter (Pct.)
Lærindustri.

Input-output coefficients. Leather.

Leverende sektor Delivering sector

Sektor-
nr.
No.

Leverende sektor Delivering sector	
Kryss-
lops-

koeffi-
Sektor-	 sienter

nr-	 Stikkord Abbreviation
	

Input-
No. output

coeffi-
cients

Stikkord Abbreviation

Kryss-
lops-

koeffi-
sienter
Input-
cutput
coeffi-
cients

0052
0057
0102
0300
0400
2310
2722
2739
2900
3129
3196
3197
3198
5110
6400

Norsk produksjon
Norwegian prod.

Usp. kontorrekv. Office appl. 0,9
Usp. tjenester Unsp. services 0,9
Husdyrprod. Animal prod. 	

 
11,2

Jakt Hunting 	
 

0,9
Fiske Fishing  

	
3,5

Tekstilind. Textiles  
	

0,8
Cellulosefabr. Chemical pulp 

	
0,2

Papirfabr. Paper 
	

1,0
Lærindustri Leather  

	
1,9

Oljeraffineri Oil refineries ..  
	

0,9
Malingfabr. Paints 

	
0,1

Annen kjemisk Other chemical 	
 

0,1
Mineraloljeind. Petrol. prod.	 0,2
El.forsyning Electricity  

	
0,9

Varehandel Trade 	
 

9,6

I alt Total 	  33,1

Import Imports
0102 Husdyrprod. Animal prod. 	 13,2
0300 Jakt Hunting 	  3,4
2310 Tekstilind. Textiles  	 0,8
2900 Lærindustri Leather  	 1,6
3193 Kjem. grunnind. Bas. chemic 	 6,0
3198 Mineraloljeind. Petrol. prod.	 0,9
3510 Trådtrekkerier Wire, nails etc.	 0,2
3900 Diverse ind. Miscellaneous  	0,9

I alt Total 	  i 27,0

Primærfaktorer
Primary factors

9600 Kapitalslit Depreciation 	 2,8
9700 Lønn Wages etc. 	  23,7
9800 Eierinntekt Profits etc.  	 8,8
9900 Indir. skatt Indirect taxes .  	 4,7

I alt Total 	
 40,0

Av dette toll 0,7. Of which customs duties 0,7.

Sektor 3000 Gummivareindustri

Produksjon 1954: 136 mill. kroner. (Ikke strukturundersøkt.)

Omfang. Sektoren svarer til nasjonalregnskapssektor 3000 Gummivare-
industri og omfatter gummivarefabrikker og vulkaniseringsverksteder. I bedrifts-
tellingen 1953 og i produksjonsstatistikken for industrien er det gruppe 30 som
nærmest svarer til denne sektoren.

Ant all bedrif t er m. v. Ifølge bedriftstellingen var det 154 be-
drifter i gruppen i 1952 med 3 827 sysselsatte og med en produksjon på 124
mill. kroner. På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i sektoren
beregnet til 4 000 årsverk i 1954. Det meste ble utført av lønnstakere.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 136 mill. kroner. Den om-
fattet bl. a. sykkel- og bildekk, gummifottøy, andre bekledningsartikler av gummi
og maskinremmer. Av hensyn til de enkelte bedrifter kan det ikke gis verdi-
oppgaver for de Enkelte varene.

Import en av gummivarer i 1954 var 53 mill. kroner eller 28 pct. av total-



Import ImportsProduksjon Production

Avanse etc.
Trade

margins etc.

Produ-
sent-
priser

Produ-
cers'

prices

Kjøper-
priser

Buyers'
prices

Avanse etc.
Trade

margins etc.

Cif.
+ toll
C. i. f.
+ im-
port

duties

Kjøper-
priser

Buyers'
prices

Levert til sektor
Delivered to sector 2040 260224100052

I alt
Total

30002750
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3000
Gummivareind.

Rubber prod.

forsyningen i sektoren. Automobildekk utgjorde 34 pct. av importen, halvfabri-
kata av gummi som plater, stenger, nor m. v. 28 pct. og innerringer og andre
dekk 10 pct.

Produksjonens anvendelse. Omkring 40 pct. ble anvendt til
konsum, 26 pct. til investering, 26 pct. til vareinnsats, 6 pct. til eksport og 2 pct.
til lager.

Produksjonsindeks (1950 100) vari 1954 102 ogi 195799.
Kryssleipskoeffisient ene er beregnet på grunnlag av nasjonal-

regnskapet for 1954.
Koeffisientenes stabilitet. En må vente at koeffisientene er

relativt stabile.

Tabell 3000 A. Produksjon og import 1954. 
Gummivareind.

Production and imports. Rubber prod.

	Mill.	 Mill.	 Pct. 	Mill.	 Mill.	 Mill.	 Pct. 	Mill.

	

kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.

Tilgang i alt Total supply 	  136	 37	 27	 173	 53	 30	 56	 83
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Eksport Exports 	 8	 —	 8	 —	 —	 —	 —
Off. konsum Governm. consumption	 2	 —	 25	 2	 1	 1	 100	 2
Privat konsum Private consumption	 52	 21	 40	 73	 15	 8	 58	 23
Investering Asset formation  	 35	 11	 31	 46	 23	 17	 74	 40
Lager Addition to inventories . .  	 3	 —	 —	 3	 1	 —	 —	 1
Vareinnsats Use in production .  	 36	 5	 13	 41	 13	 4	 30	 17

Tabell 3000 B.	 Vareinnsats 1954. 
Produkter fra Gummivareind.

Used in production. Products from Rubber prod.

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 36	 11	 1	 5	 0	 0	 9
Koeffisient C oefficient . . ..... Pet.	 3,0	 0,4	 1,8	 0,0	 0,0	 6,8

16 -Krysslopsanalyse.
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Rubber prod.

Tabell 3000 B (forts.)	Vareinnsats 1954.
Pr odukter fra Gummivareind.

Used in production. Products from Rubber prod.

Levert til sektor
Delivered to sector 3302

	
3511
	

3512
	

3514
	

3515
	

3516
	

3517

Levering 1954 Deliveries . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

0 0 1 0 0 1 1
0,6 0,1 0,8 0,0 0,1 0,4 0,6

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . Mill. kr.	 4	 0	 0	 0	 0
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 1,7	 0,3	 0,1	 0,0	 0,1

	
0,0	 0,0

3518
	

3701
	

3702
	

3703
	

3705
	

3811
	

3813

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 1
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,1	 0,1	 0,1

Tabell 3000 C. Krysslopskoeffisienter (Pct.)
Gummivare ind.

Input-output coefficients. Rubber prod.

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
sienter

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
sienterSektor- Sektor-

nr. Stikkord Abbreviation Input- nr. Stikkord A bbreviation Input-
No. output

coeffi-
cients

No . output
coeffi-
cients

Norsk produksjon Import Imports
Norwegian prod. 0200 Skogbruk Forestry 	 11,3

0052 Usp. kontorrekv. Office appl. 1,5 2310 Tekstilind. Textiles 	 5,5
0057 Usp. tjenester Unsp. services 2,2 3000 Gummivareind. Rubber prod. 1,2
2310 Tekstilind. Textiles 	 4,2 3193 Kjem. grunnind. Bas. chemic. 4,8
2750 Papirvarefabr. Paper products 1,9 3198 Mineraloljeind. Petrol. prod. 2,6
2900 Lærindustri Leather 	 1,0 3514 Andre jernv. Met. prod. n.e.c. 0,7
3000 Gummivareind. Rubber prod. 6,8 3900 Diverse ind. Miscellaneous .. 0,7
5110
6400

El.forsyning Electricity 	
Varehandel Trade 	

0,7
3,6

I alt Total 	 26,8

I alt Total 	 21,9 Primærfaktorer
Primary factors

9600 Kapitalslit Depreciation 	 3,7
9700 Lønn Wages etc 	 27,7
9800 Eierinntekt Profits etc 	 14,3
9900 Indir. skatt Indirect taxes • • 5,9

I alt Total 	 51,6

4103
	

4104
	

4105

Av dette toll 1,0. Of which customs duties 1,0.
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Sektor 3111 Kalsium- og siliciumkarbidframstilling.

Produksjon 1954 : 45 mill. kroner. (Strukturundersøkt.)

0 mf ang. Sektoren omfatter framstilling av kalsiumkarbid og cyanamid,
som er en del av nasjonalregnskapssektor 3118 Karbid- og kunstgjødselfabrikker,
og framstilling av siliciumkarbid som er en del av nasjonalregnskapssektor
3198 Annen kjemisk industri. I bedriftstellingen 1953 og i produksjonsstatistikken
for industrien er det gruppe 311-1 som nærmest svarer til denne sektoren (fram-
stilling av siliciumkarbid (1 bedrift) er med i gruppe 311-9).

Ant all b e dr if ter m. v. Ifølge bedriftstellingen var det i 1952 5
bedrifter i gruppe 311-1 med 1 019 sysselsatte og med en produksjon på 42 mill.
kroner. På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i sektoren beregnet
til 1 000 årsverk i 1954, alt utfort av lønnstakere.

Pro duksjonen i sektoren i 1954 var 45 mill. kroner. Hoved-
produktene er kalsiumkarbid og siliciumkarbid. Dessuten ble det produsert
cyanamid og dicyanamid.

Imp or t en av tilsvarende produkter i 1954 var ubetydelig.
Pr oduksjonens anv en dels e . 80 pct. ble anvendt til eksport,

16 pct. til vareinnsats og resten til lager.
Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 102 og i 1957 129.
Kr ysslopsko ef fisientene. Sektoren er delt i to prosesser under

beregningene av koeffisientene, nemlig en for kalsiumkarbid og cyanamid og en
for siliciumkarbid. Koeffisientene for den førstnevnte prosessen er beregnet på
grunnlag av data for den tilsvarende gruppen i produksjonsstatistikken cg for
den sistnevnte på grunnlag av bedriftens oppgaver til produksjonsstatistikken.
Alle koeffisientene er beregnet for årene 1937, 1938, 1943, 1944, 1949, 1950 og
1951 og regnet cm til 1954-priser. Av hensyn til bedriften i prosessen silicium-
karbid kan ikke prosesstrukturene offentliggjøres.

Koeffisientenes stabilitet. I prosessen kals:umkar bid har det
i etterkrigsårene funnet sted substitusjoner mellom brenselolje og kull, slik at
koeffisienten for kull falt fra 17,4 i 1949 til 14,2 i 1951, og koeffisienten for brensel-
olje steg fra 0,9 til 3,5 i samme periode. Videre har det foregått en nivåendring
forbruket av arbeidskraft fra ca. 16,7 pct. av produksjonsverdien i 1937-38 til
ca. 25,6 pct. i 1949-1951. Dette skyldes antakelig både endring i produksjonsnivå
(i 1937-38 var produksjonen 23 pct. høyere enn i 1949-1951) og endring i avgrens-
ingen av produksjonsarbeidere mot investeringsarbeidere o. 1. De øvrige koeffi-
sientene i prosessen har vært av samme størrelsesorden i alle årene.

Koeffisientene i prosessen siliciumkarbid har stort sett vært av samme stør-
relsesorden i alle årene med unntak for krigsårene.

Strukturen er noe forskjellig i de to prosessene, og endringer i forholdet
mellom produksjonsnivåene vil derfor fore til endringer i sektorkoeffisientene.
I de årene analysen omfatter, har produktsammensetningen vært meget variabel.,



Levert til sektor
Delivered to sector 0101

I alt
Total

0052 330331943193 3301

3111
Karbidframst.
Calcium carb.

Tabell 3111 A.
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Produksjon 1954.    
Karbidframst.

Production. Calcium carb.

Produksjon Production

Avanse etc.
Trade

margins etc.

	Mill. 	 Mill.	 Pct. 	Mill.

	

kr.	 kr.	 kr.

Tilgang i alt Total supply 	 45	 2	 5	 47
Av dette levert til: Of which delivered for:
Eksport Exports  	 36	 2	 6	 38
Lager Addition to inventories  	 2	 —	 —	 2
Vareinnsats Use in production  	 7	 0	 3	 7

Produ-
sent-
priser

Produ-
cers'

prices

Kjøper-
priser

Buyers'
prices

Tabell 3111 B.	 Vareinnsats 1954.    
Produkter fra Karbidframst.

Used in production. Products from Calcium carb.

Levering 1954 Deliveries . . Mill. kr.	 7	 1	 1	 2	 0	 0	 0
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,7	 0,2	 2,0	 0,0	 0,0	 0,0

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . 	 Mill. kr.	 0	 0	 0	 0	 0	 3
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,3	 0,2	 0,0	 0,0	 0,0	 1,6

3307
	

3420
	

3511
	

3812
	

3813
	

3900



Import Imports
1100 Kullgruver Coal mining . . . . 7,9

0,9 2310 Tekstilind. Textiles 	 0,1
2,1 3198 Mineraloljeind. Petrol. prod. 2,1
1,6 3419 Jernverk Steel works 	 0,1
4,7 3420 Alumin.verk Aluminum works 1,3
0,3 5120 Gassforsyning Gas supply .. 	 7,2
0,2
0,3

I alt Total 	 18,7

0,5
7,1
6,1
0,5
7,1

9600
9700
9800

Primærfaktorer
Primary factors

Kapitalslit Depreciation 	
limn Wages etc 	
Eierinntekt Profits etc. 	

9,9
14,7
25,4

31,4 I alt Total 	 50,0

Norsk produksjon
Norwegian prod.

0052 Usp. kontorrekv. Office appl.
0057 Usp. tjenester Unsp. services
1100 Kullgruver Coal mining . . . .
1500 Mineralbrott Quarrying .. . .  
2510 Sagbruk Sawmills etc 	
2739 Papirfabr. Paper 	

	3193 Kjem. grunnind. Bas. chemic 	
3440 Råmetallverk Other metals 	
3512 Emball.ind. Household goods
5110 El.forsyning Electricity 	
5120 Gassforsyning Gas supply 	
6400 Varehandel Trade 	

I alt Total

3112
Kunstgjodselfabr.

Fertilizers.
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Tabell 3111 C. Kryssløpskoeffisienter (Pct.)
Karbidframst.

Input-output coefficients Calcium carb.

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
Sektor- sienter Sektor- sienter

nr. Stikkord Abbreviation Input- nr. Stikkord Abbreviation Input-
No. output

coeffi-
cients

No. output
coeffi-
cients

Sektor 3112 Kunstgjodselfabrikker.

Produksjon 1954: 396 mill. kroner. (Strukturundersøkt.)

Omf ang. Sektoren er en del av nasjonalregnskapssektor 3118 Karbid-
og kunstgjødselfabrikker, nemlig det som er igjen når produksjonen av kalsium-
karbid og cyanamid er skilt ut (jfr. sektor 3111). I bedriftstellingen 1953 og i
produksjonsstatistikken for industrien er det gruppe 311-2 som nærmest svarer
til sektoren.

Ant all bedrif ter m.v. I den tilsvarende gruppen i bedriftstellingen
var det i 1952 10 bedrifter med 5 672 sysselsatte og med en produksjon på 337
mill. kroner. På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i sektoren
beregnet til 3 500 årsverk i 1954, alt utført av lønnstakere.

Produksjonen i sekt oren i 1954 var 396 mill. kroner. De viktigste
produktene var salpeter, ammoniakk, fullgjødning og superfosfat. For øvrig ble
det produsert urea, salpetersyre, argongass, ammonium-nitrat og -bikarbonat
og diverse andre kvelstoffholdige produkter og biprodukter.

Import en av kunstgjødsel etc. i 1954 var 30 mill. kroner eller vel 7 pct.
av totalforsyningen i sektoren.

Produksjonens anvendelse. 69 pct. ble anvendt til eksport og
31 pct. til vareinnsats. •

Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 138 og i 1957 163.
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Fertilizers.

Kr yssløpskoeffisientene. Sektoren er delt i 4 prosesser, en for
ammoniakk, en for salpeter, urea m. v., en for fullgjødning og en for superfosfat.
Koeffisientene i prosessene er dels beregnet på grunnlag av oppgaver til produk-
sjonsstatistikken for utvalg av bedrifter for 1950-1953 og dels ved hjelp av tekniske
opplysninger fra andre kilder. Alle koeffisientene er prøvd mot data for den
tilsvarende gruppen i produksjonsstatistikken.

Prosessinndelingen medfører at en i produksjonen av ammoniakk også må,
regne med det som bedriftene bruker av egen produksjon (i produksjonsstati-
stikken og i nasjonalregnskapet er bare det med som leveres fra en bedrift til
en annen, og det som selges).

Prosessenes normalkoeffisienter i 1950-priser er regnet om til 1954-priser og
veid sammen til sektorkoeffisienter. Av hensyn til de enkelte bedriftene kan ikke
prosesstrukturene offentliggjøres.

Det er også beregnet koeffisienter etter en noe annen prosessinndeling for
årene 1937, 1938, 1943, 1944 og 1949-1951.

Koeffisient enes st a bilit et. Koeffisienten for elektrisk kraft
har sunket betydelig mellom 1950 og 1953, særlig i prosessen ammoniakk (p. g. a.
tekniske forbedringer), mens koeffisienten for brenselolje har steget noe i alle
prosessene. De øvrige koeffisientene ser ut til å være meget stabile.

Strukturen i de enkelte prosessene er vesentlig forskjellig, og en må derfor
regne med at sektorkoeffisientene kan endre seg noe p. g. a. endringer i produkt-
sammensetningen.

Tabell 3112 A. Produksjon og import 1954. 
Kunstgjødselfabr.

Production and imports. Fertilizers.

Produksjon Production Import Imports

Produ- Cif.
sent-
priser

Produ-

Avanse etc.
Trade

Kjøper-
priser

Buyers'

-I- toll
C. i. f.
+ im-

Avanse etc.
Trade

Kjøper-
priser

Buyers'
cers'

prices
margins etc. prices port

duties
margins etc. prices

Mill.	 Mill.	 Pct. 	Mill.	 Mill.	 Mill.	 pct . 	Mill.
kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.

Tilgang i alt Total supply 	  396
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Eksport Exports 	  274
Privat konsum Private consumption	 1
Lager Addition to inventories . . .	 0
Vareinnsats Use in production . . 121

15 4 411 30 — 2 — 6 28

- - 274 - - -

- - 1 - - - -
- - 0 — 3 - — 3

15 12 , 136 33 — 2 — 6 31



Import Imports
1100 Kullgruver Coal mining . . .	 0,1

0,9
	

1500 Mineralbrott Quarrying .. 	 3,0
2,1
	

3193 Kjem. grunnind. Bas. chemic. 2,4
1,4
	

3198 Mineraloljeind. Petrol. prod.	 1,5
0,5
	

3510 Trådtrekkerier Wire, nails etc.	 0,5
0,2 5120 Gassforsyning Gas supply ..	 0,1
0,2
9,6
	 I alt Total  	 7,6

11,5	 Primærfaktorer1,1	 Primary factors0,7	 9600 K apitalslit Depreciation 	  17,3
0,6 9700 Lønn Wages etc 	  11,27,1	 9800 Eierinntekt Profits etc. 	  23,1
4,8	 9900 Indir. skatt Indirect taxes .	 2,0

40,7 9950 Subsidier Subsidies 	  - 1,7

I alt Total 	  51,9

Norsk produksjon
Norwegian prod.

0052 Usp. kontorrekv. Office appl.
0057 Usp. tjenester Unsp. services
1500 Mineralbrott Quarrying .. . . 	
2310 Tekstilind. Textiles 	
2601 Trevareind. Wood and cork 	
2739 Papirfabr. Paper 	
2750 Papirvarefabr. Paper products
3112 Kunstgjødself. Fertilizers . . .
3193 Kjem. grunnind. Bas. chemic.
3440 Råmetallverk Other metals  
3512 Emball.ind. Household goods
5110 El.forsyning Electricity 	
6400 Varehandel Trade 	

I alt Total 	

3197319131122722 31920101
I alt
Total
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Tabell 3112 B.	 Vareinnsats 1954.    
Produkter fra Kunstgjeldselfabr

Used in production. Products from Fertilizers.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . Mill. kr.	 121	 64	 1	 49	 3
	

2	 0
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 5,8	 0,1	 11,5	 4,5

	
2,5	 0,0

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . Mill. kr.	 0	 0	 1
	

0	 1
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,0	 0,0	 0,3

	
0,5	 0,7

Tabell 3112 C. Krysslopskoeffisienter (Pct.)
Kunstgjeldselfabr.

Input-output coefficients. Fertilizers.

Leverende sektor Delivering sector Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
sienter

Kryss-
lops-

koeffi-
sienterSektor- Sektor-

nr. Stikkord Abbreviation Input- nr. Stikkord Abbreviation Input-
No. output

coeffi-
cients

No. output
coeffi-
cients

3510
	

3512
	

3516
	

3706
	

3900
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Sektor 3121 Trandamperier.

Produksjon 1954: 32 mill. kroner. (Strukturundersøkt.)

0 mfang. Sektoren er en del av nasjonalregnskapssektor 3128 Trandampe-
rier, sildolje- og fiskemjølfabrikker og omfatter framstilling av rå tran, selolje
og småhvalolje. I bedriftstellingen 1953 og i produksjonsstatistikken er det
gruppe 312-1 som nærmest svarer til sektoren.

Ant all bedrif ter m. v. Ifølge bedriftstellingen var det 107 be-
drifter i gruppen i 1952 med 438 sysselsatte og med en produksjon på 34 mill.
kroner. På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i sektoren beregnet
til 500 årsverk i 1954, alt utført av lønnstakere.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 32 mill. kroner, hvorav
83 pct. var tran, 15 pct. selolje og 2 pct. hvalolje.

Imp orten av tran i 1954 utgjorde knapt 8 mill. kroner eller 20 pct. av
totalforsyningen i sektoren.

Pro duksj onens anvendelse. 71 pct. ble anvendt til vareinnsats,
17 pct. til eksport og 12 pct. til lager.

Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 117 og i 1957 128.
Prosesser. Sektoren er delt i tre prosesser:

1. Tran 	  produksjon 1954 26 mill. kroner
2. Selolje  	 »	 »	 5
3. Småhvalolje  	 1

Produksjonen i den enkelte prosess svarer til totalproduksjonen av de pro-
duktene som hører til prosessen.

1. Tran.

Pr oduk sj onen i 1954 var 26 mill. kroner. Hovedproduktene er medisin-
tran, annen tran av torske-, sei- og hyselever og håkjerringtran. Forholdet mellom
trantypene varierer ganske sterkt fra år til år. I 1949 utgjorde medisintranen
ca. 76 pct. av produksjonen og i 1951 ca. 84 pct. regnet i faste priser, annen
tran av torsk og sei var 8 pct. og 8 pct. og håkjerring- og pigghå,tran henholdsvis
12 pct. og 6 pct.

Antall be dr if ter m. v. Gruppen trandamperier i bedriftstellingen
1953 omfattet som nevnt 107 bedrifter med 438 sysselsatte og med en produk-
sjon i 1952 på 34 mill. kroner. Disse bedriftene produserer også noe selolje og
hvalolje.

Imp o r t en av tran i 1954 utgjorde knapt 8 mill. kroner eller 22 pct.
av totalforsyningen i prosessen.

Pro duksjonens anv en delse. 85 pct. ble anvendt til vareinnsats
og resten til lager.

Produksjonsindeks (1950 =100) var i 1954 122 og i 1957 135.
Kr yssløpskoef fisientene. Under beregningen av koeffisientene

er prosessen delt i 7 delprosesser etter de levertypene tranen er framstilt av.
Ved hjelp av tekniske data om produksjonen og tilgjengelig statistisk materiale
ble koeffisientene for leverforbruket i hver prosess beregnet som mengdekoeffi-
sienter. Dette ble gjort for 1950 og 1951, og koeffisientene ble kontrollert mot
oppgaver over produksjon og forbruk i alt. Ved omregning til verdikoeffisienter
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Trandamperier.
Fish liver oil.

viste det seg at forskjellene mellom dem ble så små at det var forsvarlig å trekke
dem sammen til en prosesstruktur. De øvrige koeffisientene er beregnet på grunn-
lag av oppgaver til produksjonsstatistikken for utvalg av bedrifter for 1950
og 1951.

Normalkoeffisientene for 1950 er regnet om til 1954-priser.
Koeffisientenes stabilitet. Mellom 1950 og 1954 er tran-

utbyttet pr. hl lever økt p. g. a. at transeparatoren er tatt i bruk. Det er tatt
hensyn til dette ved beregningen av normalkoeffisientene. Regnet om til 1954-
priser stemmer de godt overens med nasjonalregnskapet for 1954.

Forbruket av kull kan substitueres mot brenselolje, og det ser ut til at koeffi-
sientene har endret seg noe p. g. a. slike substitusjoner.

2. Selolje.

Pr o duk sjonen av selolje i 1954 var knapt 5 mill. kroner. Produktene
er selolje og spekkavfall. Spekkavfallet har nesten ingen verdimessig betydning.

Ant all be dr if ter m. v. Størstedelen av oljen blir framstilt i sild-
oljefabrikker og noe i trandamperier.

Imp o rte n. I 1954 ble det ikke importert noe selolje.
Produksjonens anvendelse. I 1954 ble hele produksjonen

eksportert.
Pr o duksjonsindeks (1950 = 100) beregnet på grunnlag av mengde-

oppgaver var i 1954 66 og i 1957 65.
Kr yssløpskoeff isientene. Koeffislenten for selspekk er først

beregnet som mengdekoeffisient på grunnlag av opplysninger om oljeutbytte pr.
tonn spekk og er senere regnet om til verdikoeffisient. De øvrige koeffisientene
er de samme som for prosess 1. Normalstrukturen for 1950 er regnet om til 1954-
priser.

Koeffisientenes stabilitet. En måregne med at også,i denne
prosessen vil koeffisienten for brenselolje stige fra år til år, og koeffisienten for
kull vil falle p. g. a. substitusjon. De øvrige koeffisientene ser ut til å være relativt
stabile.

3. Småhvalolje.

Pr oduksj onen i 1954 var knapt 1 mill. kroner. Prosessen omfatter
bare framstilling av olje av småhval fanget ved norskekysten. Hvaloljeproduk-
sjonen i Antarktis er med i sektor 0600 Hvalfangst.

Impor ten av hvalolje er tatt med under sektor 0600 Hvalfangst.
Produksjonens anvendelse. All oljen ble anvendt til vare-

innsats.
Krysslopskoeffisientene er beregnet på samme måte som i

prosess 1 og 2.
Koeffisientenes stabilitet. En må vente at koeffisientene er

relativt stabile, men at det er muligheter for substitusjoner mellom kull og
brenselolje.
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Tabell 3121 B.	 Vareinnsats 1954.    
Produkter fra Trandamperier.

Used in production. Products from Fish liver oil.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 23	 1	 22	 0
Koeffisient Coefficient 	  Pet.	 0,1	 7,0 0,0

Tabell 3121 C. Krysslopskoeffisienter (Pct.)
Trandamperier.

Input-output coefficients. Fish liver oil.

Leverende sektor Delivering sector

Stikkord Abbreviation

Krysslopskoeffisienter
Input-output coefficients

Prosesser Processes

1	 2	 3
Tran Selolje Små-

	Fish 	 Seal	 hval-
	liver 	 oil	 olje

oil Small-
whale

oil

Sektor-
nr.
No.

Sektor
Sector

3129 3197
I alt
Total

3122

3121
Trandamperier.
Fish liver oil.

Tabell 3121 A.
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Produksjon og import 1954.    
Trandamperier.

Production and imports. Fish liver oil.

Produksjon Production Import Imports

Mill.	 Mill.	 Pet.	Mill.	 Mill.	 Mill.	 Pet. 	Mill.
kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.

Tilgang i alt Total supply 	 32 4 13 36 8 1 16 9
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Eksport Exports 	 5 5 - -
Lager Addition to inventories. .. . 4 - - 4 - - - -
Vareinnsats Use in production . . 23 4 18 27 8 1 16 9

Norsk produksjon Norwegian prod.
0400 Fiske Fishing 	 65,8 68,3 56,9 44,4
1100 Kullgruver Coal mining 	 3,3 3,6 1,9 1,8
2310 Tekstilind. Textiles 	 0,3 0,3 0,3 0,3
2750 Papirvarefabr. Paper products 	 0,4 0,5
3512 Emballasjeind. Household goods 	 2,8 2,8 3,0 2,7
5110 El..forsyning Electricity 	 0,1 0,1 0,1 0,1
6400 Varehandel Trade 	 6,1 6,3 5,0 4,0

I alt Total 	 78,8 81,9 67,2 53,3
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Sildoljefabr.
Herring oil.

Tabell 3121 C (forts.). Kryssløpskoeffisienter (Pct.)
Trandamperier

Input-output coefficients. Fish liver oil.

Leverende sektor Delivering sector Krysslopskoeffisienter
Input-output coefficients

Prosesser Processes

Sektor-
nr.
No.

Sektor
Sector

1
Tran
Fish
liver
oil

2
Selolje

Seal
oil

3
Små-
hval-
olje

Small-
whale

oil

Stikkord Abbreviation

Import Imports
3198 Mineraloljeind. Petroleum prod  	 0,4

Primærfaktorer Primary factors
9600 Kapitalslit Depreciation 	 2,2
9700 Lønn Wages etc. 	  10,0
9800 Eierinntekt Profits etc  	 8,6

I alt Total 	  20,8

0,5 0,2 0,2

2,2 2,2 2,2
10,2 9,1 8,6
5,2 21,3 35,7

17,6 32,6 46,5

Sektor 3122 Sildolje- og fiskemjølfabrikker.

Produksjon 1954: 317 mill. kroner. (Strukturundersøkt.)

0 mf ang. Sektoren omfatter det som er igjen av nasjonalregnskapssektor
3128 Trandamperier, sildolje- og fiskemjølfabrikker, når koldklaring av tran og
produksjon av rå tran, selolje og småhvalolje er skilt ut. I bedriftstellingen
1953 og i produksjonsstatistikken for industrien er det gruppe 312-2 som nær-
mest svarer til denne sektoren.

An t all bedrif ter m. v. Ifølge bedriftstellingen var det i 1952 90
bedrifter i gruppen med 3 036 sysselsatte og med en produksjon på 246 mill.
kroner. På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i sektoren beregnet
til 2 500 årsverk i 1954, alt utfort av lønnstakere.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 317 mill. kroner, hvorav
sildmjøl utgjorde 58 pct., sildolje 38 pct., fiskemjøl 2 pct. og levermjøl og tang-
mjøl 2 pct.

Imp or t en av sildolje i 1954 var 11 mill. kroner.
Produksjonens anvendelse. 49 pct. ble anvendt til eksport,

45 pct. til vareinnsats og 6 pct. til lager.
Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 185 og i 1957 141.
Pr o sess er. Sektoren er her delt i to prosesser:

1. Sildolje og -mjøl 	 produksjon 1954 308 mill. kroner
2. Fiskemjøl 	 9 »

Produksjonen i hver prosess er satt lik totalproduksjonen av de produktene
som presessen omfatter med unntak for tangmjøl som også produseres i andre
sektorer.



3122
	

252
Sildoljefabr.
Herring oil.

1. Sildolje og -mjøl.

Pr o duksj on en i 1954 var 308 mill. kroner. Hovedproduktene er rit
sildolje med 39 pct. av produksjonen, sildmjell av ekstra kvalitet med 33 pct.
og helmjøl med 27 pct. For øvrig produseres limvannskonsentrat, saltfattig, lett-
saltet og saltrikt sildmjøl og avfallsmjøl.

Antall be drif ter m. v. Ifølge bedriftstellingen 1953 var det i
gruppen sildolje- og fiskemjølfabrikker i alt 90 bedrifter med 3 036 sysselsatte
og med en produksjon på 246 mill. kroner i 1952.

Imp o r t en av sildolje var i 1954 11 mill. kroner eller 3 pct. av total-
forsyningen i prosessen.

Pro duksjonens anvendelse. 48 pct. ble anvendt til eksport,
46 pct. til vareinnsats og 6 pct. til lager.

Pr oduksjonsindeks (1950 100) beregnet på grunnlag av et utvalg
av produkter var i 1954 180 og i 1957 133.

Kr yssløpskoef fisientene. Under beregningene er prosessen delt
i 6 delprosesser etter hovedråstoffene storsild, vårsild, feitsild, småsild og silde-
avfall, lodde og makrell. Koeffisientene for disse er først beregnet som mengde-
koeffisienter ved hjelp av opplysninger om olje- og mjolutbytte pr. mengdeenhet
sild m. v., og kontrollert mot oppgaver til produksjonsstatistikken for utvalg
av bedrifter og for hele industrigruppen for årene 1950-1952. De øvrige koeffi-
sientene er dels beregnet ved hjelp av data for utvalg av bedrifter, dels ved at
forbruket er fordelt proporsjonalt med forbruket av sild m. v. og dels ved at de -t.
er fordelt proporsjonalt med produksjonsverdiene i prosessene. Disse bereg-
ningene er utført for 1950 og 1951.

Normalstrukturene for 1950 er regnet om til 1954-priser og veid sammen
til en prosesstruktur.

Koeffisientenes stabilitet. I årene etter 1949-50 har bedrif-
tene tatt i bruk anlegg for utnytting av limvannet som tidligere gikk tapt. Ut-
byttet pr. mengdeenhet sild har dermed økt betydelig. Dette er det tatt hensyn
til ved beregningen av normalkoeffisientene.

Kull og brenselolje er substituerbare, og koeffisienten for kull har falt be-
tydelig mellom 1949 og 1952, mens koeffisienten for brenselolje viser en til-
svarende stigning. En kan vente at denne tendensen har fortsatt etter 1952
også.

For øvrig ser det ut til at koeffisientene for vareinnsatsene er relativt stabile.

2. Fiskemjøl m. v.

Pro duksjon en i 1954 var vel 9 mill. kroner. De viktigste produktene
er fiskemjøl med 84 pct. av produksjonen og levermjøl med 11 pct.

Ant all b e drift er m. v. I bedriftstellingen 1953 og i produksjons-'
statistikken for industrien er fiskemjølfabrikkene med i samme gruppe som
sildoljefabrikkene (se prosess 1).

Importen. Det var ingen import av tilsvarende varer i 1954.
Produksjonens anvendelse. 76 pct. ble anvendt til eksport og

24 pct. til vareinnstats.
Pr o duk sjonsin dek s (1950 — 100) beregnet på grunnlag av mengde-

oppgaver for fiskemjøl var i 1954 72 og i 1957 127.
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Sildoljefabr.
Herring oil.

Kr yssløpskoef fisientene. Under beregningene er prosessen delt
i 6 delprosesser etter hovedråstoffenes art. Koeffisientene er stort sett beregnet
på samme måte som for prosess 1. Normalkoeffisientene for 1950 er regnet om
til 1954-priser og veid sammen til en prosesstruktur.

Koeffisientenes stabilitet. Koeffisientene i prosessen kan
endres p. g. a. substitusjoner mellom leveransene fra sektoren fiske (guano, fisk)
og leveransene fra sektoren fisketilvirkning (filetavfall m. v.). Videre må en
regne med substitusjoner mellom kull og brenselolje som i prosess 1.

Forbruksstrukturene for produksjon av fiskemjøl og levermjøl og tangmjøl
er vesentlig forskjellig, og en kan derfor vente små endringer i koeffisientene
p. g. a. endringer i produktsammensetningen (fiskemjøl utgjorde 84 pct. av
produksjonen i 1954).

Tabell 3122 A. Produksjon og import 1954. 
Sildoljefabr.

Production and imports. Herring oil.

	Mill.	 Mill.	 Pct. 	Mill.	 Mill.	 Mill.	 Pct.	Mill.
	kr. 	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.

Tilgang i alt Total supply 	  317	 56	 18	 373	 11	 1	 6	 12
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Eksport Exports 	  155	 47	 31	 202	 —	 —	 —	 —
Lager Addition to inventories . .  	 20	 —	 —	 20	 0	 —	 —	 0
Vareinnsats Use in production . 	 142	 9	 6	 151	 11	1	 6	 12

Tabell 3122 B.	 Vareinnsats 1954. 
Produkter fra Sildoljefabr.

Used in production. Products from Herring oil.

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 142	 40	 102
Koeffisient Coefficient 	  Pet.	 2,3 31,5
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Oljemøller.

Vegetable oil.

Tabell 3122 C. Krysslopskoeffisienter (Pct.)
Sildoljefabr.

Input-output coefficients. Herring oil.

Leverende sektor Delivering sector Kryssløpskoeffisienter
Input-output coefficients

Sektor-
nr.
No.

Stikkord Abbreviation Sektor
Sector

Prosesser
Processes

1
Sild-
olje

Herring
oil

2
Fiske-
mjøl
Fish
meal

Norsk produksjon Norwegian pred.
0052 Usp. kontorrekv. Office appl. 	 0,6 0,6 0,7
0057 Usp. tjenester Unsp. services 	 0,6 0,6 0,7
0400 Fiske Fishing 	 63,3 64,1 41,1
1100 Kullgruver Coal mining 	 0,1 0,1 0,5
2050 Fisketilvirkn. Fishprocessing 	 1,6 1,4 6,3
2310 Tekstilind. Textiles 	 0,3 0,3
2750 Papirvarefabr. Paper products 	 0,2 4,1
3121 Trandamperier Fish liver oil 	 0,1 3,8
3193 Kjem. grunnind. Bas. chemicals 	 0,1 0,1
3195 Såpefabrikker Soap, cosmetis 	 1,6 1,7
5110 El.forsyning Electricity 	 0,9 0,9 0,1
6400 Varehandel Trade 	 5,6 5,7 4,3

I alt Total 	 75,0 75,5 61,9

Import Imports
1500 Mineralbrott Quarrying 	 0,5 0,6
2430 Tekstilbekledn. Apparel 	 0,3 0,3
3197 Annen kjemisk Other chemical 	 0,2 0,2
3198 Mineraloljeind. Petroleum prod 	 2,6 2,6 3,0
6400 Varehandel Trade 	 0,6 0,7

I alt Total 	 4,2 4,4 3,0

Primærfaktorer Primary factors
9600 Kapitalslit Depreciation 	 3,6 3,6 3,6
9700 Lønn Wages etc 	 8,6 8,3 17,8
9800 Eierinntekt Profits etc 	 15,1 14,9 20,6
9900 Indir. skatt Indirect taxes 	 1,3 1,3
9950 Subsidier Subsidies 	 - 8,0 - 8,0 - 7,0

I alt Total	 20,6 20,1 35,0

Sektor 3123 Oljemøller.

Produksjon 1954: 101 mill. kroner. (Strukturundersøkt.)

0 mf ang . Sektoren svarer til nasjonalregnskapssektor 3123 Oljemøller.
I bedriftstellingen 1953 og i produksjonsstatistikken for industrien er det gruppe
312-3 som nærmest svarer til sektoren.

Ant all bedrif t er m. v. I 1952 var det i produksjonsstatistikkens
gruppe 5 bedrifter med 706 sysselsatte og med en produksjon på 102 mill. kroner
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Oljemoller-
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(bedriftstellingens gruppering avviker fra den som er brukt i produksjonsstati-
stikk og nasjonalregnskap). På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen
i sektoren beregnet til 500 årsverk i 1954, alt utført av lønnstakere.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 101 mill. kroner, hvorav
65 pct. var vegetabilske oljer og 31 pct. fôrmjøl og fôrkaker.

Impor t en av oljemolleprodukter i 1954 var 47 mill. kroner eller 32 pct.
av totalforsyningen i sektoren. Olivenolje og kinesisk treolje utgjorde 21 pct.
av importen, og oljefrømjøl og -kaker 74 pct.

Pr o duksjonens anv en delse. 98 pct. ble levert til vareinnsats
og resten til konsum og eksport.

Produksjonsindeks (1950 =100) var i 1954 105 og i 1957 110.
Kr ysslopsk oef fisientene. Under beregningene er sektoren delt

i 8 prosesser etter hovedråstoffene linfrø, kokos, jordnøtter m. v. De fleste be-
driftene er produsenter i flere prosesser. Forbruket av hovedråstoffene ble fordelt
direkte på prosesser (linfrø til prosessen linolje og -mjøl osv.), mens de øvrige
innsatsfaktorene ble fordelt proporsjonalt med mengdeforbruket av hoved-
råstoffene. Koeffisientene er beregnet for 1950 og 1951 og prøvd mot oppgavene
i produksjonsstatistikken for 1949. Normalkoeffisientene for prosessene for 1950
er regnet om til 1954-priser. Av hensyn til de enkelte bedrifter kan ikke prosess-
koeffisientene offentliggjøres.

Koef fisientenes stabilit et. Koeffisientene i den enkelte pro-
sess ser ut til å være relativt stabile i den perioden undersøkelsen omfatter, men
de kan endres p. g. a. endringer i råstoffenes kvalitet og endringer i produk-
sjonsmetoder. Forbruksstrukturen er noe forskjellig i de forskjellige prosessene,
og sektorkoeffisientene vil derfor endres med endringer i produktsammenset-
ningcn i sektoren.

Tabell 3123 A. Produksjon og import 1954. 
Oljemøller.

Production and imports. Vegetable oil.

Import ImportsProduksjon Production

Produ- Cif.
sent-
priser Avanse etc.

Kjøper-
priser

+ toll
C. i. f.

Produ- Trade Buyers' ± im-
cers'

prices
margins etc. prices port

duties

Avanse etc.
Trade

margins etc.

Kjøper-
priser

Buyers'
prices

Tilgang i alt Total supply 	
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Eksport Exports 	
Privat konsum Private consumption
Lager Addition to inventories . . .
Vareinnsats Use in production . .

Mill.
kr.

Mill.
kr.

Pct. Mill.
kr.

Mill.
kr.

Mill.
kr.

pct. Mill.
kr.

101 9 9 110 47 — 5 —10 42

1 – – 1 – – – –
1 0 23 1 1 0 20 1

— 5 — 5 3 – – 3
104 9 9 113 43 — 5 —12 38
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3123
Oljemøller.

Vegetable oil.

Tabell 3123 B.

256

Vareinnsats 1954.    
Produkter fra Oljemøller.

Used in production. Products from Vegetable oil.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries 	 Mill. kr.	 104	 2	 33	 1	 2	 41	 1
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,5	 1,9	 0,8	 0,3	 21,8	 0,2

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries 	 Mill. kr.	 0	 1	 0	 5	 8	 1	 0
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,1	 1,3	 0,3	 4,1	 7,4	 1,3	 0,2 

Levert til sektor
Delivered to sector 3307 3516 4101 4102 4103 4104 4105                     

Levering 1954 Deliveries 	 Mill. kr.	 0	 1	 0	 0	 2	 0	 5
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,0	 0,3	 0,1	 0,1	 0,1	 0,1	 1,0

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries 	 Mill. kr.	 1
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,0

2749 3192 3194 3195 3196 3197 3198

4106



Norsk produksjon
Norwegian prod.

0052 Usp. kontorrekv. Office appl.
0057 Usp. tjenester Unsp. services
2722 Cellulosefabr. Chemical pulp.
2750 Papirvarefabr. Paper products
3129 Oljeraffineri Oil refineries ..  

	3193 Kjem. grunnind. Bas. chemic 	
3512 Emball.ind. Household goods
5110 El.forsyning Electricity 	
6400 Varehandel Trade 	

I alt Total 	

Import Imports
0101 Planteprod. Vegetable prod 	
3198 Mineraloljeind. Petrol. prod.
3512 Emball.ind. Household goods

I alt Total 	

0,9
0,9
0,2
0,1
0,2
0,1
1,0
0,6
7,4

113,1
1,5
1,0

115,6

Primærfaktorer
Primary factors

9600 Kapitalslit Depreciation 	 1,9
9700 Lønn Wages etc  	 6,1
9800 Eierinntekt Profits etc  	 8,7

11,4	 9900 Indir. skatt Indirect taxes • •	 2,8
9950 Subsidier Subsidies 	  — 46,5

I alt Total 	  —27,0

257 3129
Oljeraffineri.
Oil refineries.

Tabell 3123 C. Kryssløpskoeffisienter (Pct.)
Oljemøller.

Input-output coefficients. Vegetable oil.

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
Sektor- sienter Sektor- sienter

nr. Stikkord Abbreviation Input- nr. Stikkord Abbreviation Input-
No. output

coeffi-
cients

No. output
coeffi-
cients

I Av dette toll 3,3. Of which customs duties 3,3.

Sektor 3129 Andre oljeraffinerier.

Produksjon 1954: 320 mill. kroner. (Strukturundersøkt.)

Omfang. Sektoren har samme omfang som nasjonalregnskapssektor
3129 Andre oljeraffinerier m. v. I bedriftstellingen 1953 og produksjonsstati-
stikken for industrien er det gruppe 312-9 som nærmest svarer til sektoren.

Ant all bedrift er m. v. I produksjonsstatistikkens gruppe var det
14 bedrifter i 1952 med 1 232 sysselsatte og med en produksjon på 305 mill.
kroner (bedriftstellingens gruppering avviker fra den som er brukt i produksjons-
statistikken og i nasjonalregnskapet). På grunnlag av nasjonalregnskapet er
sysselsettingen i sektoren beregnet til 1 500 årsverk i 1954, alt utført av lønns-
takere.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 320 mill. kroner, hvorav
polymeriserte oljer og koldklaret tran utgjorde 24 pct. og herdede og raffinerte
oljer, spermoljeprodukter og beinfett o. 1. 76 pct. (kan ikke spesifiseres av hensyn
til de enkelte bedriftene).

Import en av tilsvarende varer i 1954 var 6 mill. kroner eller 2 pct. av
totalforsyningen i sektoren.

Produksjonens anvendelse. 67 pct. ble anvendt til eksport,
28 pct. til vareinnsats, 4 pct. til lager og 1 pct. til konsum.

17 -Krysslopsanalyse.
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Oljeraffineri.
Oil refineries.
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Produksjonsindeks (1950 ------ 100) var i 1954 114 og i 1957 101.
Kr yssløpsk oef fisient ene. Sektoren er d.elt i 4 prosesser : herding,

polymerisering og koldklaring, spermoljeforedling og beinfett m. v. Normal-
strukturene for 1950 er beregnet på grunnlag av oppgaver til produksjonsstati-
stikken for utvalg av bedrifter dels for 1950 og 1951 og dels for 1951 og 1952.
Koeffisientene i 1954-priser er for prosessen polymerisering og koldklaring be-
regnet på grunnlag av data for et utvalg av bedrifter for 1954. For de øvrige
prosessene er normalkoeffisientene for 1950 regnet om til 1954-priser, og koeffi-
sientene for marine oljer er korrigert mot data for 1954.

Av hensyn til de enkelte bedriftene er det i det følgende bare tatt med data
for sektoren under ett.

Koef fisient enes st abilitet. Koeffisientene for hovedråstof-
fene har ikke vært stabile for de årene som er med i analysen. Det skyldes dels
at de forskjellige typer av marine oljer er substituerbare i enkelte prosesser og
dels at oppgavene har vært ufullstendige.

Strukturen i de enkelte prosessene er noe forskjellig, og sektorkoeffisientenes
stabilitet vil sannsynligvis i større grad være avhengig av produktsammenset-
ningen enn av endringer i koeffisientene innen den enkelte prosess.

Tabell 3129 A. Produksjon og import 1954. 
Oljeraffineri.

Production and imports. Oil refineries.

Produksjon Production	 Import Imports

	Mill.	 Mill.	 Pct. 	Mill.	 Mill.	 Mill.	 Pct. 	Mill.

	

kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.
Tilgang i alt Total supply 	  320	 16	 5	 336	 6	 1	 18	 7
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Eksport Exports 	  216	 10	 4	 226	 —	 —	 —
Privat konsum Private consumption	 2	 1	 82	 3	 1	 1 100	 2
Lager Addition to inventories . . .	 12	 —	 —	 12	 3	 —	 —	 3
Vareinnsats Use in production . .	 90	 5	 6	 95	 2	 —	 2

Tabell 3129 B.	 Vareinnsats 1954. 
Produkter fra Oljeraffineri.

Used in production. Products from Oil refineries.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 90	 2	 4	 68	 1	 0	 3
Koeffisient Coefficient . . . . . . . Pet.	 0,1	 2,1	 36,4	 0,2	 0,0	 1,5



Import Imports
0600 Hvalfangst Whaling 	

0,6 1500 Mineralbrott Quarrying ..
0,6	 2310 Tekstilind. Textiles 	
0,1	 3122 Sildoljefabr. Herring oil .

23,0	 3129 Oljeraffineri Oil refineries 	
	0,2 3193 Kjem. grunnind. Bas. chemic 	
	0,8 3197 Annen kjemisk Other chemical 	

7,0 3198 Mineraloljeind. Petrol. prod.
31,5 3512 Emball.ind. Household goods
3,0 6400 Varehandel Trade  
0,4
3,9

71,1	Primærfaktorer
Primary factors

9600 Kapitalslit Depreciation 	 3,1
9700 Lønn Wages etc. 	  4,7
9800 Eierinntekt Profits etc. 	  10,9
9950 Subsidier Subsidies 	  -1,0

I alt Total 	  17,7

Norsk produksjon
Norwegian prod.

0052 Usp. kontorrekv. Office appl.
0057 Usp. tjenester Unsp. services
0101 Planteprod. Vegetable prod 	
0600 Hvalfangst Whaling 	
2010 Slakterier Slaughtering 	
2601 Trevareind. Wood and cork 	

	3121 Trandamperier Fish liver oil 	
3122 Sildoljefabr. Herring oil 	
3512 Emball.ind. Household goods
5110 El.forsyning Electricity 	
6400 Varehandel Trade 	

I alt Total 	

I alt Total 	

1,2
0,1.
0,3
2,9
2,8
1,4
0,1
0,9
1,4
0,3

1 11,4

, 259 3129
Oljeraffineri.
Oil refineries.

Tabell 3129 B (forts.). Varein ns a t s 1 9 5 4 .
Produkter fra Oljeraffineri.

Used in production. Products from Oil refineries.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . Mill. kr.	 1	 0
	

0	 7	 0	 1	 0
Koeffisient Coefficient 	  Pet.	 0,9	 0,2

	
0,2	 6,4	 0,3	 2,2	 0,0

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . Mill. kr.	 0	 0	 0	 1
	

0	 1	 1
Koeffisient Coefficient 	  Pet.	 0,3	 0,4	 0,1	 0,2

	
0,3	 0,2	 0,8

Tabell 3129 C. Krysslcipskoeffisienter (Pct.)
Oljeraffineri.

Input-output coefficients. Oil refineries.

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lisps-

koeffi
sienter

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
sienterSektor- Sektor-

nr. Stikkord Abbreviation Input- nr. Stikkord Abbreviation Input-
No. output

coeffi-
cients

No. output
coeffi-'
cients

Av dette toll 0,1. Of which customs duties 0,1.

2900
	

3123
	

3194
	

3195
	

3196
	

3197
	

3512 •

3513
	

3514
	

3515
	

3516
	

3517
	

3518
	

3813



Import ImportsProduksjon Production

Avanse etc.
Trade

margins etc.

Produ-
sent-
priser
Produ-

cers'
prices

Kjøper-
priser

Buyers'
prices

Avanse etc.
Trade

margins etc.

Cif.
-1- toll
C. i. f.
-1- im-
port

duties

Kjøper-
priser

Buyers'
prices

3191
Sprengstoff-f.
Explosives.

Sektor 3191 Sprengstoffabrikker.

Produksjon 1954: 52 mill. kroner. (Strukturundersokt.)

0 mf ang . Sektoren er en del av nasjonalregnskapssektor 3198 Annen
kjemisk industri. I bedriftstellingen 1953 og i produksjonsstatistikken for indu-
strien er det gruppe 311-3 som nærmest svarer til sektoren.

Ant a 11 bedrif ter m. v. I bedriftstellingens gruppe var det 8 be-
drifter i 1952 med 715 sysselsatte og med en produksjon på 44 mill. kroner. På
grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i sektoren beregnet til 1 000
årsverk i 1954, alt utført av lønnstakere.

Produksjonen i sektoren. I 1954 ble det produsert spreng-
stoffer, fyrverkerisaker, lunter m. v. for 52 mill. kroner.

Imp or t en av sprengstoff etc. i 1954 var 11 mill. kroner eller 17 pct. av
totalforsyningen i sektoren. Av importen utgjorde fenghetter 64 pct.

Produksjonens anvendelse. Omkring 30 pct. ble anvendt til
konsum, 53 pct. til vareinnsats, 12 pct. til eksport og resten til lager.

Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 181 og i 1957 160.
Kr yssløpskoef fisie n. tene. Under beregningene er sektoren delt

i 10 prosesser, men av hensyn til de enkelte bedriftene er prosessinndelingen
sløyfet her. Koeffisientene i prosessene ble dels beregnet på grunnlag av opp-
gayer til produksjonsstatistikken for utvalg av bedrifter, dels ved hjelp av andre
tekniske opplysninger og dels ved spesielle beregninger. Beregningene er foretatt
for årene 1949, 1950 og 1951 og normalkoeffisientene for prosessene for 1949 er
regnet om til 1954-priser. På grunnlag av data for den tilsvarende gruppen i
produksjonsstatistikken er det også beregnet koeffisienter for sektoren under
ett for årene 1938, 1939, 1944, 1949-1951.

Koef fisientenes stabilitet. De koeffisientene som ble beregnet
for sektoren under ett, svingte ganske sterkt i perioden, mens de stort sett var
stabile i de enkelte prosessene. Prosessenes struktur er nemlig noe forskjellig,
og endringer i produktsammensetningen fører derfor til endringer i sektorkoeffi
sientene.

Tabell 3191 A. Produksjon og import 1954.  
Sprengstoff-fabr.

Production and imports. Explosives.

	Mill.	 Mill.	 Pct. 	Mill.	 Mill.	 Mill.	 Pct. 	Mill.
	kr. 	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.

Tilgang i alt Total supply 	  52	 2	 5	 54	 11	 1	 7	 12
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Eksport Exports  	 6	 0	 3	 6	 —	 —	 —	 —

	

Off. konsum Governm. consumption 16	 —	 —	 16	 4	 —	 —	 4
Lager Addition to inventories . . .	 2	 —	 —	 2	 1	 —	 —	 1

	

Vareinnsats Use in production . . 28	 2	 8	 30	 6	 1	 12	 7

260



3191
I alt
Total

1100 15000052 12000101

261 3191
Sprengstoff-f.
Explosives.

Tabell 3191 B.	 Vareinnsats 1954.    
Produkter fra Sprengstof f-f abr.

Used in production. Products from Explosives.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 28	 3	 1	 2	 3	 3	 2
Koeffisient Coefficient 	  Pet.	 0,8	 0,1	 4,8	 1,3	 2,3	 3,0

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . Mill. kr.	 o 	 0	 1	 1	 3
Koeffisient Coefficient 	  Pet.	 0,1

	
0,0	 0,1
	

0,1	 0,2	 0,3	 0,2

3301
	

3306
	

3813
	

3900
	

4101
	

4102
	

4103

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . Mill. kr.	 1
	

0	 8
Koeffisient Coefficient 	  Pet.	 0,2

	
0,0	 0,5

Tabell 3191 C. Krysslopskoeffisienter (Pct.)
Sprengstoff-fabr.

Input-output coefficients. Explosives.

4104
	

4105
	

4106

Leverende sektor Delivering sector	
Kryss-
	 Leverende sektor Delivering sector	

Kryss-
lops-
	 lops-

koeffi-	 koeffi-
Sektor-	 sienter Sektor-	 sienter

nr.	 Stikkord Abbreviation
	

Input-	 nr.	 Stikkord Abbreviation
	

Input-
No.	 output

	
No.	 output

coeffi-	 coeffi-
cients	 cients

Norsk produksjon
Norwegian prod.

0052 Usp. kontorrekv. Office appl. 1,1
0057 Usp. tjenester Unsp. services 0,6
2601 Trevareind. Wood and cork 	 0,1
2722 Cellulosefabr. Chemical pulp. 0,9
2739 Papirfabr. Paper 	 0,5
2750 Papirvarefabr. Paper products 0,1
3112 Kunstgjodself. Fertilizers.	 . 4,5
3191 Sprengstoff-f. Explosives .. . . 3,0
3193 Kjem. grunnind. Bas. chemic. 8,8
3195 Såpefabrikker Soap, cosmetics 7,6
3410 Ferrolegering Ferro-alloys . . . 0,2
3502 Metallvalseverk Metal rolling 0,1
3513 Våpenframst. Arms and tools 0,5
5110 El.forsyning Electricity 	 0,4
6400 Varehandel Trade 	 4,0

I alt Total 	 32,4

Import Imports
Planteprod. Vegetable prod.. 	 0,2
Tekstilind. Textiles 	 1,3
Sprengstoff-f. Explosives .. . . 6,9
Kjem. grunnind. Bas. chemic. 2,2
Annen kjemisk Other chemic. 0,3
Mineralolj eind. Petrol. prod. 2,1
Trådtrekkerier Wire, nails etc. 0,1
Våpenframst. Arms and tools 0,7

I alt Total 	  I 13,8

Primærfaktorer
Primary factors

9600 Kapitalslit Depreciation 	 2,7

9700 Lorin Wages etc. 	  15,3

9800 Eierinntekt Profits etc. 	  35,7

I alt Total 	  53,7

0101
2310
3191
3193
3197
3198
3510
3513

Av dette toll 0,4. Of which customs duties 0,4.



Produksjon Production Import Imports

Avanse etc.
Trade

margins etc.

Produ-
sent-
priser
Produ-

cers'
prices

Kjøper-
priser

Buyers'
prices

Avanse etc.
Trade

margins etc.

Cif.
+ toll
C. i. f.
+ im-
port

duties

Kjøper-
priser

Buyers'
prices

3192	 262
Forinstoffind.
Synth. fibres.

Sektor 3192 Framstilling av syntetiske fibre, harpikser
og formstoffer.

Produksjon 1954: 76 mill. kroner. (Strukturundersøkt.)

Omf ang. Sektoren er en del av nasjonalregnskapssektor 3198 Annen
kjemisk industri. I bedriftstellingen 1953 og i produksjonsstatistikken for indu-
strien er det gruppe 311-4 som nærmest svarer til sektoren.

Ant all be dr if ter m. v. I den tilsvarende gruppen i bedriftstel-
lingen var det i 1952 5 bedrifter med 716 sysselsatte og med en produksjon på
58 mill. kroner. På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i sektoren
beregnet til 500 årsverk i 1954, alt utført av lønnstakere.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 76 mill. kroner. Hoved-
produktene er cellull og kunstharpikser. Dessuten produseres pressmasse, cellu-
losesvamp, termometre, natriumsulfat og svovellut.

Imp or ten av sektorprodukter i 1954 var 37 mill. kroner eller 33 pct.
av totalforsyningen i sektoren. Den omfatter bl. a. all import av plastpresstoffer
og harpikser.

Produksjonens anvendelse. 84 pct. ble anvendt til eksport,
15 pct. til vareinnsats og resten til lager.

Produksjonsindeks (1950 ----- 100) var i 1954 153 og i 1957 175.
Kr yssløpsk o ef fisientene. Sektoren er delt i 4 prosesser under

beregningene av koeffisientene, nemlig i cellull, kunstharpiks, fenolpressmasse
og cellulosesvamp. Koeffisientene er beregnet på grunnlag av oppgaver til pro-
duksjonsstatistikken, for prosessen cellull for årene 1950-1952, for kunstharpikser
og fenolpressmasse for 1951 og 1952 og for cellulosesvamp for 1950. Normal-
koeffisientene for 1950 for førstnevnte og sistnevnte prosess er regnet om til
1954-priser. Koeffisientene i 1954-priser for de to andre prosessene er beregnet
på grunnlag av data for 1954. Av hensyn til de enkelte bedriftene kan ikke prosess-
strukturene offentliggjøres.

Det er også beregnet koeffisienter for sektoren under ett på grunnlag av
data for den tilsvarende gruppen i produksjonsstatistikken for 1949-1952.

Tabell 3192 A. Produksjon og import 1954. 
Formstoffind.

Production and imports. Synth. fibres.

	Mill.	 Mill.	 Pct. 	Mill.	 Mill.	 Mill.	 Pct. 	Mill.

	

kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.

Tilgang i alt Total supply 	  76	 1	 1	 77	 37	 5	 13	 42
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Eksport Exports 	  64	 64	 —	 —
Lager Addition to inventories . .  	 1	 —	 1 — 2	 —	 — — 2
Vareinnsats Use in production . 	 11	 1	 5	 12	 39	 5	 12	 44



27502601
I alt
Total

2320 27492310 2603

Import Imports
1100 Kullgruver Coal mining . . . .	 0,3
3192 Formstoffind. Synth. fibres. .	 0,2
3193 Kjem. grunnind. Bas. chemic. 3,4
3197 Annen kjemisk Other chemical. 1,1
3198 Mineraloljeind. Petrol. prod. 4,2
6400 Varehandel Trade 	  0,7

I alt Total 
	 9 , 9

Primærfaktorer
Primary factors

9600 Kapitalslit Depreciation 	 3,1
9700 Lønn Wages etc. 	  10,8
9800 Eierinntekt Profits etc. 	  18,2

I alt Total 	  32,1

0,8
0,6
0,2
1,3
0,1

25,8
1,2
0,1
2,5
1,3
0,3

18,7
0,8
0,5
0,5
3,8

263 3192
Formstoffind.
Synth. fibres.

Koef fisientenes stabilitet. De koeffisientene som ble beregnet
for sektoren under ett viste seg å være meget ustabile. Det skyldes bl. a. at
strukturen er forskjellig for de forskjellige produktene og at produktsammen-
setningen endret seg meget i de årene som analysen omfattet.

I prosessen cellull ser koeffisientene ut til å være meget stabile, mens de
har svinget noe fra år til år i de øvrige prosessene.

Tabell 3192 B.	 Vareinnsats 1954. 
Produkter fra Formstoffind.

Used in production. Products from Synth. fibres.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 11	 6	 0	 0	1	 0	 0
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 1,2	 0,1	 0,2	 0,4	 0,0	 0,0

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 0
	

0	 4	 0	 0	 0	 0
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,3

	
0,1	 4,2	 0,1	 0,4	 0,0	 0,0

Tabell 3192 C. Kryssløpskoeffisienter (Pct.
Formstoffind.

Input-output coefficients. Synth. fibres.

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
Sektor- sienter Sektor- sienter

nr. Stikkord Abbreviation Input- nr. Stikkord Abbreviation Input-
No. output

coeffi-
cients

No. output
coeffi-
cients

3192
	

3194
	

3196
	

3302
	

3307
	

3440
	

3514

Norsk produksjon
Norwegian prod.

0052 Usp, kontorrekv. Office appl.
0057 Usp. tjenester Unsp. services
2098 Annen næringsm. Other food.
2310 Tekstilind. Textiles 	
2601 Trevareind. Wood and cork 	
2722 Cellulosefabr. Chemical pulp 	
2739 Papirfabr. Paper 	
2750 Papirvarefabr. Paper products
3112 Kunstgjodself. Fertilizers. . . .
3123 Oljemøller Vegetable oil ..
3192 Formstoffind. Synth. fibres 	
3193 Kjem. grunnind. Bas. chemic 
3195 Såpefabrikker Soap, cosmetics
3512 Emball.ind. Household goods
5110 El.forsyning Electricity 	
6400 Varehandel Trade 	

I alt Total 	  58,5

Av dette toll 0,3. Of which customs duties 0,3.
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Sektor 3193 Annen kjemisk grunnindustri.

Produksjon 1954: 138 mill. kroner. (Strukturundersøkt.)

Omf ang. Sektoren er en del av nasjonalregnskapssektor 3198 Annen
kjemisk industri. I bedriftstellingen 1953 er det gruppene 311-5 og 311-9 som
nærmest svarer til denne sektoren og i produksjonsstatistikken for industrien
gruppe 311-9. Produksjonen av siliciumkarbid i 311-9 (i bedriftstelling og i
produksjonsstatistikk) er imidlertid tatt med i kryssløpssektor 3111 Karbid-
framstilling, og produksjonen av magnesiumoksyd og dødbrent magnesium i
denne gruppen er tatt med i kryssløpssektor 3440 Råmetallverk.

Antall be drif ter m. v. I de tilsvarende gruppene (311-5 og hele
311-9) i bedriftstellingen var det i 1952 41 bedrifter med 1 250 sysselsatte og
med en produksjon på 75 mill. kroner. På grunnlag av nasjonalregnskapet er
sysselsettingen i sektoren beregnet til 2 000 årsverk i 1954, alt utført av lønns-
takere.

Pr o duk sjonen i sektoren i 1954 var 138 mill. kroner. De viktigste
produktene er varer framstilt av natrium og/eller klor (natronlut, klor, poly-
vinylklorid, soda m. v.) med 29 pct. av produksjonen og tørre farger med 17
pct. For øvrig produseres acetataldehyd, butylacetat, eddiksyre, sulfittsprit, svovel-
syre, kasein o. fl.

Imp or t en av produkter fra Annen kjemisk grunnindustri i 1954 var
125 mill. kroner eller 48 pct. av totalforsyningen i sektoren. Produkter av natrium,
klor, alkoholer o. likn. utgjorde 70 pct. av importen, tone farger og pigmenter
27 pct. og andre kjemiske grunnprodukter 3 pct.

Pr o duk sj onens anv endelse. 62 pct. ble anvendt til vareinnsats,
37 pct. til eksport og 1 pct. til konsum.

Produksjonsindeks (1950 ----- 100) var i 1954 250 og i 1957 285.
Pr osesser. Sektoren er delt i 11 prosesser som her er trukket sammen

til 5:

1. Natrium-klorprodukter, aldehyder m. v., produksjon 1954 67 mill. kroner
2. Kasein m v 	 »	 »	 8 »	 »
3. Tørre farger  	 »	 » 24 »	 »
4. Acetylengass og surstoff m. v.  	 »	 »	 6 »	 »
5. Svovelsyre o. a. kjem. grunnprodukter	 »	 » 33 »	 »

Produksjonen i den enkelte prosess er satt lik den samlede produksjon av
prosessens varer i nasjonalregnskapssektor 3198 Annen kjemisk grunnindustri.

1. Natrium-klorprodukter, aldehyder m. v.

Pr o duk sj onen i 1954 var 67 mill. kroner. De viktigste produktene
er natronlut, flytende klor, sulfittsprit, polyvinylklorid, butanol og butylacetat.

Antall bedrifter m. v. Ifølge bedriftstellingen var det i gruppe
311-9 35 bedrifter med 1 141 sysselsatte og med en produksjon på 64 mill. kroner.
Denne gruppen omfatter produsentene i prosessene 1, 2, 4 og 5 og de som er
overført til andre sektorer (se avsnittet Omfang).

I 1952 var det ca. 6 av gruppens bedrifter som produserte prosessvarer med
ca. 660 sysselsatte og med en produksjon på ca. 35 mill. kroner.

Impor t en av tilsvarende produkter i 1954 var 87 mill. kroner eller 57
pct. av totalforsyningen i prosessen.
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Produksjonens anvendelse. 58 pct. ble anvendt til eksport,
40 pct. til vareinnsats og resten til lager.

Pro duksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 280 og i 1957 410.
Kryssløpskoeffisientene. Produksjonen i denne prosessen er

egentlig delt på 3 prosesser, nemlig i natrium- og klorprodukter, aldehyder og
sulfittsprit, men av hensyn til de enkelte bedriftene er disse prosessene her trukket
sammen til én. Koeffisientene er beregnet på grunnlag av oppgaver til produk-
sjonsstatistikken for de bedriftene som hører med til prosessene. For den først-
nevnte prosessen er koeffisientene beregnet for årene 1950-1953, for den andre
for 1951-1954 (en enkelt bedrift som var med i produksjonsstatistikken første
gang i 1951) og for den tredje for 1952 og 1953. Normalkoeffisientene for 1950
er regnet om til 1954-priser.

Koeffisientenes stabilitet. I prosessene natrium- og klor-
produkter og sulfittsprit har koeffisientene vært relativt stabile for de årene
som er med i beregningene. En må imidlertid regne med at koeffisientene i den
førstnevnte prosessen vil endres med endringer i produktsammensetningen.

Produksjonen av aldehyder er som nevnt ny i perioden, og det er sannsyn-
ligvis grunnen til at det er store forskjeller mellom koeffisientene for 1951 og
1952 sammenliknet med koeffisientene for 1953 og 1954 (prøvedrift o. 1.). For
de to siste årene var koeffisientene stort sett de samme.

Strukturen i de tre prosessene er meget forskjellig, og når de behandles som
en prosess, vil koeffisientenes stabilitet være avhengig av produktsammenset-
ningen.

2. Kasein m. v.

Produksjonen i 1954 var 8 mill. kroner. Hovedproduktene er teknisk
kasein og smelteost.

Antall bedrif ter m. v. Produsentene av kasein er med i gruppe
311-9 i bedriftstellingen (se prosess 1).

Importen av kasein i 1954 var 2 mill. kroner.
Produksjonens anvendelse. 58 pct. ble anvendt til eksport,

30 pct. til vareinnsats og resten til lager.
Produksjonsindeks (1951 = 100) var i 1954 114 og i 1957 127.

I 1950 var ikke prosessens produkter med i produksjonsstatistikken.
Kryssløpskoeffisient en e er beregnet på grunnlag av oppgaver

til produksjonsstatistikken for 1951 og regnet om til 1954-priser.
Koeffisientenes stabilitet. En må vente at de er stabile.

3. Torre farger.

Produksjonen i 1954 var 24 mill. kroner. Her er tatt med hele produk-
sjonen av tone farger og pigmenter, også det som framstilles av malingfabrikkene.
Hovedproduktene er sinkhvitt og titanhvitt.

Antall be drifter m. v. I gruppe 311-5 Fargepigmenter i bedrifts-
tellingen 1953 var det 6 bedrifter med 109 sysselsatte og med en produksjon på
12 mill. kroner i 1952.
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Import en av tørre farger og pigmenter i 1954 var 34 mill. kroner eller
59 pct. av totalforsyningen i prosessen.

Produksjonens anv en delse. 57 pct. ble anvendt til vareinnsats
og 43 pct. til eksport.

Produksjonsindeks (1950 = 100) beregnet på grunnlag av et utvalg
av varer var i 1954 110 og i 1957 85.

Kr yssløpskoeffisi entene er beregnet på grunnlag av oppgaver
til produksjonsstatistikken for et utvalg av bedrifter for 1949 og 1951. Normal-
koeffisientene for 1950 er regnet om til 1954-priser.

Koeffisientenes stabilitet. Koeffisientene for 1949 og 1951
viser bare små forskjeller, men en kan vente mindre endringer p. g. a. endringer
i produktsammensetningen.

4. Acetylengass, surstoff m. v.

Produksjonen i 1954 var 6 mill. kroner (bare det som er produsert
i nasjonalregnskapssektor 3198). Hovedproduktene er acetylengass med 63 pct.
av produksjonen og surstoff med 28 pct. For øvrig ble det produsert komprimert
luft, kvelstoff og vannstoff. Enkelte av prosessproduktene framstilles også i
andre kryssløpssektorer som biprodukter bl. a. i sektor 3112 Kunstgjødsel-
fabrikker.

Ant all be drif t er m. v. Produsentene av prosessens produkter er
med i gruppe 311-9 i bedriftstellingen (se prosess 1).

Import en. I 1954 ble det ikke importert noe av prosessens produkter.
Produksjonens anvendelse. Hele produksjonen anvendes til

vareinnsats.
Produksjonsindeks (1950 --- 100) beregnet på grunnlag av et utvalg

av produkter var i 1954 100 og i 1957 103.
Kr yssløpsk oeff is i en t en e . Under beregningene er denne pro-

sessen delt i 4 delprosesser som senere er trukket sammen til to og her videre
til én prosess. Sammentrekningen er foretatt fordi produksjonen i de enkelte
prosessene er relativt liten. Koeffisientene er beregnet på grunnlag av oppgaver
til produksjonsstatistikken for utvalg av bedrifter vesentlig for årene 1949-1951 og
regnet om til 1954—priser.

Koeffisientenes stabilitet. Beregningeneviser at dethar vært
en del endringer i koeffisientene fra år til år, men det ser ut til at det vesentlig
skyldes unøyaktige oppgaver. Strukturen i de enkelte prosessene er noe for-
skjellig, slik at endringer i produktsammensetningen vil fore til endringer i
koeffisientene.

5. Svovelsyre og andre kjemiske grunnprodukter.

Pr oduksj on en i 1954 var vel 33 mill. kroner. Hovedproduktene er
svovelsyre og svovelkullstoff. For øvrig produseres kullsyre, kullsyreis, vann-
glass, kollodium og flere andre produkter.

Ant all be drif t er m. v. En del av produsentene av prosessens
produkter er med i gruppe 311-9 i bedriftstellingen (se prosess 1), men det ble
også produsert en del av bedrifter som er med i andre grupper.

Import en av tilsvarende produkter i 1954 var vel 2 mill. kroner, hvorav
svovelkullstoff utgjorde 64 pct.
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Produksjonens anvendelse: 95 pct.bleanvendttil vareinnsats
og resten til eksport.

Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 210 og i 1957 246.
Kr. yssløp sko ef f isienter . Under beregningene er prosessen delt

i 8 delprosesser: Svovelsyre, svovelkullstoff, kullsyre, vannglass, lystgass, kollo-
dium, etylleter og destillert vann. Koeffisientene i de enkelte prosessene er be-
regnet på grunnlag av oppgaver til produksjonsstatistikken for årene 1949-1951.
De 5 sistnevnte prosessene er trukket sammen til én fordi produksjonen i hver
av dem er relativt liten. Normalkoeffisientene i 1949-priser er regnet om til
1954-priser. Av hensyn til de enkelte bedriftene er prosessene her veid sammen
til én.

Koeffisientenes stabilitet. I prosessen svovelsyre er svovel
og svovelkis substituerbare, og det har vært en del substitusjoner mellom disse.
For øvrig har koeffisientene i denne og i prosessen svovelkullstoff vært relativt
stabile, mens koeffisientene i de øvrige prosessene ser ut til å være mer ustabile.
Det kan skyldes at oppgavene for de utvalgte bedriftene har vært unøyaktige.

Tabell 3193 A. Produksjon og import 1954. 
Kjem. grunnind.

Production and imports. Bas. chemicals.

Produksjon Production Import Imports

	Mill.	 Mill.	 Pct. 	Mill.	 Mill.	 Mill.	 Pct. 	M1.
	kr. 	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 •kr.

Tilgang i alt Total supply 	  138	 16	 12	 154	 125	 13	 10	 138
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Eksport Exports 	  52 —	 —	 52	 —	 —
Privat konsum Private consumption	 1	 —	 1	 7	 1	 16	 8

	

Lager Addition to inventories . . . — 2	 —	 —	 — 2	 8	 —	 —	 8
Vareinnsats Use in production . .	 87	 16	 18	 103	 110	 12	 11	 122

Tabell 3193 B.	 Vareinnsats 1954. 
Produkter fra Kjem. grunnind.

Used in production. Products from Bas. chemicals.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 87	 6	 1	 0	 0	 0	 1
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 2,0	 0,2	 0,2	 0,2	 0,1	 0,5

I alt
Total
	 0052
	

0101
	

2020
	

2050
	

2080
	

2091
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3519Levert til sektor
Delivered to sector 3701	 3702	 3703	 3704	 3705	 3706

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries 	 Mill. kr.	 3	 0	 0	 0	 0	 0	 0
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 5,1	 0,2	 0,6	 0,1	 0,0	 0,0	 0,0

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries 	 Mill. kr.	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,2	 0,2	 0,1	 0,1	 0,1	 0,1	 0,1

Levering 1954 Deliveries . . Mill. kr.	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,1	 0,6	 0,6	 0,0	 0,2	 0,5	 1,2

3440 351534203419 351835173502

3306330433033198 3302 33073197

Tabell 3193 B (forts.).	Vareinnsats 1954.
Produkter fra Kjem. grunnind.

Used in production. Products from Bas. chemicals.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries 	 Mill. kr.	 0	 3	 1	 0	 1	 0	 0
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,6	 4,9	 0,2	 0,2	 0,5	 0,2	 0,0

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries 	 Mill. kr.	 9	 3	 0	 1	 0	 3	 0
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 1,7	 0,5	 0,6	 0,3	 0,3	 1,1	 0,1

28202722 311227492739 31223111

24102320 27212601231021102098

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries 	 Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

3123	 3191

0	 4
0,1	 8,8

12	 10	 0	 6	 9
18,7	 10,5	 1,2	 5,5	 9,1

3194 3195 3 1 9631933192
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Tabell 3193 B (forts.).	 Vareinnsats 1954.    
Produkter fra Kjem. grunnind.

Used in production. Products from Bas. chemicals.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries 	 Mill. kr. 2 0 0 8 0 0 1
Koeffisient Coefficient  	 Pet. 0,4 0,3 0,6 4,5 0,1 0,1 0,1

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries 	 Mill. kr. 0 3 0
Koeffisient Coefficient  	 Pet. 0,1 0,7 0,1

3811
	

3812
	

3813
	

3900
	

4101
	

4102
	

4103

4104
	

4105
	

4106

Tabell 3193 C. Krysslopskoeffisienter (Pct.)
Kjem. grunnind.

Input-output coefficients. Bas. chemicals.

Leverende sektor Delivering sector
	

Krysslopskoeffisienter Input-output coefficients

1
Sektor- Sektor Na-

nr.
No.

Stikkord Abbreviation Sector trium-
prod.
m. v.

Sodium
products

etc.

Prosesser Processes    
2

Kasein
m . v.
Casein

etc.

3
Torre
farger
Dry
pig-

ments

4
Ace-

tylen-
gass
Dis-

solved
acetylene

5
Svovel-

syre
m . v.
Sul-

phuric
acid etc.        

Norsk produksjon Norwegian prod.
0052 Usp. kontorrekv. Office appl. 	
0057 Usp. tjenester Unsp. services 	
1200 Malmgruver Metal mining 	
2020 Meierier Dairies 	
2722 Cellulosefabr. Chemical pulp 	
3111 Karbidframst. Calcium carb 	
3193 Kjem. grunnind. Bas. chemicals 	
3195 Såpefabrikker Soap, cosmetics 	
3197 Annen kjemisk Other chemical 	
3306 Kalkverk Lime works etc 	
3440 Råmetallverk Other metals 	
3502 Metallvalseverk Metal rolling 	
3512 Emballasjeind. Household goods 	
5110 El.forsyning Electricity 	
6400 Varehandel Trade 	

I alt Total 	

1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
1,2 1,5 0,7 0,7 0,7 0,7
1,3 - - - - 12,6
5,0 - 69,1 - - -
0,1 0,2 - - - -
2,0 1,0 - - 27,3 -

10,5 18,3 - 0,7 - 1,7
0,0 - - - 0,1 -
0,5 - - - 1,5 4,1
0,7 0,3 - 2,2 - -
1,7 - - - - 16,3

10,1 - - 47,0 - -
2,7 3,5 2.0 2,2 - 1,0
1,8 2,6 0,2 0,4 2,3 1,0
3,9 2,8 8,1 5,1 2,5 4,8

43,3 32,0 81,9 60,1 36,2 44,0



Leverende sektor Delivering sector Krysslopskoeffisienter Input-output coefficients

Prosesser Processes

Sektor-
nr.	 Stikkord Abbreviation
No.

Sektor
Sector

3	 4	 5
Terre	 Ace- Svovel-
farger tylen-	 syre
Dry	 gass	 m. v.
pig-	 Dis-	 Sul-

ments solved phuric
acetylene acid etc.

1
Na-

trium-
prod.
m. v.

Sodium
products

etc.

2
Kasein
m. v.

Casein
etc.
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Tabell 3193 C (forts.). Kryssløpskoeffisienter.
(Pct.) Kjem. grunnind.

Input- output coefficients. Bas. chemicals.

Import Imports
1100 Kullgruver Coal mining  	 0,6	 0,3	 1,3	 1,4	 0,1	 0,3
1500 Mineralbrott Quarrying  	 0,5	 0,8	 -	 -	 -	 -
2310 Tekstilind. Textiles 	  0,0	 -	 - 0,1
3193 Kjem. grunnind. Bas. chemicals  	 2,3	 2,8	 -	 1,7	 0,7	 3,0
3198 Mineraloljeind. Petroleum prod.  	 2,2	 3,5	 0,3	 0,2	 1,2	 1,3
5120 Gassforsyning Gas supply  	 0,6	 -	 -	 1,7	 0,1	 2,0
6400 Varehandel Trade 	  0,4 0,6 - -

I alt Total 	  i 6,6	 8,0	 1,6	 5,0	 2,2	 6,6

Primærfaktorer Primary factors
9600 Kapitalslit Depreciation 	 6,4	 6,4	 6,4	 6,4	 6,4	 6,4
9700 Lønn Wages etc 	  15,3 18,5	 5,0	 9,9 16,0 16,4
9800 Eierinntekt Profits etc 	  28,6 35,2	 5,2	 18,7	 34,6 26,3
9900 Indir. skatt Indirect taxes  	 0,3	 4,7	 0,4

I alt Total 	  50,6	 60,1	 16,6	 35,0	 61,7	 49,5

Av dette toll 0,1. Of which customs duties 0,1.

Sektor 3194 Farmasøytisk industri.

Produksjon 1954: 30 mill. kroner. (Strukturundersøkt.)

Comf ang. Sektoren er en del av nasjonalregnskapssektor 3198 Annen
kjemisk industri. I bedriftstellingen 1953 og i produksjonsstatistikken for indu-
strien er det gruppe 319-1 som nærmest svarer til sektoren.

An t all b e dr if ter m.v. I den tilsvarende gruppen i bedriftstellingen
var det 18 bedrifter i 1952 med 594 sysselsatte og med en produksjon på 29
mill. kroner. På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i sektoren
beregnet til 500 årsverk i 1954, alt utført av lønnstakere.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 30 mill. kroner, hvorav
hovedproduktet, farmasøytiske preparater, utgjorde 66 pct. For øvrig ble det
produsert vitaminoljer og -konsentrater (av hvallever og fiskelever), medisinsk
plaster, mineralnæring, sulfonerte oljer og tekniske oljer.

Imp or ten av farmasoytiske produkter i 1954 var 26 mill. kroner eller
46 pct. av totalforsyningen i sektoren.

Produksjonens anvendelse. 69 pct. ble anvendt til konsum,
20 pct. til vareinnsats og 11 pct. til eksport.

Produksjonsindeks (1950 =100) var i 1954 124 og i 1957 213.
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Kr y ssløpsk oef f isientene. Under beregningene er sektoren delt
i 8 prosesser, nemlig en for farmasøytiske preparater, 5 for vitaminoljer og
-konsentrater, en for medisinsk plaster og en for andre produkter. Koeffisientene
for hovedråstoffene i de enkelte prosessene er beregnet på grunnlag av opp-
gayer til produksjonsstatistikken for utvalg av bedrifter dels for årene 1938,
1939 og 1949-1951 og dels for 1949-1951. Koeffisientene for de øvrige innsats-
faktorene er dels beregnet under ett for flere prosesser for 1949-1951 og dels for
den enkelte prosess. Koeffisientene i 1954-priser er beregnet for sektoren under
ett på grunnlag av data for den tilsvarende industrigruppen for 1954. Alle
produkter og innsatsfaktorer i gruppen er tatt med under beregningene.

Koef fisientenes stabilitet. Innen de enkelte prosessene varierte
koeffisientene til dels ganske meget fra år til år, bl. a. p. g. a. substitusjoner
mellom råstoffene. Strukturen er forskjellig i de forskjellige prosessene, og sektor-
koeffisientene vil derfor også were avhengig av produktsammensetningen.

Det knytter seg også atskillig usikkerhet til koeffisientene fordi råstoffopp-
gavene i produksjonsstatistikken er lite spesifisert for denne gruppen.

Tabell 3194 A. Produksjon og import 1954. 
Farmasøytisk ind.

Production and imports. Medicines.

	Mill.	 Mill.	 Pct. 	Mill.	 Mill.	 Mill.	 Pct. 	Mill.

	

kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.

Tilgang i alt Total supply 	  30	 21	 71	 51	 26	 23	 89	 49
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Eksport Exports  	 3	 —	 3	 —	 —	 —	 —

	

Privat konsum Private consumption 21	 20	 97	 41	 15	 22 145	 37
Vareinnsats Use in production . .	 6	 1	 17	 7	 11	 1	 10	 12

Tabell 3194 B.	 Vareinnsats 1954. 
Produkter fra Farmasøytisk ind.

Used in production. Products from Medicines.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 6	 0	 0	 6
Koeffisient Coefficient 	  Pet.	 0,1	 0,1	 1,4



Import Imports
0101 Planteprod. Vegetable prod.  	0,3
0200 Skogbruk Forestry 	  0,1
1100 Kullgruver Coal mining 	  0,1
2098 Annen næringsm. Other food 	 0,4
3194 Farmasoytisk i. Medicines 	  19,4
3198 Mineraloljeind. Petrol. prod 	 1,1
3302 Glassindustri Glass ..  	 1,7

	I alt Total 	  1 23,1

Primærfaktorer
Primary factors

9600 Kapitalslit Depreciation 	 3,3
24,5 9700 Lønn Wages etc. 	  20,6

9800 Eierinntekt Profits etc. 	  28,4

	alt Total 	  52,3

Norsk produksjon
Norwegian prod.

0052 Usp. kontorrekv. Office appl.
0057 Usp. tjenester Unsp. services
0600 Hvalfangst Whaling 	
2130 Bryggerier Breweries 	
3123 Oljemøller Vegetable oil ..
3129 Oljeraffineri Oil refineries 	
3192 Formstoffind. Synth. fibres

	3193 Kjem. grunnind. Bas. chemic 	
3302 Glassindustri Glass 	
5110 El.forsyning Electricity 	
6400 Varehandel Trade 	

I alt Total 	

4,0
2,3
7,7
0,4
0,3
0,2
0,1
1,2
1,9
0,5
5,9

3195
Såpefabrikker.

Soap, cosmetics.

Tabell 3194 C.
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Kryssløpskoeffisienter (Pct.)
Farmasøytisk ind.

Input-output coefficients. Medicines.

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
sienter

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
sienterSektor- Sektor-

nr. Stikkord Abbreviation Input- nr. Stikkord Abbreviation Input-
No. output

coeffi-
cients

No. output
coeffi-
cients

Av dette toll 0,7. Of which customs duties 0,7.

Sektor 3195 Såpe- og kosmetikkfabrikker.

Produksjon 1954: 115 mill. kroner. (Strukturundersøkt.)

0 mf ang. Sektoren er en del av nasjonalregnskapssektor 3198 Annen
kjemisk industri. I bedriftstellingen 1953 og i produksjonsstatistikken for indu-
strien er det gruppene 319-2, 3 og 4 som nærmest svarer til sektoren. Men be-
driftene i disse industrigruppene har også en del produksjon som faller utenfor
denne kryssløpssektoren (se sektor 3197).

Ant all be drif t er m. v. Ifølge bedriftstellingen var det i 1952
111 bedrifter i gruppene med 1 554 sysselsatte og med en produksjon på 95
mill. kroner. På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i sektoren
beregnet til 1 500 årsverk i 1954, alt utført av lønnstakere.

Pro duksjonen i sektoren var i 1954 115 mill. kroner. Av dette
var 74 pct. vaskemidler, 23 pct. kosmetikk og 3 pct. lys.

Import en av såpe og kosmetikk i 1954 var vel 5 mill. kroner eller 4 pct.
av totalforsyningen i sektoren. Størstedelen av importen var kosmetikk.

Produksjonens anvendelse. 70 pct. av produksjonen ble an-
vendt til konsum, 29 pct. til vareinnsats og 1 pct. til eksport.

Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 132 og i 1957 151.



273 3195
Såpefabrikker.

Soap, cosmetics.

P r o s e s s e r . Sektoren er delt i 14 prosesser som her 'er trukket sammen
til 9:

1. Grønnsåpe 	  produksjon 1954 12 mill. kroner
2. Toalett- og barbersåpe  	 ---»—	 17 »	 »
3. Husholdningssåpe 	 ---»—	 11 »	 »
4. Såpe- og skurepulver 	 --»—	 23 »	 »
5. Syntetiske vaskemidler  	 --»—	 21 »	 »
6. Tannkrem  	 ---»—	 6 »	 »
7. Hudkrem, pudder m v 	 --*--	 10 »	 »
8. Hårvann, parfyme m. v  	 —»—	 11 »	 »
9. Lys  	 --»---	 4 »	 »

Produksjonen i den enkelte prosessen svarer til produksjonen av dens pro-
dukter i nasjonalregnskapssektor 3198 Annen kjemisk industri.

1. Grønnsåpe.

Produksjonen var i 1954 12 mill. kroner, og grønnsåpe er det eneste
produktet i prosessen.

Antall bedrifter m. v. Det meste av produksjonen foregår i be-
drifter som er med i gruppe 319-2 Såpefabrikker i bedriftstellingen 1953. I 1952
var det i denne gruppen 54 bedrifter med 1 009 sysselsatte og med en produk-
sjon på 71 mill. kroner.

Importen. Det er ingen import av grønnsåpe.
Produksjonens anvendelse. Hele produksjonen anvendes som

vaskemiddel i husholdninger og i bedrifter.
Produksjonsindeks (1950 = 100) beregnet på grunnlag av mengde-

oppgaver var i 1954 83 og i 1957 63.
Kr yssløpsk o ef f isient ene. Råstoffkoeffisientene i denne såvel

som i de øvrige prosessene i såpeindustrien er beregnet ved hjelp av tekniske
data som er kontrollert og korrigert mot oppgaver til produksjonsstatistikken
for utvalg av bedrifter og for hele industrigruppen for 1950 og 1951. Det er
også beregnet koeffisienter for såpeindustrien under ett på grunnlag av data,
for hele industrigruppen for 1939, 1944, 1949-1951. Koeffisientene for arbeids-
kraft, brensel og andre hjelpestoffer er beregnet under . ett for alle prosessene i
såpeindustrien.

Normalkoeffisientene for 1950 er regnet om til 1954-priser.
K oef f isientenes stabilitet. P. g. a. substitusjoner, vesentlig

mellom forskjellige slags oljer og fett, har koeffisientene vært noe ustabile for
de årene som er med i undersøkelsen. Det ser også ut til at strukturen er noe
forskjellig i de forskjellige bedriftene.

2. Toalett- og barbersåpe.

Produksjonen var i 1954 17 mill. kroner. Toalettsåpe utgjorde 80
pct. av produksjonen, barbersåpe og barberkrem 13 pct. og glycerin 7 pct.

Antall bedrifter m. v. Seprosess 1.
Importen. Det ble importert glycerin for 4 mill. kroner i 1954.

18 - Krysslopsanalyse.
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Pr o duk sj on ens an v en delse. Størstedelen av produksjonen an-
vendes til konsum og noe til vareinnsats, bl. a. hos barberere o. 1. og som vaske-
midler i bedrifter m. v.

Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 107 og i 1957 103.
Kryssløpskoeffisientene er beregnet på samme måte som for

prosess 1.
Koeffisientenes stabilitet. Det ser ut til at også i denne

prosessen er forbruket av de forskjellige slags oljer og fett substituerbare innen
visse grenser, og koeffisientene for disse råvarene har derfor variert noe i de
årene som er med i undersøkelsen. En må også regne med at koeffisientene kan
endres noe fra år til år p. g. a. endringer i produktsammensetningen.

3. Husholdningssåpe.

Pro duk sj on en var i 1954 11 mill. kroner, hvorav husholdningssåpe
utgjorde ca. 83 pct., industrisåpe og såpespon 13 pct. og flytende såpe 4 pct.

Antall bedrifter m. v. Se prosess 1.
Imp o r ten. Det var ingen import av tilsvarende varer i 1954.
Produksjonens anvendelse. Ca. 4 pct. ble anvendt til eksport

og resten til konsum og vareinnsats.
Produksjonsindeks (1950 --- 100)var i  1954 85 og i 195777.
Kryssløpskoeffisientene er beregnet på samme måte som for

prosess 1.
Koef fisientenes st a b i 1 i t e t. Koeffisientene for de forskjellige

slags oljer og fett har variert noe fra år til år p. g. a. substitusjoner mellom dem.
De øvrige koeffisientene må en regne med er relativt stabile.

4. Såpe- og skurepulver.

Pro duk sj on en i 1954 var 23 mill. kroner, hvorav såpepulver med over
30 pct. fettsyre utgjorde 74 pct., såpepulver med 30 pct. fettsyre eller mindre
16 pct. og skurepulver og skuresåpe 10 pct.

Antall bedrifter m. v. Se prosess 1.
Impor ten. Det var ingen import av tilsvarende varer i 1954.
Produksjonens anvendelse. Hele produksjonen ble anvendt

som vaskemidler i husholdninger og bedrifter.
Produksjonsindeks (1950 100) var i 1954 118 og i 1957 105.
Kryssløpskoef fisientene. Under beregningene er prosessen delt

i tre delprosesser, nemlig en for såpepulver med 30 pct. fettsyre eller mindre,
en for såpepulver med over 30 pct. fettsyre og en for skurepulver og skuresåpe.
Koeffisientene er beregnet på samme måte som for prosess 1. Normalkoeffi-
sientene for 1950 er regnet om til 1954-priser og er her trukket sammen til en
prosess.

Koeffisientenes stabilitet. Ogsåi denne prosessen kan koeffi-
sientene for oljer og fett endres p. g. a. substitusjoner. For øvrig er koeffisientene
avhengig av produktsammensetningen, da de tre delprosessene har noe for-
skjellig struktur.
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5. Syntetiske vaskemidler.

Pr o duk sjonen i 1954 var 21 mill. kroner, hvorav 87 pct. var syntetiske
vaskemidler (pulver og flytende) og 13 pct. fettløse vaskemidler.

Antall bedrifter m. v. Se prosess 1.
Imp o rt en. Det var ingen import av tilsvarende varer i 1954.
Pro duksjonens anv en delse. Den anvendes som vaskemidler i

husholdninger og i bedrifter m. v.
Pro duksjonsindeks (1950 --- 100) beregnet på grunnlag av mengde-

oppgaver var i 1954 475 og i 1957 557. Produksjonen av syntetiske vaskemidler
var med i produksjonsstatistikken første gang i 1950 og var da ca. 100 tonn.

Kr yssløpskoef f isient e n. e . Forbruket av kjemikalier er stort
sett beregnet på grunnlag av oppgaver for utvalg av bedrifter for 1950 og 1951.
De øvrige koeffisientene er beregnet på samme måte som for prosess 1.

Koeffisientenes stabilitet. I de årene som er med i under-
søkelsen er produksjonen av syntetiske vaskemidler ny og i meget sterk vekst.
En kan derfor ikke vente at koeffisientene for 1950 skal stemme godt overens
med koeffisientene for 1951. Som normalkoeffisienter har en derfor valgt de en
fant for 1951. Da hovedråstoffene, kjemikalier, blir levert vesentlig fra én sektor
er det lite sannsynlig at koeffisienten for disse sett under ett vil endre seg vesentlig
fra år til år.

6. Tannkrem.

Pro duksjonen i 1954 var 6 mill. kroner.
Ant all be dr if ter m.v. Det meste av kosmetikken, bl. a. tannkrem,

produseres av bedrifter som hører til gruppe 319-3 Kosmetikkfabrikker i be-
driftstellingen 1953. Hver bedrift er produsent i flere prosesser. Ifølge bedrifts-
tellingen var det 44 bedrifter i gruppen i 1952 med 396 sysselsatte og med en
produksjon på 20 mill. kroner.

Importen av tannkrem i 1954 var helt ubetydelig.
Pro duksjonens anv en delse. Hele produksjonen anvendes til

konsum.
Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 141 og i 1957 140.
Kryssløpsk oef fisientene. Koeffisientene for råstoffene i denne

og de øvrige prosessene i kosmetikkindustrien er stort sett beregnet på samme
måte. Ved hjelp av opplysninger i kjemisk litteratur om produksjonsprosessene
har en funnet mengdekoeffisienter for de enkelte råstoffene i hver prosess, og
disse er så prøvd og korrigert mot oppgaver til produksjonsstatistikken for
utvalg av bedrifter og for hele industrigruppen for 1950 og 1951. Det er også
beregnet koeffisienter for industrigruppen under ett for 1939, 1944, 1949-1951, og
koeffisientene for arbeidskraft, brensel og andre hjelpestoffer er beregnet på
denne måten (proporsjonal fordeling på prosessene). Normalkoeffisientene for
1950 er regnet om til 1954-priser.

Koeffisientenes stabilitet. Pågrunnlag av de undersøkelsene
som er gjort, ser det ut til at koeffisientene er stabile innen den enkelte bedrift,
men noe forskjellig i de forskjellige bedriftene. Endringer i produksjonens for-
deling på bedriftene vil derfor føre til endringer i prosessens koeffisienter.
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7. Hudkrem, pudder m. v.

Produksjonen i 1954 var 10 mill. kroner. Omkring 45 pct. var hud-
krem, 26 pct. lebestift og 8 pct. shampo. For øvrig ble det produsert solbad-
olje og rouge.

Antall bedrifter m. v. Se prosess 6.
Impor ten av tilsvarende produkter var 0,4 mill. kroner eller 4 pct.

av totalforsyningen i prosessen.
Produksjonens anvendelse. Det meste anvendes til konsum.
Pro duksjonsindeks (1950 100) beregnet på grunnlag av et ut-

valg av produkter var i 1954 132 og i 1957 106.
Kryssl øpskoe f fisientene. Under beregningene er prosessen delt

i to delprosesser, nemlig en for hudkrem m. v. og en for pudder og talkum.
Koeffisientene er beregnet på samme måte som i prosess 6.

Koef fisientenes stabilitet. De enkelte varene har forskjellig
produksjonsstruktur, og koeffisientenes stabilitet er derfor avhengig av produkt-
sammensetningen i prosessen.

8. Hårvann, parfymer m. v.
Produksjonen i 1954 var 11 mill. kroner. De viktigste produktene

var hårvann med 25 pct., etterbarberingsvann 20 pct., parfymer og luktende
vann 20 pct. og permanentoljer og -pakninger 22 pct. For øvrig ble det produsert
munnvann, ansiktsvann og hårolje.

Antall bedrifter m. v. Se prosess 6.
Imp orten av tilsvarende produkter i 1954 var 0,4 mill. kroner eller

ca. 4 pct. av totalforsyningen i prosessen.
Produksjonens anvendelse. Omkring 30 pct. ble anvendt til

vareinnsats (i barbersalonger o. 1.) og resten til konsum og til lagerøking.
Produksjonsindeks (1950 100) var i 1954 112 og i 1957 124.
Kryssløpskoeffisientene. Denne prosessen er delt i 3 del-

prosesser under beregningene, nemlig en for hårvann m. v., en for luktende
vann og parfyme og en for permanentolje m. v. Koeffisientene er beregnet på
samme måte som for prosess 6. Normalkoeffisientene for 1950 er regnet om til
1954-priser og delprosessene er her trukket sammen til en prosess.

Koeffisientenes stabilitet. Produktene i prosessen består av
en rekke forskjellige kvaliteter og med noe forskjellig struktur. Koeffisientenes
stabilitet er derfor til en viss grad avhengig av produktsammensetningen.

9. Lys.
Produk sjonen i 1954 var knapt 4 mill. kroner.
Antall be drifter m. v. Ifølge bedriftstellingen 1953 var det 13

bedrifter med i gruppe 319-4 Lysfabrikker med 149 sysselsatte og med en produk-
sjon på 4 mill. kroner.

Impor ten av lys i 1954 var helt ubetydelig.
Produksjonens anvendelse. 95 pct. ble anvendt til konsum

og resten til eksport.
Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 107 og i 1957 133.
Kryssløpskoeffisientene er beregnet på grunnlag av oppgaver
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til produksjonsstatistikken for et utvalg av bedrifter for 1939, 1949-1951. Normal-
koeffisientene for 1950 er regnet om til 1954-priser.

Koeffisientenes stabilitet. Koeffisientene for stearin og de
forskjellige slags voks har svinget en del i perioden. Det skyldes sannsynligvis
substitusjoner. De øvrige koeffisientene ser derimot ut til å være relativt stabile.

Tabell 3195 A. Produksjon og import 1954. 
Såpefabrikker.

Production and imports. Soap, cosmetics.

Produksjon Production Import Imports

Mill.
kr.

Tilgang i alt Total supply 	  115
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Eksport Exports  	 1
Privat konsum Private consumption	 81
Vareinnsats Use in production . .	 33

Mill.
kr.

Pct. Mill.
kr.

Mill.
kr.

Mill.
kr.

Pct. Mill.
kr.

57 49 172 5 2 31 7

— — 1 — — — —
51 63 132 1 1 120 2

6 17 39 4 1 11 5

Tabell 3195 B.	 Vareinnsats 1954. 
Produkter fra Såpefabrikker.

Used in production. Products from Soap, cosmetics.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 33	 15	 1	 0	 0	 0	 5
Koeffisient Coefficient 	  Pet.	 4,2	 0,4	 0,9	 0,2	 0	 1,6

Levert til sektor
Delivered to sector 3191

	
3192
	

3195
	

3197
	

3501
	

3703
	

3813

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pet. •

3 0 0 0 0 0 0
7,6 0,8 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0

Levert til sektor
Delivered to sector 6400

	
7410
	

8300
	

9300

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pet.

2 1 4 2
0,0 0,3 0,9 1,4
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Sektor 3196 Maling- og lakkfabrikker.

Produksjon 1954: 110 mill. kroner. (Strukturundersokt.)

Omf ang. Sektoren er en del av nasjonalregnskapssektor 3198 Annen
kjemisk industri og omfatter all produksjon av malinger og lakker i denne nasjonal-
regnskapssektoren. I bedriftstellingen 1953 og i produksjonsstatistikken for indu-
strien er det gruppe 319-5 som nærmest svarer til sektoren. Men bedriftene i
denne industrigruppen har også en del produksjon som faller utenfor kryssløps-
sektoren (se sektor 3197).

An t all be drif ter m. v. Ifølge bedriftstellingen var det 57 bedrifter
i gruppen i 1952 med 1 281 sysselsatte og med en produksjon på 100 mill. kroner.
(I krysslopsanalysen er produksjonen av tørre farger og pigmenter (10 mill.
kroner i 1954) overført til krysslopssektor 3193 Annen kjemisk grunnindustri.)
På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i sektoren beregnet til
1 000 årsverk i 1954, alt utført av lønnstakere.

Pro duksjonen i sektor en i 1954 var 110 mill. kroner. De viktigste
produktene var oljemalinger med 46 pct. av produksjonen, syntetiske lakker
10 pct., latex- og dispersjonsmalinger 9 pct. og cellulose- og spritlakker 7 pct.
For øvrig ble det produsert bunnstoff og skipskomposisjoner, golvoljer, trykk-
farger, fortynningsmidler for lakker og flere andre produkter.

Importen av maling og lakk i 1954 var 11 mill. kroner eller 9 pct. av
totalforsyningen i sektoren.

Pr oduksjonens anvendelse. 92 pct. ble anvendt til vareinnsats,
4 pct. til konsum og 4 pct. til eksport.

Produksjonsindeks (1950 --- 100) var i 1954 115 og i 1957 130.
Pr osesser. Sektoren er delt i 7 prosesser:

1. Olje- og lakkmalinger 	  produksjon 1954 66 mill. kroner
2. Cellulose- og spritlakker  	 --->>—	 8 »	 »
3. Syntetiske lakker  	 --»—	 11 »	 »
4. Emulsjons- og komposisjonsmalinger	 —»—	 5 »	 »
5. Latex- og dispersjonsmalinger  	 —>>----	 10 »	 »
6. Trykkfarger 	 —»—	 5 »	 »
7. Bunnstoff og skipskomposisjoner . . .  	 —0—	 5 »	 »

Hver prosess omfatter hele produksjonen av de tilsvarende varene i nasjonal-
regnskapssektor 3198 Annen kjemisk industri.

1. Olje- og lakkmalinger.

Pr o duksjonen i 1954 var 66 mill. kroner. Hovedproduktene er lin-
oljemalinger med 77 pct., oljelakker og lakkmalinger (ikke syntetiske) 12 pct.
og golvoljer o. 1. 11 pct.

Antall be drif ter m. v. Det meste av produksjonen framstilles av
bedrifter i gruppen 319-5 maling- og lakkfabrikker i bedriftstellingen 1953, men
de fleste bedriftene er produsenter også i andre prosesser.

Impor t en av olje- og lakkmalinger i 1954 var vel 8 mill. kroner. Største-
delen av dette var ikke-spiritusholdige fernisser, tørkeoljer og politur.
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Pro duk sj on ens anvendelse. 92 pct. ble anvendt til vareinnsats,
6 pct. til konsum og 2 pct. til eksport.

Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 og i 1957100.
Kryssløpskoef fisientene. Produksjonen i hele gruppen maling-

og lakkfabrikker ble opprinnelig delt i 15 prosesser. Koeffisientene for tre av
disse ble beregnet på grunnlag av oppgaver for utvalg av bedrifter for 1949
og 1951. Ved hjelp av opplysninger i teknisk litteratur o. a. ble- det resterende
forbruk fordelt på 12 prosesser for 1951, og koeffisientene prøvd og korrigert
mot data for gruppen for 1949 og 1951. Ved beregning av normalstrukturen for
1950 er 12 av prosessene trukket sammen til 7 og tatt med i kryssløpssektor
3196 Maling- og lakkfabrikker, 2 prosesser som omfatter produksjon av tørre
farger, er trukket sammen til en og overført til kryssløpssektor 3193 Annen
kjemisk grunnindustri, og en prosess som omfatter sektorfremmede produkter, er
overført til kryssløpssektor 3197 Annen kjemisk industri. De 7 prosessene i
sektorens normalstruktur for 1950 er regnet om til 1954-priser.

Det ble også beregnet koeffisienter for industrigruppen under ett på grunnlag
av data for 1939, 1944 og 1949-1951.

Koeffisientene i prosessen olje- og lakkmalinger ble opprinnelig beregnet for
olje- og lakkmalinger og for maleroljer og oljelakker hver for seg. I normal-
strukturen for 1950 er de trukket sammen til en prosess.

Koef fisientenes stabilitet. Koeffisientene i prosessen ser ut
til å være forholdsvis stabile, men de forskjellige slags oljer er substituerbare,
og det samme er tilfelle med tørre farger og pigmenter.

2. Cellulose- og spritlakker.

Pro duk sj on en i 1954 var 8 mill. kroner, hvorav klare celluloselakker
utgjorde 65 pct., fortynningsmidler 31 pct., pigmenterte spritlakker og glassurer
10 pct. og klare spritlakker 3 pct.

Antall bedrifter m. v. Se prosess 1.
Imp o r ten av cellulose- og spritlakker var i 1954 1 mill. kroner eller 12

pct. av totalforsyningen i prosessen.
Produksjonens anvendelse. 91 pct. ble anvendt til vareinnsats,

6 pct. til eksport og resten til konsum.
Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 130 og i 1957 168.
Kryssløpskoeffisientene. Se prosess 1.
Koef fisientenes stabilitet. Koeffisientene vil endres ved end-

ringer i forholdet mellom produksjonen av celluloselakker og spritlakker.

3. Syntetiske lakker.

Pr o duk sjonen i 1954 var 11 mill. kroner, hvorav pigmenterte lakker
utgjorde 73 pct., klare lakker 25 pct. og syntetiske oljer 2 pct.

Antall bedrifter m. v. Se prosess 1.
Impor t en. Det var ingen import av tilsvarende varer i 1954.
Produksjonens anvendelse. 11954 ble 93 pct.anvendttilvare-

innsats og resten til konsum.
Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 ca. 200 og i 1957244.
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Krysslopskoeffisientene. Se prosess 1.
Koeffisientenes stabilitet. Koeffisientene ser ut til å være

meget stabile.

4. Emulsjons- og komposisjonsmalinger.

Pr o duk sj on en i 1954 var 5 mill. kroner. Emulsjons- og komposisjons-
malinger utgjorde 60 pct., sparkelfarger og kitt 29 pct., asfaltkomposisjoner
9 pct. og beiser 2 pct.

Antall bedrifter m. v. Se prosess 1.
Imp or ten. Det var ingen import av tilsvarende varer i 1954.
P r o duk sj onens anv en delse . Alt ble levert til vareinnsats.
Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 109 og i 1957 148.
Krysslopskoeffisientene. Se prosess 1.
Koeffisientenes stabilitet. Koeffisientene er avhengig av

produktsammensetningen i prosessen, da de forskjellige produkter har noe for-
skjellig struktur.

5. Latex- og dispersjonsmalinger.

Pro duksjonen i 1954 var 10 mill. kroner. Prosessen omfatter bare
latex- og dispersjonsmalinger.

Antall bedrifter m. v. Se prosess 1.
Imp or t en . Det var ingen import av tilsvarende varer i 1954.
Pro duk sj on ens anv en delse . Alt ble anvendt til vareinnsats.
Pro duk sj onsindeks. Disse produktene var med i produksjons-

statistikken for industrien forste gang i 1952. Da var produksjonen 514 tonn,
1954 2 095 tonn og i 1957 1 367 tonn.
Krysslopskoeffisientene er beregnet på samme måte som for

prosess 1, men en har brukt data for 1952 under beregningene.
Koeffisientenes stabilitet. De undersøkelsene som er gjort,

tyder på at koeffisientene er noe forskjellig i de forskjellige bedriftene. Koeffi-
sientenes stabilitet vil dermed være avhengig av produksjonens fordeling mellom
bedriftene.

6. Trykkfarger.

Pr o duk sj on en i 1954 var 5 mill. kroner. Det ble ikke produsert andre
varer i prosessen.

Antall bedrifter m. v. Se prosess 1.
Imp o r ten av trykkfarger i 1954 var knapt 2 mill. kroner eller 28 pct.

av totalforsyningen.
Pro duk sj on ens anv endelse . Alt ble anvendt til vareinnsats.
Pr o duk sj o n sin dek s (1950 = 100) beregnet på grunnlag av mengde-

oppgaver var i 1954 154 og i 1957 206.
Kr ysslopskoef f isientene er beregnet på grunnlag av oppgaver

til produksjonsstatistikken for et utvalg av bedrifter for 1949 og 1951 og regnet
om til 1954-priser.

Koeffisie ntenes stabilitet. Koeffisientene var av samme
størrelsesorden i de to årene, og en kan regne med at de er relativt stabile.
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7. Bunnstoff og skipskomposisjoner.

Pro duksjonen i 1954 var 5 mill. kroner.
Antall bedrifter m. v. Se prosess 1.
Impor t en av bunnstoff og skipskomposisjoner i 1954 var bare 2 pct. av

totalforsyningen i prosessen.
Pr oduk sjonens anvendelse. 54 pct. ble anvendt til vareinnsats

og 46 pct. til eksport.
Pr oduksj onsindek s (1950 = 100) beregnet på grunnlag av mengde-

oppgaver var i 1954 102 og i 1957 110.
Krysslopskoeffisientene. Se prosess 1.
Koef f isientenes stabilit et. Det ser ut til at koeffisientene er

relativt stabile, men en må regne med visse endringer ved endringer i forholdet
mellom produksjonen av bunnstoff og skipskomposisjoner.

Tabell 3196 A. Produksjon og import 1954. 
Malingf abr.

Production and imports. Paints.

	Mill.	 Mill.	 Pct. 	Mill.	 Mill.	 Mill.	 Pct. 	Mill.
	kr. 	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.

Tilgang i alt Total supply 	  110	 24	 21	 134	 11	 2	 19	 13
Av dette levert til : Of which

delivered for:
Eksport Exports 	 4	 —	 —	 4	 —	 —
Privat konsum Private consumption	 5	 3	 48	 8	 —	 —

	

Lager Addition to inventories . . . — 2	 —	 —	 — 2	 —	 —	 —

	

Vareinnsats Use in production . . 103	 21	 21	 124	 11	 2	 19	 13

Tabell 3196 B.	 Vareinnsats 1954. 
Produkter fra Malingf abr.

Used in production. Products from Paints.

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 103	 7	 1	 0	 0	 3	 1
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 2,0	 0,1	 0,2	 0,4	 1,1	 0,5
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2820 2900Levert til sektor
Delivered to sector 3191	 3197	 3198	 3302	 3303

Tabell 3196 B (forts.).	 Vareinnsats 1954.
Produkter fra Malingfabr.

Used in production. Products from Paints.

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pet.

4 0 0 0 0 0 0
1,4 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 1,5

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pet.

0 0 0 0 0 0 0
0,0 0,0 0,3 0,3 0,1 0,3 0,1

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

0 0 0 0 0 0 0
0,3 0,3 0,2 0,6 0,1 0,2 0,9

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pet.

0 1 0 2 0 0 0
0,2 1,0 0,1 0,4 1,1 0,2 0,3

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . • . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pet.

3 4 12 4 56 3 2
0,9 1,0 1,1 0,8 9,6 0,2 0,1

35103307 3511 351435133512 3515

3516 35183517 37023519 3701 3703

3704 3812 390037063705 3811 3813

410441024101 4103 4106 71004105
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Tabell 3196 C. Krysslopskoeffisienter (Pct.)
Malingf abr.

Input-output coefficients Paints.

Norsk produksjon Norwegian prod.
0052 Usp. kontorrekv. Office appl. 	 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
0057 Usp. tjenester Unsp. services 	 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
2722 Cellulosefabr. Chemical pulp 	 1,1 - 13,5 - - - - -
3123 Oljemøller Vegetable oil 	 7,4 11,5 - - 2,5 - 1,8 11,5
3129 Oljeraffineri Oil refineries 	 0,3 0,6 - - - - -
3192 Formstoffind. Synth. fibres 	 4,2 2,0 6,5 23,9 - - 0,5 -
3193 Kjem. grunnind. Bas. chemicals . 9,1 10,5 2,3 - 19,0 12,8 2,2 11,8
3198 Mineraloljeind. Petroleum prod 	 0,1 - - - 2,2 - - -
3306 Kalkverk Lime works etc. 	 0,0 - - - 1,0 - - -
3512 Emballasjeind. Household goods 	 12,1 12,0 15,5 13,2 11,9 13,6 3,5 12,0
5110 El.forsyning Electricity 	 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,7 0,2
6400 Varehandel Trade 	 6,2 5,3 7,0 7,9 7,1 8,8 3,4 7,1

I alt Total 	 44,5 45,8 48,8 48,9 47,6 39,1 15,8 46,3

Import Imports
0200 Skogbruk Forestry 	 2,1 3,1 3,2 - 2,1 - - -
1500 Mineralbrott Quarrying 	 0,3 0,4 - - 0,3 - - 0,6
2310 Tekstilind. Textiles 	 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - 0,2
3123 Oljemøller Vegetable oil 	 3,8 5,9 - - 1,3 0,9 5,7
3192 Formstoffind. Synth. fibres 	 3,7 1,5 1,5 1,5 1,8 21,8 - 1,5
3193 Kjem. grunnind. Bas. chemicals . 12,6 11,4 7,5 16,6 19,1 13,6 6,5 19,2
3196 Malingfabr. Paints 	 0,9 0,8 4,5 - - 1,2 -
3198 Mineraloljeind. Petroleum prod	 3,0 0,9 12,8 10,1 1,6 0,3 7,5 0,3
3502 Metallvalseverk Metal rolling 	 0,4 - - - - - 0,4 5,7
5120 Gassforsyning Gas supply 	 - - - - - - 0,1 -

I alt Total 	 '27,0 24,2 29,7 28,4 26,4 35,9 16,6 33,2

Primærfaktorer Primary factors
9600 Kapitalslit Depreciation 	 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
9700 Lønn Wages etc 	 12,7 11,9 15,4 13,0 11,7 13,4 18,2 11,9
9800 Eierinntekt Profits etc. 	 13,8 16,0 4,2 7,4 12,3 9,4 47,2 6,5
9900 Indir. skatt Indirect taxes 	 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

I alt Total 	 28,6 30,0 21,4 22,5 26,1 24,9 67,5 20,5

Av dette toll 0,6. Of which customs duties 0,6.

Sektor 3197 Annen kjemisk industri.
Produksjon 1954: 48 mill. kroner. (Strukturundersokt.)

Omf ang. Sektoren er en del av nasjonalregnskapssektor 3198 Annen
kjemisk industri. I bedriftstellingen 1953 og i produksjonsstatistikken for indu-
strien er det gruppene 319-6 og 319-9 som nærmest svarer til sektoren. Den
omfatter også diverse småvarer som blir produsert i andre industrigrupper.
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Ant all b e dr if ter m. v. Ifølge bedriftstellingen var det i 1952
152 bedrifter i gruppene 319-6 og 319-9 med 1 380 sysselsatte og med en produk-
sjon på 57 mill. kroner. På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen
i sektoren beregnet til 1 000 årsverk i 1954. Det meste ble utført av lønnstakere.

Pr o duk sj onen i sek t or en i 1954 var 48 mill. kroner. Trekull,
tretjære og fyrstikker utgjorde 38 pct. av produksjonen, lim 17 pct., skokrem,
insektsmidler og andre produkter 45 pct.

Impor t en av tilsvarende produkter i 1954 var vel 15 mill. kroner eller
24 pct. av totalforsyningen i sektoren.

Pr o duk sj onens anvendelse. 34 pct. ble anvendt til vareinnsats,
45 pct. til konsum og 21 pct. til eksport.

Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 104 og i 1957 111.
Pr o se sser. Sektoren er delt i 10 prosesser som her bl. a. av hensyn

til de enkelte bedriftene, er trukket sammen til 4:

1. Lim 	  produksjon 1954 8 mill. kroner
2. Trekull, fyrstikker m v  	 --»—	 18 »
3. Andre produkter i såpe- og kosmetikk-

fabr.  	 -->>—	 14
4. Andre produkter  	 —»—	 8

Produksjonen i prosessene omfatter alle de produktene i nasjonalregnskaps-
sektor 3198 Annen kjemisk industri som ikke er tatt med i kryssløpssektorene
3191-3196 og 3198.

1. Lim.

Pr o duksjonen i 1954 var 8 mill. kroner. De viktigste produktene var
kaldtvannslim med 21 pct. av produksjonen, solusjon med 15 pct. og mineral-
næring med 21 pct. For øvrig ble det produsert fiskelim, lærlim, beinlim, annet
lim, beinmjøl og hudfett.

Ant all b edr if ter m. v. Produktene i prosessen framstilles i flere
av bedriftstellingens grupper, men det meste i gruppene 319-9 Andre kjemiske
fabrikker og 319-5 Maling- og lakkfabrikker.

Imp or t en av lim i 1954 var 3 mill. kroner eller 27 pct. av totaltilførselen
i prosessen.

Pr o duk sj onens anvendelse. 81 pct. ble anvendt til vareinnsats
og 19 pct. til eksport.

Pro duksjonsindeks (1950 100) beregnet på grunnlag av et ut-
valg av produkter var i 1954 105 og i 1957 95.

Kr yssløpsk oef f isientene ble opprinnelig beregnet for 5 pro-
sesser, nemlig for fiskelim, hud-, lær- og beinlim, plantelim, solusjon, kaldtvanns-
lim og annet lim. Beregningene ble dels utført på grunnlag av oppgaver til pro-
duksjonsstatistikken for utvalg av bedrifter for 1951 og dels på grunnlag av
andre opplysninger. Koeffisientene er prøvd og korrigert mot data i produksjons-
statistikkens gruppe 319-9 for 1950 og 1951 og trukket sammen til én prosess.
Normalkoeffisientene for 1950 er regnet om til 1954–priser.
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Koeffisientenes stabilitet. Da de forskjellige typer limfram-
stilles av forskjellige råstoffer, må en regne med at koeffisientene i prosessen
vil endre seg noe fra år til år p. g. a. endringer i produktsammensetningen.

2. Trekull, fyrstikker m. v.

Pr o duk sjonen i 1954 var 18 mill. kroner. De viktigste produktene
er fyrstikker, trekull og tretjære.

Ant all bedrifter m. v. Ifølge bedriftstellingen var det i 1952 26
bedrifter i gruppe 319-6 Trekull- og tretjærefabrikker med 185 sysselsatte og en
produksjon på 5 mill. kroner. Fyrstikkfabrikkene er med i gruppe 319-9 Andre
kjemiske fabrikker.

Impor t en i 1954 var knapt 2 mill. kroner (trekull) eller 10 pct. av total-
forsyningen i prosessen.

Produksjonens anvendelse. 62 pct. ble anvendt til konsum,
13 pct. til eksport og 25 pct. til vareinnsats.

Produksjonsindeks (1950 ------- 100) var i 1954 88 og i 195785.
Kr yssløpsk o ef fisientene. Under beregningene er prosessen delt

i to, nemlig en delprosess for fyrstikker og en for trekull og tretjære. Koeffi-
sientene i den førstnevnte delprosessen er beregnet på grunnlag av oppgaver
til produksjonsstatistikken for 1949-1952 for alle fyrstikkfabrikkene og koeffi-
sientene i den sistnevnte på grunnlag av data for den tilsvarende gruppen i
produksjonsstatistikken for 1949-1951. Alle bedriftene i gruppen er tatt med i
disse beregningene, men det er tatt hensyn til at en del av bedriftene produserer
varer som ikke horer til denne prosessen.

Normalkoeffisientene for 1950 er regnet om til 1954-priser. Av hensyn til
de enkelte bedriftene er delprosessene her trukket sammen til én prosess.

Koef fisientenes stabilitet. Pågrunnav substitusjoner mellom
aspetømmer og aspesplint i fyrstikkproduksjonen og mellom tyristubber, bak-
honved og sagflis ved produksjonen av trekull og tretjære har det vært betydelige
endringer i koeffisientene for disse råstoffene fra år til år. De øvrige koeffisientene
har derimot vært relativt stabile. Strukturen i de to delprosessene er vesentlig
forskjellig, og koeffisientene for hele prosessen vil derfor være avhengig av for-
holdet mellom produksjonsnivåene i de to delprosessene.

3. Andre produkter i såpe- og kosmetikkfabrikkene.

Pr o duk sjonen i 1954 var 14 mill. kroner, hvorav 21 pct. ble produsert
i kosmetikkfabrikkene (tannbørster, badesalt, tekniske oljer og andre kosmetika)
og 79 pct. i såpefabrikkene (pusse- og rensemidler, syltevoks og en rekke andre
produkter). En del av disse varene blir også produsert av andre fabrikker.

Ant all b e dr if ter m. v. Det meste av produksjonen blir produsert
av bedrifter som har andre varer som hovedprodukter.

Imp or t en av tilsvarende produkter i 1954 var 5 mill. kroner eller 26
pct. av totalforsyningen i prosessen.

Produksjonens anvendelse. Omkring 60 pct. ble anvendt til
konsum, 30 pct. til vareinnsats, 7 pct. til eksport og 3 pct. til lager.
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Produksjonsindeks (1950 ---- 100) var i 1954 anslagsvis 240 og i
1957 290.

Kr yssløpskoef fisientene. Prosessen er under beregningene delt
i to, nemlig en delprosess for andre produkter i såpefabrikkene og en for andre
produkter i kosmetikkfabrikkene. Det beregnede forbruk av råvarer og andre
innsatsfaktorer i disse prosessene er stort sett residualt bestemt, dvs. det som var
igjen av bedriftenes totale forbruk i gruppene såpefabrikker og kosmetikkfabrikker
når det beregnede forbruk i de øvrige prosessene som hører til gruppene var
trukket fra. Koeffisientene er beregnet for 1950 og 1951. Normalkoeffisientene
for 1950 er regnet om til 1954-priser, og de to delprosessene er her trukket sammen
til en prosess.

Koeffisientenes stabilitet. En måregne medatkoeffisientene
i prosessene vil endre seg noe fra år til år p. g. a. endringer i produktsammen-
setningen og p. g. a. substitusjoner mellom de forskjellige typer av olje, fett
og voks.

4. Andre produkter.

Produksjonen var i 1954 8 mill. kroner og omfattet en rekke produkter
som ikke er med i andre prosesser i kjemisk industri, bl. a. bonevoks, skismør-
ning, blekk, skokrem og «andre kjemiske produkter».

Ant all bedrif ter m. v. Det meste av produksjonen foregår i be-
driftstellingens gruppe 319-9 Andre kjemiske fabrikker, men bedriftene i gruppen
er, som nevnt foran, også produsenter i prosess 1. I 1952 var det i denne gruppen
i alt 126 bedrifter med 1 195 sysselsatte og med en produksjon på 52 mill. kroner.

Import en av tilsvarende produkter i 1954 var 5 mill. kroner eller 38
pct. av totalforsyningen i prosessen.

Produksjonens anvendelse. 60 pct. ble anvendt til eksport,
35 pct. til konsum og 5 pct. til lager.

Pro duksjonsindeks. Vi har ikke tilstrekkelig materiale til å beregne
produksjonsutviklingen i prosessen mellom 1950 og 1957.

Kr yssløpsk oef fisientene. Prosessen er under beregningene delt
i 11 delprosesser som senere er trukket sammen til 4, nemlig i en for insekts-
og desinfeksjonsmidler, en for skokrem og skosmørning, en for hjelpemidler for
tekstilindustri m. v. og en for andre produkter. Dessuten er det med en prosess,
andre produkter i maling- og lakkfabrikker. Koeffisientene for 10 av de 11 pro-
sessene er dels beregnet på grunnlag av oppgaver til produksjonsstatistikken
for utvalg av bedrifter (i gruppe 319-9) for 1950 og 1951 og dels ved hjelp av
andre opplysninger. For prosessene andre produkter og andre produkter i maling-
og lakkfabrikkene er koeffisientene beregnet for 1950 og 1951 på grunnlag av
det som var igjen i henholdsvis gruppe 319-9 og 319-5, når forbruk og produk-
sjon som hørte til andre prosesser var trukket ut.

Normalkoeffisientene for de 5 delprosessene for 1950 er regnet om til 1954-
priser, og delprosessene er her trukket sammen til en prosess.

Koeffisientenes stabilitet. Som nevnt foran, omfatter pro-
sessen en lang rekke varer med forskjellig produksjonsstruktur. Endringer i pro-
duktsammensetningen vil derfor føre til endringer i koeffisientene. En må også
regne med at det er substitusjonsmuligheter mellom enkelte av vareinnsatsvarene.
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Tabell 3197 A.	 Produksjon og import 1954.    
Annen kjemisk.

Production and imports. Other chemicals.

Produksjon Production Import Imports

	Mill.	 Mill.	 Pct. 	Mill.	 Mill.	 Mill.	 Pct. 	Mill.

	

kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.

Tilgang i alt Total supply 	  48	 15	 31	 63	 15	 3	 23	 18
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Eksport Exports 	  11	 —	 —	 11	 —	 —	 —	 —

	

Privat konsum Private consumption 22	 11	 47	 33	 2	 1	 46	 3
	Lager Addition to inventories . . . — 2	 —	 —	 — 2	 —	 —	 —	 —

	

Vareinnsats Use in production . . 17	 4	 26	 21	 13	 2	 19	 15

Tabell 3197 B.	 Vareinnsats 1954.   
Produkter fra Annen kjemisk.

Used in production. Products from Other chemicals.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 17	 6	 1	 1	 1	 0	 0
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 1,6	 0,1	 0,3	 0,5	 0,1	 0,0                

Levert til sektor
Delivered to sector 2410 2601 2602 2603 2739 2749 2820        

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 0	 1	 2	 0	 0	 0	 0
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,2	 0,9	 0,7	 0,3	 0,1	 0,2	 0,1

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,1	 0,0	 0,5	 0,5	 0,6	 0,0	 0,1

I alt
Total
	 0052
	

0101
	

2070
	

2091
	

2130
	

2310

2900
	

3191
	

3193
	

3195
	

3197
	

3198
	

3302

Levert til sektor
Delivered to sector 3304 3307 3410 3419	 3704	 3900	 4101     

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 0	 0	 2	 0	 0	 0	 0
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,5	 0,6	 0,9	 0,0	 0,0	 0,1	 0,1

19 - Kryssløpsanalyse.
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Tabell 3197 B (forts.). V ar e inn sats 1954.
Produkter fra Annen kjemisk.

Used in production. Products from Other chemicals.

Levering 1954 Deliveries ... 	 Mill. kr.	 0	 1	 1	 0	 1
Koeffisient Coefficient 	  Pet.	 0,1	 0,1	 0,2	 0,1	 0,7

Tabell 3197 C. Krysslopskoeffisienter (Pct.)
Annen kjemisk.

Input-output coefficients. Other chemicals.

Norsk produksjon Norwegian prod.
0052 Usp. kontorrekv. Office appl.  	 0,9	 0,9	 0,9	 0,9	 0,9
0057 Usp. tjenester Unsp. services 	 0,8	 0,8	 0,8	 0,8	 0,8
0102 Husdyrprod. Animal prod. 	  0,0	 -	 -	 0,2
0200 Skogbruk Forestry  	 1,7	 -	 5,6	 -	 -
0400 Fiske Fishing 	  0,4	 -	 -	 2,2	 -
2040 Hermetikkfabr. Fish canning 	  0,3	 2,7	 -	 -	 -
2070 Bakerier Bakeries  	 0,0	 -	 0,1	 -
2080 Sjokoladefabr. Chocolate  	 0,3	 -	 -	 1,5	 -
2098 Annen næringsm. Other food 	  1,0	 5,2	 -	 -	 0,8
2130 Bryggerier Breweries 	  0,3	 -	 -	 -	 0,4
2310 Tekstilind. Textiles  	 0,8	 -	 -	 2,1	 1,1
2410 Skinnbekledn. Shoes, furs etc.  	 0,1	 -	 -	 -	 0,2
2510 Sagbruk Sawmills etc 	 0,2	 -	 0,7	 -	 -
2601 Trevareind. Wood and cork 	  0,1	 -	 0,0	 -	 0,2
2739 Papirfabr. Paper 	 1,5	 -	 4,7	 -	 -
2750 Papirvarefabr. Paper products  	 1,3	 1,9	 -	 -	 2,7
2820 Trykkerier Printing 	  0,3	 -	 1,1	 -	 -
3112 Kunstgjødself. Fertilizers  	 0,0	 -	 -	 -	 0,1
3123 Oljemøller Vegetable oil  	 1,3	 -	 -	 -	 3,5
3129 Oljeraffineri Oil refineries  	 2,2	 3,9	 -	 -	 4,4
3193 Kjem. grunnind. Bas. chemicals  	 5,1	 18,8	 0,2	 7,7	 3,5
3194 Farmasøytisk i. Medicines  	 0,1	 -	 -	 -	 0,2
3195 Såpefabrikker Soap, cosmetics  	 0,1	 -	 -	 -	 0,4
3196 Malingfabr. Paints  	 0,1	 0,9	 -	 0,1
3197 Annen kjemisk Other chemical 	  0,6	 0,7	 0,9	 -	 0,5
3306 Kalkverk Lime works etc. 	  0,1	 -	 -	 -	 0,5
3512 Emballasjeind. Household goods  	 7,1	 6,3	 4,3	 11,2	 7,7
3513 Våpenframst. Arms and tools 	  0,3	 -	 -	 0,7
5110 El.forsyning Electricity  	 0,6	 0,9	 0,2	 0,4	 1,0
5120 Gassforsyning Gas supply  	 0,1	 0,1	 -	 -	 0,1
6400 Varehandel Trade  	 4,2	 5,2	 1,8	 5,4	 5,5

I alt Total 	  31,9	 48,3	 21,3	 32,4	 35,3
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Tabell 3197 C (forts.). Kryssløpskoeffisienter
(Pct.) Annen kjemisk.

Input- output coefficients. Other chemicals.

Leverende sektor Delivering sector
Krysslopskoeffisienter

Input-output coefficients

Prosesser Processes

2 3
Andre

4

Sektor Fyr- prod. Andre
Sektor-

nr. Stikkord Abbreviation Sect or Lim
Glue

stikker
Mat-

fra sape-
fabr.

pro-
dukter

No. ches Other
prod.
from

soap ind.

Other
pro-
ducts

Import Imports
0200 Skogbruk Forestry 	  0,4	 3,0	 -	 -	 -
1100 Kullgruver Coal mining 	  0,2	 0,7	 -	 0,1	 0,3
1500 Mineralbrott Quarrying 	  0,1	 0,3	 -	 -	 0,I
2010 Slakterier Slaughtering 	 0,1	 -	 -	 0,3	 -
2098 Annen næringsm. Other food 	  0,0	 -	 -	 -	 0,1
2900 Lærindustri Leather 	  0,7	 5,7	 -	 -	 -
3000 Gummivareind. Rubber prod 	  0,7	 4,2	 -	 -	 0,6
3193 Kjem. grunnind. Bas. chemicals  	 7,8	 5,4	 2,2	 17,6	 8,4
3197 Annen kjemisk Other chemical 	 0,5	 -	 -	 -	 1,4
3198 Mineraloljeind. Petroleum prod  	 4,1	 2,7	 2,9	 0,5	 7,1
3306 Kalkverk Lime works etc. 	  0,3	 -	 -	 0,5	 0,5
5120 Gassforsyning Gas supply 	  0,1	 -	 -	 0,2	 -
6400 Varehandel Trade 	  0,2 0,4	 0,3	 -

I alt Total 	  i 15,2	 22,4	 5,4	 19,2	 18,5

Primærfaktorer Primary factors
9600 Kapitalslit Depreciation 	 2,0	 2,0	 2,0	 2,0	 2,0
9700 Lønn Wages etc 	  16,3 13,2	 18,7	 14,5 16,3
9800 Eierinntekt Profits etc 	  33,3 14,4	 7,6 32,0 28,0
9900 Indir. skatt Indirect taxes  	 1,4	 45,0	 -

I alt Total 	  53,0 29,6 73,3 48,5 46,3

I Av dette toll 0,2. Of which customs duties 0 ,2 .

Sektor 3198 Kull- og mineraloljeforedling.
Produksjon 1954: 57 mill. kroner. (Strukturundersokt.)

Omf ang. Sektoren er en del av nasjonalregnskapssektor 3198 Annen
kjemisk industri og omfatter produksjon av asfalt- og tjærepapp, foredling av
råolje, rensing av smøreolje og transformatorolje og foredling av asfalt. I be-
driftstellingen 1953 og i produksjonsstatistikken for industrien er det gruppe
32 som nærmest svarer til denne sektoren.

Antall b e dr if ter m. v. Ifølge bedriftstellingen var det i 1952 24
bedrifter i gruppen med 465 sysselsatte og med en produksjon på 46 mill. kroner.
På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i sektoren beregnet til
1 000 årsverk i 1954. Det meste ble utført av lønnstakere.

Pr o duk sj onen i sekt or en i 1954 var 57 mill. kroner. Mineral-
olje- og asfaltprodukter utgjorde 53 pct. av produksjonen og asfalt- og tjære-
papp 47 pct.
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Imp or ten av tilsvarende produkter i 1954 var 489 mill. kroner eller
90 pct. av totalforsyningen i sektoren. Knapt 1 mill. kroner var asfalt- og tjære-
papp og resten bensin, brenseloljer, smøreoljer o. a. produkter av mineralolje
og kull.

Pro duksjonens anvendelse. 79 pct. ble anvendt til vareinnsats,
16 pct. til konsum og 5 pct. til eksport.

Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 188 og i 1957 248.
Pr . osesser. Sektoren er delt i 2 prosesser:

1. Asfalt og tjærepapp 	  produksjon 1954 25 mill. kroner
2. Andre produkter av kull og mineraloljer	 --»—	 32 »

Produksjonen i hver av prosessene svarer til produksjonen av de tilsvarende
varene i nasjonalregnskapssektor 3198 Annen kjemisk industri.

1. Asfalt og tjærepapp.

Pr o duk sjonen i 1954 var 25 mill. kroner. Hovedproduktene er for-
hudnings- og takpapp med 57 pct. og asfalt- og tjærepapp med 41 pct. For øvrig
produseres litt cellulosepapp, ullpapp og annen bygningspapp.

Antall be drif ter m. v. Ifølge bedriftstellingen var det i 1952 11
bedrifter i den tilsvarende gruppen med 221 sysselsatte og med en produksjon
på 19 mill. kroner.

Import en av asfalt og tjærepapp var i 1954 knapt 1 mill. kroner eller
3 pct. av totalforsyningen i prosessen.

Pr o duksj onens anvendelse. 95 pct. ble anvendt til vareinnsats
i bygg og anlegg, 4 pct. til lager og 1 pct. til eksport.

Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 115 og i 1957 107.
Kr ys slop sk oef fisientene er beregnet på grunnlag av data for

den tilsvarende gruppen i produksjonsstatistikken for industrien for 1950-1953.
Alle produkter og innsatsfaktorer i gruppen var med under beregningene. Normal-
koeffisientene for 1950 er regnet om til 1954-priser.

Koef fisientenes stabilitet. Koeffisientene har stort sett vært
meget stabile for årene 1950-1953.

2. Andre produkter av kull og mineralolje.

Pr o duk sj onen i 1954 var 32 mill. kroner og omfattet bl. a. bensin,
white spirit, smøreolje, asfalt og asfaltprodukter.

Ant all be dr if ter m.v. I den tilsvarende gruppen i bedriftstellingen
var det i 1952 13 bedrifter med 245 sysselsatte og med en produksjon på 27
mill. kroner.

Imp o r t en av tilsvarende produkter i 1954 var 488 mill. kroner eller
94 pct. av totalforsyningen i prosessen.

Pr o duk sj onens anvendelse. 70 pct. ble anvendt til vareinnsats,
23 pct. til konsum og 7 pct. til eksport.

Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 312 og i 1957 400.
Kr ysslopskoef fisientene. Under beregningene er prosessen
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delt i to, nemlig en delprosess for produksjon av kullbriketter og en for produk-
sjon av andre produkter av kull og mineralolje. Koeffisientene i den sistnevnte
er beregnet på grunnlag av data for den tilsvarende gruppen i produksjons-
statistikken for 1950, 1952 og 1953. Alle produkter og innsatsfaktorer i gruppen
var med under beregningene. Normalkoeffisientene for 1950 er regnet om til
1954-priser. For prossessen kullbriketter er koeffisientene beregnet på grunnlag
av oppgaver fra en bedrift for 1953 og 1954. Den er ikke med i produksjons-
statistikken. Produksjonen er relativt liten.

Koeffisient enes st abilitet. Endringer i forholdet mellom pro-
dukter framstilt av råolje, asfalt og brukte oljer forte til store endringer
av koeffisientene i perioden 1950-1953. Strukturen for disse produktgruppene er
nemlig vesentlig forskjellig.

Tabell 3198 A. Produksjon og import 1954. 
Mineraloljeind.

Production and imports. Petroleum prod.

Import ImportsProduksjon Production

Mill.	 Mill. 	Pct	 Mill.ll.	 Mill.	 Mill.	 Pct. 	Mill.
kr.	 kr.	 k	 kr.	 kr.	 kr.

Tilgang i alt Total supply 	 57 33 58 90 489 436 89 925
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Eksport Exports 	 3 — — 3 7 — — 7
Off. konsum Governm. consumption 1 1 186 2 27 23 86 50
Privat konsum Private consumption 7 13 181 20 65 92 141 157
Lager Addition to inventories . . . 0 — — 0 — 6 — — —6
Vareinnsats Use in production . . 46 19 41 65 396 321 81 717

Tabell 3198 B.	 Vareinnsats 1954. 
Produkter fra Mineraloljeind.

Used in production. Products from Petroleum prod.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 46	 2	 0	 0	 0	 1	 0
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,4	 0,0	 0,1	 0,1	 0,2	 0,1

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 0	 0	 0	 0	 10	 0	 0
Koeffisient Coefficient 	  Pet.	 0,3	 0,2	 0,0	 0,1	 15,8 0,0	 0,0
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Tabell 3198 B (forts.).	 V ar e inns a ts 1 9 5 4.
Produkter fra Mineraloljeind.

Used in production. Products from Petroleum prod.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 0	 0	 0	 0	 0	 4	 3
Koeffisient Coefficient 	  Pet.	 0,0	 0,0	 0,1	 0,0	 0,0	 1,1	 0,7

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 8	 2	 4	 10	 2
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,7	 0,4	 0,6	 0,7	 0,3
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Tabell 3198 C. Krysslopskoeffisienter (Pct.)
Mineraloljeind.

Input-output coefficients. Petroleum prod.

Norsk produksjon Norwegian prod.
0052 Usp. kontorrekv. Office appl.  	 1,0	 1,0	 1,0
0057 Usp. tjenester Unsp. services 	 0,5	 0,5	 0,5
0200 Skogbruk Forestry 	  0,0	 0,1	 -
1100 Kullgruver Coal mining 	  0,9	 -	 1,7
1500 Mineralbrott Quarrying 	  0,3	 -	 0,6
2739 Papirfabr. Paper 	  14,7 30,3	 -
2750 Papirvarefabr. Paper products  	 1,6	 3,3	 -
3123 Oljemoller Vegetable oil  	 0,2	 0,1	 0,2
3193 Kjem. grunnind. Bas. chemicals  	 0,2	 0,3	 0,1
3196 Malingfabr. Paints  	 0,1	 0,1	 -
3197 Annen kjemisk Other chemical. 	  0,0	 -	 0,1
3198 Mineraloljeind. Petroleum prod. 	  15,8 29,1	 3,4
3301 Teglverk Clay products 	  0,3	 0,6	 -
3306 Kalkverk Lime works etc. 	 1,6	 3,2	 0,1
3440 Råmetallverk Other metals 	  0,0	 -	 0,1
3512 Emballasjeind. Household goods 	 2,5	 -	 4,8
3518 Bilverksteder Motor vehicles 	 0,5	 -	 0,9
5110 El.forsyning Electricity  	 0,3	 0,3	 0,2
6400 Varehandel Trade 	  4,8	 6,3	 3,4

I alt Total 	  45,3	 75,2	 17,1
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Clay products.
Tabell 3198 C(forts.).Kryssløpskoeffisienter (Pct.)

Mineraloljeind.
Input-output coefficients. Petroleum prod.

Leverende sektor Delivering sector

Kryssløpskoeffisienter
Input-output coefficients

Sektor
Sector

Prosesser
Processes

Sektor-

1

Asfalt-

2
Mineral.-
oljepro-

nr. Stikkord Abbreviation papp dukter
No. Asphalt

felt
Petro-
leum
pro-
ducts

Import Imports
1100 Kullgruver Coal mining 	  0,1	 0,2	 0,1
1500 Mineralbrott Quarrying 	  21,5	 41,6
2310 Tekstilind. Textiles  	 0,4	 0,4	 0,5
3193 Kjem. grunnind. Bas. chemicals  	 0,6	 0,1	 1,0 •
3198 Mineraloljeind. Petroleum prod.  	 4,1	 2,0	 6,1
5120 Gassforsyning Gas supply 	  0,0	 0,1

I alt Total 	  26,7	 2,7	 49,4

Primærfaktorer Primary factors
9600 Kapitalslit Depreciation 	 1,7	 0,7	 2,6
9700 Lønn Wages etc. 	  10,0 13,2	 7,0
9800 Eierinntekt Profits etc 	  16,3	 8,5 23,5
9900 Indir. skatt Indirect taxes  	 0,2	 -	 0,3

I alt Total 	  28,2 22,4 33,4

Av dette toll 0,2 Of which customs duties 0,2 .

Sektor 3301 Teglverk.

Produksjon 1954: 29 mill. kroner. (Strukturundersøkt.)

0 mf ang. Sektoren er en del av nasjonalregnskapssektor 3300 Jord- og
steinvareindustri og omfatter all produksjon av teglvarer. I bedriftstellingen
1953 og i produksjonsstatistikken for industrien svarer gruppe 331-0 til sektoren.

Ant all bedrifter m. v. Ifølge bedriftstellingen var det i den til-
svarende gruppen 50 bedrifter med 1 353 sysselsatte og med en produksjon på
23 mill. kroner i 1952. På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i
sektoren beregnet til 1 500 årsverk i 1954, alt utfort av lønnstakere.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 29 mill. kroner, hvorav
murstein utgjorde 62 pct. og drensrør 11 pct. For øvrig ble det produsert chamotte-
varer, takstein, mønestein og stubbloftsleire.

Imp or t en av teglvarer i 1954 var 20 mill. kroner eller 41 pct. av total-
forsyningen i sektoren.

Pro duksjonens anvendelse. 94 pct. ble anvendt til vareinnsats
og 6 pct. til investering.
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Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 120 og i 1957 107.
K r yssløpskoef f isientene. Under beregningene er sektoren delt

i to prosesser, nemlig en for chamotteprodukter og en for andre teglverkspro-
dukter. Koeffisientene for den førstnevnte prosessen er beregnet på grunnlag
av oppgaver til produksjonsstatistikken for en bedrift og for den andre prosessen
på grunnlag av data for den tilsvarende gruppen i produksjonsstatistikken
for 1949-1951 korrigert for chamottevareproduksjonen. Normalkoeffisientene i
sektoren for 1950 er regnet om til 1954-priser. Av hensyn til de enkelte bedrifter
kan ikke prosesstrukturene offentliggjøres.

Det er også beregnet koeffisienter for hele industrigruppen under ett for
1938, 1939, 1943, 1944 og 1949-1951.

Koeffisientenes stabilitet. Koeffisientene har vært av samme
størrelsesorden i årene 1949-1951 for de to prosessene. Til tross for at produk-
sjonsstrukturen i prosessene er noe forskjellig for årene 1949-1951, har det bare
vært mindre endringer også i koeffisientene beregnet for sektoren under ett
for 1938, 1939, 1949-1951.

Tabell 3301 A. Produksjon og import 1954. 
Teglverk.

Production and imports. Clay products.

Produksjon Production Import Imports

Mill.	 Mill.
kr.	 kr.

Pct. Mill.	 Mill.	 Mill.
kr.	 kr.	 kr.

Pct. Mill.
kr.

Tilgang i alt Total supply 	 29 11 38 40 20 5 26 25
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Investering Asset formation 	 2 0 24 2 2 0 18 2
Lager Addition to inventories	 . . . — 1 — — — 1 0 — 0
Vareinnsats Use in production . . 28 11 38 39 18 5 27 23

Tabell 3301 B.	 Vareinnsats 1954. 
Produkter fra Teglverk.

Used in production. Products from Clay products.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 28	 0	 0
Koeffisient Coefficient 	  Pet.	 0,0	 0,3

0 0 0 1
0,0 0,1 0,0 0,6



Levert til sektor
Delivered to sector 3502

	
3511
	

3514
	

3516
	

4101
	

4102
	

4103

Norsk produksjon
Norwegian prod.

0052 Usp. kontorrekv. Office appl.

0057 Usp. tjenester Unsp. services
0200 Skogbruk Forestry  
1100 Kullgruver Coal mining . . • •
1500 Mineralbrott Quarrying ...
2510 Sagbruk Sawmills etc 	
2601 Trevareind. Wood and cork 	
3191 Sprengstoff-f. Explosives .. • •
3306 Kalkverk Lime works etc.. • •

5110 El.forsyning Electricity 	
6400 Varehandel Trade 	

I alt Total 	

Import Imports
1100 Kullgruver Coal mining .

	1500 Mineralbrott Quarrying .... 	

3198 Mineraloljeind. Petrol. prod.
3306 Kalkverk Lime works etc 	
3419 Jernverk Steel works 	
5120 Gassforsyning Gas supply 	

I alt Total 	

1,8
1,1
0,1
1,2
0,1
1,4
0,4
0,1
0,2
2,6
2,7

2,8
4,5
2,2
0,9
0,1
0,1

10,6

Primærfaktorer
Primary factors

9600 Kapitalslit Depreciation 	  11,2
9700 Lønn Wages etc 	  49,8

11,7	 9800 Eierinntekt Profits etc. 	  16,7
9900 Indir. skatt Indirect taxes • •	 1,8
9950 Subsidier Subsidies 	  - 1,4

I alt Total 	  78,1
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Clay products.
Tabell 3301 B (forts.).	Vareinnsats 1954.

Produkter fra Teglverk.
Used in production. Products from Clay products.

Levering 1954 Deliveries 	 Mill. kr.	 0	 0
	

1	 5	 10
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,0	 0,0

	
0,2	 0,0
	

0,4	 1,3	 0,9

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries 	 Mill. kr.	 4	 2	 5
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,9	 0,4	 0,3

Tabell 3301 C. Krysslopskoeffisienter (Pct.)
Teglverk.

Input-output coefficients. Clay products.

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
Sektor- sienter Sektor- sienter

nr. Stikkord Abbreviation Input-
output
coeffi-
cients

nr.
.No.

Stikkord Abbreviation Input-
output
coeffi-
cients

4104
	

4105
	

4106
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Sektor 3302 Glassindustri.

Produksjon 1954: 67 mill. kroner. (Strukturundersøkt.)

0 mf ang . Sektoren er en del av nasjonalregnskapssektor 3300 Jord- og
steinvareindustri og omfatter produksjon og bearbeiding av glassvarer (men
ikke glassmesterarbeid). I bedriftstellingen 1953 og i produksjonsstatistikken for
industrien er det gruppene 332-1 og 332-9 som nærmest svarer til sektoren.

Ant all be drif ter m. v . I de tilsvarende gruppene i bedriftstellingen
var det 64 bedrifter med 2 119 sysselsatte og en produksjon på 58 mill. kroner
i 1952. På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i sektoren beregnet
til 2 000 årsverk i 1954. Det meste ble utført av lønnstakere.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 67 mill. kroner. Av dette
utgjorde glassverksprodukter som flasker, vindusglass, husholdningsglass m. v.
67 pct., speil, butikkinnredninger og andre slipte glassprodukter 20 pct. og
glassvatt, glassbetong og andre produkter 13 pct.

Imp o r t en av glassvarer i 1954 var 35 mill. kroner eller 34 pct. av total-
forsyningen i sektoren. Av importen var 91 pct. glassverksprodukter og resten
glassliperiproduk ter.

Produksjonens anvendelse. 69 pct. ble anvendt til vareinnsats,
24 pct. til konsum, 6 pct. til investering og 1 pct. til eksport.

Produksjonsindeks (1950 ----- 100) var i 1954 121 og i 1957 111.
Pr osesser . Sektoren er delt i 4 prosesser som av hensyn til de enkelte

bedriftene er trukket sammen til 2:

1.. Glassverk m v 	  produksjon 1954 53 mill. kroner
2. Glassliperier  	 14

Produksjonen i den enkelte prosess omfatter hele produksjonen av prosessens
produkter i nasjonalregnskapssektor 3300 Jord- og steinvareindustri.

1. Glassverk m. v.

Pro duk sj on en i 1954 var 53 mill. kroner. Hovedproduktene er vindus-
glass, serviceglass og konservesglass, flasker og kolber og glassvatt.

Ant all b e drif ter m. v . I bedriftstellingens gruppe 332-1 Glass-
verk var det 7 bedrifter med 1 619 sysselsatte og med en produksjon på 41 mill.
kroner i 1952.

Imp o r t en av tilsvarende produkter i 1954 var vel 32 mill. kroner eller
38 pct. av totalforsyningen i prosessen. De største varepostene var vindusglass
og glass i plater med 38 pct. av importen og serviceglass og konservesglass med
29 pct.

Pro duk sj on ens anvendelse . 71 pct. ble anvendt til vareinnsats,
22 pct. til konsum, 5 pct. til investering og 2 pct. til eksport.

Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 130 og i 1957 101.
Kryssløpskoeffisientene. Denne prosessen er delt i tre pro-

sesser under koeffisientberegningene, nemlig i glassverk, glassvatt og glass-
betong. Koeffisientene i prosessen glassverk er beregnet på grunnlag av data
for den tilsvarende gruppen i produksjonsstatistikken for 1938, 1939, 1943, 1944
og 1949-1951 og for de to andre prosessene (hver av dem omfatter bare produk-
sjonen i en enkelt bedrift) på grunnlag av oppgaver til produksjonsstatistikken
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for henholdsvis 1950-1952 og 1949-1951. Normalkoeffisientene for 1950 er
regnet om til 1954-priser, og enkelte av dem er korrigert mot data for 1954.

Av hensyn til de enkelte bedriftene er prosessene her trukket sammen til en.
Koeffisient enes stabilitet. I prosessen glassverk har koeffi-

sientene for råstoffene vært av samme størrelsesorden i årene 1938, 1939 og
1949-1951, mens forbruket av kull er falt fra 12,6 pct. av produksjonsverdien i
1938 til 2,6 pct. i 1951, og forbruket av bensin, brenselolje og elektrisk kraft
har steget tilsvarende. Strukturen i et par av bedriftene avviker vesentlig fra
gjennomsnittet, og koeffisientene vil således i noen grad være avhengig av produkt-
sammensetningen.

Koeffisientene i prosessene glassvatt og glassbetong har endret seg relativt
meget fra år til år sannsynligvis fordi de er beregnet av mangelfulle data.

Strukturen i de tre prosessene er forskjellig, og når de behandles som en
prosess, vil koeffisientene være avhengig av produktsammensetningen.

2. Glassliperier.

Produksjonen i 1954 var 14 mill. kroner. De viktigste produktene
var speil, butikkinnredninger og andre slipte glassprodukter.

Ant all bedrift er m. v. I bedriftstellingens gruppe 332-9 Annen
glassindustri var det 57 bedrifter med 500 sysselsatte og med en produksjon
på 16 mill. kroner i 1952.

Import en av tilsvarende varer i 1954 var knapt 3 mill. kroner eller 18
pct. av totalforsyningen i prosessen.

Produksjon -e ns anvendelse. 56 pct. ble anvendt til vareinnsats,
34 pct. til konsum og 10 pct. til investering.

Tabell 3302 A. Produksjon og import 1954. 
Glassindustri.

Production and imports. Glass.

Mill.
kr.

Mill.
kr.

Pet. Mill.
kr.

Mill.
kr.

Mill.
kr.

Pct. Mill.
kr.

Tilgang i alt Total supply 	 67 22 32 89 35 15 44 50
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Eksport Exports 	 1 — 1 —
Privat konsum Private consumption 16 9 53 25 11 10 89 21
Investering Asset formation 	 4 1 21 5 2 0 26 2
Lager Addition to inventories . . . — — — 1 — — 1
Vareinnsats Use in production . . 46 12 26 58 21 5 26 26



2020 2098 260121302110
I alt
Total

2330

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 1	 0	 1	 1	 4	 0	 0
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,3	 0,0	 1,9	 0,7	 5,6	 0,1	 0,0

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 0	 0	 0	 1	 0	 0	 0
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,0	 0,0	 0,1	 0,8	 0,1	 0,0	 0,1

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 6
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,0	 0,1	 0,0	 0,1	 0,1	 0,6	 0,5

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 3	 12	 2	 1
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,6	 2,0	 0,2	 0,0

31922602 31953194 3302 35113307

3514 3516 351835173515 3703 3705

410341013811 3900 410238133812

4104 4106 64004105
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Produksjonsindeks (1950 100) var i 1954 107 og i 1957 153.
Kr yssløp sk o ef fisientene er beregnet på grunnlag av oppgaver

til produksjonsstatistikken for et utvalg av bedrifter for 1950 og 1951 og regnet
om til 1954-priser.

Koef fisientenes stabilitet.  Det er betydelige forskjeller mellom
koeffisientene i de to årene. Det kan i noen grad skyldes at de er beregnet på
grunnlag av mangelfulle data og at produktsammensetningen har endret seg.

Tabell 3302 B.	 Vareinnsats 1954. 
Produkter fra Glassindustri.

Used in production. Products from Glass.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries	 . Mill. kr.	 46
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

2 4 2 4 0 0
0,4 3,3 2,1 1,8 0,2 0,1
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Leverende sektor Delivering sector

Stikkord Abbreviation
Sektor-

nr.
No.

Krysslopskoeffisienter
Input-output coefficients

Prosesser
Processes

2
Sektor
Sector Glass- Glass-

verk sliperier
Glass- Glass-
works grinding

Norsk produksjon Norwegian prod.
0052 Usp. kontorrekv. Office appl.  	 1,1	 1,1	 1,1
0057 Usp. tjenester Unsp. services 	 1,3	 1,3	 1,3
0200 Skogbruk Forestry 	  0,2	 0,3
1500 Mineralbrott Quarrying 	  0,3	 0,4
2310 Tekstilind. Textiles  	 0,4	 0,5
2601 Trevareind. Wood and cork 	  5,5	 6,5	 1,7
2739 Papirfabr. Paper 	 1,8	 2,3
2750 Papirvarefabr. Paper products 	  0,3	 0,3
3000 Gummivareind. Rubber prod 	  0,6	 0,7
3112 Kunstgjødself. Fertilizers  	 0,0	 0,1
3192 Formstoffind. Synth. fibres 	 0,1	 0,7
3193 Kjem. grunnind. Bas. chemicals  	 0,6	 0,8
3196 Malingfabr. Paints  	 0,1	 0,1
3197 Annen kjemisk Other chemical.  	0,1	 0,1
3302 Glassindustri Glass  	 5,6	 0,3 24,9
3510 Trådtrekkerier Wire, nails etc.  	 0,1	 0,1
3512 Emballasjeind. Household goods 	 0,6	 0,8
5110 El.forsyning Electricity  	 2,4	 2,8	 0,8
6400 Varehandel Trade 	  5,6	 5,7	 5,5

I alt Total 	  26,7 24,2 36,0

Import Imports
1100 Kullgruver Coal mining  	 1,6	 2,0	 0,1
1500 Mineralbrott Quarrying  	 1,5	 1,9
3193 Kjem. grunnind. Bas. chemicals  	 2,9	 3,1	 2,1
3198 Mineraloljeind. Petroleum prod  	 3,6	 4,4	 0,9
3302 Glassindustri Glass  	 0,7	 0,9
3419 Jernverk Steel works  	 0,3	 0,1	 1,3

I alt Total 	  10,6	 12,4	 4,4

Primærfaktorer Primary factors
9600 Kapitalslit Depreciation 	 5,5	 6,4	 2,2
9700 Lønn Wages etc. 	  31,5 31,3 32,2
9800 Eierinntekt Profits etc 	  23,2 23,8 20,5
9900 Indir. skatt Indirect taxes  	 2,5	 1,9	 4,9

I alt Total 	  62,7	 63,4 59,8
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Sektor 3303 Keramisk industri.

Produksjon 1954: 40 mill. kroner. (Strukturundersøkt.)

0 mf ang. Sektoren er en del av nasjonalregnskapssektor 3300 Jord- og
steinvareindustri og omfatter all produksjon av porselen, fajanse, keramikk o. 1.
I bedriftstellingen 1953 svarer gruppene 333-1 og 2 til denne sektoren og i produk-
sjonsstatistikken for industrien gruppene 333-1 og 9.

Ant all bedrifter m. v. Ifølge bedriftstellingen var det i 1952 80
bedrifter i de tilsvarende gruppene med 2 349 sysselsatte og med en produksjon
på 36 mill. kroner. På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i sek-
toren beregnet til 2 000 årsverk i 1954. Det meste ble utført av lønnstakere.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 40 mill. kroner. Hoved-
produktene var husholdningsfajanse, husholdningsporselen og annen porselen og
fajanse. For øvrig ble det produsert keramikk, syltekrukker og blomsterpotter.

Import en av tilsvarende produkter i 1954 var 22 mill. kroner eller 35
pct. av totalforsyningen i sektoren.

Produksjonens anvendelse. 61 pct. ble anvendt til konsum,
29 pct. til vareinnsats, 9 pct. til investering og 1 pct. til eksport.

Produksjonsindeks (1950 ---- 100) var i 1954 116 og i 1957 119.
Pr . osesser. Sektoren er delt i 2 prosesser:

1. Porselen og fajanse 	  produksjon 1954 34 mill. kroner
2. Pottemakerier  	 —»—	 6 »

Produksjonen i den enkelte prosess svarer til hele produksjonen av tilsvarende
produkter i nasjonalregnskapssektor 3300 Jord- og steinvareindustri.

1. Porselen og fajanse.

Pr oduksjonen var i 1954 34 mill. kroner og besto av husholdnings-
fajanse, husholdningsporselen, teknisk porselen og sanitærfajanse.

Ant all bedrifter  m. v. I den tilsvarende gruppen i bedriftstel-
lingen var det 10 bedrifter med 1 826 sysselsatte og med en produksjon på 29
mill. kroner i 1952.

Imp or t en av porselen og fajanse var i 1954 22 mill. kroner eller 39 pct.
av totalforsyningen i sektoren. Av importen var 42 pct. husholdningsporselen
og -fajanse, 31 pct. teknisk porselen og 21 pct. sanitærfajanse.

Produksjonens anvendelse. 59 pct. ble anvendt til konsum,
32 pct. til vareinnsats og 9 pct. til investering.

Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 132 og i 1957 125.
Kr ysslopskoeff isientene. Prosessen var delt i 4 delprosesser

under koeffisientberegningene, nemlig i husholdningsfajanse, husholdnings-
porselen, teknisk porselen og sanitærporselen. Koeffisientene ble beregnet på
grunnlag av oppgaver til produksjonsstatistikken for utvalg av bedrifter for
1949-1951. I normalstrukturen for 1950 er delprosessene veid sammen til en.

Det ble også beregnet koeffisienter for prosessen under ett på grunnlag av
data for den tilsvarende gruppen i produksjonsstatistikken for 1938, 1939, 1943,
1944 og 1949-1951.

Omregningen av koeffisientene til 1954-priser førte ikke fram p. g. a. mangel-
fullt prismateriale. Koeffisientene for 1954 ble derfor beregnet for prosessen
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porselen og fajanse under ett på grunnlag av data for produksjonsstatistikkens
gruppe for 1954.

Koeffisientenes stabilitet. Pågrunnavsubstitusjonermellom
kull, brenselolje og elektrisk kraft har koeffisienten for kull falt betydelig i peri-
oden 1938-1951, mens koeffisientene for de to andre innsatsfaktorene har steget.
For øvrig har koeffisientene vært meget stabile for årene 1949-1951 og av samme
størrelsesorden som i 1938 og 1939.

2. Pottemakerier.

Produksjonen i 1954 var 6 mill. kroner. Hovedproduktet er keramikk
med 87 pct. av produksjonen. For øvrig produseres syltetøykrukker og blomster-
potter.

Ant all bedrift er m. v. I bedriftstellingens gruppe pottemakerier
og andre keramiske fabrikker var det 70 bedrifter med 523 sysselsatte og med
en produksjon på 6 mill. kroner i 1952.

Import en av tilsvarende produkter i 1954 var helt ubetydelig.
Produksjonens anvendelse. 72 pct. ble anvendt til konsum,

11 pct. til investering, 10 pct. til vareinnsats og 7 pct. til eksport.
Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 73 og i 195782.
Kryssløpskoeffisient ene. Normalkoeffisientene for 1950 er be-

regnet på grunnlag av data for den tilsvarende gruppen i produksjonsstatistikken
for industrien 1949-1951, og koeffisientene for 1954 er beregnet på samme måte
av data for 1954.

Koeffisient enes st abilit et . Forskjellene mellom koeffisientene
i de tre årene er relativt små.

Tabell 3303 A. Produksjon og import 1954.   
Keramisk ind.

Production and imports. Earthenware.

Produksjon Production Import Imports

Mill.	 Mill.
kr.	 kr.

Pct. Mill.	 Mill.	 Mill.
kr.	 kr.	 kr.

Pct. Mill.
kr.

Tilgang i alt Total supply 	 40 21 53 61 22 9 41 31
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Eksport Exports 	 1 — — 1 — — — —
Privat konsum Private consumption 24 18 73 42 8 6 75 14
Investering Asset formation 	 4 2 50 6 1 1 56 2
Vareinnsats Use in production . . 11 1 13 12 13 2 18 15



37043516 37020102 37033515
I alt
Total
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Tabell 3303 B.	 Vareinnsats 1954.    
Pr odukter fra Keramisk ind.

Used in production. Products from Earthenware.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . Mill. kr.	 11	 1	 0	 0	 0	 2	 0
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,0	 0,1	 0,0	 0,5	 2,3	 0,1                

Levert til sektor
Delivered to sector 3705 4102 4103 4104 4105 4106         

Levering 1954 Deliveries . . Mill. kr.	 1	 0	 1	 1	 0	 5
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,9	 0,0	 0,1	 0,1	 0,1	 0,3

Tabell 3303 C. Krysslopskoeffisienter (Pct.)
Keramisk ind.

Input-output coefficients. Earthenware.

Leverende sektor Delivering sector Krysslopskoeffisienter
Input-output coefficients

Prosesser
Processes

1 2
Sektor-

nr.
_No.

Stikkord Abbreviation Sektor
Sector

Por-
selen,

fajanse

Potte-
make-

rier
China,

etc.
Pot-
teries

Norsk produksjon Norwegian prod.
0052 Usp. kontorrekv. Office appl 	  2,0	 2,0	 2,0
0057 Usp. tjenester Unsp. services 	 2,2	 2,2	 2,2
0200 Skogbruk Forestry 	  0,3	 0,1	 0,9
1500 Mineralbrott Quarrying 	  0,8	 0,9	 0,4
2510 Sagbruk Sawmills etc.  	1,1	 1,3
2601 Trevareind. Wood and cork  	 1,2	 1,5
2750 Papirvarefabr. Paper products  	 0,3	 2,1
3193 Kjem. grunnind. Bas. chemicals  	 0,1	 0,1	 0,1
3196 Malingfabr. Paints  	 1,5	 0,9	 5,0
3306 Kalkverk Lime works etc. 	  0,1	 0,1	 0,1
5110 El.forsyning Electricity  	 2,8	 2,6	 3,9
6400 Varehandel Trade 	  2,4	 2,3	 2,9

I alt Total 	  14,8	 14,0	 19,6
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3304
Sementfabr.

Cement.
Tabell 3303 C (forts.). Kryssløpskoeffisienter (Pct.)

Keramisk ind.
Input - output coefficients. Earthenware.

Leverende sektor Delivering sector

Prosesser
Processes

2
Sektor-

nr.
No.

Stikkord Abbreviation Sektor
Sector

Por-
selen,

fajanse

Potte-
make-

rier
China,

etc.
Pot-
teries

Import Imports
1100 Kullgruver Coal mining  	 0,6	 0,6	 1,1
1500 Mineralbrott Quarrying  	 4,1	 4,2	 3,4
3198 Mineraloljeind. Petroleum prod. 	 0,5	 0,5	 0,8
3306 Kalkverk Lime works etc. 	 2,6	 2,8	 1,8
3419 Jernverk Steel works  	 0,7	 0,8
3502 Metallvalseverk Metal rolling 	 1,0	 1,1	 0,8
5120 Gassforsyning Gas supply  	 0,1	 0,1	 0,2

I alt Total 	  i 9,6	 10,1	 8,1

Primærfaktorer Primary factors
9600 Kapitalslit Depreciation 	 6,5	 6,5	 6,5
9700 Lønn Wages etc 	  47,2	 46,1 53,4
9800 Eierinntekt Profits etc 	  21,0	 22,9 10,8
9900 Indir. skatt Indirect taxes  	 0,8	 0,6	 1,7

I alt Total 	  75,5	 76,1	 72,4

I Krysslopskoeffisienter
Input-output coefficients

Av dette toll 0,3. Of which customs duties 0,3.

Sektor 3304 Sementfabrikker.

Produksjon 1954: 65 mill. kroner. (Strukturundersøkt.)

0 mf ang. Sektoren er en del av nasjonalregnskapssektor 3300 Jord- og
steinvareindustri og omfatter all produksjon av sement. I bedriftstellingen 1953
og i produksjonsstatistikken for industrien er det gruppe 334-0 som nærmest
svarer til denne sektoren.

Ant all be dr if ter m. v. I produksjonsstatistikkens gruppe 334-0
Sementfabrikker (bedriftstellingens gruppe omfatter også noen andre bedrifter
enn sementfabrikker) var det 4 bedrifter med 1 240 sysselsatte og med en produk-
sjon på 65 mill. kroner i 1952. På grunnlag av nasjonalregnskapet er syssel-
settingen i sektoren beregnet til 1 000 årsverk i 1954, alt utført av lønnstakere.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 65 mill. kroner.
Imp or t en av sement var i 1954 vel 21 mill. kroner eller 25 pct. av total-

forsyningen i sektoren.
Pro duk sjonens anvendelse. Alt ble levert til vareinnsats.
Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 128 og i 1957 169.
Kr yssløpskoeffisientene ble beregnet både for hver enkelt

20 - Krysslopsanalyse.
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bedrift og for sektoren under ett på grunnlag av oppgaver til produksjonsstati-
stikken for 1938, 1939, 1943, 1944 og 1949-1951. Prosessens normalkoeffisienter
for 1950 er regnet om til 1954-priser.

Koeffisientenes stabilitet. Koeffisientene for de tre produ-
sentene av alminnelig støpesement  var relativt stabile for årene 1938, 1939 og
1949-1951, mens koeffisientene for den fjerde bedriften som produserte en annen
sementtype, endret seg noe fra år til år i perioden 1949-1951.

Tabell 3304 A. Produksjon og import 1954. 
Sementfabr.

Production and imports. Cement.

Produksjon Production Import Imports

Mill.	 Mill.	 Pct. 	Mill.	 Mill.	 Mill.	 Pct. 	Mill.
kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.

Tilgang i alt Total supply 	 65 22 33 87 21 6 26 27
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Lager Addition to inventories 	 —1 — — —1 0 — — 0
Vareinnsats Use in production 	 66 22 33 88 21 6 26 27

Tabell 3304 B. Vareinnsats 1954. 
Produkter fra Sementfabr.

Used in production. Products from Cement.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries 	 Mill. kr.	 66	 0
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,0

1 18 0 3 0
0,8 23,8 0,1 6,7 0,0

Levert til sektor
Delivered to sector 4101

	
4102
	

4103
	

4104
	

4105
	

4106

Levering 1954 Deliveries 	 Mill. kr.	 4	 9
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 1,4	 2,4

12 5 3 11
1,2 1,2 0,7 0,8
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Tabell 3304 C. K ryssløpskoeffisienter (Pct.)

Sementfabr.
Input-output coefficients. Cement.

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
sienter

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
sienterSektor- Sektor-

nr. Stikkord Abbreviation Input- nr. Stikkord Abbreviation Input-
No. output

coeffi-
cients

No. output
coeffi-
cients

Import Imports
Kullgruver Coal mining .
Mineralbrott Quarrying ..
Karbidframst. Calcium carb 	
Kjem. grunnind. Bas. chemic 	
Mineraloljeind. Petrol. prod.
Kalkverk Lime works etc.. 	
Jernverk Steel works 	

Norsk produksjon
Norwegian prod.	 1100

0052 Usp. kontorrekv. Office appl. 1,1	 1500
0057 Usp. tjenester Unsp. services 0,9 3111
1100 Kullgruver Coal mining ... 	 1,6 3193
1500 Mineralbrott Quarrying .... 	 4,5 3198
2739 Papirfabr. Paper. 4,2 3306
2750 Papirvarefabr. Paper products 4,7 3419
3197 Annen kjemisk Other chemical. 0,5
3306 Kalkverk Lime works etc.. . . 0,1
5110 El.forsyning Electricity  	 3,1
6400 Varehandel Trade 	  10,1

I alt Total 	  30,8

0,7
4,2
0,1
0,2

12,9
4,6
0,1

22,8

7,4
19,6
19,5

46,5

I alt Total 	

Primærfaktorer
Primary factors

9600 Kapitalslit Depreciation 	
9700 Lønn Wages etc 	
9800 Eierinntekt Profits etc 	

I alt Total 	

Av dette toll 0,5. Of which customs duties 0,5.

Sektor 3305 Sementstoperier og betongblanderier.

Produksjon 1954: 78 mill. kroner. (Strukturun.dersøkt.)

Omf ang. Sektoren er en del av nasjonalreg-nskapssektor 3300 Jord- og
steinvareindustri og omfatter produksjon av sementvarer og ferdigbetong. I
bedriftstellingen 1953 og i produksjonsstatistikken for industrien er det gruppe
335-0 som nærmest svarer til denne sektoren.

Ant all b e dr if ter m. v. Ifølge bedriftstellingen var det i 1952 325
bedrifter i gruppen med 2 157 sysselsatte og med en produksjon på 57 mill.
kroner. På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i sektoren beregnet
til 2 500 årsverk i 1954, det meste utført av lønnstakere.

Pro duk sj on en i sek t or en i 1954 var 78 mill. kroner. Sement-
bygningsstein (ekskl. lettbetongstein) utgjorde 27 pct. av produksjonen, sement-
rør 25 pct. og ferdigbetong 19 pct. Dessuten ble det produsert sementtakstein,
betongstolper, mønepanner, vaskekar og en rekke andre sementvarer.

Impor t en av sementvarer var i 1954 knapt 2 mill. kroner eller 2 pct.
av totalforsyningen i sektoren.

Pro duk sjonens an v en delse. 97 pct. ble anvendt til vareinnsats
og resten til lager.

Produksjonsindeks (1950 ----- 100) var i 1954 156 og i 1957 212.
Prosesser . Sektoren er delt i 2 prosesser:
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1. Ferdigbetong 	  produksjon 1954 15 mill. kroner
2. Andre sementvarer  

	
63 »

Produksjonen i den enkelte prosess omfatter all produksjon av tilsvarende
produkter i nasjonalregnskapssektor 3300 Jord- og steinvareindustri.

1. Ferdigbetong.

Produksjonen i 1954 var 15 mill. kroner.
Ant all bedrift er m. v. Betongblanderiene er med i gruppe 335-0

i bedriftstellingen. (Se prosess 2.)
Import en. Det var ingen import av ferdigbetong i 1954.
Produksjonens anvendelse. Alt ble levert til vareinnsats i

bygg og anlegg.
Pr oduksjonsindeks (1950 100) beregnet på grunnlag av mengde-

oppgaver var i 1954 191 og i 1957 342.
Kryssløpskoeffisient ene er beregnet på grunnlag av oppgaver

til produksjonsstatistikken for et utvalg av bedrifter for årene 1949-1951. Nor-
malstrukturen for prosessen er regnet om til 1954-priser.

Koeffisientenes stabilitet. Produksjonsstrukturen for de
enkelte bedriftene er svært like. Koeffisientene i prosessen ser ut til å være meget
stabile, men det har vært en svakt økende tendens i koeffisienten for sement
og en tilsvarende nedgang i koeffisienten for stein og sand.

2. Andre sementvarer.

Produsjonen i 1954 var 63 mill. kroner, hvorav sementbygningsstein
utgjorde 33 pct., sementrør 30 pct. og sementtakstein 9 pct. For øvrig ble det
framstilt betongstolper, treullsementplater og diverse andre sementvarer.

Ant all bedrif t er m. v. I bedriftstellingen 1953 er sementstøperier
og betongblanderier med i samme gruppe (335-0). Den omfattet, som nevnt
foran, 325 bedrifter med 2 157 sysselsatte og med en produksjon på 57 mill.
kroner i 1952.

Import en av sementvarer var i 1954 knapt 2 mill. kroner eller 3 pct.
av totalforsyningen i prosessen.

Produksjonens anvendelse. 96 pct. ble anvendt til vareinnsats
og resten til lager.

Produksjonsindeks (1950 ------ 100) var i 1954 148 og i 1957 180.
Kr y ssløpskoef f isient ene. Under beregningene er prosessen delt

i to, nemlig en delprosess for betongstolper og en for andre sementvarer. Koeffi-
sientene for prosessen betongstolper er beregnet ved hjelp av oppgaver til pro-
duksjonsstatistikken for et utvalg av bedrifter for 1949-1951. For prosessen andre
sementvarer er de beregnet på grunnlag av data for den tilsvarende gruppen i
produksjonsstatistikken for 1949-1951 etter at produksjon og forbruk i prosessene
ferdigbetong, betongstolper og siporex (senere overført til en annen industri-
gruppe) var skilt ut.

Normalkoeffisientene for de to prosessene er regnet om til 1954-priser.
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Levering 1954 Deliveries . ... Mill. kr.	 76	 0
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Koeffisientenes stabilit et. Koeffisientene var meget stabile i
begge prosessene for årene 1949-1951, men da deres produksjonsstruktur er noe
forskjellig kan det bli endringer i koeffisientene for disse to under ett p. g. a.
endringer i produktsammensetningen.

Tabell 3305 A. Produksjon og import 1954. 
Semen.tvareind.

Production and 'imports. Cement prod.

Produksjon Production Import Imports

Cif.
Kjøper- toll Kjøper-
priser C. i. f.

Avanse etc. priser
Buyers'
prices

+ im-
port

duties

Trade
margins etc.

Buyers'
prices

Mill.	 Mill.
kr.	 kr.

Pet. Mill.	 Mill.	 Mill.
kr.	 kr.	 kr.

Pet. Mill.
kr.

Tilgang i alt Total supply
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Lager Addition to inventories • • •

Vareinnsats Use in production ..

78

2
76

17

—
17

22

—
23

95

2
93

2

—
2

0

—
0

13

—
13

2

Tabell 3305 B.	 Vareinnsats 1954. 
Produkter fra Sementvareind.

Used in production. Products from Cement prod.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries 	 Mill. kr.	 30
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 2,1

4106
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Tabell 3305 C. Kryssløpskoeffisienter (Pct.)
Sementvareind.

Input-output coefficients. Cement prod.

Norsk produksjon Norwegian prod.
0052 Usp. kontorrekv. Office appl. 	  0,9	 0,9	 0,9
0057 Usp. tjenester Unsp. services 	 1,0	 1,0	 1,0
0200 Skogbruk Forestry 	  0,1	 0,1
1500 Mineralbrott Quarrying 	  4,5	 9,9	 3,2
2510 Sagbruk Sawmills etc 	  0,1	 0,1
3304 Sementfabr. Cement 	  23,8 35,3 21,2
5110 El.forsyning Electricity  	 0,6	 0,4	 0,7
6400 Varehandel Trade 	  7,6 14,1	 6,1

I alt Total 	  38,6	 61,6	 33,3

Import Imports
1100 Kullgruver Coal mining 	  0,2	 0,1	 0,2
1500 Mineralbrott Quarrying 	  2,0	 5,0	 1,3
3198 Mineraloljeind. Petroleum prod 	 1,7	 4,3	 1,1
3419 Jernverk Steel works  	 2,5	

-	

3,1
5120 Gassforsyning Gas supply 	  0,1	

-	

0,2

I alt Total  	 6,5	 9,4	 5,9

Primær-faktorer Primary factors
9600 Kapitalslit Depreciation 	 2,0	 2,0	 2,0
9700 Lønn Wages etc 	  30,1 10,1 34,7
9800 Eierinntekt Profits etc 	  20,9 17,0 21,8
9900 Indir. skatt Indirect taxes  	 1,9	 2,4

I alt Total 	  54,9	 29,1	 60,9

Sektor 3306 Kaikverk, minerahnoller og steinhoggerier.

Produksjon 1954: 56 mill. kroner. (Strukturundersøkt.)

Omfang. Sektoren er en del av nasjonalregnskapssektor 3300 Jord- og
steinvareindustri og omfatter også all produksjon av mineralmjøl, hogd og
polert stein i nasjonalregn.skapssektor 1508 Mineralbrott. Produksjonen av rå
mineraler i nasjonalregnskapssektor 3300 er overført til kryssløpssektor 1500.
I bedriftstellingen 1953 og i produksjonsstatistikken for industrien er det gruppene
339-2,3 og 4 som nærmest svarer til sektoren.

Ant all bedrift er m. v. De tilsvarende gruppene i bedriftstellingen
omfattet 297 bedrifter med 2 476 sysselsatte og med en produksjon på 55 mill.
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kroner i 1952. På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i sektoren.
beregnet til 2 000 årsverk i 1954. Av dette ble 1 500 årsverk utført av lonns-
takere og 500 årsverk av selvstendige.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 56 mill. kroner. Av dette
var 22 pct. mineralmjøl, 16 pct. lesket og ulesket kalk, 14 pct. gravrammer
og monumenter og 7 pct. gjødningskalk. For øvrig ble det produsert kalkmørtel,
grafitt, gatestein og annen hogd og polert stein.

Impor ten av tilsvarende produkter i 1954 var 2 mill. kroner eller 4 pct.
av totalforsyningen i sektoren.

Pr o duk sjonens anvendelse. 68 pct. ble anvendt til vareinnsats,
18 pct. til eksport og 14 pct. til konsum.

Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 112 og i 1957 130.
Pr . osesser. Sektoren er delt i 3 prosesser:

1. Kalk- og mørtelverk 	  produksjon 1954 16 mill. kroner
2. Mineralmøller  	 ---»—	 14 »
3. Steinhoggerier m v 	 —»—	 26 »

Produksjonen i den enkelte prosess er satt lik produksjonen av prosessens
produkter i nasjonalregnskapssektorene 1508 Mineralbrott m. v. og 3300 Jord-
og steinvareindustri.

1. Kalk- og mortelverk.

Pr o duk sj onen i 1954 var 16 mill. kroner. Lesket og ulesket kalk ut-
gjorde 56 pct., gjodningskalk 25 pct. og kalkmørtel 19 pct.

Ant all be drif ter m. v. Den tilsvarende gruppen i bedriftstellingen
omfattet 52 bedrifter med 651 sysselsatte og med en produksjon på 17 mill.
kroner i 1952. (Kalksteinsmøllene er også med i gruppen.)

Imp or ten av tilsvarende produkter i 1954 var 0,5 mill. kroner eller vel
3 pct. av totalforsyningen i prosessen.

Produksjonens anvendelse. Omtrent hele produksjonen ble
anvendt til vareinnsats.

Pro duk sjonsindek s (1950 = 100) beregnet på grunnlag av et ut-
valg av produkter var i 1954 190 og i 1957 210.

Kr yssløpskoef f isientene. Under beregningene av koeffisientene
for 1949-1951 var prosessen delt i to, nemlig en delprosess for kalkverk og en for
mørtelverk. Koeffisientene ble dels beregnet på grunnlag av oppgaver til produk-
sjonsstatistikken for et utvalg av bedrifter for 1949-1951 og dels (for kalkstein
og sand) på grunnlag av andre tekniske opplysninger om produksjonen.

Koeffisientene for 1954 er beregnet for prosessen under ett på grunnlag
av data for den tilsvarende gruppen i produksjonsstatistikken korrigert for den
produksjonen som hører til prosessen kalksteinsbrott i kryssløpssektor 1500.
For øvrig er alle produkter og råstoffer i gruppen med under beregningene.

Koe f fisientenes stabilit et. Koeffisientene for brenselsstoffene
ser ut til å være relativt stabile, men med en svak tendens til nedgang i koeffi-
sientene for kull og koks og en tilsvarende stigning i koeffisienten for brensel-
olje. Koeffisientene for kalkstein og sand ser ut til å stemme godt overens med
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det faktiske forbruk så langt en har kunnet kontrollere dem mot oppgaver til
produksjonsstatistikken.

Strukturen i kalkverk og mørtelverk er litt forskjellig, og koeffisientene for
de to prosessene under ett vil derfor i noen grad avhenge av produktsammen-
setningen.

2. Mineralmoller.

Produksjonen i 1954 var 14 mill. kroner. De viktigste produktene
var talkum- og klebersteinsmjøl med 35 pct., dolomittmjøl med 18 pct., felt-
spatmjøl med 11 pct. og bearbeidd glimmer med 8 pct. For øvrig ble det produ-
sert mjøl av kvarts, annen stein, svovel og jernslagger.

Antall bedrif ter m. v. I bedriftstellingens gruppe 339-3 Andre
mineralmøller var det 28 bedrifter med 522 sysselsatte og med en produksjon
på 15 mill. kroner i 1952.

Impor ten av tilsvarende produkter i 1954 var vel 1 mill. kroner eller
7 pct. av totaltilførselen i prosessen.

Produksjonens anvendelse. 61 pct. ble anvendt til eksport
og 39 pct. til vareinnsats.

Produksjonsindeks (1950 ------ 100) var i 1954 132 og i 1957 189.
Kryssløpskoeffisientene. Produksjonen i mineralmøllene ble

opprinnelig delt i 7 prosesser og koeffisientene for hovedråstoffene beregnet
på grunnlag av oppgaver til produksjonsstatistikken for utvalg av bedrifter
for årene 1949-1951. Koeffisientene for arbeidskraft, brensel og andre hjelpestoffer
ble derimot beregnet for alle 7 prosesser under ett på grunnlag av data for hele
industrigruppen for 1949-1951. I normalstrukturen for 1950 er prosessene trukket
sammen til en.

Koeffisientene for 1954 er beregnet på grunnlag av data for den tilsvarende
gruppen i produksjonsstatistikken for 1954. Produksjonen av rå mineraler i
gruppen er skilt ut.

Koeffisientenes stabilitet. I de enkelte prosessene varierte
koeffisientene for hovedråstoffene til dels betydelig fra år til år. De koeffisientene
som ble beregnet for mineralmøllene under ett var heller ikke stabile, men varia-
sjonene var noe mindre.

Strukturen i de enkelte prosessene er noe forskjellig, og en må derfor regne
med at råstoffkoeffisientene i den sammenveide prosessen også kan endres p. g. a.
endringer i produktsammensetningen.

3. Steinhoggerier m. v.

Pr o duksj o nen i 1954 var 26 mill. kroner. Gravrammer og monumenter
utgjorde 31 pct., skiferplater og -heller 18 pct., takskifer 17 pct. og bygnings-
stein 12 pct. For øvrig ble det produsert gatestein, fortaustein, ovner og kaminer
av kleberstein og annen hogd og polert stein.

Antall be dr if ter m. v. Bedriftstellingens gruppe 339-4 Stein-
hoggerier og steinsliperier omfattet 217 bedrifter med 1 303 sysselsatte og med
en produksjon på 23 mill. kroner i 1952.
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Impo r t en av tilsvarende produkter i 1954 var 0,5 mill. kroner eller
ca. 2 pct. av totalforsyningen i prosessen.

Pro duksjonens anv en dels e. 64 pct. ble anvendt til vareinnsats,
31 pct. til konsum og 5 pct. til eksport.

Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 91 og i 195797.
Kryssløpskoeffisientene ble beregnet på grunnlag av data for

den tilsvarende gruppen i produksjonsstatistikken for 1949-1951. Produksjonen av
rå stein ble skilt ut ved hjelp av koeffisientene i prosessen steinbrott i sektor
1500 Mineralbrott.

Koeffisientene for 1954 er beregnet på samme måte som for 1949-1951.
Koef f isient en e s stabilit et . Koeffisienten for rå mineraler sank

betydelig mellom 1949 og 1951, mens forbruket av arbeidskraft steg. De øvrige
koeffisientene har derimot vært av samme størrelsesorden i perioden.

Ved omregning av normalkoeffisientene til 1954-priser og sammenlikning med
koeffisientene som ble beregnet på grunnlag av data for 1954, viste det seg å
være meget store forskjeller mellom dem. Det skyldes antakelig både endringer
i produktsammensetningen og i kvaliteten av det statistiske materialet som er
brukt

Tabell 3306 A. Produksjon og import 1954. 
Kalkverk.

Production and imports. Lime works etc.

	Mill.	 Mill.	 Pct.	Mill.	 Mill.	 Mill.	 Pet. 	Mill.
	kr. 	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.

Tilgang i alt Total supply 	  56	 10	 17	 66	 2	 1	 23	 3
Av dette levert til : Of which

delivered for:
Eksport Exports 	  10	 1	 10	 11	 —	 —	 —
Privat konsum Private consumption	 8	 1	 15	 9

	

Vareinnsats Use in production . . 38	 8	 20	 46	 2	 1	 23	 3



2750272226010101
I alt
Total

27390102
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Tabell 3306 B.	 Vareinnsats 1954.   
Produkter fra Kalkverk.

Used in production. Products from Lime works etc.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954. Deliveries . . . . Mill. kr.	 38	 5	 2	 0	 4	 0	 0
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,4	 0,1	 0,0	 0,5	 0,0	 0,0

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 1	 1	 0	 0	 1	 0	 0
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,7	 0,6	 0,0	 0,1	 1,6	 0,2	 0,1

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 0	 1	 1	 0	 0	 0	 0
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,1	 0,4	 2,0	 0,1	 0,0	 0,0	 0,0                

Levert til sektor
Delivered to sector 3705 4101 4102 4103 4104 4105 4106        

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 0	 2	 2	 8	 5	 2	 3
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,1	 0,4	 0,4	 0,6	 0,7	 0,1	 0,1

3193
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Tabell 3306 C. Krysslopskoeffisienter (Pct.)
Kalkverk.

Input-output coefficients. Lime works etc.

Krysslopskoeffisienter
Input-output coefficients

Leverende sektor Delivering sector

Prosesser Processes

2 3

Sektor Mine- Stein-
Sector Kalk-

verk
ral-

moiler
hog-

gerier
Lime Mine- Cut-
works ral

mills
stone
etc.

Sektor-
nr.	 Stikkord Abbreviation

Norsk produksjon Norwegian prod.
0052 Usp. kontorrekv. Office appl 	
0057 Usp. tjenester Unsp. services 	
0200 Skogbruk Forestry 	
1500 Mineralbrott Quarrying 	
2750 Papirvarefabr. Paper products 	
3191 Sprengstoff-f. Explosives 	
3193 Kjem. grunnind. Bas. chemicals 	
3304 Sementfabr. Cement 	
3306 Kalkverk Lime works etc. 	
3410 Ferrolegering Ferro-alloys 	
5110 El.forsyning Electricity 	
6400 Varehandel Trade 	

I alt Total 	

Import Imports
1100 Kullgruver Coal mining 	
1500 Mineralbrott Quarrying 	
3193 Kjem. grunnind. Bas. chemicals 	
3198 Mineraloljeind. Petroleum prod 	
3306 Kalkverk Lime works etc. 	
5120 Gassforsyning Gas supply . 	

I alt Total 	

Primærfaktorer Primary factors
9600 Kapitalslit Depreciation 	
9700 Lønn Wages etc 	
9800 Eierinntekt Profits etc 	
9900 Indir. skatt Indirect taxes 	

I alt Total 	

1,4 1,4 1,4 1,4
1,6 1,6 1,6 1,6
0,1 0,3 0,1

18,8 8,3 19,6 24,7
4,3 4,6 10,9 0,3
0,0 0,1
0,0 0,1
0,1 0,5
0,4 1,4
0,1 - - 0,2
1,5 1,1 2,8 0,9

14,4 8,8 16,0 16,9

42,7 27,3 53,2 46,1

2,3 8,3 0,1 0,1
9,6 4,2 9,9 12,6
0,1 0,1 0,2
1,3 1,6 3,2
1,0 0,2 3,7
1,0 3,4 0,1

15,3 17,8 17,1 12,8

4,2 4,2 4,2 4,2
27,9 29,2 17,9 32,8

9,6 21,2 7,6 3,7
0,4 0,5 0,5

42,1 55,1 29,7 41,2

Sektor 3307 Annen jord- og steinvareindustri.

Produksjon 1954: 52 mill. kroner. (Strukturundersøkt.)

0 mf ang. Sektoren er en del av nasjonalregnskapssektor 3300 Jord- og
steinvareindustri og omfatter framstilling av lettbetong, plater m. v. av gips
og asbest, steinull, mollestein, bryne- og slipeartikler og andre mineralprodukter
som ikke er med i andre sektorer innen jord- og steinvareindustrien. I bedrifts-
tellingen 1953 og i produksjonsstatistikken for industrien er det gruppene 339-1
og 9 som nærmest svarer til sektoren.
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Ant all be dr if ter m. v. Bedriftstellingens gruppe 339-1 og 9 om-
fatter 36 bedrifter med 916 sysselsatte og med en produksjon på 39 mill. kroner
i 1952. På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i sektoren beregnet
til 1 000 årsverk i 1954, alt utført av lønnstakere.

Pro duksjonen i sektoren i 1954 var 52 mill. kroner. De viktigste
produktene var lettbetong og eternitt med 63 pct. av produksjonen, steinull
med 18 pct. og møllestein, bryne- og slipeartikler med 15 pct.

Import en av tilsvarende produkter i 1954 var ca. 23 mill. kroner eller
30 pct. av totalforsyningen i sektoren.

Pro duksj on ens anvendelse. 88 pct. ble anvendt til vareinnsats,
vesentlig i bygg og anlegg, 7 pct. til eksport og 5 pct. til investering.

Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 184 og i 1957 240.
Prosesser. Sektoren er delt i 6 prosesser som av hensyn til de enkelte

bedrifter er trukket sammen til 3:

1. Lettbetong, gips- og asbestprodukter, produksjon 1954 35 mill. kroner
2. Steinull  	 --»—	 9 »	 »
3. Møllestein, bryne- og slipeartikler . . .  	 —»—	 8 »	 »

Produksjonen i den enkelte prosess omfatter hele produksjonen av prosessens
produkter i nasjonalregnskapssektor 3300 Jord- og steinvareindustri.

1. Lettbetong, gips- og asbestprodukter.

Pr oduksj onen i 1954 var knapt 35 mill. kroner. De viktigste pro-
duktene var lettbetong og plater m. v. av asbest og sement. Dessuten ble det
produsert mineralitt, magnesitt golvbelegg, magnesitt-tegl og plater m. v. av
gips.

Ant all bedr if t er m. v. Det meste av produksjonen i prosessen
foregår i bedrifter som er med i bedriftstellingens gruppe 339-9 Annen jord-
og steinvareindustri. Denne gruppen omfatter også produksjonen i prosess 2.
I 1952 var det 25 bedrifter i gruppen med 677 sysselsatte og med en produk-
sjon på 32 mill. kroner. I 1954 ble 94 pct. av produksjonen i prosessen framstilt
av 3 bedrifter.

Importen av tilsvarende produkter var i 1954 vel 17 mill. kroner eller
33 pct. av totaltilførselen i prosessen. En vesentlig del av importen besto av
varer som det ikke er noen produksjon av her i landet.

Pr oduksj onens anvendelse. Alt ble anvendt til vareinnsats,
vesentlig til bygg og anlegg.

Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 208 og i 1957 306.
Kr yssløpskoeffisientene. Prosessen var opprinnelig delt i 7 del-

prosesser, nemlig i siporex, ytong, eternitt, gipsplater, brenning av magnesitt,
magnesitt golvbelegg og mineralitt. Koeffisientene i disse 7 prosessene ble be-
regnet på grunnlag av oppgaver til produksjonsstatistikken for 1949-1951 (ytong
for 1952). Normalkoeffisientene for 1950 er regnet om til 1954-priser, og de 4
sistnevnte prosessene er trukket sammen til en prosess som her er slått sammen
med de øvrige 3 prosessene av hensyn til de enkelte bedriftene. Koeffisientene
i 1954-priser er sammenliknet med og korrigert mot data i produksjonsstatistikken
for 1954.
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Koeffisientenes stabilitet. Koeffisientene ser ut til å være
relativt stabile for prosessene siporex, gipsplater, eternitt og sannsynligvis også
for ytong, mens de til dels var meget ustabile for de øvrige prosessene.

Produksjonsstrukturen for de 7 delprosessene er noe forskjellig, og koeffi-
sientene for disse under ett vil derfor være avhengig av forholdet mellom produk-
sjonsnivåene.

2. Steinull.

Pr oduksjonen var i 1954 vel 9 mill. kroner. Steinull er det eneste
produktet i prosessen.

An t al 1 b edr if t er m. v. Produsentene av steinull er i produksjons-
statistikken og i bedriftstellingen med i gruppe 339-9 Annen jord- og steinvare-
industri. (Se prosess 1.)

Impor t en. Det ble ikke importert noe av denne varen i 1954.
Pro duk sj o n ens anv en de lse . Alt ble anvendt til vareinnsats,

vesentlig i bygg og anlegg.
Produksjonsindeks (1950 100) var i 1954 242 og i 1957 169.
Kr yssløpskoef f isiente n. e er beregnet på grunnlag av oppgaver

til produksjonsstatistikken for 1949-1951 og regnet om til 1954-priser.
Koef fisientenes stabilitet. Koeffisientene har vært av samme

størrelsesorden i årene 1949-1951. Produksjonsstrukturen er imidlertid forskjellig
for de forskjellige bedriftene, og koeffisientene er derfor i noen grad avhengig
av forholdet mellom produksjonsnivåene i bedriftene.

3. Møllestein, bryne- og slipeartikler.

Pr o duk sjo nen i 1954 var 8 mill. kroner, hvorav slipe- og fileskiver
utgjorde 51 pct., smergel-lerret og sandpapir 29 pct., møllestein og tresliperi-
stein 12 pct. og slipepasta 8 pct.

Ant all b e dr if ter m. v. Den tilsvarende gruppen i bedriftstellingen
omfattet 11 bedrifter med 239 sysselsatte og med en produksjon på 7 mill. kroner
i 1952.

Imp or t en av tilsvarende produkter i 1954 var knapt 6 mill. kroner
eller 43 pct. av totalforsyningen.

P r o du ksj onens anv en delse. 43 pct. ble anvendt til eksport,
35 pct. til investering og 22 pct. til vareinnsats i industrien.

Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 105 og i 1957 116.
Kryssløpskoeffisientene. Prosessen var opprinnelig delt i 4

prosesser, nemlig i slipe- og fileskiver, smergel-lerret og sandpapir, møllestein
og tresliperistein. Koeffisientene ble beregnet på grunnlag av oppgaver til produk-
sjonsstatistikken for et utvalg av bedrifter for årene 1949-1951. Normalkoeffi-
sientene for de 4 prosessene for 1950 er veid sammen til en prosess og regnet
om til 1954-priser.

Koeffisient enes stabilit et. Koeffisientene for de 4 prosessene
har vært stort sett av samme størrelsesorden for årene 1949-1951. Produksjons-
strukturen for de enkelte prosessene er imidlertid noe forskjellig, og koeffi-
sientene i den sammenveide prosessen vil derfor være avhengig av produkt-
sammensetningen.



Avanse etc.
Trade

margins etc.

Produ-
sent-
priser
Produ-

cers'
prices

Kjøper-
priser

Buyers'
prices

Avanse etc.
Trade

margins etc.

Cif.
+ toll
C. i. f.
-I- im-
port

duties

Kjøper-
priser

Buyers'
prices

35123502 351335112601
I alt
Total

2603
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Tabell 3307 A.
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Produksjon og import 1954.    
Annen steinind.

Production and imports. Min. prod. n.e.c.

Produksjon Production Import Imports

Mill.	 Mill.
kr.	 kr.

Pct. Mill.	 Mill.	 Mill.
kr.	 kr.	 kr.

Pct. Mill.
kr.

Tilgang i alt Total supply 	 52 9 18 61 23 4 17 27
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Eksport Exports 	 3 — — 3 — — —
Investering Asset formation 	 3 1 21 4 2 0 18 2
Lager Addition to inventories . . . — — — — 3 — — 3
Vareinnsats Use in production . . 46 8 19 54 18 4 20 22

Tabell 3307 B.	 Vareinnsats 1 9 5 4 .
Produkter fra Annen steinind.

Used in production. Products from Min. prod. n. e. c.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 46	 1	 1	 0	 0	 0	 0
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,2	 0,2	 0,0	 0,0	 0,0	 0,1

Levert til sektor
Delivered to sector 3516

	
3517
	

3518
	

3519
	

3703
	

3705
	

3706

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

1 0 0 0 0 0 0
0,1 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0      

Levert til sektor
Delivered to sector 3811 3813 4101 4102 4103	 4104	 4105      

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

0 0 2 6 17 10 3
0,0 0,1 0,5 1,4 1,3 2,2 0,4

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 5
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,3

4106
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Tabell 3307 C. Krysslopskoeffisienter (Pct.)
Annen steinin.d.

Input-output coefficients. Min. prod. n.e.c.
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Kryssløpskoeffisienter
Input-output coefficients

Leverende sektor Delivering sector

Prosesser Processes

Sektor-
nr.
No.

Sektor
Sector

1
Lett-

betong
m. v.

Leight-
weight

concrete
etc.

2

Stein-
ull

Rock-
wool

3

Mølle-
stein
m . v.
Grind-
stones

etc.

Stikkord Abbreviation

Norsk produksjon Norwegian prod.
0052 Usp. kontorrekv. Office appl. 	 1,3
0057 Usp. tjenester Unsp. services 	 1,1
1500 Mineralbrott Quarrying 	 1,3
2310 Tekstilind. Textiles 	 1,3
2510 Sagbruk Sawmills etc 	 0,1
2601 Trevareind. Wood and cork 	 0,8
2739 Papirfabr. Paper 	 1,5
2750 Papirvarefabr. Paper products 	 0,4
3111 Karbidframst. Calcium carb 	 0,3
3192 Formstoffind. Synth. fibres 	 0,4
3193 Kjem. grunnind. Bas. chemicals 	 0,0
3196 Malingfabr. Paints 	 0,0
3197 Annen kjemisk Other chemical 	 0,6
3302 Glassindustri Glass 	 0,1
3304 Sementfabr. Cement 	 6,7
3306 Kalkverk Lime works etc. 	 2,0
3410 Ferrolegering Ferro-alloys 	 0,1
3501 Jernstøperier Foundries 	 0,1
3502 Metallvalseverk Metal rolling 	 1,1
3510 Trådtrekkerier Wire, nails etc. 	 0,2
5110 El.forsyning Electricity 	 1,0
6400 Varehandel Trade 	 5,2

I alt Total 	 25,6

Import Imports
1100 Kullgruver Coal mining 	 0,3
1500 Mineralbrott Quarrying 	 1,1
2098 Annen næringsm. Other food 	
3111 Karbidframst. Calcium carb 	 1,9
3193 Kjem. grunnind. Bas. chemicals 	 0,4
3198 Mineraloljeind. Petroleum prod 	 1,4
3306 Kalkverk Lime works etc. 	 1,3
3307 Annen steinind. Min. prod. n.e.c. 	 7,3
3419 Jernverk Steel works 	 0,3
3502 Metallvalseverk Metal rolling 	 0,9
3510 Trådtrekkerier Wire, nails etc 	 0,1
5120 Gassforsyning Gas supply . 	 1,1

I alt Total 	 16,1

Primærfaktorer Primary factors
9600 Kapitalslit Depreciation 	 4,4
9700 Lønn Wages etc. 	 22,1
9800 Eierinntekt Profits etc 	 30,3
9900 Indir. skatt Indirect taxes 	 1,5

I alt Total 	 58,3

	1,3 	 1,3	 1,3

	

1,1	 1,1	 1,1

	

0,8	 3,8	 0,8

	

0,6	 1,0	 4,5

	

-	 -	 0,6

	

0,1	 3,3	 0,9

	

0,1	 4,8	 3,9

	

0,1	 1,9

	

0,5	 -

	

1,9	 0,3
- 0,1

0,2
- 3,6

- 0,3

	

9,9	

-	

0,8

	

2,9	 0,1	 0,1
0,7

0,1
1,8

	

0,2	 0,5	 0,1

	

0,5	 3,2	 0,7

	

6,2	 2,3	 4,2

	

26,2	 26,2	 23,2

	

0,2	 1,0

	

0,3	 1,3	 4,3
0,1

	

-	 -	 12,0

	

0,5	 0,4

	

1,4	 1,4	 1,4

	

2,0	 0,3
10,9

	

0,5	 -	 -

	

1,3	 0,1	 0,1
0,4

6,1

	

17,2	 8,9	 19,9

	

4,4	 4,4	 4,4

	

20,4	 23,5	 27,7

	

30,4	 35,7	 23,6

	

1,5	 1,5	 1,5

	

56,7	 65,1	 57,2

Av dette toll 0,8. Of which customs duties 0,8.
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Sektor 3410 Ferrolegeringsverk.

Produksjon 1954: 205 mill. kroner. (Strukturundersøkt.)

0 mf ang. Sektoren har samme omfang som nasjonalregnskapssektor 3411
Ferrolegeringsverk. I bedriftstellingen 1953 og i produksjonsstatistikken for
industrien svarer gruppe 341-1 til sektoren.

Antall b e dr if ter m.v. I den tilsvarende gruppen i bedriftstellingen
var det 9 bedrifter med 3 159 sysselsatte og med en produksjon på 325 mill.
kroner i 1952. På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i sektoren
beregnet til 2 500 årsverk i 1954, alt utført av lønnstakere.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 205 mill. kroner. Hoved-
produktene var ferrosilisium med 34 pct. og ferromangan, ferrokrom og ferro-
silicomangan med 59 pct. For øvrig ble det produsert manganmetall, elektrode-
masse og andre ferrolegeringer.

Importen av ferrolegeringer var i 1954 knapt 1 mill. kroner.
Produksjonens anvendelse. 87 pct. ble anvendt til eksport,

11 pct. til vareinnsats og 2 pct. til lager.
Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 108 og i 1957 180.
Prosesser. Sektoren er delt i 5 prosesser som her av hensyn til de enkelte

bedriftene er trukket sammen til to:

1. Ferrosilisium 	  produksjon 1954 69 mill. kroner
2. Andre ferrolegeringer   —«— 136

Hver prosess omfatter produksjonen av prosessens produkter i nasjonalregn-
skapssektor 3411 Ferrolegeringsverk. Produksjon av ferrosilisium og elektrode
masse til eget bruk er tatt med i produksjonsverdien, men ikke verdien av produk-

-

sjon til eget bruk av øvrige produkter.

1. Ferrosilisium.

Produksjonen i 1954 var 69 mill. kroner. Ferrosilisium med over 30
pct. silisium utgjorde ca. 95 pct. av produksjonsverdien og med lavere silisium-
innhold ca. 5 pct. Produksjon til eget bruk er tatt med i produksjonsverdien.

Antall be dr if ter m. v. De bedriftene som produserer ferrosilisium
er med i samme gruppe som produsentene av andre ferrolegeringer (se under
sektoren i alt).

Importen av ferrosilisium var helt ubetydelig i 1954.
Produksjonens anvendelse. 80 pct. ble anvendt til eksport

og resten til vareinnsats og lager.
Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 164 og i 1957 238.

Tallene er meget usikre.
Kr yssløpsk o e f f isien ten e i 1950–priser er beregnet på grunnlag

av oppgaver til produksjonsstatistikken for et utvalg av bedrifter for årene
1949-1951 og til dels også for 1938, 1939, 1943 og 1944. Koeffisientene for 1954
er beregnet på samme måte av data for 1954.

Koeffisientenes stabilitet. Det ser ut til at koeffisientene er
meget ustabile. Det var betydelige forskjeller mellom dem fra år til år for den
enkelte bedrift, og bedriftenes produksjonsstruktur var også forskjellig.
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Normalkoeffisientene i 1950-priser ble først regnet om til 1954-priser, men
forskjellen mellom disse og nye koeffisienter som ble beregnet på grunnlag av
data for 1954 var så store at de omregnede koeffisientene måtte forkastes til
fordel for de nye. En del av uoverensstemmelsene skyldes sannsynligvis mangel-
fullt prismateriale for omregning av produksjonsverdien fra 1950-priser til
1954-priser.

2. Andre ferrolegeringer.

Pro duksjonen var i 1954 136 mill. kroner. Hovedproduktene var
ferromangan, ferrosilicomangan, manganmetall og elektrodemasse. For øvrig ble
det produsert silicospiegel, zirkonlegering, speiljern og andre ferrolegeringer.

Produksjon til eget bruk av elektrodemasse er med i produksjonsverdien,
men for de øvrige varene er bare tatt med det som produseres for salg.

Antall bedr if ter m. v. Produsentene i denne prosessen er med i
samme gruppe i bedriftstellingen som produsentene i prosess 1 (se under sek-
toren i alt).

Impor t en av andre ferrolegeringer var i 1954 knapt 1 mill. kroner.
Pro duksjonens anvendelse. Ca. 90 pct. ble anvendt til eksport

og resten til vareinnsats i industrien.
Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 92 og i 1957164.
Kr ys sløpskoef f isientene. Prosessen er opprinnelig delt i 4,

nemlig i ferrosilicomangan, ferrokrom, ferromangan og elektrodemasse. Koeffi-
sientene i 1950-priser er beregnet på grunnlag av oppgaver til produksjons-
statistikken for utvalg av bedrifter for årene 1949-1951 og på grunnlag av andre
tekniske opplysninger. For øvrig er råstoffkoeffisientene kontrollert mot data
i teknisk litteratur. Det er også beregnet koeffisienter for 1938, 1939, 1943 og
1944.

Koeffisientene i 1954-priser er beregnet på samme måte av data for 1954.
Av hensyn til de enkelte bedriftene er prosessene her trukket sammen til en..

Koeffisientenes stabilitet. For årene 1949-1951 har koeffi-
sientene stort sett vært av samme størrelsesorden innen den enkelte bedrift,
men det var til dels store forskjeller mellom bedriftene.

Når ikke omregningen av koeffisientene fra 1950- til 1954-priser førte fram,
ser det ut til vesentlig å skyldes mangelfullt prismateriale.

Produksjonsstrukturen i delprosessene er meget forskjellig, og koeffisientene
for disse under ett vil derfor være avhengig av produktsammensetningen.

21 - Krysslopsanalyse.
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Tabell 3410 A. Produksjon og import 1954.   
Ferrolegering.

Production and imports. Ferro-alloys.

Mill.
kr.

Mill.
kr.

Pet. Mill.
kr.

Mill.	 Mill.	 Pet.
kr.	 kr.

Mill.
kr.

Tilgang i alt Total supply 	 205 3 1 208 1	 —	 — 1
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Eksport Exports 	 179 3 1 182 —
Lager Addition to inventories	 . . . 5 5 —
Vareinnsats Use in production . . 21 21 1	 —	 — 1

34103306 33073191
I alt
Total

Tabell 3410 B.	 Vareinnsats 1954.    
Produkter fra Ferrolegering.

Used in production. Products from Ferro-alloys.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 21	 0	 0	 0	 12
Koeffisient Coefficient 	  Pet.	 0,2	 0,1	 0,1	 5,4

3419	 3440

5	 1
3,6	 0,1

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 2	 0	 1
Koeffisient Coefficient 	  Pet.	 0,7	 0,1	 0,3

3502 35183501

Avanse etc.
Trade

margins etc.

Avanse etc.
Trade

margins etc.

Cif.
+ toll
C. i. f.
+ im-
port

duties

Kjøper-
priser

Buyers'
prices

Produ-
sent-
priser

Produ,-
cers'

prices

Kjøper-
priser

Buyers'
prices



Krysslopskoeffisienter
Input-output coefficients

Leverende sektor Delivering sector

Prosesser
Processes

Sektor-
nr.
No.

Sektor
Sector Ferro-

silisium
Ferro-
silicon

2
Andre
ferro-

legerin-
ger

Other
ferro-
alloys

Stikkord Abbreviation
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Steel works.
Tabell 3410 C. Krysslopskoeffisienter (Pet.)

Ferrolegering.
Input-output coefficients. Ferro-alloys.

Norsk produksjon Norwegian prod.
0052 Usp. kontorrekv. Office appl.  	 1,0	 1,0	 1,0
0057 Usp. tjenester Unsp. services 	 1,0	 1,0	 1,0
0200 Skogbruk Forestry  	 0,0	 0,1
12)0 Malmgruver Metal mining 	  0,3	 0,2	 0,4
1500 Mineralbrott Quarrying  	 2,9	 6,5	 1,1
2510 Sagbruk Sawmills etc  	 0,5	 1,0	 0,2
2601 Trevareind. Wood and cork  	 1,6	 3,9	 0,4
3197 Annen kjemisk Other chemical 	 0,9	 1,4
3301 Teglverk Clay products  	 0,0	 0,1
3410 Ferrolegering Ferro-alloys  	5,4	 3,3	 6,5
3511 Stålkonstruksj. Building art.  	0,3	 0,5	 0,2
3813 Skipsutstyr Ships equip  	 0,1	 0,4
5110 El.forsyning Electricity  	 8,2	 15,8	 4,3
6400 Varehandel Trade  	 2,2	 3,0	 1,8

I alt Total 	  24,4	 36,6	 18,5

Import Imports
1100 Kullgruver Coal mining  	 3,0	 0,5	 4,2
1200 Malmgruver Metal mining 	  30,0	 0,7 44,9
3198 MinerAloljeind. Petroleum pro ,'  	 1,3	 0,5	 1,7
3410 Ferrolegering Ferro-alloys  	 0,9	 0,2	 1,2
3419 Jernverk Steel works  	 0,4	 0,3	 0,4
3420 Aluminiumsverk Aluminum works 	  0,5	 0,7	 0,4
5120 Gassforsyning Gas supply  	 4,9	 9,2	 2,7
6400 Varehandel Trade 	  0,5	 0,5	 0,4

I alt Total 	  41,5	 12,6	 55,9

Primærfaktorer Primary factors
9600 Kapitalslit Depreciation 	 3,9	 3,9	 3,9
9700 Lønn Wages etc 	  13,6 16,6 12,1
9800 Eierinntekt Profits etc 	  16,6 30,4	 10,0
9801 Tap Losses 	 - 0,0	 - - 0,3

I alt Total 	  34,1	 50,9	 25,7

Sektor 3419 Rujernsverk, stål- og valseverk.

Prcduksjon 1954: 130 mill. kroner. (Strukturundersokt.)

0 mf ang. Sektoren har omtrent samme omfang som nasjonalregnskaps-
sektor 3412 Rujernsverk, stål- og valseverk når produksjonen av stål- og jern-
støpegods er skilt ut. I bedr:ftstellingen 1953 og i produksjonsstatistikken for
industrien svarer gruppe 341-2 til denne sektoren.
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Jernverk.

Steel works.

Ant all b e dr if ter m. v . I den tilsvarende gruppen i bedriftstellingen
var det 8 bedrifter med 2 301 sysselsatte og med en produksjon på 142 mill.
kroner i 1952. På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i sektoren
beregnet til 2 000 årsverk i 1954, alt utført av lønnstakere.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 130 mill. kroner. Hoved-
produktene var rujern med 17 pct. av produksjonen og valseprodukter og verktøy-
stål med 75 pct. For øvrig ble det produsert litt maskindeler og skrapjern. Produk-
sjonen av stål- og jernstøpegods i nasjonalregnskapssektor 3412 er som nevnt
overfort til kryssløpssektor 3501 Jern- og stålstøperier.

Imp orten av tilsvarende varer var i 1954 433 mill. kroner eller 77 pct.
av totalforsyningen i sektoren. 98 pct. av importen besto av valseverksprodukter.

Produksjonens anvendelse. 74 pct. ble anvendt til vareinnsats,
21 pct. til eksport og 5 pct. til investering.

Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 121 og i 1957 310.
Kr yssløpsk o ef fisient one. Sektoren var under koeffisientbereg-

ningene for 1950 delt i 5 prosesser, nemlig i rujern, valseverk, elektrostål, verktøy-
stål og hardmetaller. Koeffisientene ble beregnet på grunnlag av oppgaver til
produksjonsstatistikken for utvalg av bedrifter for perioden 1949-1951. Normal-
koeffisientene i 1950-priser er regnet om til 1954-priser. Prosessene elektrostål,
verktøystål og hardmetaller ble trukket sammen til en prosess før omregningen.

Av hensyn til de enkelte bedriftene kan ikke prosesstrukturene offentlig-
gjøres.

Koef fisientenes st abilitet . Koeffisientene for de enkelte be-
driftene har variert en del fra år til år. Det ser ut til at disse endringene dels
skyldes substitusjoner mellom råstoffene og dels svikt i det prismaterialet som
er brukt ved omregningen til faste priser.

Tabell 3419 A. Produksjon og import 1954. 
Jernverk.

Production and imports. Steel works.

Produksjon Production Import Imports

Mill.
kr.

Mill.
kr.

Pct. Mill.
kr.

Mill.
kr.

Mill.
kr.

Pct. Mill .
kr.

Tilgang i alt Total supply 	 130 13 10 143 433 35 8 468
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Eksport Exports 	 28 1 4 29 — — — —
Investering Asset formation 	 6 — — 6 — —
Lager Addition to inventories . . . — 5 — — — 5 — 83 — — — 83
Vareinnsats Use in production . . 101 12 12 113 516 35 7 551



Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 101
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

0 6 4 7
0,1 4,8 2,8 4,3

5	 16
2,8	 9,7

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

1 0 1 3 1 1 2
1,0 0,3 0,3 1,1 1,1 0,6 2,0

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

0 1 1 0 2 0 5
0,4 1,0 0,9 0,3 2,7 0,0 0,8

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

0 2 2 8 5 4 1
1,0 1,8 0,5 2,0 0,4 0,9 0,2

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 23
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 1,6

3501
I alt
Total

2602 3510 35123419 3511

35193511 35183517351635153513

38113704 37063702 370537033701

4102 410541013813 410441033812

4106

325 3419
Jernverk.

Steel works.

De enkelte bedriftene innen hver prosess, og de enkelte prosessene har for-
skjellig produksjonsstruktur. Sektorkoeffisientene vil derfor i høy grad være
avhengig av produktsammensetningen i sektoren.

I 1955 kom Norsk Jernverk A/S i drift. En må regne med at produksjons-
strukturen for denne bedriften er noe forskjellig fra de øvrige bedriftene i sek-
toren og at dette vil føre til endringer i sektorkoeffisientene for årene etter 1954.

Tabell 3419 B. Vareinnsats 1954. 
Produkter fra Jernverk.

Used in production. Products from Steel works.



Import Imports
1200 Malmgruver Metal mining 	 0,4

1,5 1500 Mineralbrott Quarrying .... . 0,1
2,2 3193 Kjem. grunnind. Bas. chemic. 0,1
0,1 3198 Mineraloljeind. Petrol. prod. 0,8
3,3 3301 Teglverk Clay products 	 0,1
0,5 3419 Jernverk Steel works 	 10,5
0,2 3420 Alumin.verk Aluminum works 0,8
0,1 3440 Råmetallverk Other metals 	 1,1
3,6 3502 Metallvalseverk Metal rolling 0,4
4,8 3511 Stålkonstruksj. Building art. 0,2
1,5 3813 Skipsutstyr Ships equip.. . 1,0
2,4 5120 Gassforsyning Gas supply 	 2,2
3,0 6400 Varehandel Trade 	 0,7
7,5 I att Total 	 18,4

30,7
Primærfaktorer
Primary factors

9600 Kapitalslit Depreciation 	 9,5
9700 Lønn Wages etc 	 12,6
9800 Eierinntekt Profits etc 	 28,1
9900 Indir. skatt Indirect taxes • • 0,8

I alt Total 	 51,0

Norsk produksjon
Norwegian prod.

0052 Usp. kontorrekv. Office appl.
0057 Usp. tjenester Unsp. services
0200 Skogbruk Forestry 	
1200 Malmgruver Metal mining .
1500 Mineralbrott Quarrying ..
3193 Kjem. grunnind. Bas. chemic.
3306 Kalkverk Lime works etc.. . .
3410 Ferrolegering Ferro-alloys 	
3419 Jernverk Steel works 	
3440 Råmetallverk Other metals 	
3813 Skipsutstyr Ships equip. 	
5110 El.forsyning Electricity 	
6400 Varehandel Trade 	

I alt Total 	

3420
Aluminiumsverk.
Aluminum works.
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Tabell 3419 C. Kryssløpskoeffisienter (Pct.)
Jernverk.

Input-output coefficients. Steel works.

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
sienter

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
sienterSektor- Sektor-

nr. Stikkord Abbreviation Input- nr. Stikkord Abbreviation Input-
No. output

coeff i-
cients

No. output
coeffi-
cients

Sektor 3420 Aluminiumsverk.

Produksjon 1954: 182 mill. kroner. (Strukturundersokt.)

o mf ang. Sektoren har samme omfang som nasjonalregnskapssektor 3420
Aluminiumsverk, men produksjonsverdien av elektrodemasse til eget bruk er
ikke tatt med. I bedriftstellingen 1953 og i produksjonsstatistikken for industrien
svarer gruppe 342-0 til sektoren.

An t all b e dr if ter m.v. I den tilsvarende gruppen i bedriftstellingen
var det 5 bedrifter med 2 844 sysselsatte og med en produksjon på 163 mill.
kroner i 1952. På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i sektoren
beregnet til 2 000 årsverk i 1954, alt utført av lønnstakere.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 182 mill. kroner. Hoved-
produktet er rå aluminium med ca. 90 pct. av produksjonen. For øvrig ble det
produsert elektrodemasse til salg, rujern, aluminiumoksyd og noe omstøpt
aluminium.
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327 3420
Aluminiumsverk.
Aluminum works.

Import en av tilsvarende produkter i 1954 var 63 mill. kroner eller 26
pct. av totalforsyningen i sektoren. Alumina utgjorde 82 pct. av importen,
elektroder og elektrodemasse 14 pct. og aluminium 4 pct.

Produksjonens anvendelse. 69 pct. ble anvendt til eksport,
25 pct. til vareinnsats i industrien og 6 pct. til lager.

Produksjonsindeks (1950 100) var i 1954 145 og i 1957 233.
Kr yssløpskoef fisient ene. Sektoren ble opprinnelig delt i 3 pro-

sesser, nemlig en for hver bedrift, og koeffisientene ble beregnet på grunnlag
av oppgaver til produksjonsstatistikken for 1949-1951. For 1954 er tallet på pro-
sesser økt med 2, nemlig en for en ny bedrift som begynte produksjonen av
råaluminium i 1954 og en for omstøpning av råaluminium.

Normalkoeffisientene i 1950-priser for 2 av prosessene er regnet om til 1954-
priser. Koeffisientene for de øvrige prosessene er beregnet på grunnlag av opp-
gayer for 1954.

Av hensyn til de enkelte bedriftene kan ikke prosesstrukturene offentlig-
gjøres.

Koeffisientenes stabilitet. I de 3 prosessene har de fleste
koeffisientene vært meget stabile i perioden 1949-1951, men for enkelte av hoved-
råstoffene har de endret seg litt p. g. a. substitusjoner.

Strukturen i prosessene er imidlertid noe forskjellig, og sektorkoeffisientene
vil derfor være avhengig av forholdet mellom produksjonsnivåene i prosessene.

Tabell 3420 A. Produksjon og import 1954. 
Aluminiumsverk.

Production and imports. Aluminum works.

Produksjon Production Import Imports

Mill.	 Mill.
kr.	 kr.

Pct. Mill.	 Mill.	 Mill.
kr.	 kr.	 kr.

Pct. Mill.
kr.

Tilgang i alt Total supply 	 182 2 1 184 63 63
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Eksport Exports 	 125 — 125
Lager Addition to inventories . . . 12 _ _ 12 9 9
Vareinnsats Use in production 	 45 2 4 47 54 54



Levert til sektor
Delivered to sector

I alt
35193194 3420 35123419

Total
3502

3420
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Aluminiumsverk.
Aluminum works.

Tabell 3420 B.	 Vareinnsats 1954.    
Produkter fra Aluminiumsverk.

Used in production. Products from Aluminum works.

1
1,2

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

45	 0	 0	 9	 35	 0
0,0	 0,0	 4,9	 18,1	 0,0

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . Mill. kr.	 0
Koeffisient Coefficient . . . . . . . Pct.	 0,1

Tabell 3420 C. Krysslopskoeffisienter (Pct.)
Aluminiumsverk.

Input-output coefficients. Aluminum works.

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
Sektor- sienter Sektor- s ienter

nr. Stikkord A bbreviation Input- nr. Stikkord Abbreviation Input-
No. output

coeffi-
cients

No. output
coeffi-
cients

3702

Import Imports
1100 Kullgruver Coal mining . . . .

1,1 1200 Malmgruver Metal minn  . .
1,6 1500 Mineralbrott Quarrying .. . . .
0,3 3193 Kjem. grunnind. Bas. chemic.
0,2 3198 Mineraloljeind. Petrol. prod.
0,2 3420 Alumin.verk Aluminum works
0,1 3511 Stålkonstruksj. Building art.
4,9 3813 Skipsutstyr Ships equip. .. . .
1,0 5120 Gassforsyning Gas supply • • •
0,1 6400 Varehandel Trade. ,. .
4,6
2,1
	 I alt Total 	

16,2	 Primærfaktorer
Primary factors

9600 Kapitalslit Depreciation 	 8,2
9700 Lønn Wages etc 	  13,2
9800 Eierinntekt Profits etc 	  20,8

I alt Total 	  42,2

Norsk produksjon
Norwegian prod.

0052 Usp. kontorrekv. Office appl.
0057 Usp. tjenester Unsp. services

	1500 Mineralbrott Quarrying .. . . 	
	3111 Karbidframst. Calcium carb 	
	3193 Kjem. grunnind. Bas. chemic 	

3301 Teglverk Clay products  
3420 Alumin.verk Aluminum works
3511 Stålkonstruksj. Building art.
3512 Emball.ind. Household goods.
5110 El.forsyning Electricity 	
6400 Varehandel Trade 	

I alt Total 	

0,2
1,0
3,7
2,1
2,0

25,4
0,5
0,4
5,9
0,6

41,8
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Råmetallverk.
Other metals.

Sektor 3140 Utvinning av sink, nikkel og andre metaller.

Produksjon 1954: 400 mill. kroner. (Strukturundersøkt.)

0 mf ang. Sektoren er en del av nasjonalregnskapssektor 3498 Annen
primær metallindustri og omfatter utvinning av rå metaller inklusive magnesium-
metall og dødbrent magnesium, men eksklusive omsmelting og raffinering av
metaller. I bedriftstellingen 1953 er det gruppe 349-1 som nærmest svarer til
sektoren og i produksjonsstatistikken for industrien gruppe 343-0.

Ant all b e dr if ter m. v. Hedge bedriftstellingen var det 8 bedrifter
i gruppe 349-1 med 2 315 sysselsatte og med en produksjon på 330 mill. kroner
i 1952. På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i sektoren beregnet
til 2 000 årsverk i 1954, alt utført av lønnstakere.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 400 mill. kroner. Hoved-
produktene var nikkel med 42 pct. av produksjonen, sink med 18 pct. og kopper
med 15 pct. For øvrig ble det produsert svovel, kopperskjærstein, magnesium-
metall, dødbrent magnesium, kobolt, nikkelsulfat, svovelsyre, cadmium og en
del edle metaller og metallegeringer.

Imp or ten av tilsvarende produkter i 1954 var 224 mill. kroner eller
36 pct. av totalforsyningen i sektoren. Av importen utgjorde koppernikkel-
matte 78 pct., kopper 10 pct., bly 8 pct. og andre råmetaller 4 pct.

Produksjonens anvendelse. 86 pct. ble anvendt til eksport,
13 pct. til vareinnsats og 1 pct. til lager.

Produksjonsindeks (1950 ==100) var i 1954 150 og i 1957 163.
Kr y sslop sk oef fisientene. Sektoren er delt i 6 prosesser, nemlig

i utvinning av kopper, nikkel, sink, svovel og kopperskjærstein, sølv og magne-
sium. Koeffisientene i 1950—priser for de 5 førstnevnte ble beregnet på grunnlag
av oppgaver til produksjonsstatistikken for 1939, 1944 og 1949-1951. For magne-
sium ble det beregnet en prosess for produksjonen av magnesiumoksyd i kryss-
løpssektor 3193 og en for magnesiummetall i kryssløpssektor 3440 på grunnlag
av data for 1953.

Prosessene magnesiumoksyd og magnesiummetall er for 1954 trukket sammen
til en prosess i kryssløpssektor 3440. Verdien av magnesiumoksyd som mellom-
produkt er ikke tatt med. Normalkoeffisientene i 1950-priser for prosessene nikkel,
svovel og kopperskjærstein er regnet om til 1954-priser, mens koeffisientene i
1954-priser for de øvrige prosessene er beregnet på grunnlag av data for 1954
og på samme måte som i 1950-priser. Av hensyn til de enkelte bedrifter kan ikke
prosesstrukturene offentliggjøres.

Koeffisientenes stabilitet. For prosessen sølv har det vært
betydelige endringer i koeffisientene fra år til år, mens koeffisientene for de
øvrige prosessene har vært relativt stabile.

Strukturen er imidlertid vesentlig forskjellig for de forskjellige prosessene,
og sektorkoeffisientene vil derfor i høy grad være avhengig av forholdet mellom
produksjonsnivåene i prosessene.



Levering 1954 Deliveries 	 Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

53	 5	 0	 0	 3	 0	 1
0,9	 0,1	 0,5	 0,7	 0,0	 1,7

Levering 1954 Deliveries 	 Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

0	 2	 1
0,0	 1,5	 0,4

0	 27	 5	 1
0,1	 14,4	 3,0	 1,1

Tabell 3440 B.	 Vareinnsats 1954.    
Produkter fra Råmetallverk.

Used in production. Products from Other metals.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levert til sektor
Delivered to sector

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries 	 Mill. kr. 7 1 0 0 0 0 0
Koeffisient Coefficient  	 Pct. 7,0 1,3 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0

31122722 31913111
I alt
Total

31932750

351034403198 3502 35123419 3501

381238113514 3704 381337033513

3440
R åmetallverk.
Other metals.

Tabell 3440 A.
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Produksjon og import 1954.    
Råmetallverk.

Production and imports. Other metals.

Produksjon Production Import Imports

Produ- Cif.
sent- Kjøper- -I- toll Kjøper-
priser Avanse etc. priser C. i. f.

Avanse etc. priser
Produ-

cers'
prices

Trade
margins etc.

Buyers'
prices

+ im-
port

duties

Trade
margins etc.

Buyers'
prices

Mill.	 Mill.	 Pet.	 Mill.	 Mill.	 Mill.	 Pet.	 Mill.
kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.

Tilgang i alt Total supply 	 400 7 2 407 224 11 5 235
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Eksport Exports 	 345 3 1 348
Lager Addition to inventories 	 2 — — 2 0 O
Vareinnsats Use in production 	 53 4 7 57 224 11 5 235



3501
Jernstøperier.

Foundries.
Tabell 3440 C. Kryssløpskoeffisienter (Pct.)

Råmetallverk.
Input-output coefficients. Other metals.
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	Leverende sektor Delivering sector	
Kryss-
	 Leverende sektor Delivering sector 	

Kryss-
lops-	 lops-

koeffi-	 koeffi-
Sektor-	 sienter Sektor-	 sienter

nr.	 Stikkord Abbreviation
	

Input-	 nr.	 Stikkord Abbreviation
	

Input-
.No.	 output

	
No.	 output

coeffi-	 coeffi-
cients	 cients

Import Imports
1100 Kullgruver Coal mining . .	 0,3
1200 Malmgruver Metal mining . . 7,4
2310 Tekstilind. Textiles  	 0,2
3198 Mineraloljeind. Petrol. prod 	 0,8
3306 Kalkverk Lime works etc.. .  	 0,7
3440 Råmetallverk Other metals . 	 48,9

I alt Total 	  58,3

Primærfaktorer
Primary factors

9600 Kapitalslit Depreciation 	 1,4
9700 Lorin Wages etc.  	 9,7
9800 Eierinntekt Profits etc 	  12,3

I alt Total 	  23,4

Norsk produksjon
Norwegian prod.

0052 Usp. kontorrekv. Office appl. 0,5
0057 Usp. tjenester Unsp. services 0,6
1200 Malmgruver Metal mining . 10,6
1500 Mineralbrott Quarrying ..	 0,8
2310 Tekstilind. Textiles  

	
0,2

3193 Kjem. grunnind. Bas. chemic 	
 

0,1
3410 Ferrolegering Ferro-alloys  

	
0,1

3440 Råmetallverk Other metals 	
 

0,4
3512 Emball.ind. Household goods 

	
0,1

5110 El.forsyning Electricity  
	

1,2
5120 Gassforsyning Gas supply  

	
1,1

6400 Varehandel Trade 	
 

2,5

I alt Total 	  18,2

Sektor 3501 Jern- og stålstøperier.

Produksjon 1954: 162 mill. kroner. (Strukturundersøkt.)

omf ang. Sektoren omfatter all produksjon av jern- og stålstøpegods. I
nasjonalregnskapet er det meste av støpegodset med i sektor 3508 Jern- og
metallvare-, maskin- og transportmiddelindustri og en del i sektorene 3810
Skipsindustri og 3412 Rujernsverk, stål- og valseverk. I bedriftstellingen 1953
og i produksjonsstatistikken for industrien er det gruppe 341-3 som nærmest
svarer til sektoren, men det blir også produsert en del i andre industrigrupper.

Ant all bedr if ter m. v. Ifølge bedriftstellingen var det i 1952
64 bedrifter i gruppe 341-3 med 3 704 sysselsatte og med en produksjon på
96 mill. kroner. På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i sektoren
beregnet til 5 500 årsverk i 1954. Det meste ble utført av lønnstakere.

Produksjonen i sektoren var 162 mill. kroner i 1954 (inkl.
verdien av produksjon av støpegods til eget bruk). Motor- og maskinstøpegods
utgjorde 38 pct., stålstøpegods 16 pct., soilrør 15 pct. og annet jernstøpegods
31 pct.

Import en av jern- og stålstøpegods i 1954 var 36 mill. kroner eller 18
pct. av totalforsyningen i sektoren.

Pr oduksjonens anvendelse. 85 pct. ble anvendt til vareinnsats,
7 pct. til eksport, 6 pct. til investering og resten til konsum og lager.
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Jernstøperier.

Foundries.

Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 126 og i 1957 156.
P r o s e s s e r . Sektoren er delt i 4 prosesser:

1. Stålstøpegods 	  produksjon 1954 26 mill. kroner
2. Motor-, skips- og maskinstøpegods .  	 —»—	 62 »	 »
3. Soilrør  	 —»—	 25 »	 »
4. Annet jernstøpegods  	 —»—	 49 »	 »

Produksjonen i hver av prosessene omfatter all produksjon av de tilsvarende
varene.

1. Steastopegods.

Produksjonen i 1954 var 26 mill. kroner. I statistikken er det ikke
gitt videre spesifikasjoner av stålstøpegodset.

Ant all bedrift er m. v. Stålstøperiene er med i samme gruppe i
bedriftstellingen som jernstøperiene (se under sektoren i alt).

Import en av stålstøpegods i 1954 var ubetydelig.
Produksjonens anvendelse. 58 pct. ble anvendt til vareinnsats,

34 pct. til eksport og 8 pct. til investering.
Produksjonsindeks (1950 = 100) beregnet på grunnlag av mengde-

oppgaver var i 1954 146 og i 1957 199.
Kryssløpskoeffisient ene er beregnet på grunnlag av oppgaver

til produksjonsstatistikken for et utvalg av bedrifter for årene 1950 og 1951
og regnet om til 1954-priser. Det er også beregnet koeffisienter for hele industri-
gruppen 341-3 Jern- og stålstøperier for 1939, 1944 og 1949-1951.

Koeffisientenes stabilitet. De serut tilåvære meget stabile.

2. Motor-, skips- og maskinstøpegods.

Produksjonen i 1954 var 62 mill. kroner. 75 pct. var maskingods,
15 pct. skipsgods og 10 pct. motorgods.

Antall bedrifter m. v. Se prosess 1.
Impor t en. Eventuell import av tilsvarende varer er ikke spesifisert i

importstatistikken og kommer derfor med under prosess 4.
Produksjonens anvendelse. Til vareinnsats ble anvendt 88

pct., til investering 7 pct., til eksport 4 pct. og resten til konsum og lager.
Produksionsindeks (1950 = 100) var i 1954 128 og i 1957 163.
Kryssløpskoeffisient ene er beregnet på tilsvarende måte som

for prosess 1.
Koeffisientenes stabilitet. Koeffisientene har vært meget

stabile i de årene som er med i beregningene.

3. Soilrør.

Produksjonen i 1954 var 25 mill. kroner, hvorav soilrør og rørdeler
utgjorde 86 pct. og bygningsstøpegods 14 pct.

Antall bedrifter m. v. Se prosess 1.
Import en av soilrør i 1954 var 27 mill. kroner eller 52 pct. av total-

forsyningen i prosessen.



Produksjon Production Import Imports

Mill.Pct. Pct.
kr.

Mill.	 Mill.
kr.	 kr.

Mill.	 Mill.	 Mill.
kr.	 kr.	 kr.

Tilgang i alt Total supply 	
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Eksport Exports 	
Privat konsum Private consumption
Investering Asset formation 	

	Lager Addition to inventories . . 	
	Vareinnsats Use in production . 	

162 23 14 185 36 7 19 43

12 0 1 12 — — — —
1 0 38 1 1 1 57 2

10 2 17 12 — — — —
2 — — 2 — — — —

137 21 15 158 35 6 18 41

Avanse etc.
Trade

margins etc.

Avanse etc.
Trade

margins etc.

Produ-
sent-
priser
Produ-

cers'
prices

Kjøper-
priser

Buyers'
prices

Cif.
± toll
C. i. f.
+ im-
port

duties

Kjøper.
priser

Buyers'
prices
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Pro duksjonens anvendelse. 95 pct. ble anvendt til vareinnsats
i bygg og anlegg, 3 pct. til eksport og 2 pct. til lager.

Produksjonsindeks (1950 =1O0) var i 1954 137 og i 1957 122.
Kryssløpskoeffisientene er beregnet på samme måte som for

prosess 1.
Koeffisientenes st abilit et . Koeffisientene har vært relativt

stabile for de årene undersøkelsen omfatter.

4. Annet jernstopegods.

Pro duksjonen i 1954 var 49 mill. kroner. De viktigste produktene
var ovner, kaminer og komfyrer med 55 pct. av produksjonen, armatur med
9 pct., sentralvarmekjeler med 7 pct., fittings med 7 pct., bremseklosser, støpe-
gods til elektriske apparater, husholdningsstøpegods og annet støpegods med
22 pct.

Antall bedrifter m. v. Se prosess 1.
Import en av tilsvarende varer (se også prosess 2) i 1954 var 9 mill.

kroner eller knapt 16 pct. av totalforsyningen i proSessen.
Produksjonens anvendelse. 90 pct. ble anvendt til vareinnsats,

8 pet. til investering og 2 pct. til konsum.
Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 107 og i 1957 124.
Kr ys sl øpskoeffisient ene er beregnet på grunnlag av data for

produksjonsstatistikkens gruppe 341-3 Jern- og stålstøperier for 1950 og 1951
etter at produksjon og forbruk i de øvrige prosessene er trukket ut. Normal-
koeffisientene er regnet om til 1954-priser.

Koeffisient enes st abilit et . Forskjellene mellom koeffisientene
for 1950 og 1952 var relativt små.

Tabell 3501 A. Produksjon og import 1954. 
Jernstøperier.

Production and imports. Foundries.



Levert til sektor
Delivered to sector

I alt
0600 3307 35113501

Total
35133512

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

0 14 10 2 1 0 2
0,1 7,1 3,8 1,7 0,3 0,3 1,7

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

3 1 2 10 1 13 0
3,0 0,2 2,8 1,8 1,0 9,7 0,1

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

4 6 22 7 15 20
1,2 1,3 1,9 1,3 2,5 1,4

35163514 3519 37023517 35183515

3900381338123705 381137043703

410641044102 4103 41054101
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Tabell 3501 B.	 Vareinnsats 1954.    
Produkter fra Jernstøperier.

Used in production. Products from Foundries.

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 137	 0	 0	 0	 2	 1	 1
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,1	 0,1	 0,1	 0,9	 0,4	 0.7
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Tabell 3501 C. Krysslopskoeffisienter (Pct.)

Jernstøperier.
Input-output coefficients. Foundries.

Leverende sektor Delivering sector Kryssløpskoeffisienter Input-output
coefficients

Prosesser Processes

1 2 3 4
Annet

Sektor-
nr.

Stikkord Abbreviation Sek tor
Sector

Stål-
støpe-
gods

Motor-
støpe-
gods

Soil-
rør

jern-
-

gods
Steel
cast-
ings

Motor
cast-
rings

Soil
pipes

Other
iron
cast-
ings

Norsk produksjon Norwegian prod.
0052 Usp. kontorrekv. Office appl. 	 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
0057 Usp. tjenester Unsp. services 	 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
0200 Skogbruk Forestry 	 0,1 - 0,1 0,1 0,1
1500 Mineralbrott Quarrying 	 1,0 1,6 1,0 0,2 0,9
2510 Sagbruk Sawmills etc 	 0,2 0,3 - 0,5
3301 Teglverk Clay products 	 0,6 0,9 0,3 0,6 0,7
3410 Ferrolegering Ferro-alloys 	 0,7 2,6 0,3 - 0,6
3419 Jernverk Steel works 	 2,8 0,6 4,9 2,0 2,0
3440 Itåmetallverk Other metals 	 0,1 - 0,3
3501 Jernstøperier Foundries 	 0,1 - - - 0,1
3502 Metallvalseverk Metal rolling 	 0,1 - 0,2
3510 Trådtrekkerier Wire, nails etc 	 0,4 1,2 0,1 0,1 0,6
3511 Stålkonstruksj. Building art   0,1 - - - 0,2
3512 Emballasjeind. Household goods 	 0,1 - - 0,2
3701 Kabelfabr. Wire and cable 	 0,0 0,1 - - -
3703 Fordelingsmatr. Distrib. equip 	 0,1 - - 0,2
3813 Skipsutstyr Ships equip. 	 0,4 0,6 0,6 0,3
5110 El.forsyning Electricity 	 1,3 1,6 1,9 1,0 0,8
5120 Gassforsyning Gas supply 	 0,6 0,2 - 1,7
6400 Varehandel Trade 	 6,8 2,7 9,0 9,2 5,1

I alt Total 	 17,1 13,4 19,8 15,4 16,1

Import Imports
3193 Kjem. grunnind. Bas. chemicals 	 0,2 1,1 - -
3198 Mineraloljeind. Petroleum prod 	 0,5 1,1 0,5 0,1 0,3
3306 Kalkverk Lime works etc. 	 0,5 - 0,9 0,2 0,6
3419 Jernverk Steel works 	 10,7 9,9 8,4 15,2 11,7
3502 Metallvalseverk Metal rolling 	 0,1 0,3 - -- 0,2
3510 Trådtrekkerier Wire, nails etc 	 0,0 0,1 -
3704 Svakstrømsmatr. Tele. equipment 	 0,1 0,1 - 0,1
3813 Skipsutstyr Ships equip 	 1,3 4,4 0,7 - 1,1
5120 Gassforsyning Gas supply 	 1,7 0,1 1,9 2,0 2,0
6400 Varehandel Trade 	 0,1 0,4 - -

I alt Total 	 i 15,2 17,5 12,4 17,5 16,0

Primærfaktorer Primary factors
9600 Kapitalslit Depreciation 	 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
9700 Lønn Wages etc 	 39,1 36,1 44,1 28,3 40,2
9800 Eierinntekt Profits etc 	 25,2 29,7 20,3 35,3 23,0
9900 Indir. skatt Indirect taxes 	 0,4 1,2

I alt Total 	 68,1 69,2 67,8 67,0 67,8

335

Av dette toll 0,1. Of which customs duties 0,1.
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Sektor 3502 Metallvalseverk, -raffinerier og -støperier.

Produksjon 1954: 192 mill. kroner. (Strukturundersøkt.)

Omf ang. Sektoren omfatter all valsing, raffinering og støping av metaller.
Metallvalseverkene og metallraffineriene er i nasjonalregnskapet med i sektor
3498 Annen primær metallindustri, mens størstedelen av metallstøperiene er
med i sektor 3508 Jern- og metallvare-, maskin- og transportmiddelindustri.

bedriftstellingen 1953 er det gruppene 349-2,3,4 og 359-4 som nærmest svarer
til denne kryssløpssektoren og i produksjonsstatistikken for industrien gruppene
349-1,2,3 og 359-4. Men det blir også produsert en del metallstøpegods i andre
av bedriftstellingens og produksjonsstatistikkens grupper.

Ant all bedrif ter m. v. Ifølge bedriftstellingen var det 108 be-
drifter i gruppene 349-2,3,4 og 359-4 med 2 858 sysselsatte og med en produk-
sjon på 161 mill. kroner i 1952. På grunnlag av nasjonalregnskapet er syssel-
settingen i sektoren beregnet til 2 500 årsverk i 1954. Det meste er utført av
lønnstakere.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 192 mill. kroner. Valse-
verksprodukter av aluminium, sink, kopper og messing utgjorde 50 pct. av produk-
sjonen, metallstøpegods 27 pct. og raffinert aluminium og andre raffinerte og
omsmeltede metaller 18 pct. For øvrig ble det framstilt valseverksprodukter av
edle metaller og av andre uedle metaller og aluminiumslegeringer.

Imp or t en av tilsvarende produkter i 1954 var 151 mill. kroner eller
44 pct. av totalforsyningen i sektoren. Kopper- og bronsetråd utgjorde 28 pct.
av importen, valseverksprodukter av aluminium 24 pct., andre valseverkspro-
dukter av kopper og andre metaller 30 pct., metallstøpegods 18 pct.

Pro duksjonens anvendelse. 70 pct. ble anvendt til vareinnsats,
25 pct. til eksport, 4 pct. til investering og 1 pct. til konsum.

Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 147 og i 1957 194.
Prosesser. Sektoren er delt i 9 prosesser som av hensyn til de enkelte

bedriftene er trukket sammen til 4:

1. Valsing av aluminium og raffinering
av metaller 	  produksjon 1954 91 mill. kroner

2. Valsing av andre metaller  	 --»—	 53 »	 »
3. Aluminiumsstøpegods  	 --»—	 11 »	 »
4. Annet metallstøpegods  	 --»—	 37 »	 »

Hver prosess omfatter all produksjon av prosessens produkter i nasjonal-
regnskapssektorene 3411-3810.

1. Valsing av aluminium og raffinering av metaller.

Pro duksjonen i 1954 var 91 mill. kroner. De viktigste produktene
var valset aluminium, raffinert aluminium, andre raffinerte metaller og alumi-
niumslegeringer.

Antall bedrifter m. v. Ifølge bedriftstellingen var det i gruppe
349-3 Raffineringsverk, omsmelterier 11 bedrifter med 330 sysselsatte og med
en produksjon på 29 mill. kroner i 1952. Aluminiumsvalseverket er med i be-
driftstellingens gruppe 349-2 Metallvalseverk (se prosess 2).
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Import en av tilsvarende produkter i 1954 var 36 mill. kroner eller vel
28 pct. av totalforsyningen i prosessen.

Produksjonens anvendelse. 60 pct. ble anvendt til vareinnsats
og resten til eksport.

Produksjonsindeks (1950 100) var i 1954 172 og i 1957 272.
Kr yssløpsk o eff isi ent ene. Under beregningene er prosessen delt

i 4, nemlig i aluminiumsvalseverk, aluminiumsraffinerier, aluminiumslegeringer
og andre raffinerier og omsmelterier. Koeffisientene for den førstnevnte og sist-
nevnte prosessen er beregnet på grunnlag av oppgaver for utvalg av bedrifter
for 1949-1951 og regnet om til 1954-priser. Koeffisientene for de to andre pro-
sessene er beregnet på grunnlag av oppgaver for 1954.

Av hensyn til de enkelte bedriftene er prosessene her trukket sammen til en.
K o e f f isi ent ene s stabilitet. Koeffisienten for råaluminium i

prosessen aluminiumsvalseverk har vært meget stabil i årene 1949-1951, mens
koeffisientene for hjelpestoffene har variert noe. Det siste skyldes sannsynligvis
delvis ufullstendige oppgaver. Koeffisientene i prosessen raffinerings- og om-
smelterier har variert betydelig fra år til år. Det skyldes dels endringer i produkt-
sammensetningen og dels substitusjoner mellom skrapmetall og rått metall i
blokker. I de to andre prosessene må en vente at koeffisientene er relativt stabile.

2. Valsing av andre metaller.

Pro duk sj onen var i 1954 53 mill. kroner og omfattet valset kopper,
messing, edle metaller og sink.

Antall bedrifter m. v. Ifølge bedriftstellingen var det i gruppe
349-2 Metallvalseverk 5 bedrifter med 1 131 sysselsatte og med en produksjon.
på 92 mill. kroner i 1952. Aluminiumsvalseverket er også med i gruppen. (Se
prosess 1.)

Importen av tilsvarende produkter var 88 mill. kroner eller 63 pct.
av totalforsyningen i prosessen. Kopper- og bronsetråd utgjorde 49 pct. av
importen.

Produksjonens anv endelse. 78 pct. ble anvendt til vareinnsats
og 22 pct. til eksport.

Produksjonsindeks (1950 -= 100) var i 1954 110 og i 1957 136.
Kryssløpskoeffisientene. Prosessen er delt i 3 under bereg-

ningene, nemlig en for valsing av sink, en for valsing av kopper og andre uedle
metaller (ekskl. aluminium) og en for valsing av edle metaller. Koeffisientene i
de to førstnevnte prosessene ble beregnet på grunnlag av oppgaver til produk-
sjonsstatistikken for 1949-1951 (sink valses bare i en bedrift) og regnet om til
1954-priser. For den sistnevnte prosessen ble koeffisientene beregnet på grunnlag
av oppgaver for 1949-1951 og for 1954.

Koeffisientenes stabilitet. I prosessen valsing av sink har
koeffisienten for sink i blokker svinget noe fra år til år, mens de øvrige koeffi-
sientene var relativt stabile. Koeffisientene i den andre prosessen, valsing av
kopper og andre uedle metaller, har vært relativt stabile i perioden 1949-1951.
I prosessen valsing av edle metaller svinget koeffisientene betydelig fra år til
år mellom 1949 og 1951. P. g. a. endringer i produksjonsstrukturen mellom denne

22- Krysslopsanalyse.
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perioden og 1954 måtte koeffisientene i 1954-priser beregnes på grunnlag av
oppgaver for 1954.

Av hensyn til de enkelte bedriftene er delprosessene her trukket sammen
til en. Koeffisientene i denne vil da i noen grad være avhengig av produkt--
sammensetningen også, fordi strukturen i de tre prosessene er noe forskjellig.

3. Aluminiumsstopegods.

Pro duk sjonen i 1954 var 11 mill. kroner. Koplingsbokser og armatur
utgjorde 28 pct. av produksjonen, husholdningsstøpegods 11 pct. og annet og
uspesifisert støpegods 61 pct.

An t all b e drif t er m . v . I bedriftstellingen er aluminiumsstøperiene
med i samme gruppe som andre metallstøperier. (Se prosess 4.)

Imp or ten. Det var ingen import av aluminiumsstøpegods i 1954 ifølge
importstatistikken.

Pro duk sj onens anv en delse . 58 pct. ble anvendt til investering,
31 pct. til vareinnsats og 11 pct. til konsum.

Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 144 og i 1957 146.
Kr yssløp sk o ef f isi ent en e ble først beregnet under ett for pro-

sessene 3 og 4 på grunnlag av data for den tilsvarende gruppen i produksjons-
statistikken for årene 1949-1951. Forbruket av råmetaller og skrap ble så fordelt
på de to prosessene (f. eks. råaluminium til aluminiumsstøpegods og kopper
til annet metallstøpegods). De øvrige innsatsfaktorene ble fordelt proporsjonalt
med produksjonsverdien. Koeffisientene i 1950-priser er regnet om til 1954-
priser.

Koeffisientenes stabilitet. Det har bare vært små endringer
i koeffisientene i perioden 1949-1951.

4. Annet metallstopegods.

Pro duk sj onen var i 1954 37 mill. kroner, hvorav armatur utgjorde
45 pct., maskinstøpegods av metall 10 pct. og annet metallstøpegods 45 pct.

An tall b e drif t er m. v . Ifølge bedriftstellingen var det i gruppene
349-4 og 359-4 92 bedrifter med 1 397 sysselsatte og med en produksjon på
40 mill. kroner i 1952.

Imp o r ten av tilsvarende varer i 1954 var 27 mill. kroner eller 42 pct.
av totalforsyningen i prosessen. Armatur av metall utgjorde omkring 95 pct.
av importen.

Pr o duksj onens anv en dels e . 92 pct. ble anvendt til vareinnsats,
4 pct. til konsum, 2 pct. til eksport og 2 pct. til investering.

Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 98 og i 195785.
Kr yssløpsk o ef f isientene. Under beregningene ble prosessen.

delt i to, nemlig en delprosess for armatur av metall og en for annet metallstøpe-
gods. Koeffisientene i den førstnevnte prosessen ble beregnet på grunnlag av
oppgaver til produksjonsstatistikken for et utvalg av bedrifter for årene 1950,
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1951 og 1953. Beregningene av koeffisientene i prosessen annet metallstøpe-
gods er beskrevet under prosess 3. Forbruksstrukturene i de to prosessene er
forholdsvis like, og de er av den grunn trukket sammen til en. Normalkoeffi-
sientene for denne i 1950-priser er regnet om til 1954-priser.

Koef f isi e n t en es stab ilite t. P.g. a. substitusjoner mellom rått
metall og skrapmetall har koeffisientene for disse svinget ganske betydelig fra
år til år i begge delprosessene. De øvrige koeffisientene har heller ikke vært
stabile, noe som både skyldes mangelfulle oppgaver fra bedriftene i utvalgene,
endringer i produktsammensetningen og vanskelighetene med å regne produk-
sjon og forbruk om til faste priser.

Tabell 3502 A. Produksjon og imp ort 1954. 
Metallvalseverk.

Production and imports. Metal rolling.

Produksjon Production Import Imports

Produ- Cif.
sent-
priser Avanse etc.

Kjøper-
priser

-I- toll
C. i. f.

Avanse etc.
Kjøper-
priser

Produ-
cers'

prices

Trade
margins etc.

Buyers'
prices

+ im-
port

duties

Trade
margins etc.

Buyers'
prices

Mill.	 Mill.	 Pet.	 Mill.	 Mill.	 Mill.	 Pet.	 Mill.
kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.

Tilgang i alt Total supply 	 192 12 6 204 151 11 8 162
Av dette levert til : Of which

delivered for:
Eksport Exports 	 48 0 0 48
Privat konsum Private consumption 3 1 34 4
Investering Asset formation 	 7 1 7 8
Lager Addition to inventories	 . . . 3 —3 6 6
Vareinnsats Use in production . . 137 10 8 147 145 11 8 156

Tabell 3502 B.	 Vareinnsats 1954. 
Produkter fra Metallvalseverk.
Used in production. Products from Metal rolling.

Levert til sektor
Delire2 ed to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 137
Koeffisient Coefficient 	  Pet. 0,0	 0,0

0 0 1 0
0,2 0,1 0,3 0,1



3511 3512 35143513Levert til sektor
Delivered to sector 3515	 3516	 3517

37013518 3519 3702Levert til sektor
Delivered to sector 3703	 3704	 3705

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pet.

6 16 2 5 3 6 3
2,9 9,2 1,5 5,4 1,2 2,1 1,9

Levering 1954 Deliveries . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pet.

3 2 13 1 5 1 2
1,2 1,2 9,2 1,1 5,4 0,5 1,7

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pet.

1 5 1 6 6 2 3
0,6 0,9 0,9 4,6 1,5 0,5 0,6

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pet.

7 3 2 15
0,5 0,5 0,3 0,9

3811 410239003706 3812 41013813

4104 41054103 4106

3502
	

340
Metallvalseverk.

Metal rolling.

Tabell 3502 B (forts.). Vareinnsats 1954.
Produkter fra Metallvalseverk.
Used in production. Products from Metal rolling.

Levert til sektor
Delivered to sector 3193 3195 3198 3307 3501	 3502	 3510      

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pet.

11 0 0 1 0 4 0
10,1 0,1 0,0 1,1 0,1 1,7 0,1
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Tabell 3502 C. Krysslopskoeffisienter (Pct.)

Metallvalseverk.
Input-output coefficients. Metal rolling.

Leverende sektor Delivering sector Krysslopskoeffisienter
Input-output coefficients

Prosesser	 Processes

1 2 3 4
Sektor- Valsing Valsing Alumi- Annet

nr.
No.

Stikkord Abbreviation Sektor
Sector

av
alumi-
nium

av
andre

metaller

nium-
stope-
gods

metall-
stope-
gods

Rolling Rolling Alumi- Other
of

alumi-
of

other
nium-
cast-

metal-
cast-

nium metals ings ings

Norsk produksjon Norwegian prod.
0052 Usp. kontorrekv. Office appl 	 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2
0057 Usp. tjenester Unsp. services 	 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3
1500 Mineralbrott Quarrying 	 0,1 0,1 0,3 0,3
2310 Tekstilind. Textiles 	 0,1 0,2 - _
2510 Sagbruk Sawmills etc   0,5 1,0 - 0,2 0,2
3193 Kjem. grunnind. Bas. chemicals 	 0,1 0,2 - - _
3410 Ferrolegering Ferro-alloys 	 0,1 0,1 - - _
3420 Aluminiumsverk Aluminum works 	 18,1 36,3 - 27,5 -
3440 Råmetallverk Other metals 	 14,4 - 50,8 - 1,1
3502 Metallvalseverk Metal rolling 	 1,7 - 2,3 - 5,0
3510 Trådtrekkerier Wire, nails etc. 	 0,0 - 0,1 0,1
3512 Emballasjeind. Household goods 	 0,9 2,1 -
3701 Kabelfabr. Wire and cable 	 0,0 - 0,1 -
3813 Skipsutstyr Ships equip 	 0,7 0,9 1,0 - 0,1
3900 Diverse ind. Miscellaneous 	 0,0 - 0,1 0,1
5110 El.forsyning Electricity 	 0,7 0,9 0,2 0,7 0,7
5120 Gassforsyning Gas supply 	 0,2 0,3 - 0,3 0,1
6400 Varehandel Trade 	 9,5 10,8 12,7 1,1 4,8

I alt Total 	 48,1 53,9 68,0 30,9 13,0

Import Imports
1100 Kullgruver Coal mining 	 0,1 0,1 - - -
1500 Mineralbrott Quarrying 	 0,1 0,1 - - -
2310 Tekstilind. Textiles 	 0,1 0,3 - - -
3193 Kjem. grunnind. Bas. chemicals 	 0,0 0,1 - - -
3198 Mineraloljeind. Petroleum prod 	 0,7 0,6 0,5 1,0 0,8
3306 Kalkverk Lime works etc. 	 0,1 - - 0,3 0,2
3419 Jernverk Steel works 	 0,1 - 0,4 - -
3420 Aluminiumsverk Aluminum works 	 2,1 3,4 - 9,1 -
3440 Råmetallverk Other metals 	 5,4 3,8 6,7 - 8,6
3502 Metallvalseverk Metal rolling 	 3,5 1,5 - - 13,7
3515 Industrimaskin. Industr. machines 	 0,5 - - - 2,2
3813 Skipsutstyr Ships equip 	 3,1 6,8 - -
6400 Varehandel Trade 	 0,3 0,5 0,1 - -

I alt Total 	 i 16,1 17,2 7,7 10,4 25,5

Primærfaktorer Primary factors
9600 Kapitalslit Depreciation 	 2,6 2,4 2,4 3,2 3,2
9700 Lønn Wages etc 	 16,7 11,4 11,9 31,0 30,6
9800 Eierinntekt Profits etc. 	 16,1 16,0 9,8 22,2 25,2
9801 Tap Losses 	 -- 0,0 - 1,0 - - -
9900 Indir. skatt Indirect taxes 	 0,6 - - 2,4 2,4

I alt Total 	 36,0 28,8 24,1 58,8 61,4

Av dette toll 0,1. Of which customs duties 0,1.
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Sektor 3510 Produksjon av trådartikler, spiker, skruer o.l.

Produksjon 1954: 165 mill. kroner. (Strukturundersøkt.)

Omf ang. Sektoren er en del av nasjonalregnskapssektor 3508 Jern- og
metallvare-, maskin- og transportmiddelindustri og omfatter all produksjon av
ståltråd, arbeider av ståltråd, spiker, skruer o. 1. I bedriftstellingen 1953 og i
produksjonsstatistikken for industrien er det gruppe 351-1 som nærmest svarer
til sektoren.

Antall bedrif ter m. v. Ifølge bedriftstellingen var det 45 bedrifter
i gruppe 351-1 med 2 181 sysselsatte og med en produksjon på 120 mill. kroner
i 1952. På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i sektoren beregnet
til 3 500 årsverk i 1954, alt utført av lønnstakere.

Pr o duksjonen i sektor en var i 1954 165 mill. kroner. De viktigste
produktene var ståltråd med 28 pct., ståltau, angler m. v. 22 pct., spiker og stift
16 pct., skruer 10 pct., gjerder, netting og metallduk 10 pct. og sveiseelektroder
5 pct. For øvrig ble det produsert kjetting, møbelfjærer, stålull o. a. trådarbeider.

Impor t en av trådartikler i 1954 var 55 mill. kroner eller 25 pct. av
totalforsyningen i sektoren. Ståltråd utgjorde 27 pct. av importen, maskinskruer,
muttere og bolter 20 pct., kjetting 7 pct., ståltau 6 pct., trådstift og spiker 5 pct.,
netting og metallduk 4 pct., sveiseelektroder 4 pct. og andre trådarbeider o. 1.
27 pct.

Pro duk sjonens anvendelse. 76 pct. ble anvendt til vareinnsats,
14 pct. til eksport, 7 pct. til investering og 3 pct. til konsum.

Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 117 og i 1957 128.
Prosesser. Sektoren er delt i 13 prosesser som her, av hensyn til de

enkelte bedriftene, er trukket sammen til 10:

1. Ståltråd 	  produksjon 1954 47 mill. kroner
2. Trådstift  	 —»—	 23
3. Spiker 	 4
4. Gjerder  	 11
5. Netting  	 3
6. Maskinskruer  	 17
7. Sveiseelektroder  	 —»—	 9
8. Kjetting  	 —»—	 5
9. Møbelfjærer, stålull o. a. trådarbeider	 9

10. Ståltau, angler m v 	 —»—	 37

Hver prosess omfatter all produksjon av prosessens produkter i nasjonal-
regnskapssektorene 3411-3810.

1. Ståltråd.

Pr o duksjonen i 1954 var 47 mill. kroner og omfattet ståltråd til salg
og til eget bruk med tilsammen 95 pct. av produksjonen, piggtråd med 2 pct.
og godtgjørelse for leiearbeid med 3 pct.

Antall bedrifter m. v. Produsentene av ståltråd er med i gruppe
351-1 Produksjon av trådartikler, spiker, skruer o. 1. i bedriftstellingen 1953 (se
under sektoren i alt).
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Imp orten av ståltråd i 1954 var 15 mill. kroner eller 25 pct. av total-
forsyningen i prosessen.

Pro duksjonens anvendelse. 95 pet. ble anvendt til vareinnsats
og 5 pet. til eksport.

Produksjonsindeks (1950 — 100) beregnet på grunnlag av mengde-
oppgaver var i 1954 133 og i 1957 136.

Krysslopskoeffisient ene i prosessen er beregnet på grunnlag
av oppgaver til produksjonsstatistikken for utvalg av bedrifter for årene 1949
-4951. Da oppgavene over forbruket av hjelpestoffer var meget mangelfulle for en
del bedrifter, har en beregnet koeffisientene for hovedråstoffene av ett utvalg
og for hjelpestoffene av et annet. Det er også beregnet koeffisienter for 1938,
1939, 1943 og 1944. Normalkoeffisientene i 1950-priser er regnet om til 1954-
priser.

K oeff isle n. t enes stabilitet. Koeffisientene for hovedråstoffene
i prosessen har endret seg noe fra år til år, men har vært forholdsvis stabile for
de enkelte bedrifter. Strukturen i bedriftene er imidlertid noe forskjellig, og
endringer i produksjonens fordeling mellom bedriftene vil derfor fore til end-
ringer i koeffisientene i prosessen.

2. Trådstift.

Pro duk sjonen i 1954 var 23 mill. kroner, hvorav trådstift utgjorde
90 pct. og hermetikknokler og kramper 10 pct.

Antall bedrifter m. v. Gruppe 351-1 i bedriftstellingen 1953 om-
fatter også bedriftene i denne prosessen (se under sektoren i alt).

Impor ten av trådstift i 1954 var vel 1 mill. kroner eller knapt 5 pct.
av totalforsyningen i prosessen.

Pro duksjonens anvendelse. Til vareinnsats ble anvendt 95 pct.
og til eksport 5 pct.

Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 101 og i 195792.
Krysslopskoef fisient ene er beregnet for enkelte bedrifter for

årene 1938, 1939, 1943, 1944 og 1949-1951 og for andre for årene 1949-1951. Koef-
fisientene i prosessen er beregnet som et veid gjennomsnitt av koeffisientene
for et utvalg av disse bedriftene og regnet om til 1954-priser.

Koeffisien.tenes stabilitet. Det har vært relativt små for-
skjeller mellom koeffisientene fra år til år innen samme bedrift. Bedriftenes
struktur er imidlertid forskjellig, og koeffisientene for prosessen vil derfor endres
med endringer i produksjonens fordeling mellom bedriftene.

3. Spiker.

Pro duk sjonen i 1954 var 4 mill. kroner og omfattet produksjonen av
spiker, dogs, brodder, scan, klipte småspiker o. 1.

Anta 11 bedrif t er m. v. Se under sektoren i alt.
Impor ten av spiker i 1954 var 2 mill. kroner eller 33 pct. av totalfor-

syningen i prosessen.
Pr oduk sjonen s anvendelse. 96 pct. ble anvendt til vareinnsats

og 4 pct. til eksport.
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Pro duk sj onsindeks (1950 = 100) beregnet på grunnlag av mengde-
oppgaver var i 1954 64 og i 1957 55.

Kr yssl øpsk oef fisientene er beregnet på grunnlag av oppgaver
til produksjonsstatistikken for et utvalg av bedrifter for 1949-1951 og regnet om
til 1954-priser.

Koef fisientenes stabilitet  . Koeffisientene iutvalget var meget
stabile for årene 1949-51, men produksjonen i utvalget utgjorde bare ca. 20
pct. av produksjonen i prosessen.

4. Gjerder.
Pr o duksj onen i 1954 var 11 mill. kroner og besto av gjerder, porter o. 1.
Antall bedrif ter m. v. Se under sektoren i alt.
Impo r t en. Det var ingen import av tilsvarende varer i 1954.
Pr o duk sjonens anvendelse. 89 pct. ble anvendt til vareinnsats

i bygg og anlegg, 7 pct. til investering og 4 pct. til eksport.
Pro duk sjonsindeks (1950 = 100) beregnet på grunnlag av mengde-

tall var i 1954 187 og i 1957 177.
Kr yssløpsk oef f isient en e er beregnet på grunnlag av oppgaver

til produksjonsstatistikken for et utvalg av bedrifter for årene 1949-51 og regnet
om til 1954-priser. Det er også beregnet koeffisienter for 1938, 1939, 1943 og
1944 for et mindre utvalg.

Koeffisientenes stabilitet. Det var bare små forskjeller
mellom koeffisientene for årene 1949-1951, og de ser således ut til å være relativt
stabile. Koeffisientene for 1938, 1939 og 1943 var også av samme størrelses-
orden i de tre årene, men varespesifikasjonen var forskjellig fra den som ble
brukt i 1949-1951.

5. Netting.
Pro duksjonen i 1954 var knapt 3 mill. kroner. «Annet trådflettverk

av stål» utgjorde 88 pct. av produksjonen og «annet trådarbeid av metall» 12 pct.
An t all b e dr if ter m. v. Se under sektoren i alt.
Impor ten av tilsvarende varer i 1954 var vel 2 mill. kroner eller 39 pct.

av totalforsyningen i prosessen.
Pro duk sjonens anvendelse. 80 pct. ble anvendt til vareinnsats,

12 pct. til konsum og 8 pct. til investering og eksport.
Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 42 og i 195754.
Kr yssløpskoef fisientene er beregnet på grunnlag av oppgaver

til produksjonsstatistikken for et utvalg av bedrifter for årene 1949-1951 og reg-
net om til 1954-priser.

Koef fisientenes stabilitet. Koeffisientene var ikke stabile for
årene 1949 -1951, og endringene ser ut til å skyldes endringer i produksjonens
sammensetning.

6. Maskinskruer.
Pro duksjonen i 1954 var 17 mill. kroner, hvorav maskinskruer,

muttere, bolter etc. utgjorde ca. 80 pct. For øvrig omfatter prosessen produksjon
av holzskruer, stoppskiver o. 1. og skruer, muttere m. v. av metall.
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Antall bedrifter m. v. Se under sektoreni alt.
Import en av maskinskruer i 1954 var 11 mill. kroner eller 40 pct. av

totalforsyningen i prosessen.
Pr o duksjonens anvendelse. 95 pct. ble anvendt til vareinnsats

og 5 pct. til eksport.
Produksjonsindeks (1950 --- 100) var i 1954 147 og i 1957 115.
Kryssløpskoeffisient ene er beregnet på grunnlag av oppgaver

til produksjonsstatistikken for et utvalg av bedrifter for årene 1949-1951 og regnet
om til 1954-priser. Det er også beregnet koeffisienter for 1938, 1939, 1943 og 1944.

Koeffisientenes stabilitet. Koeffisientene beregnet for 1938,
1939 og 1949 var praktisk talt like, mens de mellom 1949 og 1951 har vært mer
ustabile.

7. Sveiseelektroder.

Produksjonen i 1954 var 9 mill. kroner. Prosessen omfatter bare
dette produktet.

Ant all be drif t er m. v. Se under sektoren i alt.
Import en av sveiseelektroder i 1954 var 2 mill. kroner eller 18 pct. av

totalforsyningen i prosessen.
Produksjonens anvendelse. Alt ble anvendt til vareinnsats.
Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 167 og i 1957 198.
Kryssløpskoeffisient ene er beregnet på grunnlag av oppgaver

til produksjonsstatistikken for et utvalg av bedrifter for årene 1949-1951 og regnet
om til 1954-priser.

Koef fisientenes stabilitet. Koeffisientene har vært relativt
stabile for årene 1949-1951.

8. Kjetting.

Pr oduksjonen i 1954 var 5 mill. kroner. Den omfatter bare produk-
sjon av kjetting.

Ant all bedrift er m. v. I bedriftstellingen er produsentene av
kjetting med i gruppe 359-9 Andre jern- og metallvarefabrikker.

Import en av kjetting i 1954 var knapt 4 mill. kroner eller 45 pct. av
totalforsyningen i prosessen.

Pr oduksj onens anvendelse. 83 pct. ble anvendt til investering,
12 pct. til vareinnsats og 5 pct. til eksport.

Produksjonsindeks (1950 =- 100) var i 1954 150 og i 1957 206.
Kryssløpskoeffisient ene er beregnet på grunnlag av oppgaver

til produksjonsstatistikken for et utvalg av bedrifter dels for årene 1949-1952 og
dels for årene 1950-1952 og regnet om til 1954-priser. Forbruket av valsetråd og
trukken tråd er beregnet spesielt.

Koeffisient enes st abilit et . Forbruket av valsetråd og trukken
tråd er av enkelte bedrifter i utvalget spesifisert og av andre oppgitt under
ett. Ved hjelp av oppgavene fra de førstnevnte ble forbruket i de sistnevnte
fordelt. Det ser imidlertid ut til at valsetråd og trukken tråd har vært substituer-
bare, og at koeffisientene av den grunn har variert noe fra år til år. De øvrige
koeffisientene for vareinnsatsene har heller ikke vært stabile, men variasjonene
tyder på at oppgavene fra bedriftene har vært unøyaktige.
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9. Mobelfjcerer, stålull o. a. trådarbeider.

Pr oduksjonen i 1954 var 9 mill. kroner. De viktigste produktene var
møbelfjærer, stålull og metallduk.

Ant all bedr if ter m. v. En del av produksjonen ble framstilt av
bedrifter som var med i gruppe 351-1 i be driftstellingen. 1953 (se under sektoren

alt) og resten av bedrifter i gruppe 359-9 (se sektor 3514).
Imp or t en av tilsvarende varer i 1954 var 7 mill. kroner eller 44 pct. av

totalforsyningen.
Pro duksjonens anvendelse. 56 pct. ble anvendt til vareinnsats,

24 pct. til konsum og 20 pct. til eksport.
Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 77  og i 195776.
Kryssløpskoeffisientene. Prosessen er delt i 3, nemlig en del-

prosess for metallduk, en for stålull og en for møbelfjærer og andre trådarbeider.
Koeffisientene i hver av disse er beregnet på grunnlag av oppgaver til produk-
sjonsstatistikken for utvalg av bedrifter for henholdsvis årene 1938, 1939, 1950
og 1951, 1950-1952 og 1949-1952. Normalkoeffisientene i 1950-priser er regnet om
til 1954-priser. Av hensyn til de enkelte bedriftene er de tre delprosessene her
trukket sammen til en. •

Koef fisientenes st abilitet. I prosessen metallduk er forbruket
av kull i 1938-1939 erstattet med brenselolje i 1950-1951. For øvrig var koeffisien-
tene for alle årene av samme størrelsesorden regnet i løpende priser. I prosessen
stålull var koeffisientene praktisk talt like for årene 1950-1952. De var også like
for hovedråstoffene i prosessen møbelfjærer m. v. for årene 1949-1952, mens
det var små variasjcner i de øvr:ge koeffisientene.

Strukturen i de tre delprosessene er forskjellig, og koeffisientene i den sammen-
vede prosessen vil derfor avhenge av produktsammensetningen.

10. Ståltau, angler m. v.

Produksjonen i 1954 var 37 mill. kroner. Hovedproduktene er stål-
tau og angler. For øvrig omfatter produksjonen glidelåser, strikkepinner og diverse
småartikler framstilt av ståltråd.

A ntall bedrif ter m. v. Produsentene av ståltau er med i bedrifts-
tellingens gruppe 351-1 (se under sektoren i alt), mens de øvrige er med i gruppe
359-9 (se sektor 3514).

I m porten av tilsvarende produkter i 1954 var 11 mill. kroner eller 22
pct. av totalforsyningen i prosessen. Ståltau utgjorde 33 pct. av importen og
glidelåser 43 pct.

Produksj onens anvendelse. 47 pct. ble anvendt til eksport,
24 pct. til vareinnsats, 23 pct. til investering og 6 pct. til konsum.

Produksjonsindeks (1950 = 100) for ståltau var i 1954 129 og i
1957 174. For de øvrige produktene i prosessen har en ikke tilfredsstillende
oppgaver for indeksberegninger.

Kr yssløpskoeffisientene. Prosessen er delt i to under bereg-
ningene, nemlig en for ståltau og en for angler m. v. Koeffisientene i 1950-priser
ble berEgnet på grunnlag av oppgaver til produksjonsstatistikken for utvalg va
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bedrifter for prosessen ståltau for 1938, 1939, 1949-1951 og for prosessen angler
m. v. for 1951 og 1952 (det ble også beregnet koeffisienter for 1949 og 1950).
Koeffisientene i 1954-priser er for prosessen ståltau regnet om fra 1950-priser,
mens de i prosessen angler m. v. er beregnet på grunnlag av oppgaver for 1954.

Av hensyn til de enkelte bedriftene er de to delprosessene her veid sammen
til en prosess.

Koeffisientenes stabilitet. I prosessen ståltau har koeffi-
sientene for ståltråd økt litt mellom 1938 og 1949, mens den for jute og sisal
har gått tilsvarende ned. For årene 1949-1951 har alle koeffisientene vært av om-
trent samme størrelse, men strukturen i de forskjellige bedriftene har vært noe for-
skjellig. Koeffisientene i prosessen ståltau er derfor også avhengig av produk-
sjonens fordeling mellom bedriftene.

I prosessen angler m. v. har det vært betydelige forskjeller mellom koeffi-
sientene fra år til år. En del av forskjellen skyldes nok at det prismaterialet som.
er brukt ved omregningen til faste priser har vært mangelfullt. Normalkoeffi-
sientene i 1950-priser ble derfor stort sett beregnet som gjennomsnittskoeffisienter
for 1951 og 1952 i løpende priser. De er noe forskjellig fra koeffisientene beregnet
for 1954.

Strukturen i de to prosessene er vesentlig forskjellig, og koeffisientene for
de to under ett vil derfor avhenge av produktsammensetningen.

Tabell 3510 A. Produksjon og import 1954. 
Trådtrekkerier.

Production and imports. Wire, nails etc.

Produksjon Production Import Imports

Produ- Cif.
sent- Kjøper- --I- toll Kjøper-
priser

Produ-
cers'

prices

Avanse etc.
Trade

margins etc.

priser
Buyers'
prices

C. i. f.
+ im-
port

duties

Avanse etc.
Trade

margins etc.

priser
Buyers'
prices

Mill.	 Mill.	 Pct. 	Mill.	 Mill.	 Mill.	 Pet. 	Mill.
kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.

Tilgang i alt Total supply 	 165 24 14 189 55 8 15 63
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Eksport Exports 	 24 1 4 25 - - -
Privat konsum Private consumption 5 2 38 7 4 1 38 5
Investering Asset formation 	 14 3 22 17 6 2 30 8
Lager Addition to inventories	 . . . — 13 - — 13 - - -
Vareinnsats Use in production . . 135 18 13 153 45 5 11 50



Levert til sektor
Delivered to sector

I alt
Total
	 0052
	

0102
	

2040
	

2050
	

2060
	

2310

2410Levert til sektor
Delivered to sector 2430	 2510	 2601	 2602	 2603	 2721

Levering 1954 Deliveries . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

0 0 1 2 6 6 4
0,3 0,1 0,3 2,1 2,6 3,4 1,7

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

0 8 2 0 0 0 0
0,0 1,4 4,0 0,4 0,0 0,3 0,1

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

0 0 0 0 35 4 0
0,2 0,0 0,4 0,0 22,6 2,7 0,3

2722 33022749 2750 319531.912739

3419 3501 35113510 351235023307
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Tabell 3510 B.	 Vareinnsats 1954.    
Produkter fra Trådtrekkerier.

Used in production. Products from Wire, nails etc.

Levering 1954 Deliveries . . Mill. kr.	 135	 0	 0	 2	 0	 0	 0
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,3	 0,0	 1,2	 0,1	 0,0	 0,0



Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries 	 Mill. kr. 0 1 2 3 3 16 4
Koeffisient Coefficient  	 Pct. 1,3 1,2 1,3 1,1 0,8 1,5 1,0

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries 	 Mill. kr.	 3	 20
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,6	 1,7

3900 4101 410441023812 41033813

41064105
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Tabell 3510 B (forts.).	 Var einnsats 1954.
Produkter fra Trådtrekkerier.

Used in production. Products from Wire, nails etc.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries 	 Mill. kr. 0 1 1 4 1 1 2
Koeffisient Coefficient  	 Pct. 0,1 1,2 0,9 1,7 0,9 0,8 2,1                        

Levert til sektor
Delivered to sector 3701 3702 3703 3704 3705 3706 3811        

Levering 1954 Deliveries 	 Mill. kr. 0 0 0 0 0 0 3
Koeffisient Coefficient  	 Pct. 0,2 0,3 1,0 0,4 1,0 0,2 0,7

3513
	

3514
	

3515
	

3516
	

3517
	

3518
	

3519
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Sektor 3511 Framstilling av bygningsartikler og
jern- og stålkonstruksjoner.

Produksjon 1954: 180 mill. kroner. (Strukturundersøkt.)

0 mf ang. Sektoren er en del av nasjonalregnskapssektor 3508 Jern- og
metallvare-, maskin- og transportmiddelindustri og omfatter produksjonen av
bygningsartikler av jern og metall og jern- og stålkonstruksjoner. I bedrifts-
tellingen 1953 og i produksjonsstatistikken for industrien er det gruppene 351-2
og 3 som nærmest svarer til sektoren, men det blir også produsert en del sektor-
produkter i andre industrigrupper.

Antall be drif ter m. v. Bedriftstellingens grupper 351-2 og 3 om-
fattet 228 bedrifter med 4 238 sysselsatte og med en produksjon på 120 mill.
kroner i 1952. På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i sektoren
beregnet til 5 000 årsverk i 1954. Det meste ble utført av lønnstakere.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 180 mill. kroner. Jern- og
stålkonstruksjoner utgjorde 61 pct. av produksjonsverdien, låser og beslag 17
pct., bygningsartikler av rustfritt stål 11 pct., radiatorer av plater, gardinstenger,
persienner og varmtvannsbeholdere 11 pct.

Importen av tilsvarende varer i 1954 var 38 mill. kroner eller 17 pct.
av totalforsyningen i sektoren. Av importen utgjorde jern- og stålkonstruk-
sjoner 63 pct., låser og beslag 26 pct. og bygningsartikler av rustfritt stål m. v.
11 pct.

Produksjonens anvendelse. 86 pct. ble anvendt til vareinnsats,
13 pct. til investering og 1 pct. til eksport.

Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 167 og i 1957 229.
Prosesser. Sektoren er delt i 6 prosesser, som her av hensyn til de

enkelte bedriftene er trukket sammen til 5:

1. Jern- og stålkonstruksjoner 	  produksjon 1954 110 mill. kroner
2. Bygningsartikler av rustfritt stål . . .  	 —«-- 	 »	 »
3. Låser og beslag  	 —»—	 31 »	 »
4. Persienner og gardinstenger  	 --»—	 6 »	 »
5. Radiatorer og varmtvannsbeholdere 	 —»—	 13 »	 »

Produksjonen i den enkelte prosess omfatter all produksjon av prosessens
produkter i nasjonalregnskapssektor 3508.

1. Jern- og stålkonstruksjoner.

Produksjonen i 1954 var 110 mill. kroner. Av dette var 19 pct. stål-
konstruksjoner for bygninger og bygningsinnredninger, 18 pct. stålkonstruk-
sjoner for elektriske anlegg, 12 pct. tanker for bensin, olje m. v., 12 pct. rør-
ledninger og andre stålkonstruksjoner for industri og 4 pct. brukonstruksjoner.

Antall be drif ter m. v. I bedriftstellingens gruppe 351-3 var det
i 1952 118 bedrifter med 2 273 sysselsatte og med en produksjonsverdi på
63 mill. kroner. Gruppen omfatter også en del bedrifter som hører med under
andre prosesser i sektoren.

Importen av tilsvarende varer i 1954 var 24 mill. kroner eller 17 pct.
av totalforsyningen i prosessen.
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Pro duksjonens anvendelse. 84 pct. ble anvendt til vareinnsats,
15 pct. til investering og 1 pct. til eksport.

Pro duksjonsindeks (1950 100) beregnet på grunnlag av et utvalg
av produkter var i 1954 180 og i 1957 302.

Kryssløpskoef fisientene er beregnet på grunnlag av data for
gruppe 351-3 i produksjonsstatistikken for årene 1950, 1951 og 1953. Produk-
sjonen av støpegods i gruppen er trukket ut, men for øvrig er alle produkter
og innsatsfaktorer tatt med under beregningene. Koeffisientene i 1950-priser
er regnet om til 1954-priser.

Koeffisientenes stabilitet. De har vært av samme størrelses-
orden forfor de tre årene og ser ut til å være relativt stabile.

2. Bygningsartikler av rustfritt stål.

Pr oduksjonen i 1954 var 20 mill. kroner. Badekar og utslagsvasker
utgjorde 23 pct., andre bygningsartikler i rustfritt stål 73 pct. og godtgjørelse
for reparasjonsarbeider o. 1. 4 pct.

Ant all be dr if ter m. v. Ifølge bedriftstellingen var det i gruppe
351-2 110 bedrifter med 1 965 sysselsatte og med en produksjonsverdi på 58
mill. kroner i 1952. Gruppen omfatter også det meste av produksjonen i pro-
sessene 3, 4 og 5.

Imp or t en av tilsvarende varer i 1954 var 4 mill. kroner eller 16 pct.
av totalforsyningen i prosessen.

Pro duksi onens anv en delse . 97 pct. ble anvendt til vareinnsats
og 3 pct. til investering.

Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 104 og i 1957 135.
Kr yssløp sk o ef fisientene er beregnet på grunnlag av oppgaver

til produksjonsstatistikken for et utvalg av bedrifter for 1949-1952 og regnet om
til 1954-priser.

Koeffisientenes stabilitet. Det har vært til dels betydelige
forskjeller mellom koeffisientene fra år til år. Det ser ut til at de vesentlig skyldes
endringer i produktsammensetningen.

3. Låser og beslag.

Pro duksjonen i 1954 var 31 mill. kroner, hvorav låser utgjorde 17 pct.
og møbelbeslag og annet beslag (ikke elektrisk mastebeslag) resten.

Antall bedrif ter m. v. De fleste bedriftene i denne prosessen er
med i gruppe 351-2 i bedriftstellingen 1953 (se prosess 2).

Impor ten av låser og beslag var 10 mill. kroner eller 25 pct. av total-
forsyningen i prosessen.

Pr o duk sjonen s anv en delse. 97 pct. ble anvendt til vareinnsats
og 3 pct. til eksport.

Produksjonsindeks (1950 =100) var i 1954 120 og i 1957 122.
Kr yssløp sk oef fisientene er beregnet på grunnlag av oppgaver

til produksjonsstatistikken for et utvalg av bedrifter for årene 1949-1952 og reg-
net om til 1954-priser.

23 -Krysslopsanalyse.
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Koeffisientenes stabilitet. Det var til dels betydelige for-
skjeller mellom koeffisientene for 1949, 1950 og 1951 og særlig mellom 1950 og
1951. Koeffisientene for 1951 og 1952 stemmer derimot godt overens. Forskjellene
skyldes sannsynligvis svakheter i det prismaterialet som er brukt ved omreg-
ningen til faste priser og endringer i varegrupperingen.

4. Persienner og gardinstenger.

Pro duk sjonen i 1954 var 6 mill. kroner, hvorav persienner utgjorde
65 pct. og gardinstenger 35 pct.

Ant all b e drifter m. v. De fleste bedriftene er med i bedriftstel-
lingens gruppe 351-2 (se prosess 2).

Import en. Det var ingen import av disse varene i 1954.
Produksjonens anvendelse. Alt ble anvendt til investering.
Produksjonsindeks (1950 = 100) beregnet på grunnlag av mengde-

tall var i 1954 123 og i 1957 98.
Krysslopskoef fisientene er vesentlig beregnet på grunnlag av

oppgaver til produksjonsstatistikken for et utvalg av bedrifter for 1951 og 1952
og regnet om til 1954-priser. Det er også beregnet koeffisienter for 1949 og 1950.

Koeffisientenes stabilitet. Det var store forskjeller mellom
koeffisientene fra år til år både for prosessen under ett og for den enkelte bedrift.
Koeffisientene ble derfor beregnet som gjennomsnittskoeffisienter for 1951 og
1952 for hver vare i de enkelte bedriftene og så veid sammen til prosesskoeffi-
sienter.

5. Radiatorer og varmtvannsbeholdere.

Produksjonen i 1954 var 13 mill. kroner. Hovedproduktene er radia-
torer av plater og varmtvannsbeholdere uten elektrisk kolbe.

Ant all bedrift er m. v. Det meste av produksjonen foregår i be-
drifter som er med i bedriftstellingens gruppe 351-2 (se prosess 2).

Import en av radiatorer cg varmtvannsbeholdere i 1954 var helt ube-
tydelig.

Pr oduk sjonens anvendelse. Alt ble anvendt til vareinnsats i
bygg og anlegg.

Produksjonsindeks (1950 ---- 100) beregnet på grunnlag av et utvalg
av produkter var i 1954 257 og i 1957 221.

Krysslopskoeffisient ene. Prosessen er delt i 2 delprosesser
under beregningene, nemlig en for radiatorer av plater og en for varmtvanns-
beholdere. Koeffisientene ble beregnet på grunnlag av oppgaver til produk-
sjonsstatistikken for et utvalg av bedrifter for 1949-1952 og regnet om til 1954-
priser.

Av hensyn til de enkelte bedriftene er prosessene her trukket sammen til en.
Koeffisientenes stabilitet. Det var relativt små forskjeller

mellom koeffisientene fra år til år i de to prosessene. Strukturen er imidlertid
noe forskjellig, og koeffisientene vil derfor avhenge av produktsammensetningen.



Produksjon Production Import Imports

Avanse etc.
Trade

margins etc.

Produ-
sent-
priser
Produ-

cers'
prices

Kjøper-
priser

Buyers'
prices

Avanse etc.
Trade

margins etc.

Cif.
-I- toll
C. i. f.
+ im-
port

duties

Kjøper-
priser

Buyers'
prices

2601 26032602
I alt
Total

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 162	 0	 2	 4
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,2	 0,8	 1,7

Levert til sektor
Delivered to sector 3511

	
3512
	

3515
	

3516
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Tabell 3511 A. Produksjon og import 1954.   
Stålkonstruksj.

Production and imports. Building art.

Mill.	 Mill.	 Pct. 	Mill.	 Mill.	 Mill.	 Pct. 	Mill.
kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.

Tilgang i alt Total supply 	 180 24 13 204 38 5 14 43
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Eksport Exports 	 2 2 — — — —
Investering Asset formation 	 25 4 15 29 1 0 14 1
Lager Addition to inventories	 . . . — 9 — — 9 — —
Vareinnsats Use in production . . 162 20 13 182 37 5 14 42

Tabell 3511 B.	 Vareinnsats 1954.   
Produkter fra Stålkonstruksj.

Used in production. Products from Building art.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 0	 2	 0	 1
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,2	 0,9	 0,2	 0,5

3410	 3420	 3501

1	 2	 0
0,3	 1,0	 0,1

3518	 3519	 3703

1	 1	 1
0,6	 0,9	 1,0

Levert til sektor
Delivered to sector 3705

	
3706
	

3811
	

3812
	

3813
	

4101
	

4102

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

1 1 6 0 2 5 15
1,8 1,1 1,0 0,2 1,2 1,7 3,8

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 25	 14	 10	 68
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 2,2	 3,0	 1,8	 4,7

4103
	

4104
	

4105
	

4106
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Tabell 3511 C. Krysslopskoeffisienter (Pct.)
Stå,lkonstruksj.

Input-output coefficients. Building art.

356

Leverende sektor Delivering sector Krysslopskoeffisienter

Sektor-
nr. Stikkord Abbreviation Sek tor

Sector

1
Stål-
kon-

struk-
sjoner
Steel
struc-
tures

Norsk produksjon Norwegian prod.
0052 Usp. kontorrekv. Office appl. 	 0,9 0,8
0057 Usp. tjenester Unsp. services 	 1,3 1,2
0200 Skogbruk Forestry 	 0,1 0,1
2310 Tekstilind. Textiles 	 0,2
2510 Sagbruk Sawmills etc   0,2 0,2
2601 Trevareind. Wood and cork 	 0,3 0,4
2739 Papirfabr. Paper 	 0,1 -
2750 Papirvarefabr. Paper products 	 0,2 -
3000 Gummivareind. Rubber prod 	 0,1 0,1
3111 Karbidframst. Calcium Garb 	 0,0
3196 Malingfabr. Paints 	 0,3 0,2
3301 Teglverk Clay products 	 0,0 -
3419 Jernverk Steel works 	 2,8 4,1
3501 Jernstøperier Foundries 	 0,9 1,3
3502 Metallvalseverk Metal rolling 	 2,9 2,3
3510 Trådtrekkerier Wire, nails etc 	 2,7 3,2
3511 Stålkonstruksj. Building art. 	 0,2 0,2
3516 Andre maskiner Other machines 	 0,1 0,2
3701 Kabelfabr. Wire and cable 	 0,2
3702 El.motorfabr. Electromotors 	 0,1 0,1
3703 Fordelingsmatr. Distrib. equip 	 0,1 0,1
3900 Diverse ind. Miscellaneous 	 0,1
5110 El.forsyning Electricity 	 0,6 0,5
5120 Gassforsyning Gas supply 	 0,1 0,1
6400 Varehandel Trade 	 3,4 3,4

I alt Total 	 17,9 18,5

Import Imports
1100 Kullgruver Coal mining 	 0,1 -
3193 Kjem. grunnind. Bas. chemicals 	 0,4 0.,6
3198 Mineraloljeind. Petroleum prod 	 0,5 0,5
3302 Glassindustri Glass 	 0,1
3307 Annen steinind. Min. prod. n.e.c. . 0,5 0,5
3419 Jernverk Steel works 	 20,1 21,5
3502 Metallvalseverk Metal rolling 	 1,8 0,7
3513 Våpenframst. Arms and tools 	 0,9 1,2
3516 Andre maskiner Other machines 	 0,1 0,2
3703 Fordelingsmatr. Distrib. equip 	 0,1 0,1
5120 Gassforsyning Gas supply 	 0,1 0,1

I alt Total 	 1 24,7 25,4

Primærfaktorer Primary factors
9600 Kapitalslit Depreciation 	 2,9 2,9
9700 Lønn Wages etc. 	 30,4 33,0
9800 Eierinntekt Profits etc. 	 23,2 19,3
9900 Indir. skatt Indirect taxes 	 1,3 0,9

I alt Total 	 57,8 56,1

Input-output coefficients

Prosesser Processes

2 3 4 5

Byg- Gardin- Radia-
nings-

artikler
Låser,
beslag

stenger
etc.

torer
etc.

Build-
ing

Locks,
fittings

Curtain
rods

Radi-
ators

articles etc. etc.

1,1 1,1 1,0
1,5 1,5 1,5
- 0,1

0,1 5,7 -
1,7 0,2

0,3
0,2 0,1 -
0,7 0,3

- 0,3
0,2

0,1 3,0 1,2
- 0,1

1,0 1,5 0,6
0,7 0,2
5,6 1,4 1,9
3,5 1,7 1,0

2,2 -
-

0,8 -
- -
- - -

0,2 0,5 -
0,8 0,4 0,2

- -
3,0 3,4 4,8

19,3 24,5 13,6

- -
0,1 0,2 0,4
1,0 0,3 0,3

-
0,1 0,5 0,2
7,0 8,0 29,5
3,5 - 10,0

- 1,0 -
- -

- - -
0,1 0,1 -

11,8 10,1 40,4

2,9 2,9 2,9
34,8 18,2 22,7
28,3 42,4 19,7

3,0 2,0 0,9

69,0 65,5 46,2

1,0
1,5

0,1
0,5

0,3
-

2,5
0,3

-

-
-

1,4
-

2,9

10,5

-

-
1,0
1,7

30,3
0,4
1,7

-
-

35,1

2,9
18,7
32,1

0,6

54,3

Av dette toll 0,3.. Of which customs duties 0,3.
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Sektor 3512 Framstilling av emballasje- og husholdningsartikler
av jern og metall.

Produksjon 1954: 167 mill. kroner. (Strukturundersokt.)

o mf ang. Sektoren er en del av nasjonalregnskapssektor 3508 Jern- og
metallvare-, maskin- og transportmiddelindustri og omfatter all produksjon av
emballasje av jern og metall (også det som hermetikkfabrikkene produserer til
eget bruk) og husholdningsartikler av jern og metall. I bedriftstellingen 1953
og i produksjonsstatistikken for industrien er det gruppe 352 og 353 som nær-
mest svarer til sektoren.

Antall be drif ter m. v. I bedriftstellingens grupper 352 og 353
var det 81 bedrifter med 3 430 sysselsatte og med en produksjon på 108 mill.
kroner i 1952. Hermetikkfabrikkenes produksjon av emballasje til eget bruk er
med i gruppe 204-0 i bedriftstellingen. På grunnlag av nasjonalregnskapet er
sysselsettingen i sektoren beregnet til 4 000 årsverk i 1954, det meste utført
av lønnstakere.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 167 mill. kroner. Hoved-
produktene var blikkemballasje med 50 pct. av produksjonsverdien, hushold-
ningsartikler av jern med 15 pct., husholdningsartikler av aluminium med 12
pct. og aluminiumsemballasje med 7 pct. For øvrig ble det produsert bensin-
og transportfat, drums, crownkork, tuber, transportkasser av jern, kniver, skjeer,
gafler etc. og barberblad.

Importen i 1954 var 20 mill. kroner eller 11 pct. av totalforsyningen i
sektoren. Kniver, skjeer, gafler m. v. utgjorde 65 pct. av importen, emballasje
av jern 25 pct. og husholdningsartikler av jern 10 pct.

Produksjonens anvendelse. 64 pct. ble anvendt til vareinnsats,
24 pct. til konsum, 6 pct. til investering, 3 pct. til eksport og 3 pct. til lager.

Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 106 og i 1957 103.
Prosesser. Sektoren er delt i 9 prosesser som av hensyn til de enkelte

bedriftene er trukket sammen til 7:

1. Blikkemballasje 	  produksjon 1954 84 mill. kroner
2. Aluminiumsemballasje  	 —»—	 10 »	 »
3. Annen jernemballasje  	 --»—	 18 »	 »
4. Tuber  	 --»—	 5 »	 »
5. Husholdningsartikler av jern  	 ---»—	 24 »	 »
6. Husholdningsartikler av aluminium • •	 -.--»—	 20 »	 »
7. Kniver, skjeer, gafler m. v  	 ---»—	 6 »	 »

Produksjonen i den enkelte prosess omfatter all produksjon av prosessens
produkter i nasjonalregnskapssektorpn.e 3508 og 2040.

1. Blikkemballasje.

Produksjonen i 1954 var 84 mill. kroner. De viktigste produktene
var hermetikkemballasje med 58 pct. av produksjonen og annen blikkemballasje
med 34 pct. For øvrig ble det produsert emballasje av blikk og papp og papir
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og litt etiketter. Hermetikkfabrikkenes produksjon av blikkemballasje til eget
bruk er med i produksjonsverdien.

Antall bedrif ter m. v. Ifølge bedriftstellingen var det 23 bedrifter
i gruppe 352-0 med 1 820 sysselsatte og med en produksjon på 59 mill. kroner
i 1952. Gruppen omfatter også produsentene av annen emballasje av jern og
metall (se prosess 2, 3 og 4). Hermetikkfabrikkenes produksjon av emballasje
til eget bruk er med i bedriftstellingens gruppe 204-0.

Impor ten av blikkemballasje i 1954 var helt ubetydelig.
Produksjonens an vendels e. 87 pct. ble anvendt til vareinnsats,

5 pct. til konsum, 2 pct. til investering, 1 pct. til eksport og 5 pct. til lager.
Produksjonsindeks (1950 = 100)vari 1954 90 ogi 194784.Under

beregningen av indeksen for 1957 er ikke produksjonen av hermetikkemballasje
i hermetikkfabrikkene tatt med.

Kryssløpskoeffisientene ble først beregnet for blikk- og alumi-
niumsemballasje under ett på grunnlag av oppgaver til produksjonsstatistikken
for et utvalg av bedrifter for årene 1949-1952. Produksjonen av aluminiums-.
emballasje ble så skilt ut ved at de felles innsatsfaktorene ble fordelt propor-
sjonalt med produksjonsverdiene i de to prosessene og ved at de øvrige innsats-
faktorene dels ble belastet den ene og dels den andre prosessen i sin helhet.
Koeffisientene for blikk og aluminium i plater er beregnet ved hjelp av spesielle
opplysninger fra et par av produsentene.

Normalkoeffisientene i 1950-priser er regnet om til 1954-priser.
Koeffisientenes stabilitet. Det har vært relativt små end-

ringer i koeffisientene fra år til år. Som nevnt ovenfor, er koeffisientene for
blikk beregnet på grunnlag av spesielle opplysninger om forholdet mellom produ.
sert mengde og forbiuk av blikk.

2. A luminiumsemballasje.

Pro duk sjonen i 1954 var 10 mill. kroner. De viktigste produktene
var hermetikkemballasje med 61 pct. av produksjonen og annen emballasje
med 39 pct. Hermetikkfabrikkenes produksjon av aluminiumsemballasje til eget
bruk er med i produksjonsverdien.

Antall bedrifter m. v. Se prosess 1.
Impor t en av aluminiumsemballasje i 1954 var helt ubetydelig.
Pro duksjonens anvendelse. 91 pct. ble anvendt til vareinnsats,

3 pct. til konsum, 2 pct. til investering og 4 pct. til lager.
Produksjonsindeks (1950 = 100) beregnet for et utvalg av pro-

dukter var i 1954 128 og i 1957 162.
Kryssløpskoeffisienter. Se prosess 1.
Koeffisientenes stabilitet. Koeffisienten for forbruket av

aluminium er beregnet på grunnlag av spesielle opplysninger om forholdet mellom
produsert mengde emballasje og forbruket av aluminiumsplater. (Se for øvrig
prosess 1.)

3. Annen jernemballasje.

Produksjonen i 1954 var 18 mill. kroner. Hovedproduktene var bensin-
fat o. a. fat med 39 pct. av produksjonen og drums og tromler med 37 pct. For
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øvrig ble det framstilt crownkork, transportkasser av stål og annen emballasje
av jern.

Antall bedrifter m. v. Se prosess 1.
Imp or t en av annen jernemballasje m. v. i 1954 var 5 mill. kroner eller

21 pct. av totalforsyningen i prosessen.
Produksjonens anvendelse. 77 pct. ble anvendt til vareinnsats

og 23 pct. til investering.
Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 128 og i 1957 128.
Kr yssløpsk o e f fisient en e . Prosessen er delt i to, nemlig en del-

prosess for drums, tromler og fat og en for crownkork. Koeffisientene i hver
av dem er beregnet på grunnlag av oppgaver til produksjonsstatistikken for et
utvalg av bedrifter for årene 1949-1952 og regnet om til 1954-priser. Av hensyn
til de enkelte bedriftene er prosessene trukket sammen til en.

Koeffisientenes stabilitet. I prosessen drums, tromler og fat
har det vært noen forskjeller mellom koeffisientene fra år til år. Dette skyldes
vesentlig ufullstendige oppgaver. I prosessen crovvn.kork har derimot koeffi-
sientene vært av samme størrelsesorden i perioden. Prosessenes struktur er noe
forskjellig.

4. Tuber.

Pr o duk sj onen i 1954 var 5 mill. kroner, hvorav tuber utgjorde 81
pct. og kapsler 19 pct.

Antall bedrifter m. v. Se prosess 1.
Impor t en av tuber i 1954 var ubetydelig.
P r o duk sj on en s an v en deIse. 98 pct. ble anvendt til vareinnsats

og 2 pct. til lager.
Produksjonsindeks (1950 =100) var i 1954 185 og i 1957 265.
Kr yssløpsk o ef f isient en e er beregnet på grunnlag av oppgaver

til produksjonsstatistikken for et utvalg av bedrifter for årene 1949-1952 og regnet
om til 1954-priser.

Koeffisientenes stabilitet. Det har vært til dels betydelige
forskjeller mellom koeffisientene fra år til år. Det skyldes bl. a. substitusjoner
mellom aluminium og tinn (koeffisienten for aluminium i . plater steg fra 5,2
i 1949 til 10 i 1952, og koeffisienten for tinn i plater m. v. falt fra 6,9 til 0,5 i
samme periode), og en sterk nedgang i det relative forbruk av maling, lakk og
skrukorker mellom 1949 og 1952.

5. Husholdningsartikler av jern.

Pr o duk sj onen i 1954 var 24 mill. kroner. Av dette var 28 pct. butter,
13 pct. brett, brødbokser o. 1., 10 pct. kokekar og vaskekjeler. Dessuten ble det
produsert beholdere, øser, hjulvisper, blikkspann under 15 1, kanner og sprøyter
og en del andre husholdningsartikler av jern.
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Antall bedrif ter m. v. Ifølge bedriftstellingen 1953 var det i
gruppe 353-0 Husholdningsartikler av jern og metall 58 bedrifter med 1 610
sysselsatte og med en produksjon på 48 mill. kroner i 1952. Gruppen omfatter
også produsentene i prosess 6 og 7.

Impor t en av husholdningsartikler av jern i 1954 var knapt 2 mill. kroner
eller 7 pct. av totalforsyningen i prosessen.

Produksjonens anvendelse. 64 pct. ble anvendt til konsum,
22 pct. til vareinnsats, 8 pct. til investering og 6 pct. til eksport.

Produksjonsindeks (1950 = 100) beregnet på grunnlag av et ut-
valg av produkter var i 1954 140 og i 1957 75. Tallene er meget usikre.

Kryssløpskoef fisientene er beregnet på grunnlag av oppgaver
til produksjonsstatistikken for et utvalg av bedrifter, vesentlig for årene 1951
og 1952 og regnet om til 1954-priser. Det er også beregnet koeffisienter for det
samme utvalget for 1949 og 1950.

Koeffisientenes stabilitet. Det var relativt små forskjeller
mellom koeffisientene for 1951 og 1952, men noe større forskjeller mellom 1950
og 1951. Koeffisientene for 1949 kan ikke sammenliknes med senere års, p. g. a.
endringer i statistikken.

Endringene i koeffisientene i perioden 1950-1952 skyldes bl. a. substitusjoner
mellom råstoffer og endringer i produktsammensetningen i prosessen.

6. Husholdningsartikler av aluminium.

Pro duksjonen i 1954 var 20 mill. kroner. Hovedproduktet var koke-
kar med 60 pct. av produksjonen. For øvrig ble det produsert bøtter, baljer,
spann og andre ikke spesifiserte husholdningsartikler.

Antall bedrif ter m. v. Se prosess 5.
Impor t en. I 1954 ble det ikke importert noe av tilsvarende varer.
Produksjonens anvendelse. 83 pct. ble anvendt til konsum,

10 pct. til eksport og 7 pct. til investering.
Pr oduksj onsindeks (1950 100) beregnet på grunnlag av et utvalg

av produkter var i 1954 84 og i 1957 92.
Kr yssløp sk o e f fisientene er beregnet på grunnlag av oppgaver

til produksjonsstatistikken for et utvalg av bedrifter for årene 1950-1952 og regnet
om til 1954-priser.

Koeffisientenes stabilitet. Det har vært ubetydelige for-
skjeller mellom koeffisientene fra år til år.

7. Kniver, skjeer, gafler m. v.

Pro duk sjonen i 1954 var 6 mill. kroner. Bordkniver, forskjærkniver
og andre husholdningskniver utgjorde 54 pct. av produksjonen, skjeer, gafler
o. 1. 18 pct. og kakespader, ostehøvler og barberblad 28 pct.

Antall be dr if ter m. v. De fleste produsentene er med i bedrifts-
tellingens gruppe 353-0 (se prosess 5). Men produsentene av barberblad (2 be-
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drifter) er med i gruppe 359-9. (De fleste bedriftene i gruppe 359-9 er med i
kryssløpssektor 3514.)

Import en av tilsvarende produkter i 1954 var 13 mill. kroner eller 70
pct. av totalforsyningen i prosessen.

Produksjonens anvendelse. 86 pct. ble anvendt til konsum,
9 pct. til eksport, 4 pct. til investering og 1 pct. til vareinnsats.

Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 72 og i 195783.
Kryssløpskoeffisientene. Prosessen er delt i to, nemlig En del-

prosess for kniver, skjeer, gafler m. v. og en for barberblad. Koeffisientene i
den førstnevnte er beregnet på grunnlag av oppgaver til produksjonsstatistikken
for et utvalg av bedrifter for 1949-1952, og i den sistnevnte av oppgaver for 1950
-1952 fra de to bedriftene som produserer barberblad. Normalkoeffisientene for
begge delprosessene er regnet om til 1954-priser og er her trukket sammen til
en prosess av hensyn til de enkelte bedrifter.

Koeffisientenes stabilitet. Iprosessenkniverm.v.harkoeffi-
sienten for bakelitt og termoplastiske stoffer økt fra 4,3 i 1949 til 7,3 i 1952.
De øvrige koeffisientene har vært stabile. I prosessen barberblad har de vært
av samme størrelse i de tre årene.

Delprosessenes struktur er noe forskjellig.

Tabell 3512 A. Produksjon og import 1954. 
Emballasjeind.

Production and imports. Household goods.

Produksjon Production Import Imports

Produ- Cif.
sent- Kjøper- -I- toll Kjøper-
priser

Produ-
cers'

prices

Avanse etc.
Trade

margins etc.

priser
Buyers'
prices

C. i. f.
+ im-
port

duties

Avanse etc.
Trade

margins etc.

priser
Buyers'
prices

Mill.	 Mill.	 Pet.	Mill. 	Mill.	 Mill.	 Pet.	 Mill.
kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.

Tilgang i alt Total supply 	 167 32 19 199 20 8 43 28
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Eksport Exports 	 5 0 8 5 - -
Off. konsum Governm. consumption 2 2 82 4 - -
Privat konsum Private consumption 38 24 63 62 9 8 88 17
Investering Asset formation 	 9 2 26 11 1 - 1
Lager Addition to inventories	 . . . 5 5 5 - - 5
Vareinnsats Use in production . . 108 4 3 112 5 0 10 5



Levert til sektor
Delivered to sector 3192	 3193	 3195	 3196	 3197	 3198	 3302

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

0 0 3 2 1 1 10
0,1 0,0 7,1 0,6 2,8 1,0 3,0

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

0 3 0 13 4 1 0
0,5 2,7 0,5 12,1 7,1 2,5 0,6

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

0 0 0 2 1 7
0,1 0,1 0,1 0,9 3,1 0,1

2200 2410 31233112 312931213111

64003420 35023440 3501 3706

Emballasjeind.
3512
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Tabell 3512 B.	 Vareinnsats 1954.    
Produkter fra Emballasjeind.

Used in production. Products from Household goods.

Levert til sektor
Delivered to sector

I alt
Total 0052 2040	 2070	 2080	 2098	 2130    

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 108	 1	 47	 1	 1	 5	 5
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,3	 25,0 0,4	 0,5	 4,5	 2,3
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Tabell 3512 C. Krysslopskoeffisienter (Pct.)

Emballasjeind.
Input-output coefficients. Household goods.
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Leverende sektor Delivering sector Krysslopskoeffisienter Input-output coefficients

Prosesser Processes

Blikk-
emball.

Tin
packings

2

Alumi-
niums-
emball.
Alumi-
nium

parkings

3

Annen
jern-

emball.
Other
iron

parkings

Sektor-
nr.	 Stikkord Abbreviation
No.

Sektor
Sector

4

Tuber
Tubes

5
Hus-
hold--
nings-
art. av

jern
House-

hold
art. of
iron

6
Hus-
hold-
flings-
art. av
alumin.
House-

hold
art. of
alumin.

7

Kniver,
skjeer
etc.

Knives,
spoons

etc.    

Norsk produksjon Norwegian prod.
0052 Usp. kontorrekv. Office appl. . . . 0,7 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
0057 Usp. tjenester Unsp. services. . . . 1,1 0,9 1,1 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
2510 Sagbruk Sawmills etc 	 0,0 - 0,3
2601 Trevareind. Wood and cork 	 0,9 0,2 0,2 5,2 2,5 0,7
2739 Papirfabr. Paper 	 1,7 3,5 0,2 0,3 - -
2750 Papirvarefabr. Paper products .. . 1,0 0,7 0,4 0,1 - 3,9 2,8
3000 Gummivareind. Rubber prod. .. . . 0,8 1,4 1,3 0,2 - -
3112 Kunstgjødself. Fertilizers 	 0,0 - 0,1 0,2 - -
3129 Oljeraffineri Oil refineries 	 0,0 - 0,2 - - -
3192 Formstoffind. Synth. fibres 	 0,0 0,1 -
3196 Malingfabr. Paints 	 0,3 0,5 0,7 0,9 -
3307 Annen steinind. Min. prod. n.e.c. 0,0 1,1
3419 Jernverk Steel works 	 9,7 19,0 - 1,4 - 1,5 -
3420 Aluminiumsverk Aluminum works 0,0 - 0,1 -
3440 Råmetallverk Other metals 	 1,1 7,7 -
3501 Jernstøperier Foundries 	 0,4 - 3,4 -
3502 Metallvalseverk Metal rolling . • • • 9,2 0,1 61,7 5,2 12,7 0,6 35,3 0,1
3510 Tråtrekkerier Wire, nails etc.. • • • 0,3 0,3 0,4 0,5 - -
3511 StAlkonstruksj. Building art. . • • • 0,9 - - - 7,5 0,1
3900 Diverse ind. Miscellaneous 	 0,5 - - - 7,5 - 0,5 5,0
5110 El.forsyning Electricity 	 1,0 0,4 0,4 0,3 1,9 2,3 2,7 0,9
5120 Gassforsyning Gas supply 	 0,0 - - 0,1 - 0,2
6400 Varehandel Trade 	 4,5 4,8 4,8 5,5 4,9 3,5 4,0 3,7

I alt Total 	 34,1 32,4 70,2 25,4 33,0 19,2 56,0 16,3

Import Imports
1100 Kullgruver Coal mining 	 0,1 0,2 0,5 -
3000 Gummivareind. Rubber prod. .. . . 0,4 0,5 0,6 0,2 - 0,5
3193 Kjem. grunnind. Bas. chemicals . 0,1 - 0,7 0,2 -
3196 Malingfabr. Paints 	 0,6 0,5 0,7 0,9 2,2 - -
3198 Mineraloljeind. Petroleum prod. . . 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,7 0,4
3307 Annen steinind. Min. prod. n.e.c. 0,2 - 0,1 4,2
3419 Jernverk Steel works 	 23,4 31,5 44,6 17,3 - 14,2
3502 Metallvalseverk Metal rolling. . . . 0,7 0,8 0,1 5,7 2,1 - 0,9
3515 Industrimaskin. Industr. machines 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,6 0,3
6400 Varehandel Trade 	 0,1 - - - 0,3 0,2 -

I alt Total 	 ' 26,3 34,1 1,2 46,8 7,4 22,7 2,1 20,0

Primærfaktorer Primary factors
9600 Kapitalslit Depreciation 	 4,2 3,4 3,4 3,4 3,4 5,7 5,7 5,7
9700 Lønn Wages etc. 	 22,1 20,0 18,1 13,2 32,8 30,8 22,1 33,0
9800 Eierinntekt Profits etc. 	 12,9 10,0 7,0 10,9 23,2 20,5 12,8 23,9
9900 Indir. skatt Indirect taxes 	 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 1,2 .	 1,2 1,2

I alt Total 	 39,7 33,6 28,7] 27,7 59,6 58,2 41,8 63,8

Av dette toll 0,4. Of which customs duties 0,4.
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Sektor 3513 Framstilling av våpen, ammunisjon og redskaper.

Produksjon 1954: 111 mill. kroner. (Strukturundersøkt.)

Omfang. Sektoren er en del av n.asjon.alregnskapssektor 3508 Jern- og
metallvare-, maskin- og transportmiddelindustri og omfatter all produksjon av
våpen, ammunisjon og redskaper som produseres av andre enn sprengstoff-
fabrikkene. I bedriftstellingen 1953 og i produksjonsstatistikken for industrien
er det gruppene 359-3 og 5 som nærmest svarer til sektoren.

Antall be drif ter m. v. I bedriftstellingens grupper 359-3 og 5
var det 77 bedrifter med 2 564 sysselsatte og med en produksjon på 55 mill.
kroner i 1952. På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i sektoren
beregnet til 3 500 årsverk i 1954. Det meste ble utført av lønnstakere.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 111 mill. kroner, hvorav
hvalkanoner og harpuner utgjorde 3 pct. av produksjonsverdien, håndverk-
tøy og redskaper 15 pct. og andre våpen og ammunisjon 82 pct.

Importen av tilsvarende produkter i 1954 var 69 mill. kroner eller 38
pct. av totalforsyningen i sektoren. Håndverktøy og redskaper utgjorde 84 pct.
av importen, ammunisjon 12 pct. og våpen 4 pct. Her er det bare tatt med opp-
gjørsbetinget import. (Se prosess 2.)

Produksjonens anvendelse. 44 pct. ble anvendt til konsum,
28 pct. til eksport, 20 pct. til investering, 3 pct. til vareinnsats og 5 pct. til lager.

Produksjonsindeks (1950 =100) var i 1954 182 og i 1957 157.
Prosesser. Sektoren er delt i 4 prosesser som her er trukket sammen

til 3:

1. Våpen for hvalfangst 	  produksjon 1954 3 mill. kroner
2. Andre våpen, ammunisjon m. v 	 ---»—	 91 »	 »
3. Verktøy og redskap 	 --»—	 17 »	 »

Hver enkelt prosess omfatter hele produksjonen av prosessens produkter i
nasjonalregnskapssektor 3508.

1. Våpen for hvalfangst.

Produksjonen i 1954 var vel 3 mill. kroner og omfattet produksjon
av hvalkanoner og harpuner.

Antall bedrif ter m. v. Produsentene i denne prosessen er med.
dels i gruppe 359-5 (se prosess 2) og dels i gruppe 369-2 (se sektor 3515) i bedrifts-
tellingen.

Importen. Det ble ikke importert tilsvarende varer i 1954.
Produksjonens anvendelse. Alt ble anvendt til investering.
Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 75 og i 195747.
Kryssløpskoeffisientene i 1950-priser ble beregnet på grunnlag

av oppgaver til produksjonsstatistikken for et utvalg av bedrifter for 1949-1951.
Koeffisientene i 1954-priser er beregnet på samme måte av data for 1954.

Koeffisientenes stabilitet. Koeffisientene ser ut til å være
relativt stabile.
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2. Andre våpen, ammunisjon m. v.

Produksjonen i 1954 var 91 mill. kroner. Hovedproduktene er ammuni-
sjon og våpen. Prosessen omfatter også reparasjoner av våpen o. 1., produksjon
av geværpatroner, kuler og andre deler til ammunisjon.

Antall b e drifter m. v. Ifølge bedriftstellingen var det 17 bedrifter
i den tilsvarende gruppen med 1 495 sysselsatte og med en produksjon på
35 mill. kroner i 1952.

Import en av våpen og ammunisjon i 1954 var 11 mill. kroner eller
11 pct. av totalforsyningen i prosessen. Det som blir importert under det militære
hjelpeprogrammet er ikke tatt med i nasjonalregnskapet og kryssløpsanalysen.

Produksjonens anvendelse. 51 pct. ble anvendt til konsum,
31 pct. til eksport, 12 pct. til investering og 6 pct. til lager.

Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 286 og i 1957 244.
Tallene bygger delvis på anslag.

Kryssløpskoeffisientene. Prosessen består av to delprosesser,
nemlig en for ammunisjon og en for våpen. Disse er igjen under beregningene
delt i en rekke underprosesser (en prosess for hver bedrift). Koeffisientene i
underprosessene i 1950-priser ble beregnet på grunnlag av oppgaver til produk-
sjonsstatistikken dels for 1949-1951 og dels for 1950-1952. Det ble også be-
regnet koeffisienter for 1938, 1939, 1943 og 1944.

Koeffisientene i 1954-priser er beregnet på samme måte av datafor 1954.
Koeffisientenes stabilitet. I enkelte av underprosessene hal-

det vært ganske betydelige forskjeller mellom koeffisientene fra år til år. Struk-
turene er også forskjellige, og koeffisientene i prosessene ammunisjon og våpen
vil derfor være avhengig av forholdet mellom produksjonsnivåene i under-
prosessene.

3. Verktøy og redskap.
Produksjonen i 1954 var 17 mill. kroner, hvorav skru- og skiftenøkler

eg tenger utgjorde 12 pct., økser 9 pct., verktøykniver o. I. 7 pct., hammere,
slegger, spader, hakker, høygafler og en rekke andre uspesifiserte redskaper
72 pct.

Antall b edrif ter m.v. I den tilsvarende gruppen i bedriftstellingen
var det 60 bedrifter med 1 069 sysselsatte og med en produksjon på 21 mill.
kroner i 1952.

Importen av verktøy og redskap i 1954 var 58 mill. kroner eller 78
pct. av totalforsyningen i prosessen.

Produksjonens anv endelse. 49 pct. ble anvendt til investering,
21 pct. til vareinnsats, 15 pct. til eksport og 15 pct. til konsum.

Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 195472 ogi 195773.
Kryssløpskoeffisientene. Under beregningene er prosessen delt

i flere delprosesser (en for hver bedrift). Koeffisientene for disse ble beregnet
på grunnlag av oppgaver til produksjonsstatistikken vesentlig for 1950-1952.
Normalkoeffisienten for prosessen er regnet om til 1954-priser.

Koeffisientenes stabilitet. I enkelte delprosesser har det vært
betydelige forskjeller mellom koeffisientene fra år til år. Bedriftenes produk-
sjonsstruktur er også forskjellig, og koeffisientene i prosess 3 vil derfor være
avhengig av produksjonens fordeling mellom bedriftene.



Tabell 3513 B.	 Vareinnsats 1954.   
Produkter fra Våpenframst.

Used in production. Products from Arms and tools.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 3	 1	 0	 0	 0	 0	 0
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,5	 0,1	 0,1	 0,4	 1,1	 0,5

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

0 2 0 0 0 0 0
0,3 3,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 0
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,1

0200 1500120001020052 3191
I alt
Total

3812 410341023197 3513 38133811

4106
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Tabell 3513 A.
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Produksjon og import 1954.   
Våpenframst.

Production and imports. Arms and tools.

Produksjon Production Import Imports

Produ- Cif.
sent-
priser Avanse etc.

Kjøper-
priser

+ toll
C. i. f.

Avanse etc.
Kjøper-
priser

Produ-
cers'

prices

Trade
margins etc.

Buyers'
prices

+ im-
port

duties

Trade
margins etc.

Buyers'
prices

Mill.	 Mill.	 Pct. 	Mill.	 Mill.	 Mill.	 Pct. 	Mill.
kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.

Tilgang i alt Total supply 	 111 9 8 120 69 19 28 88
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Eksport Exports 	 31 0 0 31 — — —
Off. konsum Governm. consumption 26 3 12 29 14 2 13 16
Privat konsum Private consumption 23 3 12 26 8 3 48 11
Investering Asset formation 	 22 2 11 24 30 9 30 39
Lager Addition to inventories	 . . . 6 — 6 —
Vareinnsats Use in production . . 3 1 34 4 17 5 29 22



Leverende sektor Delivering sector

Stikkord Abbreviation

Kryssløpskoeffisienter
Input-output coefficients

Prosesser Processes

3
Verk-
tøy,
red-

skaper
Hand
tools,
im-

plements

Sektor
Sector

Sektor-
nr.
No.

1
Hval-

kanoner
Whaling

guns

2
Andre
våpen
Other
arms
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Tabell 3513 C. Krysslopskoeffisienter (Pct.)

Våpenframst.
Input-output coefficients. Arms and tools.

Norsk produksjon Norwegian prod.
0052 Usp. kontorrekv. Office appl 	 1,2 1,2 1,2 1,2
0057 Usp. tjenester Unsp. services 	 1,8 1,8 1,8 1,8
2310 Tekstilind. Textiles 	 0,1 - 0,1 0,1
2510 Sagbruk Sawmills etc. 	 0,6 - 3,5
2601 Trevareind. Wood and cork 	 0,9 0,4 0,6 2,6
2750 Papirvarefabr. Paper products 	 0,5 0,7 0,5
2900 Lærindustri Leather 	 0,1 -

0,63129 Oljeraffineri Oil refineries 	 0,3 0,5 00 ,13-
3196 Malingfabr. Paints 	 0,1 0,1 0,1 0,1
3301 Teglverk Clay products 	 0,0 0,1 -
3307 Annen steinind. Min. prod. n.e.c 	 0,1 - 0,2
3419 Jernverk Steel works 	 1,0 4,7 0,8 1,6
3440 Råmetallverk Other metals 	 7,0 - 8,6
3501 Jernstøperier Foundries 	 0,7 20,0 0,1
3502 Metallvalseverk Metal rolling 	 1,5 2,4 1,7
3510 Trådtrekkerier Wire, nails etc 	 0,1 - 0,1
3513 Våpenframst. Arms and tools 	 3,3 - 4,1
3516 Andre maskiner Other manchines 	 0,1 1,9
3518 Bilverksteder Motor vehicles 	 0,7 0,8
3701 Kabelfabr. Wire and cable 	 0,1 - 0,1
3703 Fordelingsmatr. Distrib. equip 	 0,0 0,1
3813 Skipsutstyr Ships eluip 	 0,1 - 0,1
5110 El.forsyning Electricity 	 0,7 0,5 0,6 0,9
6400 Varehandel Trade 	 3,2 3,3 3,7 0,9

I alt Total 	 24,2 37,6 25,5 13,5

Import Imports
1100 Kullgruver Coal mining 	 0,0 0,1 -
2900 Lærindustri Leather 	 0,2 0,3 0,2
3193 Kjem. grunnind. Bas. chemicals 	 0,1 0,2 0,2
3198 Mineraloljeind. Petroleum prod 	 0,6 1,3 0,6 0,4
3307 Annen st3inind. Min. prod. n.e.c 	 0,5 0,6 0,5 0,2
3419 Jernverk Steel works 	 7,5 14,6 5,7 15,1
3440 Råmetallverk Other metals 	 0,6 - 0,8
3502 Metallvalseverk Metal rolling 	 0,3 0,5 0,4
3518 Bilverksteder Motor vehicles 	 0,5 - 0,6
5120 Gassforsyning Gas supply 	 0,1 0,7 0,1 0,2
6400 Varehandel Trade 	 0,4 - 0,4 0,1

I alt Total 	 i 10,8 18,3 9,5 16,0

Primærfaktorer Primary factors
9600 Kapitalslit Depreciation 	 5,9 6,1 6,1 4,3
9700 Lønn Wages etc 	 40,4 24,9 39,5 48,7
9800 Eierinntekt Profits etc. 	 15,3 9,0 15,4 16,8
9900 Indir. skatt Indirect taxes 	 3,5 4,0 4,0 0,7

I alt Taal 	 65,1 44,0 65,0 70,5

Av dette toll 0,1. Of which customs duties 0,1.
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Sektor 3514 Andre jern- og metallvarefabrikker.

Produksjon 1954: 81 mill. kroner. (Strukturundersøkt.)

Omfang. Sektoren er en del av nasjonalregnskapssektor 3508 Jern- og
metallvare-, maskin- og transportmiddelindustri og omfatter produksjonen av
kontorartikler, lamper og utstyr, preging av mynter, fornikling, emaljering og
produksjon av andre jern- og metallvarer som ikke er med i andre kryssløps-
sektorer. I bedriftstellingen 1953 og i produksjonsstatistikken for industrien er
det gruppene 359-1, 2 og 9 som nærmest svarer til sektoren.

Ant all bedrift er m. v. Ifølge bedriftstellingen omfatter de nevnte
gruppene 1 016 bedrifter med 7 015 sysselsatte og med en produksjon på 159
mill. kroner i 1952. Bedriftene i disse gruppene framstiller også en rekke varer
som er med i andre sektorer. På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen
i sektoren beregnet til 5 000 årsverk i 1954. Av dette ble 2 500 årsverk utført
av lønnstakere og 2 500 årsverk av selvstendige.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 81 mill. kroner. Lamper og
lampeutstyr utgjorde 34 pct., kontorartikler av jern og metall 19 pct., fornikling
og emaljer;ng o. 1. 15 pct., mynter (pålydende verdi) og diverse andre produkter
32 pct.

Import en i 1954 var 77 mill. kroner eller 49 pct. av totalforsyningen i
sektoren. Av dette var 16 pct. lamper og utstyr, 1 pct. kontorartikler av jern
og metall og 83 pct. diverse varer av jern og metall.

Produksjonens anvendelse. 36 pct. ble anvendt til vareinnsats,
35 pct. til konsum, 25 pct. til investering cg 4 pct. til eksport.

Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 190 og i 1957 278.
Prosesser. Sektoren er delt i 6 prosesser som av hensyn til de enkelte

bedriftene er trukket sammen til 4:

1. Kontorartikler av jern og metall 	  produksjon 1954 16 mill. kroner
2. Lamper og utstyr  	 —»—	 28 »	 »
3. Fornikling m. v  	 --«---	 12 »	 »
4. Diverse produkter 	 —>>—	 25 »	 »

Hver prosess omfatter all produksjon av prosessens produkter i nasjonal-
regnskapssektorene 3508 og 3700.

1. Kontorartikler av jern og metall.

Produksjonen i 1954 var 16 mill. kroner. De viktigste produktene
var pengeskap o. 1. med 28 pct. av produksjonen og arkivskap med 16 pct. For
øvrig ble det framstilt flere andre kontorartikler som ikke er spesifisert i stati-
s tikken.

Ant all bedrift er m. v. Ifølge bedriftstellingen var det i den til-
svarende gruppen 29 bedrifter med 675 sysselsatte og med en produksjon på
17 mill. kroner i 1952.

Importen av kontorartikler av jern og metall i 1954 var knapt 1 mill.
kroner.

Produksjonens anvendelse. 92 pct. ble anvendt til investering,
4 pct. til eksport og 4 pct. til vareinnsats.
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Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 151 og i 1957 145.
Kryssløpskoef fisientene ble beregnet på grunnlag av oppgaver

til produksjonsstatistikken for et utvalg av bedrifter for årene 1950, 1951 og
1953 og regnet om til 1954-priser.

Koeffisientenes stabilitet. Det har vært relativt små for-
skjeller mellom koeffisientene fra år til år, og en må vente at de er stabile.

2. Lamper og utstyr.

Pr o duksjonen i 1954 var 28 mill. kroner. Av dette ble ca. 25 pct.
produsert i nasjonalregnskapssektor 3700 Elektroteknisk industri. Lysekroner og
elektriske bord- og stålamper utgjorde 54 pct. av produksjonsverdien og lampe-
utstyr og lampearmatur 38 pct.

An t all bedrif ter m. v. Bedriftstellingens gruppe 359-2 omfattet
31 bedrifter med 369 sysselsatte og med en produksjon på 9 mill. kroner i 1952.
En betydelig del av prosessens produkter ble produsert av bedrifter som er med
i hovedgruppe 37 Elektroteknisk industri og i andre grupper i Jern- og metall-
vareindustrien.

Imp or ten av lamper og utstyr i 1954 var 12 mill. kroner eller 30 pct.
av totalforsyningen i prosessen.

Produksjonens anvendelse. 61 pct. ble anvendt til konsum,
22 pct. til investering, 12 pct. til vareinnsats, 4 pct. til eksport og 1 pct. til lager.

Produksjonsindeks (1950 =100) var i 1954 287 og i 1957 316.
Kryssløpskoef f isi ent en e er beregnet på grunnlag av oppgaver

til produksjonsstatistikken for et utvalg av bedrifter for årene 1949-1951 og 1953
og regnet am til 1954-priser.

Koeffisientenes stabilitet. Det var til dels betydelige for-
skjeller mellom koeffisientene for forbruket av de enkelte varer fra år til år
p. g. a. substitusjoner mellom råstoffene. Forskjellene oppveier hverandre imidler-
tid delvis når forbruket grupperes på leverandørsektorer.

3. Fornikling m. v.

Pro duksjonen i 1954 var 12 mill. kroner og omfatter fornikling, for-
kromming, forkopring og emaljering. (Produksjonsverdien omfatter bare verdien
av den utførte fornikling, forkromming osv.)

Antall bedrifter m. v. Se prosess 4.
Imp or t en. Det var ingen import av tilsvarende produkter i 1954.
Pr o duksjonens anvendelse. Alt ble levert til vareinnsats.
Produksjonsindeks (1950 = 100) var anslagsvis 347 i 1954 og 345

i 1957.
Kr yssløpsk o ef fisientene. Prosessen er delt i to, nemlig en del-

prosess for emaljering og en for fornikling m. v. Koeffisientene ble beregnet på
grunnlag av oppgaver til produksjonsstatistikken for utvalg av bedrifter, vesentlig
for årene 1950, 1951 og 1953. Koeffisientene er regnet om til 1954-priser, og
prosessene er her trukket sammen til en av hensyn til de enkelte bedriftene.

Koeffisientenes stabilitet. Det har vært store forskjeller

24 - Krysslopsanalyse.
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mellom koeffisientene fra år til år. Det skyldes bl. a. at mange av bedriftene har
oppgitt innkjøp av råstoffer istedenfor forbruk.

Strukturen i de to delprosessene er forskjellig, og koeffisientene for prosessen
under ett vil derfor avhenge av produktsammensetningen.

4. Diverse produkter.
Produksjonen i 1954 var 25 mill. kroner. Den omfatter produksjonen

av mynter (pålydende verdi), hestesko, metallrammer og en rekke småartikler
som ikke er spesifisert i produksjonsstatistikken, og som heller ikke er med i
andre sektorer.

Antall bedrifter m. v. I bedriftstellingens gruppe 359-9 var det
956 bedrifter med 5 971 sysselsatte og med en produksjon på 35 mill. kroner i
1952. Gruppen omfattet også produsentene i prosess 3 og produserte dessuten
en del varer som er med i andre sektorer.

Importen av tilsvarende produkter i 1954 var 64 mill. kroner eller 72
pct. av totalforsyningen i prosessen.

Produksjonens anvendelse. 51 pct. ble anvendt til vareinnsats,
44 pct. til konsum og 5 pct. til eksport.

Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 134 og i 1957 242.
Kr yssløp sk o e f fisient ene. Under beregningene av koeffisientene

i 1950-priser var prosessen delt i 5, nemlig i produksjon av mynter, metallrammer,
andre metallvarer, hestesko og andre jern- og stålvarer. Koeffisientene ble be-
regnet på grunnlag av oppgaver til produksjonsstatistikken for utvalg av be-.
drifter, dels for årene 1949-1953 og dels for årene 1949-1951. I normalstruktu-
ren for 1950 er de 4 sistnevnte prosessene trukket sammen til en.

Koeffisientene i 1954-priser er beregnet av oppgaver for 1954 på samme måte
som koeffisientene i 1950-priser.

Av hensyn til de enkelte bedriftene er prosessene her trukket sammen til en.
Koeffisientenes stabilitet. I prosessen mynter var det stpre

forskjeller mellom koeffisientene fra år til år både beregnet på grunnlag av faste
priser og løpende priser. I de øvrige delprosessene ser koeffisientene ut til å være
mer stabile, men endringer i produktsammensetningen kan føre til betydelige
endringer i koeffisientene.

Omregning av koeffisientene fra 1950- til 1954-priser førte ikke fram. Dette
skyldtes antakelig både mangelfullt prismateriale og faktiske strukturendringer.
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Mill.	 Mill.	 Pet. 	Mill.	 Mill.	 Mill.	 Pet. 	Mill.
kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.

Tilgang i alt Total supply 	
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Eksport Exports 	
Privat konsum Private consumption
Investering Asset formation 	

	Lager Addition to inventories . . 	
	Vareinnsats Use in production . 	

81 24 29 105 77 34 45 111

3 1 16 4 — — —
28 14 49 42 49 30 61 79
21 7 35 28 3 1 44 4

0 — — 0 — —
29 2 8 31 25 3 13 28

0,3	 0,0	 0,3	 0,1	 1,8	 0,9
Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 29	 2	 2	 2	 1	 3	 2
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

3706Levert til sektor
Delivered to sector 3516	 3703	 3705 3813	 4102	 4103

Tabell 3514 B.	 Vareinnsats 1954.   
Produkter fra Andre jernvare.

Used in production. Products from Met. prod. n. e. c.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

4 1 3 1 1 1 2
1,1 0,5 2,5 0,6 0,4 0,0 0,1

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 2	 2
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,1	 0,1

206001020052
I alt
Total 2310 3514 3515

4104 4105

Avanse etc.
Trade

margins etc.

Avanse etc.
Trade

margins etc.

Produ-
sent-
priser
Produ-

cers'
prices

Kjøper-
priser

Buyers'
prices

Cif
+ toll
C. i. f.
+ im-
port

duties

Kjøper-
priser

Buyers'
prices
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Tabell 3514 C. Krysslopskoeffisienter (Pct.)
Andre jernvare.

Input-output coefficients. Met. prod. n.e.c.

Krysslopskoeffisienter
Input-output coefficients

Prosesser Processes

Leverende sektor Delivering sector

Stikkord Abbreviation
Sektor-

nr.
No.

Sektor
Sector

1

Kontor-
artikler
Office
equip-
ment

2

Lamper
m. v.

Lamps
etc.

3

For-
nikling
Nickel-
plating

4
Div.
pro-

dukter
Miscel-
laneous
prod.

Norsk produksjon Norwegian prod.
0052 Usp. kontorrekv. Office appl.  	 1,5	 1,5
0057 Usp. tjenester Unsp. services 	 2,2	 2,4
2310 Tekstilind. Textiles  	 0,1	 -
2510 Sagbruk Sawmills etc  	 0,2	 0,4
2601 Trevareind. Wood and cork 	  0,8
2739 Papirfabr. Paper 	 0,1	 0,1
2750 Papirvarefabr. Paper products  	 0,6	 0,6
3129 Oljeraffineri Oil refineries  	 0,4
3192 Formstoffind. Synth. fibres 	 0,0
3196 Malingfabr. Paints  	 0,3	 0,4
3198 Mineraloljeind. Petroleum prod.  	 0,0	 -
3301 Teglverk Clay products 	  0,2	 -
3302 Glassindustri Glass  	 0,0	 -
3419 Jernverk Steel works  	 0,3	 0,8
3440 RAmetallverk Other metals  	 1,3	 -
3501 Jernstøperier Foundries 	 0,1	 0,5
3502 Metallvalseverk Metal rolling 	 5,4	 1,4
3510 Trådtrekkerier Wire, nails etc  	 1,2	 2,3
3514 Andre jernvare. Met. prod. n.e.c.  	 1,8	 1,3
:3701 Kabelfabr. Wire and cable  	 0,5	 0,1
3703 Fordelingsmatr. Distrib. equip.  	 1,9	 0,1
5110 El.forsyning Electricity  	 0,8	 0,9
5120 Gassforsyning Gas supply  	 0,1	 0,1
6400 Varehandel Trade 	  4,6	 3,0

I alt Total 	  24,4	 15,9

Import Imports
1100 Kullgruver Coal mining  	 0,1	 0,3
3193 Kjem. grunnind. Bas. chemicals  	 0,9	 0,3
3196 Malingfabr. Paints  	 0,2	 0,2
3198 Mineraloljeind. Petroleum prod  	 0,5	 0,4
3302 Glassindustri Glass  	 0,2
3306 Kalkverk Lime works etc. 	 0,0	 0,1
3307 Annen steinind. Min. prod. n.e.c.  	 0,9	 0,5
3419 Jernverk Steel works  	 8,6 14,2
3440 Råmetallverk Other metals  	 1,6
3502 Metallvalseverk Metal rolling 	 1,2	 0,3
3510 Trådtrekkerier Wire, nails etc.  	 0,4	 -
5120 Gassforsyning Gas supply  	 0,1	 0,1
6400 Varehandel Trade 	  0,1	 0,2

I alt Total 	  14,8	 16,6

Primærfaktorer Primary factors
9600 Kapitalslit Depreciation 	 3,3	 5,5
9700 Lorin Wages etc 	  30,5 32,8
9800 Eierinntekt Profits etc 	  21,5 26,2
9900 Indir. skatt Indirect taxes  	 5,6	 3,1

I alt Total 	  60,9	 67,6

1,5 1,5 1,5
2,4 2,4 1,9

- 0,4
0,4
2,2
0,2 0,1
1,1 0,1 0,3

2,7 -
0,1

0,6
0,1
1,3

0,1 -
0,1 - 0,5

0,1 3,9
- -

11,4 0,3 3,8
1,3 0,6 0,7
1,9 - 2,8
1,6 -
5,5 - -
0,4 1,8 0,6

- - 0,1
7,1 4,1 2,7

38,1 15,0 19,4

-
0,3 3,9 0,5
0,3 - -
0,7 0,3 0,5

- 1,6
- - -

0,2 2,3 1,2
4,9 - 11,1
0,1 3,3 3,4
2,6 0,2 0,8
1,0 - -
0,1 0,1 0,3
0,1 - 0,2

10,3 11,7 18,0

2,4 3,0 3,0
28,9 41,8 25,8
19,2 27,0 20,3

1,4 1,7 13,7
51,9 73,5 62,8
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Sektor 3515 Framstilling av maskiner for bergverk og industri.

Produksjon 1954: 189 mill. kroner. (Strukturundersøkt.)

0 mf ang. Sektoren er en del av nasjonalregnskapssektor 3508 Jern- og
metallvare-, maskin- og transportmiddelindustri og en del av nasjonalregnskaps-
sektor 3810 Skipsindustri og omfatter all produksjon av maskiner til bergverk
og industri. I bedriftstellingen 1953 er det gruppene 361-1, 2 og 369-1 og 2 som
nærmest svarer til sektoren og i produksjonsstatistikken for industrien gruppe
361-0. Dessuten blir det produsert en del maskiner for bergverk og industri
av bedrifter som er med i andre industrigrupper.

Ant all b e dr if ter m. v. De tilsvarende gruppene i bedriftstellingen
omfattet 168 bedrifter med 4 643 sysselsatte og med en produksjon på 126 mill.
kroner i 1952. På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i sektoren
beregnet til 5 500 årsverk i 1954. Omtrent alt ble utfort av lønnstakere.

Pr oduksjonen i sek tor en i 1954 var 189 mill. kroner. Maskiner
og deler til tremasse-, cellulose- og papirindustri utgjorde 13 pct. av produk-
sjonen, til olje- og fettindustri 8 pct., til trevareindustri 7 pct., til kjemisk og
elektrokjemisk industri 6 pct., til bygg og anlegg 6 pct., til elektrometallurgisk
industri og valseverk 4 pct. og til bergverksdrift 3 pct. For øvrig ble det produsert
maskiner til meierier, moiler, hermetikkindustri, annen næringsmiddelindustri,
jord- og steinvareindustri, hvalfangst og andre industrigrener. Ca. 8 pct. av
produksjonen er overført fra nasjonalregnskapssektor 3810.

Imp or ten av maskiner til bergverk og industri i 1954 var 415 mill.
kroner eller 69 pct. av totalforsyningen i sektoren. Maskiner til industri utgjorde
65 pct. av importen, til bygg og anlegg 20 pct., pumper og pumpeanlegg 5 pct.
og maskindeler 7 pct.

Produksjonens anvendelse. 66 pct. av produksjonen ble an-
vendt til investering, 19 pct. til vareinnsats, 12 pct. til eksport og 3 pct. til
konsum.

Produksjonsindeks (1950 =100) var i 1954 123 og i 1957 129.
Kr yssløpskoef f isi ent en e er beregnet på grunnlag av data for

den tilsvarende gruppen i produksjonsstatistikken for årene 1950, 1951 og 1953.
Normalkoeffisientene i 1950-priser er gjennomsnittskoeffisienter for de tre årene,
og de er regnet om til 1954-priser. Produksjonen av jernstøpegods og jern- og
stålkonstruksjoner er skilt ut, men for øvrig er alle produkter og innsatsfaktorer
med under beregningene.

Det var ikke mulig å dele sektoren i prosesser p. g. a. bedriftenes produksjons-
struktur og fordi produktene er gruppert etter anvendelse og ikke etter tekniske
kjennetegn.

K o ef f isi en t ene s stabilitet. Koeffisientene var ikke stabile for
årene 1950, 1951 og 1953, men forskjellene mellom dem var stort sett relativt
små. En må imidlertid regne med at de kan endres noe ved større endringer i
produktsammensetningen.
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Tabell 3515 B.	 Vareinnsats 1954.   
Produkter fra Industrimaskiner.

Used in production. Products from Industr. machines.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 1	 1	 1	 3
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,2	 0,1	 0,1	 0,3

3515	 3516	 3517

14	 3	 0
6,1	 0,7	 0,1

3811	 3812	 3813

1	 0	 3
0,1	 0,2	 0,9

4106

5
0,3

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 1
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,2

0	 1	 0
0,0	 0,5	 0,2

370637043702 3703Levert til sektor
Delivered to sector

Levert til sektor
Delivered to sector 4102 410441034101

1	 0	 0
2,9	 0,0	 0,0

I alt
Total

35Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

3515
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Produksjon og import 1954.   
Industrimaskiner.

Production and imports. Industr. machines.

Produksjon Production Import Imports

Produ- Cif.
sent- Kjøper- + toll Kjøper-
priser Avanse etc. priser C. i. f.

Avanse etc. priser
Produ- Trade Buyers' ± im- Trade Buyers'
cers'

prices
margins etc. prices port

duties
margins etc. prices

Mill.	 Mill.	 Pct. 	Mill.	 Mill.	 Mill.	 Pct. 	Mill.
kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.

Tilgang i alt Total supply 	 189 25 13 214 415 95 23 510
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Eksport Exports 	 24 2 6 26 0 — 0
Off. konsum Governm. consumption 3 1 14 4 13 2 19 15
Privat konsum Private consumption 3 2 64 5 — —
Investering Asset formation 	 124 15 13 139 351 84 24 435
Lager Addition to inventories	 . . . 0 — 0 4 — 4
Vareinnsats Use in production . . 35 5 14 40 47 9 18 56
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Tabell 3515 C. Kryssløpskoeffisienter (Pct.)
Industrimaskiner.

Input-output coefficients. Industr. machines.

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
Sektor- sienter Sektor- sienter

nr.
So.

Stikkord Abbreviation Input-
output
coeffi-
cients

nr. Stikkord Abbreviation Input-
output
coeffi-
cients

Norsk produksjon Import Imports
Norwegian prod. 1100 Kullgruver Coal mining ... 	 0,1

0052 Usp. kontorrekv. Office appl. 1,0 2900 Lærindustri Leather 	 0,2
0057 Usp. tjenester Unsp. services 1,5 3000 Gummivareind. Rubber prod. 0,6
2510 Sagbruk Sammills etc. 	 1,0 3193 Kjem. grunnind. Bas. chemic. 0,2
2739 Papirfabr. Paper 	 0,2 3198 Mineraloljeind. Petrol. prod.. . 0,3
3000 Gummivareind. Rubber prod. 0,1 3419 Jernverk Steel works 	 9,3
3129 Oljeraffineri Oil refineries	 . 0,1 3502 Metallvalseverk Metal rolling 1,9
3193 Kjem. grunnind. Bas. chemic. 0,1 3511 Stålkonstruksj. Building art. 0,2
3196 Malingfabr. Paints 	 0,1 3515 Industrimask. In,d.machines . 1,7
3303 Keramisk ind. Earthenware 	 0,1 3517 Jernbanematr. Railway equip. 0,2
3419 Jernverk Steel works 	 0,3 3518 Bilverksteder Motor vehicles. 0,1
3501 Jernstøperier Foundries 	 7,1 3702 El.motorfabr. Electromotors . 2,1
3502 Metallvalseverk Metal rolling 1,2 3813 Skipsutstyr Ships equip. .. . . 0,1
3510 Trådtrekkerier Wire, nails etc. 0,9 5120 Gassforsyning Gas supply .. . 0,2
3511 Stålkonstruksj. Building art. 0,2 6400 Varehandel Trade 	 0,2
3514
3515

Andre jernv. Met. prod. n.e.c.
Industrimask. Ind.machines

0,9
6,1 I alt Total 	 i 17,4

3516 Andre maskiner Other 'machines 0,3 Primærfaktorer
3701 Kabelfabr. Wire and cable .. 0,1 Primary factors
3703 Fordelingsmatr. Distrib. equip. 0,6 9600 Kapital slit Depreciation 	 3,7
5110 El.forsyning Electricity 	 0,6 9700 Lønn Wages etc 	 32,0
5120 Gassforsyning Gas supply ... 0,1 9800 Eierinntekt Profits etc 	 16,8
6400 Varehandel Trade 	 4,1 9900 Indir. skatt Indirect taxes. . . 3,4

I alt Total 	 26,7 I alt Total 	  . . 55,9

I Av dette toll 0,7. Of which customs duties 0,7 .

Sektor 3516 Framstilling av andre maskiner.

Produksjon 1954: 264 mill. kroner. (Strukturundersøkt.)

0 mf ang. Sektoren er en del av nasjonalregnskapssektorene 3508 Jern-
og metallvare-, maskin- og transportmiddelindustri og 3700 Elektroteknisk
industri og omfatter produksjon av alle andre ikke-elektriske maskiner enn
de som er med i kryssløpssektor 3515. I bedriftstellingen 1953 er det grup-
pene 362-0, 369-3 og 9 som nærmest svarer til sektoren og i produksjonsstati-
stikken for industrien gruppene 362-0, 368-0 og 369-0.

Ant all be dr if ter m. v. Ifølge bedriftstellingen var det 514 be-
drifter i gruppene med 6 561 sysselsatte og med en produksjon på 195 mill.
kroner i 1952. På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i sektoren
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beregnet til 9 000 årsverk i 1954. Av dette var 7 500 årsverk utført av lønns-
takere og 1 500 årsverk av selvstendige.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 264 mill. kroner. Hoved-
produktene var kjøleskap med 15 pct. av produksjonen, fryse- og kjøleanlegg
15 pct., landbruksmaskiner 12 pct., vaskemaskiner 12 pct., kraner og heiser
9 pct., kontormaskiner 6 pct. og godtgjørelse for reparasjoner av maskiner
20 pct. Dessuten ble det produsert fyringsanlegg, turbiner, vekter, symaskiner
og tannhjul.

Importen av tilsvarende produkter i 1954 var 150 mill. kroner eller
36 pct. av totalforsyningen i sektoren. Av dette var 28 pct. kontormaskiner
og vekter, 12 pct. symaskiner og strikkemaskiner, 25 pct. vaskemaskiner, 13
pct. landbruksmaskiner, 9 pct. turbiner og 8 pct. fyringsanlegg, fryse- og kjøle-
anlegg, kraner og heiser.

Produksjonens anvendelse. 44 pct. ble anvendt til investering,
30 pct. til konsum, 15 pct. til vareinnsats, 7 pct. til eksport og 4 pct. til lager.

Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 244 og i 1957 272.
Prosesser. Sektoren er delt i 12 prosesser som her av hensyn til de

enkelte bedriftene er trukket sammen til 8:

1. Landbruksmaskiner 	  produksjon 1954 31 mill. kroner
2. Kraner, heiser, turbiner m v  	 —»—	 34 »	 »
3. Fyringsanlegg 	 —»—	 15 »	 »
4. Fryse- og kjøleanlegg  	 —»—	 40 »	 »
5. Vaskemaskiner  	 —»—	 31 »	 »
6. Kontormaskiner, symaskiner og vekter 	 —»—	 20 »	 »
7. Kjøleskap  	 —»—	 40 »	 »
8. Reparasjoner 	 —»—	 53 »	 »

Produksjonen i den enkelte prosess omfatter all produksjon av prosessens
produkter i nasjonalregnskapssektorene 3508, 3700 og 3810.

1. Landbruksmaskiner.

Produksjonen i 1954 var 31 mill. kroner. Traktorploger og andre traktor-
redskaper utgjorde 32 pct. av produksjonsverdien, harver, ploger og andre red-
skaper for hest 16 pct., motorsager og rensemaskiner 16 pct., treskeverk, mjølke-
maskiner og andre landbruksmaskiner og deler til landbruksmaskiner 36 pct.

Antall b e drif ter m.v. I den tilsvarende gruppen i bedriftstellingen
var det 81 bedrifter med 980 sysselsatte og med en produksjon på 28 mill. kroner
i 1952.

Importen av landbruksmaskiner i 1954 var 20 mill. kroner eller 40 pct.
av totalforsyningen i prosessen.

Produksjonens anvendelse. 94 pct. ble anvendt til investering,
4 pct. til vareinnsats og 2 pct. til eksport.

Pr o duk sj onsindek s (1950 = 100) for den tilsvarende gruppen i
produksjonsstatistikken var i 1954 156 og i 1957 221.

Kr yssløp sk o e f fisiente ne er beregnet på grunnlag av data for
den tilsvarende gruppen i produksjonsstatistikken for 1950, 1951 og 1953 og
regnet om til 1954-priser. Produksjonen av støpegods er holdt utenfor bereg-
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ningene (den er tatt med i kryssløpssektor 3501 Jernstøperier), men alle andre
produkter og råstoffer er tatt med.

Koeffisientenes stabilitet. Koeffisientene for 1950 og 1951
er av samme størrelse, men det er til dels betydelige forskjeller mellom disse
og koeffisientene for 1953. En del av forskjellene kan skyldes mangelfullt pris-
materiale ved omregningen til faste priser og en del faktiske strukturendringer
som følge av en sterk øking i traktorredskapenes andel av prosessproduksjonen.

2. Kraner, heiser, turbiner m. v.

Pro duksjonen i 1954 var 34 mill. kroner. Av dette utgjorde kraner
49 pct., heiser 24 pct., turbiner og tannhjul 27 pct.

Ant all bedrif ter m. v. I bedriftstellingens gruppe 369-9 var det
298 bedrifter med 3 981 sysselsatte og med en produksjon på 107 mill. kroner.
Gruppen omfatter også mesteparten av produksjonen i prosessene 3, 4 og 8.

Impor ten av tilsvarende produkter i 1954 var knapt 17 mill. kroner
eller 33 pct. av totalforsyningen i prosessen. Ca. 80 pct. av importen besto av
turbiner.

Pro duk sjonens anvendelse. 60 pct. ble anvendt til investering,
31 pct. til vareinnsats og 9 pct. til eksport.

Pro duksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 133 og i 1957 165.
Kr yssløpskoef fisientene. Prosessen er delt i tre delprosesser,

nemlig i kraner og heiser, turbiner og tannhjul, og koeffisientene i hver av dem er
beregnet på grunnlag av oppgaver til produksjonsstatistikken for utvalg av
bedrifter for 1950, 1951 og 1953. Normalkoeffisientene i 1950-priser er regnet
om til 1954-priser, og prosessene er her trukket sammen til en av hensyn til de
enkelte bedriftene.

Koeffisientenes stabilitet. I prosessene kraner og heiser og
tannhjul var koeffisientene av samme størrelsesorden for de tre årene og i pro-
sessen turbiner praktisk talt like for 1950 og 1953, men med betydelige for-
skjeller mellom 1950 og 1951.

Prosessenes struktur er noe forskjellig, og koeffisientene i prosessen under ett
vil derfor i noen grad avhenge av produktsammensetningen.

3. Fyringsanlegg.

Pr o duk sjonen i 1954 var 15 mill. kroner. Av dette utgjorde olje-
fyringsanlegg og deler 54 pct. og andre fyringsanlegg 46 pct.

Antall bedrif ter m. v. Se prosess 2.
Impor ten av fyringsanlegg . og deler i 1954 var vel 4 mill. kroner eller

21 pct. av totalforsyningen i prosessen.
Produksjonens anvendels e . 77 pct. ble anvendt til vareinnsats,

18 pct. til investering og 5 pct. til ekspor t.
Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 210 og i 1957 260.
Kryssløpskoef fisientene er beregnet på grunnlag av oppgaver

til produksjonsstatistikken for et utvalg av bedrifter for årene 1950, 1951 og
1953 og regnet om til 1954-priser.
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Koeffisientenes stabilitet. Det har vært betydelige forskjeller
mellom koeffisientene for forbruket av de enkelte varer fra år til år. Forskjellene
oppveier imidlertid hverandre delvis, når forbruket grupperes på leverandør-
sektorer, men koeffisientene har likevel vært noe ustabile.

4. Fryse- og kjøleanlegg.

Produksjonen i 1954 var 40 mill. kroner. Fryse- og kjøledisker ut-
gjorde 49 pct. av produksjonen og andre fryse- og kjøleanlegg 51 pct.

Antall bedrifter m. v. Se prosess 2.
Importen av fryse- og kjøleanlegg var knapt 5 mill. kroner eller 11 pct.

av totalforsyningen i prosessen.
Produksjonens anvendelse. 86 pct. ble anvendt til investering,

6 pct. til eksport og 8 pct. til lager.
Produksjonsindeks. I 1954 og i 1957 var produksjonen anslagsvis

dobbelt så stor som i 1950.
Kryssløpskoeffisientene er beregnet på grunnlag av oppgaver

til produksjonsstatistikken (i løpende priser) for et utvalg av bedrifter for årene
1951 og 1953. Koeffisientene i 1954-priser er satt lik normalkoeffisientene i 1950-
priser.

Det ble også beregnet koeffisienter for 1950, 1951 og 1953 i 1950-priser.
Koeffisientenes stabilitet. Det var store forskjeller mellom

koeffisientene for 1950 og 1951. For 1951 og 1953 er det bedre overensstemmelse,
men likevel betydelige forskjeller både beregnet på grunnlag av forbruk og
produksjon i faste priser og i løpende priser. Normalkoeffisientene for 1950 er
beregnet på grunnlag av oppgaver i løpende priser.

Forskjellene i koeffisientene fra år til år ser ut til vesentlig å skyldes end-
ringer i produktenes kvalitet.

5. Vaskemaskiner.

Produksjonen i 1954 var 31 mill. kroner. Vaskemaskiner for hus-
holdning utgjorde 62 pct. av produksjonen, oppvaskmaskiner, klesruller, vri-
maskiner og andre husholdningsmaskiner 38 pct.

Antall be drifter m. v. I bedriftstellingens gruppe 369-3 Produk-
sjon av maskiner for husholdning, kontor og butikk var det 135 bedrifter med
1 600 sysselsatte og med en produksjon på 61 mill. kroner i 1952. Gruppen om-
fatter også produsentene i prosessene 6, 7 og 8.

Importen av tilsvarende produkter i 1954 var 37 mill. kroner eller 55
pct. av totalforsyningen i prosessen.

Produksjonens anvendelse. 98 pct. ble anvendt til konsum,
1 pct. til investering og 1 pct. til lager.

Pro duksjonsindeks. I produksjonsstatistikkens bedrifter ble det
i 1950 produsert 2 600 vaskemaskiner for husholdninger, i 1954 36 109 og i 1957
21 946.

Kr yssløpskoeffisi entene i 1950-priser ble beregnet på grunnlag
av oppgaver til produksjonsstatistikken for et utvalg av bedrifter for 1950,
1951 og 1953. Koeffisientene for 1954 ble beregnet på samme måte av data
for 1954.
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Koeffisientenes stabilitet. Koeffisientenei1950-priserblebe-
regnet for to forskjellige utvalg og veid sammen til en prosesstruktur. Det var
betydelige forskjeller mellom koeffisientene fra år til år i begge utvalg, og struk-
turen i de to utvalg var også noe forskjellig.

Ustabiliteten i koeffisientene skyldes sannsynligvis både endringer i produkt-
sammensetningen og i produktenes kvalitet.

6. Kontormaskiner, symaskiner og vekter.

Pro duk sjonen i 1954 var 20 mill. kroner. Produksjonen av kontor-
maskiner utgjorde 83 pct. og av vekter 10 pct.

Antall bedrifter m. v. Se prosess 5.
Imp or t en av kontormaskiner cg vekter i 1954 var 59 mill. kroner eller

75 pct. av totalforsyningen i prosessen. Kontormaskiner og deler utgjorde 57 pct.
av importen ; symaskiner, strikkemaskiner og deler 32 pct. og vekter 11 pct.

Produksjonens anvendelse. 53 pct. ble anvendt til eksport,
40 pct. til investering, 6 pct. til konsum og 1 pct. til vareinnsats.

Pr o duk sjonsindeks. Regnet i løpende priser var produksjons-
verdien i 1954 (1950 — 100) 270 og i 1957 415.

Kr ysslopsk o e f fisientene. Prosessen er delt i fire delprosesser
under beregningene, nemlig en for regnemaskiner og kassa-apparater, en for
skrivemaskiner og stemplingsur (disse to delprosessene er senere trukket sammen
til en), en for symaskiner og en for vekter. Koeffisientene i 1950-priser ble be-
regnet på grunnlag av oppgaver til produksjonsstatistikken for utvalg av be-
drifter for 1950, 1951 og 1953. For prosessen symaskiner er de regnet om til
1954-priser, mens det for de to andre er beregnet koeffisienter av data for 1954
på samme måte som for 1950.

Av hensyn til de enkelte bedriftene er prosessene trukket sammen til en.
Koeffisientenes stabilitet. Koeffisientene i hver av de 4 del-

prosessene var av samme størrelsesOrden i 1950, 1951 og 1953, og en kan således
vente at de er relativt stabile. Delprosessenes struktur er imidlertid forskjellig,
og koeffisientene i prosessen under ett vil derfor være avhengig av produkt-
sammensetningen.

7. Kjøleskap.

Pro duksjonen i 1954 var 40 mill. kroner og omfattet husholdnings-
kjoleskap og deler til slike. Omkring halvparten av produksjonen er med i nasjonal-
regnskapssektor 3700.

An tall bedrif ter m. v. En del av produksjonen er med i bedrifts-
tellingens gruppe 369-3 (se prosess 5) og en del i gruppe 373-0 (se sektor 3705).

Imp or ten av kjøleskap og deler i 1954 var vel 8 mill. kroner eller 17 pct.
av totalforsyningen i prosessen.

Produksjonens anvendelse. 73 pct. ble anvendt til konsum,
5 pct. til investering og 22 pct. til lager.

Pr oduk sjonsin dek s. I produksjonsstatistikkens bedrifter ble det
i 1950 produsert 2 500 kjøleskap for husholdninger, i 1954 33 400 og i 1957 52 653.

Kryssløpskoef fisientene er beregnet på grunnlag av oppgaver
til produksjonsstatistikken for 1953 og 1954 i løpende priser.
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Koeff isi en t e ne s s tab ilit e t. Koeffisientene var av samme stør-
relsesorden for 1953 og 1954. Strukturen i de forskjellige bedrifter er imidlertid
noe forskjellig, og koeffisientene i prosessen er således avhengig av produksjonens
fordeling mellom bedriftene.

8. Reparasjoner.
Pr oduksjonen i 1954 var 53 mill. kroner og besto av reparasjoner

av andre maskiner enn maskiner for bergverk, industri, jordbruk og skogbruk.
Ant all bedrift er m. v. I bedriftstellingen er de fleste reparasjons-

verkstedene med i gruppene 369-9 (se prosess 2), 369-3 (se prosess 5) og 359-9
(se sektor 3514, prosess 4). I produksjonsstatistikkens gruppe 368-0 Repara-
sjonsverksteder for maskiner var det i 1954 53 bedrifter (med over 12 000 ut-
forte timeverk i året) med 967 sysselsatte og en produksjon på 19 mill. kroner.

Import en. Det var ingen import i 1954.
Produksjonens anvendelse. 37 pct. ble anvendt til investering,

36 pct. til konsum og 27 pct. til vareinnsats.
Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 125 og i 1957 155.
Kryssløpskoeffisient ene er beregnet på grunnlag av oppgaver

til produksjonsstatistikken for et utvalg av rene reparasjonsverksteder for 1950,
1951 og 1953. Normalkoeffisientene for 1950 er gjennomsnittskoeffisienter for
1951 og 1953, og de er regnet om til 1954-priser.

Koeffisientenes stabilitet. Det var betydelige forskjeller i
koeffisientene fra år til år. Produksjonen i prosessen er meget inhomogen, og
en må derfor vente at koeffisientene er ustabile.

Tabell 3516 A. Produksjon og import 1954. 
Andre maskiner.

Production and imports. Other machines.

Produksjon Production Import Imports

Mill.
kr.

Mill.
kr.

Pet. Mill.
kr.

Mill.
kr.

Mill.
kr.

Pet. Mill.
kr.

Tilgang i alt Total supply 	 264 45 17 309 150 56 37 206
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Eksport Exports 	 118 1 2 19 _ ___ ---
Off. konsum Governm. consumption 11 — — 11 5 4 80 9
Privat konsum Private consumption 69 21 31 90 46 16 34 62
Investering Asset formation 	 117 21 18 138 90 35 39 125
Lager Addition to inventories . . . 9 — — 9 — — — —
Vareinnsats Use in production . . 40 2 5 42 9 1 14 10



Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

0 2 0 1 1 5 5
0,0 0,3 0,1 0,4 0,3 1,3 0,4

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 6	 7
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 1,3	 0,5

410241013811 41033519 38133812

4104 4106

381 3516
Andre maskiner.
Other machines.

Tabell 3516 B.	 Vareinnsats 1954.    
Produkter.fra Andre maskiner.

Used in production. Products from Other machines.

Levert til sektor
Delivered to sector

I alt
Total 3511 3513 3515	 3516	 3517	 3518      

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 40	 1	 0	 1	 11	 0	 0
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,1	 0,1	 0,3	 3,6	 0,1	 0,1
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Sektor 3517 Framstilling og reparasjon av jernbane..
og sporvognsmateriell.

Produksjon 1954: 123 mill. kroner. (Strukturundersøkt.)

Omfang. Sektoren er en del av nasjonalregnskapssektor 3508 Jern- og
metallvare-, maskin- og transportmiddelindustri og omfatter produksjon og
reparasjon av jernbane- og sporvognsmateriell. I bedriftstellingen 1953 er det
gruppe 382-0 som nærmest svarer til sektoren og i produksjonsstatistikken for
industrien gruppene 382-1 og 2.

Antall bedrif ter m.v. I den tilsvarende gruppen i bedriftstellingen
var det 37 bedrifter med 6 233 sysselsatte og med en produksjon på 107 mill.
kroner i 1952. På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i sektoren
beregnet til 5 500 årsverk i 1954, alt utført av lønnstakere.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 123 mill. kroner. Av dette
var 9 pct. godsvogner, 16 pct. andre jernbane- og sporvogner og deler og 75
pct. reparasjoner av jernbane- og sporvognsmateriell.

Impor ten av jernbane- og sporvognsmateriell i 1954 var 20 mill. kroner
eller 14 pct. av totalforsyningen i sektoren. Av dette var 64 pct. lokomotiver
og 36 pct. jernbanevogner og annet rullende materiell.

Produksjonens anvendelse. Omtrent hele produksjonen ble
a nvEndt til investering.

Produksjonsindeks (1950 100) var i 1954 103 og i 195794.
Prosesser. Sektoren er delt i to prosesser:

1. Prcduksjon av jernbane- og sporvogns-
materiell 	  produksjon 1954 31 mill. kroner

2. Reparasjon av jernbane- og sporvogns-
materiell 	 92

Hver prosess omfatter all produksjon av prosessens produkter i nasjonal-
gnskapssektor 3508.

1. Produksjon av jernbane- og sporvognsmateriell.

Pro duk sjon en i 1954 var 31 mill. kroner. Godsjernbanevogner ut-
gjorde 36 pct. og annet jernbane- og sporvognsmateriell 64 pct.

Antall bedrif ter m. v. Ifølge produksjonsstatistikken var det i
1954 4 bedrifter i gruppe 382-1 Framstilling av jernbane- og sporvognsmateriell
med 1 018 sysselsatte og med en produksjon på 26 mill. kroner. I bedriftstellingen
1953 er produksjon og reparasjon av jernbane- og sporvognsmateriell tatt med
i samme gruppe (se under sektoren i alt).

Impor t en av jernbane- og sporvognsmateriell i 1954 var 20 mill. kroner
eller 39 pct. av totalforsyningen i prosessen. Elektriske lokomotiver utgjorde
42 pct. av importen, bensin- og diesel-lokomotiver 22 pct., jernbanevogner
13 pct. og annet rullende materiell 23 pct.

Pr oduksjonens anvendelse. 98 pct. ble anvendt til investering
og 2 pct. til lager.

Pr oduk sj onsindeks (1950 ------ 100) for den tilsvarende industri-
gruppen i produksjonsstatistikken var i 1954 115 og i 1957 100.

Kryssløpskoeffisientene ble beregnet på grunnlag av data for
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den tilsvarende gruppen i produksjonsstatistikken for 1950-1953. Produksjonen
av støpegods er skilt ut og tatt med i kryssløpssektor 3501 Jernstøperier. Normal-
koeffisientene i 1950-priser er gjennomsnittskoeffisienter for de fire årene. De er
regnet om til 1954-priser.

Ko ef fisientenes stabilitet. Det har vært betydelige forskjeller
i koeffisientene fra år til år. Forbruket av plater m. v. av jern og metall har
økt fra 13 pct. av produksjonsverdien i 1950 til 17,5 pct. i 1954, mens forbruket
av maskiner, maskindeler, lær og lærvarer har sunket fra 7,8 pct. til 5,4 pct.
Det ser ut til at endringene i produktsammensetningen er den vesentligste år-
saken til endringene i koeffisientene.

2. Reparasjon av jernbane- og sporvognsmateriell.

Pr o duksj on en i 1954 var 92 mill. kroner og omfattet bare reparasjons-
arbeider.

Ant all b e drif t er m. v . I produksjonsstatistikkens gruppe 382-2
Reparasjon av jernbane- og sporvognsmateriell var det i 1954 27 bedrifter med
5 038 sysselsatte og med en produksjon på 90 mill. kroner. (Se også prosess 1.)

Imp or t en. Det var ingen import i 1954.
Pro duk sj onens anvendelse. 99 pct. ble anvendt til investering

og 1 pct. til lager.
Pr o duksjonsindek s (1950 --- 100) beregnet på grunnlag av utførte

timeverk i gruppe 382-2 i produksjonsstatistikken var i 1954 95 og i 1957 91.
Kr ysslopsk o ef fisientene ble beregnet på grunnlag av data for

den tilsvarende gruppen i produksjonsstatistikken for 1950, 1951 og 1953. Produk-
sjonen av støpegods er skilt ut (se sektor 3501). Normalkoeffisientene i 1950-
priser er gjennomsnittskoeffisienter for de tre årene. De er regnet om til 1954-
priser.

Koeffisientenes stabilitet. Det har stort sett vært små for-
skjeller mellom koeffisientene for de årene som er med i beregningene.

Tabell 3517 A. Produksjon og import 1954. 
Jernbanemateriell.

Production and imports. Railway equip.

Mill.	 Mill ,
kr.	 kr.

Pct.	 Mill ,	 Mill,	 Mill.	 Pct. 	Mill.
kr.	 kr.	 kr.	 kr.

Tilgang i alt Total supply 	 123 —	 123 20 2 9 22
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Investering Asset formation 	 121 —	 121 13 1 10 14
Lager Addition to inventories	 . . . 2	 — —	 2 — —
Vareinnsats Use in production . . — — 7 1 6 8

25 - Krysslopsanalyse.
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Tabell 3517 C. Krysslopskoeffisienter (Pct.)
Jernbanematr.

Input-output coefficients. Railway equip.

Leverende sektor Delivering sector Krysslop.$.k)effisienter
Input-output coefficients

Prosesser
Processes

1
Jern-

2
Repara-

Sektor-
nr.
No.

Stikkord Abbreviation Sektor
Sector

bane-
mate-
neul

Railway
equip.

sjon av
jern-
bane-
inatr.
Repair
of rail-

way
equip.

Norsk produksjon Norwegian prod.
0052 Usp. kontorrekv. Office appl.  	 1,4	 1,4	 1,4
0057 Usp. tjenester Unsp. services 	 2,1	 2,1	 2,1
0200 Skogbruk Forestry 	  0,0	 0,1
2310 Tekstilind. Textiles  	 1,2	 0,6	 1,4
2430 Tekstilbekledn. Apparel  	 0,1	 0,4
2510 Sagbruk Sawmills etc 	 1,9	 2,8	 1,6
2900 Lærindustri Leather  	 0,3	 0,4	 0,3
3000 Gummivareind. Rubber prod 	  0,6	 0,8
3129 Oljeraffineri Oil refineries  	 0,3	 0,3	 0,3
3193 Kjem. grunnind. Bas. chemicals  	 0,1	 0,2	 0,1
3196 1V1alingfabr. Paints  	 0,3	 0,3	 0,2
3302 Glassindustri Glass  	 0,8	 0,2	 1,0
3419 Jernverk Steel works  	 1,1	 2,2	 0,8
3501 Jernstoperier Foundries  	 1,7	 0,6	 2,1
3502 Metallvalseverk Metal rolling 	 1,9	 2,1	 1,9
3510 Trådtrekkerier Wire, nails etc.  	 0,9	 1,0	 0,8
3515 Industrimaskin. Industr. machines  	 0,1	 0,1
3516 Andre maskiner Other machines 	  0,1	 0,2
3518 Bilverksteder Motor vehicles 	 4,8	 6,4
3701 Kabelfabr. Wire and cable  	 0,3	 0,2	 0,3
5110 El.forsyning Electricity  	 0,7	 0,7	 0,8
5120 Gassforsyning Gas supply  	 0,1	

-	

0,1
6400 Varehandel Trade  	 3,5	 4,5	 3,2

I alt Total 	  24,3	 20,1	 25,9

Import Imports
1100 Kullgruver Coal mining 	  0,6	

-	

0,8
2310 Tekstilind. Textiles  	 0,0	 0,1
3193 Kjem. grunnind. Bas. chemicals  	 0,2	 0,2	 0,3
3196 Malingfabr. Paints  	 0,2	 0,3	 0,2
3198 Mineraloljeind. Petroleum prod  	 0,8	 2,1	 0,4
3306 Kalkverk Lime works etc. 	 0,1	 0,1
3419 Jernverk Steel works  	 3,7	 8,5	 2,0
3502 Metallvalseverk Metal rolling 	 0,5	 0,5	 0,5
3513 Våpenframst. Arms and tools  	 0,5	 0,4	 0,5
3516 Andre maskiner Other machines  	 0,2	 0,3	 0,2
3517 Jernbanematr. Railway equip  	 1,1	 4,4
3518 Bilverksteder Motor vehicles 	 0,2	 0,3
3703 Fordelingsmatr. Distrib. equip  	 1,1	 0,5	 1,3
5120 Gassforsyning Gas supply  	 0,1	 0,1	 0,1

I alt Total 	  i 9,3	 17,4	 6,7

Av dette toll 0,5. Of which customs duties 0,5.
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Tabell 3517 C (forts.). Kryssløpskoeffisienter (Pct.)
Jernbanematr.

Input-output coefficients. Railway equip.

Primærfaktorer Primary factors
9600 Kapitalslit Depreciation 	  10,4	 6,8	 11,6
9700 Lønn Wages etc 	  56,0 41,3 59,2
9800 Eierinntekt Profits etc.  	 0,0	 7,6
9801 Tap Losses  	 1,8	 — -- 3,3
9900 Indir. skatt Indirect taxes  	 1,7	 6,9	 —

I alt Total 	  66,3	 62,6	 67,5

Sektor 3518 Framstilling og reparasjon av motorkjøretøyer.

Produksjon 1954: 229 mill. kroner. (Strukturundersøkt.)

Omfang. Sektoren er en del av nasjonalregnskapssektor 3508 Jern- og
metallvare-, maskin- og transportmiddelindustri og omfatter produksjon av
motorkj øretøyer utenom motorsykler, produksjon av karosserier cg andre deler
til moto rkjøretøyer og reparasjoner av motorkjøretøyer. I bedriftstellingen 1953
og i pro duksjonsstatistikken for industrien er det gruppene 383-1, 9 og 384-0
som nærmest svarer til denne sektoren.

Ant all bedrifter m. v. Ifølge bedriftstellingen var det i de til-
svarende gruppene 1 403 bedrifter med 9 978 sysselsatte og med en produk-
sjon på 195 mill. kroner i 1952. På grunnlag av nasjonalregnskapet er syssel-
settingen i sektoren beregnet til 9 500 årsverk i 1954. Av dette var 8 000 årsverk
utført av lønnstakere og 1 500 årsverk av selvstendige.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 229 mill. kroner. Karosse-
rier utgjor de 13 pct. av produksjonen, bildeler 6 pct. og reparasjoner av motor-
kjøretøyer 81 pct.

Imp o r ten av motorkjøretøyer (utenom motorsykler) og deler i 1954 var
470 mill. k roner eller 67 pct. av totalforsyningen i sektoren. 65 pct. av importen
var biler, 16 pct. traktorer og 19 pct. varetraller og deler til motorkjøretøyer.

Produksjonens anvendelse. 73 pct. ble anvendt til investering,
15 pct. til vareinnsats og 12 pct. til konsum.

Prod uk sjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 104 og i 1957 123.
Pros esser. Sektoren er delt i tre prosesser:
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1. Karosserier 	  produksjon 1954 30 mill. kroner
2. Bildeler  	 ---»—	 15 »	 »
3. Reparasjon  	 ---»—	 184 »	 »

Hver prosess omfatter hele produksjonen av prosessens produkter i nasjonal-
regnskapssektor 3508.

1. Karosserier.

Produksjonen i 1954 var 30 mill. kroner. Karosserier for rutebiler
utgjorde 57 pct. av produksjonen, karosserier for andre biler, førerhus og laste-
plan 12 pct., biltipper 13 pct. og reparasjon av karosserier 18 pct.

Antall bedrifter m. v. Ifølge bedriftstellingen var det i gruppen
Karosserifabrikker 132 bedrifter med 1 318 sysselsatte og med en produksjon på
26 mill. kroner i 1952.

Importen av karosserier i 1954 var ubetydelig.
Produksjonens anvendelse. 58 pct. ble anvendt til investering,

33 pct. til vareinnsats og 9 pct. til konsum.
Pr o duk sjonsindek s (1950 = 100) for gruppen karosserifabrikker i

produksjonsstatistikken var i 1954 104 og i 1957 123.
Kryssløpskoeffisientene er beregnet på grunnlag av data for

den tilsvarende gruppen i produksjonsstatistikken for 1950, 1951 og 1953 og
regnet om til 1954-priser.

Koeffisientenes stabilitet. Det har stort sett vært små for-
skjeller i koeffisientene fra år til år, og de ser således ut til å være relativt stabile.

2. Bildeler.

Pro duk sj onen i 1954 var 15 mill. kroner. Deler til motorkjøretøyer
utgjorde 68 pct. av produksjonen, tilhengere til biler 15 pct., personbiler, laste-
biler, varetraller m. v. 17 pct.

Antall bedrifter m. v. Ifølge bedriftstellingen var det i den til-
svarende gruppen 41 bedrifter med 539 sysselsatte og med en produksjon på
14 mill. kroner i 1952.

Importen av biler og bildeler i 1954 var 470 mill. kroner eller 97 pct.
av totalforsyningen i prosessen. Personbiler utgjorde 37 pct. av importen, laste-
biler 27 pct. og traktorer 16 pct.

Produksjonens anvendelse. 55 pct. ble anvendt til vareinnsats,
34 pct. til investering, 10 pct. til konsum og 1 pct. til eksport.

Pro duk sj onsindek s (1950 = 100) for den tilsvarende gruppen i
produksjonsstatistikken var i 1954 119 og i 1957 87.

Kr yssløp sk o e f fisientene. Under beregningene er prosessen delt
i tre delprosesser, nemlig en for deler til bilmotorer, en for biltilhengere og en for
diverse bildeler. Den sistnevnte er videre delt i fire «vareprosesser», nemlig en for
bilfjærer, en for bilradiatorer og klutchdeler, en for pakninger og en for diverse
bilrekvisita. Koeffisientene er beregnet på grunnlag av oppgaver til produksjons-
statistikken vesentlig for 1950, 1951 og 1953. Normalkoeffisientene i «varepro-
sessene» er trukket sammen til delprosessen diverse bildeler, og de tre delproses-
sene er så trukket sammen til en prosesstruktur. Den er regnet om til 1954-
priser.



Produksjon Production Import Imports

Avanse etc.
Trade

margins etc.

Produ-
sent-
priser

Produ-
cers'

prices

Kjøper-
priser

Buyers'
prices

Avanse etc.
Trade

margins etc.

Cif.
+ toll
C. i. f.
4- im-
port

duties

Kjøper-
priser

Buyers'
prices

389 3518
Bilverksteder.

Motor vehicles.

Det er også beregnet koeffisienter på grunnlag av data for den tilsvarende
industrigruppen i produksjonsstatistikken for 1950, 1951 og 1953.

Koeffisientenes stabilitet. Det har til dels vært betydelige
forskjeller mellom koeffisientene fra år til år. Strukturen i de forskjellige del-
prosesser og «vareprosesser» er også forskjellig, og en må således regne med at
koeffisientene for prosessen i alt er noe ustabile.

3. Reparasjon.

Produksjonen i 1954 var 184 mill. kroner. Den omfatter alle slags
reparasjoner av motorkjøretøyer med unntak av reparasjon av karosserier i
karosserifabrikkene.

Ant all bedrift er m.v. Gruppen bilreparasjonsverksteder i bedrifts-
tellingen omfatter 1 230 bedrifter med 8 121 sysselsatte og med en produksjon
på 155 mill. kroner i 1952.

Import en. Det er ingen import.
Pro duksjonens anvendelse. 78 pct. ble anvendt til investering,

13 pct. til konsum og 9 pct. til vareinnsats.
Produksjonsindeks (1950 ---- 100) beregnet på grunnlag av utførte

timeverk i produksjonsstatistikkens gruppe reparasjon av motorkjøretøyer var
i 1954 100 og i 1957 128.

Kryssløpsk oeffi si e n t en e er beregnet på grunnlag av data for
den tilsvarende gruppen i produksjonsstatistikken for 1950, 1951 og 1953 og
regnet om til 1954-priser.

Koeffisientenes stabilitet. Det har bare vært små forskjeller
i koeffisientene fra år til år, og de ser således ut til å være relativt stabile.

Tabell 3518 A. Produksjon og import 1954. 
Bilverksteder.

Production and imports. Motor vehicles.

Mill.	 Mill.	 Pct. 	Mill.	 Mill.	 Mill.	 Pct. 	Mill.
kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.

Tilgang i alt Total supply 	 229 6 3 235 470 163 35 633
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Off. konsum Governm. consumption 11 — — 11 16 6 39 22
Privat konsum Private consumption 17 1 6 18 91 34 37 125
Investering Asset formation 	 164 4 2 168 311 113 36 424
Vareinnsats Use in production . . 37 1 3 38 52 10 19 62
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Tabell 3518 B.	 Vareinnsats 1954.    
Produkter fra Bilverksteder.

Used in production. Products from Motor vehicles.

Levering 1954 Deliveries 	 Mill. kr.	 37	 5	 1	 1	 1	 8	 10
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,5	 0,5	 0,7	 0,0	 4,8	 3,0

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries 	 Mill. kr.	 1	 10
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,0	 1,1

Tabell 3518 C. Krysslopskoeffisienter (Pct.)
Bilverksteder.

Input-output coefficients. Motor vehicles.

3812
	

7450

Leverende sektor Delivering sector
Krysslopskoeffisienter

Input-output coefficients

Prosesser	 Processes

Sektor-
nr.
No.

Stikkord Abbreviation Sektor
Sector

1
Karos-
serier

2
Bil-
deler

3
Repara-

sjon
Bodies

for
cars

Parts
for
cars

Repair
of

cars

Norsk produksjon Norwegian prod.
0052 Usp. kontorrekv. Office appl.  	 1,0	 1,0	 1,0	 1,0
0057 Usp. tjenester Unsp. services 	 1,6	 1,6	 1,6	 1,6
0200 Skogbruk Forestry  	 0,0	 0,1	 -	 0,1
2310 Tekstilind. Textiles  	 0,1	 0,3	 -	 0,1
2410 Skinnbekledn. Shoes, furs etc  	 0,5	 3,9	 -	 -
2430 Tekstilbekledn. Apparel  	 0,2	 1,3	 -	 -
2510 Sagbruk Sawmills etc 	 0,4	 2,3	 0,1
2601 Trevareind. Wood and cork  	 0,0	 -	 0,2	 -
2739 Papirfabr. Paper 	 0,3	 1,9	 0,5	 -
2900 Lærindustri Leather  	 0,4	 2,8	 0,5	 -
3000 Gummivareind. Rubber prod  	 1,7	 0,1	 0,8	 2,0
3129 Oljeraffineri Oil refineries  	 0,2	 1,0	 -	 0,1
3193 Kjem. grunnind. Bas. chemicals  	 0,1	 0,1	 0,2	 -
3196 Malingfabr. Paints  	 0,2	 0,4	 0,1	 0,2
3302 Glassindustri Glass  	 0,1	 0,8	 -	 -
3410 Ferrolegering Ferro-alloys  	 0,3	 -	 3,9	 -
3419 Jernverk Steel works  	 0,6	 2,0	 2,1	 0,3
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Tabell 3518 C(forts.). Krysslopskoeffisienter (Pct.)
Bilverksteder.

Input-output coefficients. Motor vehicles.

Leverende sektor Delivering sector Krysslopskoeffisienter
Input-output coefficients

Sektor-
nr.
No.

Stikkord Abbreviation Sektor
Sector

Prosesser Processes

1
Karos-
serier
Bodies

for
cars

2
Bil-

deler
Parts
for
cars

3
Repara-

sjon
Repair

of
cars

3501 Jernstøperier Foundries 	 0,3 0,4 3,8 -
3502 Metallvalseverk Metal rolling 	 1,2 4,0 9,2 0,1
3510 Trådtrekkerier Wire, nails etc 	 0,8 4,3 0,4 0,3
3511 Stålkonstruksj. Building art   0,6 1,3 1,9 0,4
3516 Andre maskiner Other machines 	 0,1 0,1 - 0,1
3518 Bilverksteder Motor vehicles 	 3,0 0,2 - 3,7
3703 Fordelingsmatr. Distrib. equip 	 0,0 0,1 - -
3900 Diverse ind. Miscellaneous 	 0,0 0,1 -
5110 El.forsyning Electricity 	 0,6 0,5 1,0 0,6
6400 Varehandel Trade 	 5,8 4,4 5,6 6,1

I alt Total 	 20,1 35,0 32,8 16,8

Import Imports
1100 Kullgruver Coal mining 	 0,1 0,1 0,1
2310 Tekstilind. Textiles 	 0,5 2,7 0,2 0,2
3000 Gummivareind. Rubber prod. 	 0,9 1,9 1,4 0,8
3198 Mineraloljeind. Petroleum prod  0,9 0,5 0,4 1,0
3419 Jernverk Steel works 	 0,6 2,8 0,5 0,2
3440 Råmetallverk Other metals 	 0,1 - 1,0 0,1
3502 Metallvalseverk Metal rolling 	 0,2 0,7 2,0 -
3513 Våpenframst. Arms and tools 	 0,2 1,7 - -
3516 Andre maskiner Other machines 	 0,1 0,1 0,3 0,1
3518 Bilverksteder Motor vehicles 	 22,3 1,2 16,5 26,2
3703 Fordelingsmatr. Distrib. equip 	 0,1 0,1 - 0,1
5120 Gassforsyning Gas supply 	 0,1 - 0,2 0,1

I alt Total 	 ' 26,1 11,8 22,5 28,9

Primærfaktorer Primary factors
9600 Kapitalslit Depreciation 	 2,8 2,4 4,1 2,8
9700 Lønn Wages etc 	 35,2 33,6 31,7 35,7
9800 Eierinntekt Profits etc 	 8,5 12,6 6,6 8,1
9900 Indir. skatt Indirect taxes 	 7,2 5,1 2,7 7,9

I alt Total 	 53,7 53,7 45,1 54,5

Av dette toll 3,6. Of which customs duties 3,6.
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Sektor 3519 Annen transportmiddelindustri.

Produksjon 1954: 105 mill. kroner. (Strukturundersøkt.)

Omfang. Sektoren er en del av nasjonalregnskapssektor 3508 og omfatter
produksjonen av sykler, motorsykler, vogner, sleder, barnevogner og produk-
sjonen i reparasjonsverksteder for sykler, fly m. v. I bedriftstellingen 1953 og i
produksjonsstatistikken for industrien er det gruppene 385-1, 2, 386-0 og 389-0
som nærmest svarer til sektoren.

Antall bedrif ter m. v. Ifølge bedriftstellingen var det 303 be-
drifter i de tilsvarende gruppene med 3 325 sysselsatte og med en produksjon
på 86 mill. kroner i 1952. På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen
i sektoren beregnet til 3 000 årsverk i 1954. Av dette var 2 500 årsverk utført
av lønnstakere og 500 årsverk av selvstendige.

P r o du ksjonen i sektor en i 1954 var 105 mill. kroner. Sykler og
sykkeltilhengere utgjorde 21 pct. av produksjonen, sykkeldeler 15 pct., barne-
vogner 7 pct., reparasjoner av fly 15 pct. og reparasjoner av sykler m. v. 5 pct.
For øvrig ble det produsert motorsykler, mopeder, vogner, sleder, trillebårer,
kjelker og sparkstøttinger m. v.

Importen av tilsvarende produkter i 1954 var 62 mill. kroner eller 37
pct. av totalforsyningen i sektoren. Av importen var 38 pct. fly, 22 pct. motor-
sykler, 14 pct. deler til vogner, 13 pct. deler til fly og 13 pct. deler til sykler.
Her er bare tatt med oppgjørsbetinget import. (Se prosess 2.)

Produksjonens anvendelse. 65 pct. ble anvendt til konsum,
19 pct. til investering, 12 pct. til vareinnsats, 3 pct. til eksport og 1 pct. til lager.

Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 118 og i 1957 154.
Prosesser. Sektoren er delt i 5 prosesser:

1. Sykler 	  produksjon 1954 47	 mill. kroner
2. Fly og flyreparasjoner  	 18
3. Vogner, sleder m v 	 27
4. Barnevogner  	 --»—	 7
5. Reparasjon av sykler 	 6

Hver prosess omfatter all produksjon av prosessens produkter i nasjonal-
regnskapssektor 3508.

1. Sykler.

Pro duksjonen i 1954 var 47 mill. kroner. Personsykler utgjorde 41
pct. av produksjonen, motorsykler og andre sykler 20 pct., sykkeldeler, sykkel-
motorer og sykkeltilhengere 39 pct.

Antall bedrif ter m.v. I den tilsvarende gruppen i bedriftstellingen
var det 25 bedrifter med 944 sysselsatte og med en produksjon på 42 mill. kroner
i 1952.

Importen av sykler, motorsykler og deler i 1954 var 21 mill. kroner
eller 30 pct. av totalforsyningen i prosessen. Av importen var 63 pct. motor-
sykler og resten sykkel- og motorsykkeldeler.

Produksjonens anvendelse. 82 pct. ble anvendt til konsum,
7 pct. til vareinnsats, 5 pct. til investering, 4 pct. til eksport og 2 pct. til lager.
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Produksjonsindeks (1950 = 100) for gruppen sykkelfabrikker i
produksjonsstatistikken var i 1954 128 og i 1957 178.

Kr yssløpskoef f isie n. tene er beregnet på grunnlag av oppgaver
til produksjonsstatistikken for et utvalg av bedrifter for 1950, 1951 og 1953.
Koeffisientene for motorsykkeldeler og sykkeldeler er beregnet på grunnlag av
spesielle opplysninger. Normalkoeffisientene i 1950-priser er regnet om til 1954-
priser.

Koeffisientenes stabilitet. Det var betydelige forskjeller
mellom koeffisientene fra år til år, og de ser ut til dels å skyldes mangelfulle
oppgaver fra enkelte bedrifter (de har oppgitt innkjøp istedenfor forbruk i året)
og dels endringer i forholdet mellom produksjonen av motorsykler og andre
sykler.

2. Fly og flyreparasjoner.

Produksjonen i 1954 var 18 mill. kroner. Reparasjonene utgjorde
95 pct. av produksjonsverdien og flydeler 5 pct.

Antall bedrif ter m.v. I den tilsvarende gruppen i bedriftstellingen
var det 8 bedrifter med 1 298 sysselsatte og med en produksjon på 22 mill. kroner.

Impor ten av fly og flydeler i 1954 var 31 mill. kroner eller 64 pct. av
totalforsyningen i prosessen. Av importen var 74 pct. fly og resten deler til fly.
Importen av fly under det militære hjelpeprogrammet er ikke tatt med hverken
i nasjonalregnskapet eller i kryssløpsanalysen.

Produksjonens anvendelse. 38 pct. ble anvendt til investering,
33 pct. til vareinnsats, 25 pct. til konsum og 4 pct. til eksport.

Produksjonsindeks (1950 = 100) beregnet på grunnlag av utførte
timeverk i gruppen flyfabrikker og -verksteder var i 1954 57 og i 1956 59.

Kr yssløpskoeffisientene er beregnet på grunnlag av oppgaver
til produksjonsstatistikken for et utvalg av bedrifter for 1950, 1951 og 1953.
De fleste av normalkoeffisientene er regnet om til 1954-priser, men enkelte er
beholdt uforandret p. g. a. manglende prismateriale for omregning.

Koef f isi ent enes stabilitet. Forskjellene i varekoeffisientene
fra år til år har stort sett vært relativt små.

3. Vogner, sleder m. v.

Produksjonen i 1954 var 27 mill. kroner. Vogner og vogndeler ut-
gjorde 19 pct. av produksjonen, sparkstøttinger, kjelker m. v. 20 pct., trille-
bårer og traller 14 pct., reparasjons- og leiearbeid i industrigruppen andre trans-
portmiddelfabrikker 23 pct. Prosessen omfatter dessuten produksjon av snø-
ryddingsapparater, tømmerlesseapparater og hvilebrakker (jfr. sektor 2601 Tre-
vareind.).

Antall bedrifter m.v. I bedriftstellingens gruppe 389-0 Transport-
middelindustri ellers var det 61 bedrifter med 681 sysselsatte og med en produk-
sjon på 18 mill. kroner i 1952. Gruppen omfatter både de bedriftene som hører
til denne prosessen og de som hører til prosess 4 (dvs. bedrifter som har proses-
senes produkter som hovedprodukter). En betydelig del av prosessens produk-
sjon er imidlertid biprodukter i bedrifter som er med i andre grupper.
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Imp or t en av tilsvarende produkter i 1954 var 10 mill. kroner eller 26
pct. av totalforsyningen i prosessen. Vel 90 pct. av importen besto av deler
til vogner.

Produksjonens anvendelse. 46 pct. ble anvendt til konsum,
42 pct. til investering, 11 pct. til vareinnsats og 1 pct. til eksport.

Pr o duk sj onsindek s (1950 = 100) beregnet for et utvalg av pro-
dukter var i 1954 85 og i 1957 94.

Krysslopskoeffisientene er beregnet på grunnlag av oppgaver
til produksjonsstatistikken for et utvalg av bedrifter for 1950, 1951 og 1953.
P. g. a. mangelfullt prismateriale er koeffisientene i 1954-priser satt lik normal-
koeffisientene i 1950-priser.

Koeffisientenes stabilitet. Det har vært betydelige forskjeller
i koeffisientene fra år til år. En del av forskjellene ser ut til å skyldes endringer
i produktsammensetningen og en del mangelfulle oppgaver.

4. Barnevogner.

Pro duksj onen i 1954 var 7 mill. kroner. Barnevogner utgjorde 94
pct. av produksjonen og dukkevogner 6 pct.

Antall bedrifter  m. v. Omkring halvparten av produksjonen er
med i bedriftstellingens gruppe 385-1 Sykkelfabrikker (se prosess 1) og resten

gruppe 389-0 Transportmiddelindustri ellers (se prosess 3).
Impor ten av barnevogner i 1954 var helt ubetydelig.
Produksjonens anvendelse. Alt ble anvendt til konsum.
Pr o duksjonsindek s. I 1950 ble det i produksjonsstatistikkens be-

drifter produsert 31 064 barnevogner, i 1954 35 115 og i 1957 39 921.
Kr ysslopskoeffisientene er beregnet på grunnlag av oppgaver

til produksjonsstatistikken for et utvalg av bedrifter vesentlig for 1950, 1951
og 1953. Koeffisientene i 1954-priser er dels regnet om fra 1950-priser og dels,
p. g. a. manglende prismateriale, satt lik koeffisientene i 1950-priser.

Koef f isienten es stabilitet. Koeffisientene har ikke vært stabile
i perioden 1950-1953. Forbruket av råstoffer har således steget fra 34,2 pct. av
produksjonsverdien i 1950 til 40,5 pct. i 1953, mens forbruket av arbeidskraft
har gått tilsvarende ned. Det har også vært endringer i råstoffsammensetningen
som sannsynligvis skyldes endringer i produktenes kvalitet.

.5. Reparasjon av sykler.

Pro duksjonen i 1954 var 6 mill. kroner og besto vesentlig i repara-
sjoner av sykler.

An t all bedrifter m. v. I bedriftstellingens gruppe 385-2 Sykkel-
reparasjonsverksteder var det 209 bedrifter med 402 sysselsatte og med en
produksjon på knapt 5 mill. kroner i 1952.

Import en. Det var ingen import.
Produksjonens anvendelse. Alt ble anvendt til konsum.



7500381335190052 35183515
I alt
Total

395 3519
Sykkelindustri.
Transp. equip.

Kr yssløpsk oef f isient ene. I produksjonsstatistikkens gruppe
385-2 er det med et par sykkelreparasjonsverksteder, men oppgavene er av en
slik art at de ikke egner seg for beregning av koeffisienter for denne prosessen.
En har derfor stort sett beregnet koeffisientene på grunnlag av anslag som er
brukt i nasjonalregnskapet for 1953.

Kogf fisientenes stabilitet. Det materialet en har til disposi-
sjon er ikke tilstrekkelig til å undersøke om koeffisientene er stabile.

Tabell 3519 A. Produksjon og import 1954. 
Sykkelindustri.

Production and imports. Transp. equip.

Produksjon Production, Import Imports

Produ- Cif.
sent- Kjøper- -1- toll Kjøper-
priser Avanse etc. priser C. i. f.

Avanse ete. priser
Produ-

cers'
prices

Trade
margins etc.

Buyers'
prices

+ im-
port

duties

Trade
margins etc.

Buyers'
prices

Mill.	 Mill.	 Pet.	Mill.	 Mill.	 Mill.	 Pet.	Mill.
kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.

Tilgang i alt Total supply 	 105 30 29 135 62 11 17 73
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Eksport Exports 	 3 — — 3 — — —
Off. konsum Governm. consumption 2 1 43 3 — —
Privat konsum Private consumption 67 26 38 93 13 5 38 18
Investering Asset formation 	 20 2 11 22 36 3 7 39
Lager Addition to inventories	 . . . 1 — — 1 — — — —
Vareinnsats Use in production . . 12 1 11 13 13 3 24 16

Tabell 3519 B.	 Vareinnsats 1954. 
Produkter fra Sykkelindustri.

Used in production. Products from Transp. equip.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 12	 2
Koeffisient Coefficient 	  Pet.	 0,3

1 1 2 0 6
0,0 0,0 1,1 0,0 3,4



3519
Sykkelindustri.
Tran.sp. equip.

Tabell 3519 C. Krysslopskoeffisienter (Pct.)
Sykkelindustri.

Input-output coefficients. Transp. equip.
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Leverende sektor Delivering sector Krysslopskoeffisienter

Sektor-

No.

Stikkord Abbreviation Sektor
Sector

1
Sykler
Bicycles

Norsk produksjon Norwegian prod.
0052 Usp. kontorrekv. Office appl 	 1,1 1,1
0057 Usp. tjenester Unsp. services 	 1,6 1,6
0200 Skogbruk Forestry 	 0,0
2310 Tekstilind. Textiles 	 0,3 -
2510 Sagbruk Sawmills etc 	 2,4 -
2601 Trevareind. Wood and cork 	 0,0 0,1
2739 Papirfabr. Paper 	 0,2
2750 Papirvarefabr. Paper products 	 0,3 0,5
3193 Kjem. grunnind. Bas. chemicals 	 0,1 0,2
3196 Malingfabr. Paints 	 0,6 0,3
3307 Annen steinind. Min. prod. n.e.c.	 . 	 0,0 0,1
3419 Jernverk Steel works 	 2,0 1,9
3420 Aluminiumsverk Aluminum works. . 1,2 -
3501 Jernstøperier Foundries 	 0,3 -
3502 Metallvalseverk Metal rolling 	 1,2 2,7
3510 Trådtrekkerier Wire, nails etc 	 2,1 2,2
3511 Stålkonstruksj. Building art. 	 0,9 0,4
3516 Andre maskiner Other machines 	 0,0 -
3519 Sykkelindustri Transp. equip 	 1,1 -
3701 Kabelfabr. Wire and cable 	 0,0 0,1
5110 El.forsyning Electricity 	 0,6 0,7
6400 Varehandel Trade 	 4,7 5,9

I alt Total 	 20,7 17,8

Import Imports
1100 Kullgruver Ccal mining 	 0,0 -
2310 Tekstilind. Textiles 	 0,7 0,6
3000 Gummivareind. Rubber prod 	 0,3 0,4
3198 Mineraloljeind. Petroleum prod 	 0,6 0,5
3307 Annen steinind. Min. prod. n.e.c. . . 	 0,2 0,3
3419 Jernverk Steel works 	 6,0 6,4
3502 Metallvalseverk Metal rolling 	 0,4 0,9
3513 Våpenframst. Arms and tools 	 0,2 0,2
3516 Andre maskiner Other machines	 .	 . 1,1 -
3518 Bilverksteder Motor vehicles 	 5,9 11,2
3519 Sykkelindustri Transp. equip 	 10,6 15,0
5120 Gassforsyning Gas supply 	 0,1 -

I alt Total 	 ' 26,1 35,5

Primærfaktorer Primary factors
9600 Kapitalslit Depreciation 	 3,0 3,1
9700 Lorin Wages etc 	 27,2 19,3
9800 Eierinntekt Profits etc 	 21,3 24,3
9900 Indir. skatt Indirect taxes 	 1,7 0,2

I alt Total 	 53,2 46,9

Input-output coefficients

Prosesser Processes

2 3 4. 5
Fly Vogner Barne- Sykkel-

Aircraft Carts vogner
Peram-
bulators

repara-
sjoner
Repair
of bi-
cycles

	1,1 	 1,1	 1,1	 1,1

	

1,6	 1,6	 1,6	 1,6

	

-	 -	 0,1	 -
- -	 4,6	 -

	

0,4	 6,9	 4,0	 4,8

	

-	 -	 -	 -

	

-	 -	 2,8	 -

	

0,1	 0,1	 0,5
- 0,1	 0,3	 -

	

0,3	 0,8	 2,7
- -	 -	 -

	

-	 3,4	 1,7	 1,9

	

-	 4,4	 -	 -

	

-	 1,0	 -	 -

	

0,1	 -	 0,3

	

1,7	 2,5	 1,6

	

0,6	 2,2	 0,7
- 0,1	 -	 -
- 1,0	 -	 14,1
- -	 -	 -

	

1,0	 0,4	 0,7	 -

	

4,5	 3,9	 3,8	 1,4

	

11,4	 29,5	 26,5	 24,9

	

0,1	 0,1	 -

	

-	 -	 5,5	 -
- 0,4	 0,3	 -

	

1,5	 0,5	 0,5
- -	 -	 -
- 10,0	 5,3	 2,8
- -	 0,1	 -

	

0,9	 0,9	 0,3

	

-	 4,0	 0,2	 -
- 3,3	 -	 -

	

23,3	 -	 0,7	 -

	

0,7	 -	 -	 -

	

26,5	 19,2	 12,9	 2,8

	

2,9	 4,8	 4,8	 4,8

	

39,9	 26,6	 34,3	 48,3

	

19,2	 16,3	 17,7	 15,4

	

0,1	 3,9	 3,9	 3,9

	

62,1	 51,6	 60,7	 72,4

Av dette toll 2,8. Of which customs duties 2,8.



Produksjon Production Import Imports

Avanse etc.
Trade

margins etc.

Cif.
+ toll
C. i. f.
+ im-
port

duties

Kjøper-
priser

Buyers'
prices

Avanse etc.
Trade

margins etc.

Produ-
sent-
priser

Produ-
cers'

prices

Kjøper-
priser

Buyers'
prices

397 3701
Ka belfabr.

Wire and cable.
Sektor 3701 Kabel- og ledningsfabrikker.

Produksjon 1954: 140 mill. kroner. (Strukturundersøkt.)

0 mf ang. Sektoren er en del av nasjonalregnskapssektor 3700 Elektro-
teknisk industri og omfatter all produksjon av elektriske kabler og ledninger.
I bedriftstellingen 1953 er det gruppe 374-0 som nærmest svarer til sektoren
og i produksjonsstatistikken for industrien gruppe 371-2.

Antall bedrift er m. v. I bedriftstellingens gruppe var det 6 be-
drifter med 1 866 sysselsatte og med en produksjon på 118 mill. kroner i 1952.
På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i sektoren beregnet til
1 500 årsverk i 1954, alt utført av lønnstakere.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 140 mill. kroner. Av dette
var 57 pct. isolerte kabler og ledninger for sterkstrøm, 7 pct. blank kabel og
ledning av kopper, 31 pct. annen ledning og tråd og 5 pct. reparasjoner av kabler
o. 1. Ca. 9 pct. ble produsert i nasjonalregnskapssektor 3508. Produksjonsverdien
omfatter også råstoffverdien av leieforedlede produkter.

Import en av kabler og ledninger i 1954 var 18 mill. kroner eller 11 pct.
av totalforsyningen i sektoren. Av dette var 55 pct. kabler og 45 pct. ledninger.

Pro duksjonens anvendelse. 90 pct. ble anvendt til vareinnsats,
4 pct. til investering, 1 pct. til eksport og 5 pct. til lager.

Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 138 og i 1957 142.
Kryssløpskoeffi si entene er beregnet på grunnlag av data for

den tilsvarende gruppen i produksjonsstatistikken for årene 1950, 1953 og 1954
i 1954-priser. Forbruk av råvarer etc. i leieproduksjonen er tatt med, og verdien
av de leieforedlede produkter er beregnet til samme priser som for produksjon
for egen regning. Produksjon av telefon- og telegrafmateriell i gruppen er ikke
tatt med i beregningene.

Tabell 3701 A. Produksjon og import 1954. 
Kabelfabr.

Production and imports. Wire and cable.

Mill.	 Mill.	 Pct. 	Mill.	 Mill.	 Mill.	 Pet. 	Mill.
kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.

Tilgang i alt Total supply 	 140 17 12 157 18 2 13 20
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Eksport Exports 	 1 — — 1 — — — —
Investering Asset formation 	 6 — — 6 — — — —
Lager Addition to inventories	 . . 7 — — 7 — — — —
Vareinnsats Use in production . . 126 17 13 143 18 2 13 20



3514 3515351335113501
I alt
Total

3502

Kabelfabr.
3701
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Wire and cable.

Koeffisientenes stabilitet. Forbruket av valsetrådav kopper
utgjorde i 1950 26 pct. av produksjonsverdien og i 1954 20 pc t. , av tekstiler
henholdsvis 3,5 pct. og 2 pct. og av termoplastiske råstoffer og p lastd!spersjoner
henholdsvis 0,1 pct. og 3,2 pct. For øvrig var forskjellene mellom koeffisientene
relativt små.

Forskjellene ser ut til dels å skyldes endringer i produktsammensetningen
(produksjonen av blank kabel og ledning av kopper var i 1950 15 pct. av pro-
dusert mengde i alt og i 1954 6 pct.), og dels substitusjoner mellom råstoffene
(plast istedenfor gummi o. a. isolasjonsmaterialer).

Tabell 3701 B.	 Vareinnsats 1954. 
Produkter fra Kabelf abr.

Used in production. Products from Wire and cable.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 126	 0	 0	 0	 0	 1	 0
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,0	 0,0	 0,2	 0,1	 0,5	 0,1

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 1	 0	 0	 0	 2	 3	 1
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,2	 0,3	 0,0	 0,0	 1,4	 2,6	 0,8

Levert til sektor
Delivered to sector

3516
	

3517
	

3518
	

3519
	

3701
	

3702
	

3703

3704
	

3705
	

3706
	

3811
	

3812
	

3813
	

4101

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

1 1 1 1 0 0 4
0,6 0,6 1,5 0,1 0,0 0,0 1,2

Levert til sektor
Delivered to sector 4102 4103 4104 4105	 4106       

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pet.

7 16 7 2 78
1,8 1,3 1,5 0,3 5,4



3702
El. motorfabr.
Electromotors.

Tabell 3701 C. Krysslopskoeffisienter (Pct.)
Kabelfabr.

Input-output coefficients. Wire and cable.

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
Sektor- sienter Sektor- sienter

nr. Stikkord Abbreviation Input-
output
coeffi-
cients

nr.
No.

Stikkord Abbreviation Input-
output
coeffi-
cients

Norsk produksjon Import Imports
Norwegian prod. 0200 Skogbruk Forestry 	 2,9

0052 Usp. kontorrekv. Office ct.ppl. 1,2 1100 Kullgruver Coal mining . . . . 0,2
0057 Usp. tjenester Unsp. services 0,9 2310 Tekstilind. Textiles 	 1,7
2310 Tekstilind. Textiles 	 0,8 3192 Formstoffind. Synth. fibres . . 1,2
2510 Sagbruk Sawmills etc 	 0,8 3198 Mineraloljeind. Petrol. prod. 0,7
2739 Papirfabr. Paper 	 1,3 3419 Jernverk Steel works 	 1,7
2750 Papirvarefabr. Paper products 0,4 3502 Metallvalseverk Metal rolling 32,6
3000 Gummivareind. Rubber prod. 0,3 3510 Trådtrekkerier Wire, nails etc. 0,2
3193 Kjem. grunnind. Bas. chemic. 0,6 3513 Våpenframst. Arms and tools 0,3
3196 Malingfabr. Paints 	 0,1 3701 Kabelfabr. Wire and cable . . 0,4
3198 Mineraloljeind. Petrol. prod 	 0,1 3702 El.motorfabr. Electrom,otors . 0,2
3419 Jernverk Steel works 	 0,4 3703 Fordelings matr. Distrib.equip. 0,1
3502 Metallvalseverk Metal rolling 9,2 3900 Diverse ind. Miscellaneous . . 1,2
3510
3701

Trådtrekkerier Wire, nails etc.
Kabelfabr. Wire and cable . .

0,2
1,4 I alt Total 	 43,4

3703
5110
6400

Fordelingsmatr. Distrib. equip.
El.forsyning Electricity 	
Varehandel Trade 	

0,1
0,3
8,0 9600

Primærfaktorer
Primary factors

Kapitalslit Depreciation 	 2,9
I alt Total 	 26,1 9700 Lorin Wages etc 	 18,4

9800 Eierinntekt Profits etc 	 7,0
9900 Indir. skatt Indirect taxes . . 2,3

I alt Total 	 30,6

Av dette toll 0,6. Of which customs duties 0,6.

Sektor 3702 Transformator-, generator- og eektromotorfabrikker.

Produksjon 1954: 92 mill. kroner. (Strukturunderseikt.)

o mf ang. Sektoren er en del av nasjonalregnskapssektor 3700 Elektro-
teknisk industri og omfatter produksjonen av transformatorer, generatorer og
elektromotorer. I produksjonsstatistikken for industrien er det gruppe 371-3
som nærmest svarer til sektoren og i bedriftstellingen 1953 en del av gruppe
379-0.

Ant all bedrif ter m. v. I den tilsvarende gruppen i produksjons-
statistikken var det i 1954 9 bedrifter med 2 511 sysselsatte og med en produk-
sjon på 122 mill. kroner.

Bedriftstellingens gruppe 379-0 omfatter både produsentene i denne sek-
toren, i sektor 3703 og en del av sektor 3706.

399
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alt

Total
37043702 37033511

3702
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El. motorfabr.
Electromotors.

På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i sektoren beregnet
til 1 500 årsverk i 1954, alt utført av lønnstakere.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 92 mill. kroner. Av dette
utgjorde transformatorer 52 pct., elektromotorer 17 pct., generatorer og om-
formere 15 pct., reparasjoner av transformatorer, motorer m. v. 8 pct. og deler
til elektriske motorer m. v. og andre elektriske maskiner 8 pct.

Imp o r t en av tilsvarende produkter i 1954 var 148 mill. kroner eller
62 pct. av totalforsyningen i sektoren. Av importen var 39 pct. elektriske motorer,
19 pct. generatorer og 12 pct. transformatorer og omformere.

Pro duksj onens anvendelse. 80 pct. ble anvendt til investering,
12 pct. til eksport og 8 pct. til vareinnsats.

Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 210 og i 1957 250.
Kr yssløpsk oef fisi en t ene er beregnet på grunnlag av data for

den tilsvarende gruppen i produksjonsstatistikken for årene 1950, 1953 og 1954
i 1954-priser. Produksjonen av en del sektorfremmede produkter i gruppen er
skilt ut under beregningene.

Koeffisientenes stabilitet. Forskjellene i koeffisientene for
1950, 1953 og 1954 var relativt små, og de ser ut til dels å skyldes endringer i
produktsammensetningen og dels mangelfulle oppgaver.

Tabell 3702 A. Produksjon og import 1954. 
El. motorfabr.

Production and imports. Electromotors.

Produksjon Production Import Imports

Produ- Cif.
sent-
priser Avanse etc.

Kjøper-
priser

+ toll
C. i. f.

Avanse etc.
Kjøper-
priser

Produ-
cers'

prices

Trade
margins etc.

Buyers'
prices

+ im-
port

duties

Trade
margins etc.

Buyers'
prices

Mill.	 Mill.	 Pct.	Mill.	 Mill.	 Mill.	 pct . 	Mdl.
kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.

Tilgang i alt Total supply 	  92	 6	 7	 98	 148	 33	 22	 181
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Eksport Exports .	 11	 0	 1	 11	 —	 —	 —	 —
Investering Asset formation 	  73	 6	 8	 79	 114	 29	 25	 143
Vareinnsats Use in production .  	 8	 0	 4	 8	 34	 4	 11	 38

Tabell 3702 B.	 Vareinnsats 1954. 
Produkter fra El. motorf abr.

Used in production. Products from Electromotors.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 8	 0	 0	 1	 0	 0	 2
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,1	 0,0	 0,5	 0,2	 0,0	 0,3



Levert til sektor
Delivered to sector 4101

	
4102
	

4104

3702
El. motorfabr.
Elect romotors.

Tabell 3702 B (forts.). Vareinnsats 1954.
Produkter fra El. motorf abr.

Used in production Products from Electromotors.

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 1	 2	 2
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,3	 0,5	 0,2

Tabell 3702 C. Krysslopskoeffisienter (Pct.)
El. motorfabr.

Input-output coefficients. Electromotors.

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
Sektor- sienter Sektor- sienter

nr.
No.

Stikkord Abbreviation Input-
output
coeffi-
cients

nr. Stikkord Abbreviation Input-
output
coeffi-
cients

Norsk produksjon Import Imports
Norwegian prod. 2310 Tekstilind. Textiles 	 0,3

0052 Usp. kontorrekv. Office appl. 1,7 3193 Kjent grunnind. Bas. chemic. 0,3
0057 Usp. tjenester (Insp. services 1,9 3198 Mineraloljeind. Petrol. prod. 2,1
2310 Tekstilind. Textiles 	 0,2 3302 Glassindustri Glass 	 0,1
2510 Sagbruk Sawmills etc 	 0,2 3303 Keramisk ind. Earthenware. 0,6
2739 Papirfabr. Paper 	 0,8 3419 Jernverk Steel works 	 12,1
3000 Gummivareind. Rubber prod. 0,1 3501 Jernstøperier Foundries 	 0,2
3193 Kjem. grunnind. Bas. chemic. 0,6 3502 Metallvalseverk Metal rolling 4,6
3196 Malingfabr. Paints 	 0,2 3510 Trådtrekkerier Wire, nails etc. 0,4
3303 Keramisk ind. Earthenware 	 0,5 3513 Vå penframst. Arms and tools 0,3
3419 Jernverk Steel works 	 1,0 3515 Industrimask. Ind. machines 0,1
3420 Aluminiumsverk Aluminum 3516 Andre mask. Other machines 0,5

works 	 0,1 3701 Kabelfabr. Wire and cable .. 1,1
3501 Jernstøperier Foundries 	 1,7 3702 El.motorfabr. Electromotors . 2,0
3502 Metallvalseverk Metal rolling 1,1 3703 Fordel.matr. Distrib. equip. . 1,0
3510 Trådtrekkerier Wire, nails 0,3 3900 Diverse ind. Miscellaneous . . 0,8
3515
3701

Industrimask. Ind. machines
Kabelfabr. Wire and cable 	

0,2
2,6 I alt Total 	 126,5

3703
3900
5110
6400

Fordel.matr. Distrib. equip. .
Diverse ind. Miscellaneous . .
El.forsyning Electricity 	
Varehandel Trade 	

1,2
0, 9,
0,5
4,1 9600

9700

Primærfaktorer
Primary factors

Kapitalslit Depreciation 	
Lønn Wages etc. 	

5,2
22,9

I alt Total 	 19,2 9800 Eierinntekt Profits etc. 	 16,5
9900 Indir. skatt Indirect taxes . . 	 10,0

I alt Total 	 54,6

i Av dette toll 0,9. Of which customs duties 0,9.

26 - Krysslopsanalyse.
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Import ImportsProduksjon Production

Mill.Pet. Pet.
kr.

Mill.	 Mill.
kr.	 kr.

Mill.	 Mill.	 Mill.
kr.	 kr.	 kr.

Tilgang i alt Total supply 	 79 15 19 94 48 8 17 56
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Privat konsum Private consumption 4 3 57 7 1 0 42 1
Investering Asset formation 	 25 4 17 29 12 3 24 15
Vareinnsats Use in production . . 50 8 17 58 35 5 14 40

Avanse etc.
Trade

margins etc.

Avanse etc.
Trade

margins etc.

Cif.
▪ toll
C. i. f.
▪ im-
port

duties

Kjøper-
priser

Buyers'
prices

Produ-
sent-
priser
Produ-

cers'
prices

Kjøper-
priser

Buyers'
prices

3703	 402
Fordelingsmatr.
Distrib . equip.

Sektor 3703 Framstilling av annet fordelingsmateriell.

Produksjon 1954: 79 mill. kroner. (Strukturundersøkt.)

0 mf ang. Sektoren omfatter produksjonen av elektrisk fordelingsmateriell
i nasjonalregnskapssektorene 3700 Elektroteknisk industri og 3508 Jern- og
metallvare-, maskin- og transportmiddelindustri. I produksjonsstatistikken for
industrien er det gruppe 371-9 som nærmest svarer til denne sektoren og i be-
driftstellingen 1953 en del av gruppe 379-0.

Ant all bedrif ter m. v. I den tilsvarende gruppen i produksjons-
statistikken var det i 1954 31 bedrifter med 1 338 sysselsatte og med en produk-
sjon på 50 mill. kroner. Dessuten ble det i andre industrigrupper produsert
sektorvarer for ca. 28 mill. kroner og i bedrifter som ikke er med i produksjons-
statistikken for ca. 1 mill. kroner.

Bedriftstellingens gruppe 379-0 omfatter både hovedprodusentene i denne
sektoren, i sektor 3702 og en del av sektor 3706.

På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i sektoren beregnet
til 2 000 årsverk i 1954, alt utført av lønnstakere.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 79 mill. kroner. Av dette
utgjorde installasjonsmateriell 37 pct., høyspenningsmateriell 22 pct., lavspen-
ningsmateriell 14 pct., elektriske måle- og kontrollapparater 12 pct. og repara-
sjoner og diverse andre produkter 15 pct.

Imp o r t en av tilsvarende produkter i 1954 var 48 mill. kroner eller 38
pct. av totalforsyningen i sektoren. Brytere for høyspenningsanlegg utgjorde
44 pct. av importen, elektriske måle- og kontrollapparater 29 pct., lampeholdere
23 pct. og brytere for lavspenningsanlegg 4 pct.

Pro duksjonens anvendelse. 63 pct. ble anvendt til vareinnsats,
31 pct. til investering, 5 pct. til konsum og 1 pct. til eksport.

Tabell 3703 A. Produksjon og import 1954. 
Fordelingsmatr.

Production and imports. Distrib. equip.



Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries ... 	 Mill. kr.	 50	 1	 0	 0	 0	 0	 0
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,2	 0,0	 0,0	 0,1	 0,1	 0 1

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . Mill. kr.	 2	 1	 4	 0	 0	 1	 2
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 1,9	 0,6	 1,3	 0,0	 0,1	 1,2	 2,2

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries ... 	 Mill. kr.	 2	 1	 4	 1	 0	 0	 2
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 1,6	 1,1	 7,0	 0,1	 0,1	 0,3	 0,4

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . Mill. kr.	 2	 5	 2	 1	 19
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,5	 0,5	 0,4	 0,2	 1,3

26020052 3511 35132601 3501
I alt
Total

35163514 3515 37033518 37023701

3704 3705 38113706 3812 41013813

4102 4104' 410641054103
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Fordelingsmatr.
Distrib. equip.

Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 133 og i 1957 136.
Kryssløp sk oeffisi entene er beregnet på grunnlag av data for

den tilsvarende gruppen i produksjonsstatistikken for 1950, 1953 og 1954 i 1954-
priser.

Koeffisient enes st abilit et . Forskjellene mellom koeffisientene
for 1950, 1953 og 1954 var relativt små. Strukturen for de enkelte produkt-
gruppene i sektoren er imidlertid til dels meget forskjellig, og koeffisientenes
stabilitet vil derfor were avhengig av produktsammensetningen.

Tabell 3703 B.	 Vareinnsats 1954. 
Produkter fra Fordelingsmatr.

Used in production. Products from Distrib. equip.
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Tabell 3703 C. Kryssløpskoeffisienter (Pct.)
Fordelingsmatr.

Input-output coefficients. Distrib. equip.

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
sienter

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
sienterSektor- Sektor-

nr. Stikkord Abbreviation Input- nr. Stikkord Abbreviation Input-
.No. output

coeffi-
cients

No. output
coeffi-
cients

Norsk produksjon
Norwegian prod. 1500

0052 Usp. kontorrekv. Office appl. 1,1 2310
0057 Usp. tjenester Unsp. services 2,5 3193
2510 Sagbruk Sawmills etc 	 0,2 3198
2739 Papirfabr. Paper 	 0,2 3303
2750 Papirvarefabr. Paper products 0,4 3419
3196 Malingfabr. Paints 	 0,2 3501
3303 Keramisk ind. Earthenware . 2,3 3502
3307 Annen steini. Min. prod. n.e.c 	 0,3 3510
3419 Jernverk Steel works 	 0,9 2513
3440 Råmetallverk Other metals 	 0,1 3701
3501 Jernstøperier Foundries 	 3,0 3702
3502 Metallvalseverk Metal rolling 5,4 3703
3510 Trådtrekkerier Wire, nails etc. 1,0 3900
3511 Stålkonstruksj. Building art 	 1,0 5120
3514 Andre jernv. Met. prod. n.e.c. 0,5
3701 Kaloelfabr. Wire and cable 	 0,8
3702 El.motorfabr. Electromotors . 0,5
3703 Fordel.matr. .Distrib. equip. . 2,2
3900
5110
6400

Diverse ind. Miscellaneous 	
El.forsyning Electricity 	
Varehandel Trade 	

0,7
0,5
4,3

9600
9700
9800

I alt Total 	 28,1 9900

Import Imports
Mineralbrott Quarrying .. • • •	 0,1
Tekstilind. Textiles  	 0,1
Kjem. grunnind. Bas. chemic 	 0,2
lqineraloljeind. Petrol. prod.	 0,3
Keramisk ind. Earthenware 	 3,2
Jernverk Steel works  	 4,1
Jernstøperier Foundries 	 0,6
Metallvalseverk Metal rolling 3,0
Trådtrekkerier Wire, nails etc. 1,1
Våpenframst. Arms and tools 0,3
Kabelfabr. Wire and cable   0,4
El.motorfabr. Electromotors . 	

•	

3,7
Fordel.matr. Distrib. equip.  	1

•	

,9
Diverse ind. Miscellaneous . 	

•	

2,3
Gassforsyning as supply .. •	 0,1

I alt Total 	  1 21,4

Primærfaktorer
Primary factors

Kapitalslit Depreciation 	 1,4
Lorin Wales etc 	  25,9
Eierinntekt Profits etc 	  21,1
Indir. skatt Indirect taxes • •	 2,4

I alt Total 	  50,8

Av dette toll 1,5. Of which customs duties 1,5.

Sektor 3704 Framstilling av radio-, telefon- og telegrafmateriell.

Produksjon 1954: 95 mill. kroner. (Strukturundersøkt.)

0 mf ang. Sektoren er en del av nasjonalregnskapssektor 3700 Elektro-
teknisk industri og omfatter produksjonen av radio-, telefon- og telegrafmateriell.
I bedriftstellingen 1953 er, det gruppe 371-0 som nærmest svarer til sektoren
og i produksjonsstatistikken for industrien gruppe 372-0.

Antall bedrift er m. v. I den tilsvarende gruppen i bedriftstellingen
var det 152 bedrifter med 2 789 sysselsatte og med en produksjon på 91 mill.
kroner i 1952. På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i sektoren
beregnet til 2 500 årsverk i 1954, alt utfort av lønnstakere.
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Produksjonen i sektoren i 1954 var 95 mill. kroner. Av dette
var 68 pct. radiomateriell og 32 pct. telefon- og telegrafmateriell.

Impor ten av tilsvarende produkter i 1954 var 53 mill. kroner eller 36
pct. av totalforsyningen i sektoren. Av importen var 65 pct. radiomateriell og
35 pct. telefon- og telegrafmateriell.

Produksjonens anvendelse. 45 pct. ble anvendt til konsum,
40 pct. til investering, 2 pct. til vareinnsats, 8 pct. til eksport og 5 pct. til lager.

Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 133 og i 1957 169.
Prosesser. Sektoren er delt i to prosesser:

1. Radio- og radiomateriell   produksjon 1954 64 mill. kroner
2. Telefon- og telegrafmateriell   —»— 31 » »

Produksjonen i hver av prosessene svarer til produksjonen av prosessens
produkter i nasjonalregnskapssektorene 3508 og 3700.

1. Radio og radiomateriell.

Produksjonen i 1954 var 64 mill. kroner. Av dette var 34 pct. kring-
kastingsmottakere, 20 pct. radiogrammofoner, 11 pct. radiosendere og andre
radiomottakere, 11 pct. radar, asdic, ekkolodd o. 1. og 8 pct. båndopptakere.
For øvrig ble det produsert plateskiftere, televisjonsapparater, høyttalere og
andre radiodeler, elektroakustisk utstyr, elektronisk kontrollutstyr og repara-
sjoner av radio og annet elektronisk materiell.

Ant all bedrift er m. v. I bedriftstellingen 1953 omfatter gruppe
371-0 både produsentene i prosess 1 og 2 (se under sektoren i alt).

Import en av radio og radiomateriell i 1954 var 37 mill. kroner eller
37 pct. av totalforsyningen i prosessen. Radiosendere utgjorde 43 pct. av importen,
ekkolodd, radar o. a. radiopeileapparater 30 pct. og radiomottakere, radiodeler
o. a. elektronisk materiell 27 pct.

Produksjonens anvendelse. 64 pct. ble anvendt til konsum,
20 pct. til investering, 3 pct. til vareinnsats, 5 pct. til eksport og 8 pct. til lager.

Produksjonsindeks (1950 100) var i 1954 114 og i 1957 158.
Tallene bygger delvis på anslag.

Kryssløpskoeffisientene er beregnet på grunnlag av data for
den tilsvarende gruppen i produksjonsstatistikken for årene 1950, 1953 og 1954
i 1954-priser. To av gruppens bedrifter er ikke tatt med under beregningene,
og en del sektorfremmed produksjon er skilt ut.

Koeffisientenes stabilitet. Det har vært betydelige forskjeller
i en del av koeffisientene for de tre årene. Forskjellene ser ut til vesentlig å
skyldes endringer i produktsammensetningen.

2 . Telefon- og telegrafmateriell.

Pr o duksj on en i 1954 var 31 mill. kroner. Av dette var 65 pct. telefon-
sentraler og telefonapparater, 25 pct. telegrafapparater og deler til telefon- og
telegrafutstyr, 4 pct. signalapparater og 6 pct. reparasjoner av telefon- og tele-
grafm ateriell .

Ant all bedrift er m. v. De fleste bedriftene er med i bedriftstel-
lingens gruppe 371-0 (se under sektoren i alt).



Levert til sektor
Delivered to sector 381238113706

I alt
Total

37043703
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Impor ten av telefon- og telegrafmateriell i 1954 var 16 mill. kroner
eller 36 pct. av totalforsyningen i prosessen. Sentralbord og deler utgjorde 30
pct. av importen, telefonapparater og deler 29 pct. og andre apparater, deler
og utstyr for telegraf og telefon 41 pct.

Pro duksjonens anvendelse. 83 pct. ble anvendt til investering,
11 pct. til eksport og 6 pct. til konsum.

Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 159 og i 1957 238.
Tallene bygger delvis på anslag.

Krysslopskoef f isientene ble opprinnelig beregnet for to del-
prosesser på grunnlag av oppgaver til produksjonsstatistikken for to utvalg av
bedrifter for 1950, 1953 og 1954. For den ene delprosessen ble de beregnet i 1954-
priser og for den andre i løpende priser. Prosessfremmed produksjon er skilt ut.

Koeffisientenes stabilit et . Forskjellene mellom koeffisientene'
for de tre årene var i den ene delprosessen relativt små, men meget store i den
andre. Strukturen for de to delprosessene er også noe forskjellig, og en må derfor
vente at koeffisientene kan endres noe fra år til år.

Tabell 3704 A. Produksjon og import 1954. 
Svakstrømsmatr.

Production and imports. Tele equipment.

Produksjon Production Import Imports

Produ- Cif.
sent- Kjøper- -1- toll Kjøper-
priser

Produ-
cers'

prices

Avanse etc.
Trade

margins etc.

priser
Buyers'
prices

C. i. f.
+ im-
port

duties

Avanse etc.
Trade

margins etc.

priser
Buyers'
prices

Mill.	 Mill.	 Pct. 	Mill.	 Mill.	 Mill.	 Pct. 	Mill.
kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.

Tilgang i alt Total supply 	  95	 19	 20	 114	 53	 8	 16	 61
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Eksport Exports  	 7	 —	 —	 7	 —	 —	 —	 —
Off. konsum Governm. consumption	 3	 1	 8	 4	 3	 0	 20	 3
Privat konsum Private consumption 40	 14	 39	 54	 4	 1	 38	 5
Investering Asset formation 	  38	 4	 9	 42	 31	 6	 19	 37
Lager Addition to inventories . .  	 5	 —	 —	 5	 —	 —	 —	 —
Vareinnsats Use in production .  	 2	 —	 —	 2	 15	 1	 8	 16

Tabell 3704 B.	 Vareinnsats 1954. 
Produkter fra Svakstrømsmatr.

Used in production. Products from Tele equipment.

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 2	 0	 1	 0	 1	 0
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,0	 0,6	 0,0	 0,2	 0,3
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Tabell 3704 C. Krysslopskoeffisienter (Pct.)
Svakstromsmatr.

Input-output coefficients. Tele equipment.

Leverende sektor Delivering sector Krysslopskoeffisienter
Input-output coefficients

Sektor-
nr.
No.

Stikkord Abbreviation Sektor
Sector

Prosesser
Processes

1
Radio
m. v.

Radios
etc.

2
Tele-
matr.
Tele.

equip.

Norsk produksjon Norwegian prod.
0052 Usp. kontorrekv. Office appl 	 2,1 2,1 2,1
0057 Usp. tjenester Unsp. services 	 2,8 2,8 2,8
2510 Sagbruk Sawmills etc. 	 0,4 0,3 0,5
2601 Trevareind. Wood and cork 	 0,1 0,2 0,1
2602 Møbelindustri Furniture 	 7,7 11,6
2750 Papirvarefabr. Paper products 	 0,5 0,6 0,4
3193 Kjem. grunnind. Bas. chemicals 	 0,2 0,5
3196 Malingfabr. Paints 	 0,2 0,4
3197 Annen kjemisk Other chemical. 	 0,0 0,1
3303 Keramisk ind. Earthenware 	 0,1 0,1 0,1
3419 Jernverk Steel works 	 0,3 0,5
3501 Jernstøperier Foundries 	 0,2 0,2 0,3
3502 Metallvalseverk Metal rolling 	 0,5 0,5 0,6
3510 Trå,dtrekkerier Wire, nails etc 	 0,4 0,4 0,4
3515 Industrimaskin. Industr. machines 	 0,5 0,1 0,2
3701 Kabelfabr. Wire and cable 	 0,6 0,5 0,7
3702 El.motorfabr. Electromotors 	 0,2 0,3
3703 Fordelingsmatr. Distrib. equip   1,6 1,6 1,7
3704 Svakstromsmatr. Tele equipment 	 0,6 1,0
5110 El.forsyning Electricity 	 0,3 0,2 0,4
6400 Varehandel Trade 	 3,3 3,6 2,7

I alt Total 	 22,6 26,7 13,9

Import Imports
1100 Kullgruver Coal mining 	 0,1 0,3
3198 Mineraloljeind. Petroleum prod	 0,2 0,2 0,2
3419 Jernverk Steel works 	 0,7 0,4 1,2
3502 Metallvalseverk Metal rolling 	 0,5 0,1 1,3
3701 Kabelfabr. Wire and cable 	 0,0 0,1
3702 El.motorfabr. Electromotors 	 3,7 11,1
3704 Svakstrømsmatr. Tele equipment 	 18,1 27,6 1,6
3900 Diverse ind. Miscellaneous 	 0,2 0,1 0,6

I alt Total 	 1 23,5 28,4 16,4

Primærfaktorer Primary factors
9600 Kapitalslit Depreciation 	 2,6 2,6 2,6
9700 Lønn Wages etc. 	 29,0 21,2 44,4
9800 Eierinntekt Profits etc. 	 17,0 15,8 17,5
9900 Indir. skatt Indirect taxes 	 5,4 5,4 5,4

I alt Total 	 54,0 45,0 69,9

Av dette toll 2,2. Of which customs duties 2,2.



Avanse etc.
Trade

margins etc.

Produ-
sent-
priser
Produ-

cers'
prices

Kjøper-
priser

Buyers'
prices

Avanse etc.
Trade

margins etc.

Cif.
+ toll
C. i. f.
+ im-
port

duties

Kjøper-
priser

Buyers'
prices
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Sektor 3705 Framstilling av elektrotermiske forbruksapparater.

Produksjon 1954: 71 mill. kroner. (Strukturundersøkt.)

0 mf ang. Sektoren er en del av nasjonalregnskapssektor 3700 Elektro-
teknisk industri og omfatter produksjonen av elektriske forbruksapparater som
komfyrer, panelovner m. v. og andre elektrotermiske apparater som elektriske
smelteovner, bakerovner m. v. I bedriftstellingen 1953 er det gruppe 373-0 som
nærmest svarer til sektoren og i produksjonsstatistikken for industrien gruppe
379-9.

Ant all bedrift er m. v. Den tilsvarende gruppen i bedriftstellingen
omfattet 116 bedrifter med 1 719 sysselsatte og med en produksjon på 58 mill.
kroner i 1952. På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i sektoren
beregnet til 2 000 årsverk i 1954. Omtrent alt ble utført av lønnstakere.

Pro duksjonen i se kt o r en i 1954 var 71 mill. kroner. Kokeplater
og komfyrer utgjorde 50 pct. av produksjonen, panelovner og andre varme-
ovner 25 pct., varmtvannsbeholdere med kolbe og deler til elektriske forbruks-
apparater 17 pct., elektriske ovner og kjeler til industrielt bruk 4 pct. og stryke-
jern og andre elektriske forbruksapparater 4 pct.

Import en av elektrotermiske forbruksapparater i 1954 var 9 mill. kroner
eller 11 pct. av totalforsyningen i sektoren. Av importen utgjorde strykejern
39 pct. og andre elektriske varme- og kokeapparater 40 pct.

Produksjonens anvendelse. 46 pct. ble anvendt til konsum,
32 pct. til vareinnsats, 11 pct. til investering, 2 pct. til eksport og 9 pct. til lager.

Produksjonsindeks (1950 --- 100) var i 1954 125 og i 1957 107.
Kr y ssløpsk oeffisient ene er beregnet på grunnlag av data for

den tilsvarende gruppen i produksjonsstatistikken for 1950, 1953 og 1954 i 1954-

Tabell 3705 A. Produksjon og import 1954. 
Elektrotermisk.

Production and imports. Appliances.

Produksjon Production Import Imports

Mill.	 Mill.
kr.	 kr.

Pct. Mill.	 Mill.	 Mill.
kr.	 kr.	 kr.

Pct. Mill.
kr.

Tilgang i alt Total supply 	 71 17 24 88 9 3 36 12
A.v dette levert til: Of which

delivered for:
Eksport Exports 	 1 — — 1 — — —
Privat konsum Private consumption 33 13 39 46 8 3 37 11
Investering Asset formation 	 8 2 21 10 1 0 33 1
Lager Addition to inventories . . 6 — 6 — —
Vareinnsats Use in production . . 23 2 10 25 —



41044103 4105
I alt
Total
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priser. Produksjonen av kjøleskap ble skilt ut før beregningene. Den er med
i kryssløpssektor 3516.

koeffisienteneKoeffisientenes stabilitet. Forskjellene mellom
for de tre årene har stort sett vært relativt små.

Tabell 3705 B.	 Vareinnsats 1954. 
Produkter fra Elektrotermisk.

Used in production. Products from Appliances.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 23	 10	 6	 7
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 1,0	 1,3	 1,3

Tabell 3705 C. Krysslopskoeffisienter (Pct.)
Elektrotermisk.

Input-output coefficients. Appliances.

Leverende sektor Delivering sector Leverende sektor Delivering sector
Kryss- Kryss-

lops-
koeffi-

lops-
koeffi-

Sektor- sienter	 Sektor- sienter
nr. Stikkord Abbreviation Input-	 nr. Stikkord Abbreviation Input-
No. output	 No.

coeffi-
cients

output
coeffi-
cients

Norsk produksjon
Norwegian prod.

0052 Usp. kontorrekv. Office appl.
0057 Usp. tjenester Unsp. services
2310 Tekstilind. Textiles 	
2510 Sagbruk Sawmills etc. 	
2601 Trevareind. Wood and cork 	
2739 Papirfabr. Paper 	
2750 Papirvarefabr. Paper products
3000 Gummivareind. Rubber prod.
3193 Kjem. grunnind. Bas. chemic.
3196 Malingfabr. Paints 	
3302 Glassindustri Glass 	
3303 Keramisk ind. Earthenware 	

	3306 Kalkverk Lime works etc.. . 	
	3307 Annen steini. Min. prod. n.e.c 	

3419 Jernverk Steel works 	
3501 Jernstøperier Foundries 	
3502 Metallvalseverk Metal rolling
3510 Trådtrekkerier Wire, nails etc.
3511 Stålkonstruksj. Building art.
3514 Andre jernv. Met. prod. n.e.c.
3701 Kabelfabr. Wire and cable 	
3703 Fordel.matr. Distrib. equip. 	

	3900 Diverse ind. Miscellaneous . 	
5110 El.forsyning Electricity 	
6400 Varehandel Trade 	

I alt Total 	

Import Imports
1500 Mineralbrott Quarrying .. . . 	 0,2

1,1 2310 Tekstilind. Textiles 	 0,1
1,6 3198 Mineraloljeind. Petrol. prod. 0,4
0,1 3301 Teglverk Clay products 	 0,2
0,5 3302 Glassindustri Glass 	 0,1
0,2 3303 Keramisk ind. Earthenware 	 1,3
0,2 3419 Jernverk Steel works 	 12,7
0,9 3501 Jernstøperier Foundries 	 0,6
0,1 3502 Metallvalseverk Metal rolling 4,5
0,5 3510 Trådtrekkerier Wire, nails etc. 0,6
1,0 3513 Våpenframst. Arms and tools 0,3
0,1 3701 Kabelfabr. Wire and cable . . 1,5
0,9 3702 El.motorfabr. Electromotors. . 1,9
0,1 3703 Fordel.matr. Distrib. equip. . 0,9
0,3 3900 Diverse ind. Miscellaneous . 0,3
2,7 5120 Gassforsyning Gas supply .. 	 0,8
2,8
1,7 I alt Total 	 26,4

1,0
1,8
2,5
0,6
1,1
0,1
0,5
3,8

9600
9700
9800
9900

Primærfaktorer
Primary factors

Kapitalslit Depreciation 	
Lønn Wages etc 	
Eierinntekt Profits etc. 	
Indir. skatt Indirect taxes .

2,0
25,3
18,6

1,7

26,2 I alt Total 	 47,6

Av dette toll 1,0. Of which customs duties 1,0.
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Sektor 3706 Andre elektrotekniske fabrikker.

Produksjon 1954: 45 mill. kroner. (Strukturundersøkt.)

0 mf ang. Sektoren er en del av nasjonalregnskapssektor 3700 Elektro-
teknisk industri og omfatter produksjonen av akkumulatorer, batterier og gløde-
lamper og dessuten reparasjonsvirksomheten i elektrotekniske reparasjonsverk-
steder. I bedriftstellingen 1953 er det gruppene 372-0, 375-0 og en del av gruppe
379-0 som nærmest svarer til sektoren og i produksjonsstatistikken for indu-
strien gruppene 371-1, 378-0 og 379-1.

Antall be drif ter m. v. I bedriftstellingens gruppe 372-0 Gløde-
lampefabrikker og 375-0 Akkumulatorfabrikker var det tilsammen 29 bedrifter
med 769 sysselsatte og med en produksjon på 27 mill. kroner i 1952. På grunn-
lag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i sektoren beregnet til 2 000 års-
verk i 1954. Av dette var 1 500 årsverk utført av lønnstakere og 500 års-
verk av selvstendige.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 45 mill. kroner. Av dette
var 35 pct. akkumulatorer og tørrelementer, 30 pct. glødelamper og lysstoffrør
og 35 pct. reparasjons- og leiearbeid i reparasjonsverkstedene.

Impor t en av tilsvarende produkter i 1954 var 24 mill. kroner eller 35
pct. av totalforsyningen i sektoren. Av dette var 45 pct. akkumulatorer og
batterier og 55 pct. glødelamper og lysstoffrør.

Produksjonens anvendelse. 57 pct. ble anvendt til konsum,
29 pct. til investering, 13 pct. til vareinnsats og 1 pct. til eksport.

Produksjonsindeks (1950 =100) var i 1954 111 og i 1957 124.
Pr osesser. Sektoren er delt i tre prosesser:

1. Akkumulatorer og batterier 	  produksjon 1954 16 mill. kroner
2. Glødelamper m v  	 -->>—	 13
3. Reparasjonsverksteder   —>>— 16

Produksjonen i prosessene 1 og 2 omfatter all produksjon av prosessenes
produkter og produksjonen i prosess 3 de reparasjoner og leiearbeider som blir
utført i spesielle reparasjonsverksteder. Reparasjoner og leiearbeider som blir
utført i bedrifter med vareproduksjon som hovedprodukt, er derimot med i
samme sektor som hovedproduktet.

1. Akkumulatorer og batterier.

Pr oduksjonen i 1954 var 16 mill. kroner. Bilakkumulatorer utgjorde
50 pct. av produksjonen, andre akkumulatorer og tørrelementer 34 pct., deler
til akkumulatorer og tørrelementer 10 pct. og reparasjoner 6 pct.

Antall be drifter m.v. Den tilsvarende gruppen i bedriftstellingen
(375-0) omfattet 18 bedrifter med 337 sysselsatte og med en produksjon på
13 mill. kroner i 1952.

Imp o r t en av akkumulatorer og batterier i 1954 var 11 mill. kroner. Av
dette var 62 pct. tørrelementer og deler og 38 pct. akkumulatorer og deler.

Pro duksjonens anvendelse. 69 pct. ble anvendt til investering,
25 pct. til konsum, 3 pct. til eksport og 3 pct. til vareinnsats.

Produksjonsindeks (1950 — 100) var i 1954 103 og i 1957 111.
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Krysslopskoeffisientene. Prosessen er delt i to, nemlig en del-
prosess for akkumulatorer og en for tørrelementer. Av hensyn til de enkelte
bedriftene er de her trukket sammen til en. Koeffisientene ble beregnet på
grunnlag av oppgaver til produksjonsstatistikken for utvalg av bedrifter for
1950, 1953 og 1954. Produksjonen av prosessfremmede varer ble skilt ut for
beregningene. Alle beregningene ble utfort i 1954-priser.

Koef fisientenes stabilitet . Det var betydelige forskjeller
mellom koeffisientene fra år til år i begge delprosessene. Strukturene er også
forskjellige, og koeffisientene for prosessen under ett vil derfor også være av-
hengig av produktsammensetningen.

2. Glødelamper m. v.

Pr o duk sj onen i 1954 var 13 mill. kroner. Produksjonen av vanlige
glødelamper utgjorde 78 pct. og av lysstoffror, spesiallamper m. v. 22 pct.

Ant all bedrif ter m . v . Bedriftstellingens gruppe glødelampe-
fabrikker omfattet 11 bedrifter med 432 sysselsatte og med en produksjon på
14 mill kroner i 1952.

Import en av glødelamper i 1954 var 13 mill. kroner eller 50 pct. av
totalforsyningen i prosessen.

Produksjonens anvendelse. 55 pct. ble anvendt til konsum,
30 pct. til vareinnsats og 15 pct. til investering.

Pro duksjonsindeks (1950 = 100) for produksjonsstatistikkens
gruppe framstilling av glødelamper, lysror o. 1. var i 1954 132 og i 1957 170.

Krysslopskoef fisientene er beregnet på grunnlag av data for
den tilsvarende gruppen i produksjonsstatistikken for 1950, 1953 og 1954 i 1954-
priser. Produksjon og prosessfremmede varer ble skilt ut for beregningene.

Koeffisientenes stabilitet. Regnetifastepriser var forbruket
av råstoffer i 1950 49,3 pct. av produksjonsverdien, i 1953 41,4 og i 1954 44,4
og av arbeidskraft og hjelpestoffer henholdsvis 40,1, 33,2 og 34,3. Det ser imidler-
tid ut til at det meste av endringene skyldes mangefullt prismateriale ved om-
regningen til 1954-priser.

3. Reparasjonsverksteder.

Pro duk sj on en i 1954 var 16 mill. kroner. Av dette var 93 pct. godt-
gjørelse for reparasjoner og 7 pct. godtgjørelse for leiearbeid. Produksjonen i
prosessen omfatter bare produksjonen ved elektrotekniske reparasjonsverksteder.
Reparasjoner som utføres av bedrifter med vareproduksjon som hovedformål
er tatt med i de samme sektorene som hovedproduktene.

Ant all bedrifter m. v. Reparasjonsverkstedene er i bedriftstel-
lingen med i gruppe 379-0, men gruppen omfatter også produsentene i sek-
torene 3702 og 3703. Ulykkestrygden for industriarbeidere omfattet i 1952 121
elektrotekniske reparasjonsverksteder og i 1954 116.

Imp o r t en. Det var ingen import av tilsvarende produkter i 1954.
Produksjonens anvendelse. 91 pct. ble anvendt til konsum

og 9 pct. til vareinnsats.
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P r o d u k s j o n s i n d e k s (1950 == 100) beregnet på grunnlag av utførte
timeverk var i 1954 114 og i 1957 112.

Kryssløpskoeffisientene er beregnet på grunnlag av oppgaver
til produksjonsstatistikken for et utvalg av bedrifter for 1950, 1953 og 1954.

Koeffisientenes stabilitet . Regnet i faste priser var for-
bruket av råstoffer i 1950 37,9 pct. av produksonsverdien, i 1953 35,1 pct.
og i 1954 34,6 pct. og av hjelpestoffer og arbeidskraft henholdsvis  46,5, 51,9 og
47,1. Det var betydelige forskjeller mellom de fleste varekoeffisientene fra år
til år. En vesentlig årsak til disse forskjellene ser ut til å. være mangelfulle opp-
gaver fra en del bedrifter.

Tabell 3706 A. Produksjon og import 1954.
Andre elektro.

Production and imports. Electro. equip.

Produksjon Production Import Imports

Mill,	 Mill.
kr.	 kr.

Pct. Mill.	 Mill.	 Mill.
kr.	 kr.	 kr.

Pct. Mill.
kr.

Tilgang i alt Total supply 	  45	 25
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Off. konsum Governm. consumption 	i 	O
Privat konsum Private consumption 25 	 4
Investering Asset formation 	  13	 7
Vareinnsats Use in production .  	6	 14

56 70 24

43 1 -

17 29 16
57 20 0

227 20 8

1 1	 47	 35

- 	 - 	 -

8	 49	 24
0	 60	 0
3	 41	 11

Tabell 3706 B.	Vareinnsats 1954.
Produkter fra Andre elektro.

Used in production. Products from Electro. equip.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	6	 4	 1	 1	 0
Koeffisient Coefficient 	  Pot.	 0,8	 0,1	 0,2	 0,0
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Tabell 3706 C. Krysslopskoeffisienter (Pct.)
Andre elektro.

Input-output coefficients. Electro. equip.
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Sektor-
nr.	 Stikkord Abbreviation
No.

Leverende sektor Delivering sector

Norsk produksjon Norwegian prod.
0052 Usp. kontorrekv. Office appl. 	
0057 Usp. tjenester Unsp. services 	
2310 Tekstilind. Textiles 	
2510 Sagbruk Sawmills etc 	
2601 Trevareind. Wood and cork 	
2739 Papirfabr. Paper 	
2750 Papirvarefabr. Paper products 	
3112 Kunstgjødself. Fertilizers 	
3193 Kjem. grunnind. Bas. chemicals 	
3196 Malingfabr. Paints 	
3419 Jernverk Steel works 	
3502 Metallvalseverk Metal rolling 	
3510 Trådtrekkerier Wire, nails etc 	
3511 Stålkonstruksj. Building art 	
3512 Emballasjeind. Household goods 	
3514 Andre jernvare. Met. prod. n  e c 
3515 Industrimaskin. Industr. machines 	
3701 Kabelfabr. Wire and cable 	
3702 ELmotorfabr. Electro -notors 	
3703 Fordelingsmatr. Distrib. equip 	
3706 Andre elektro. Electro. equip. 	
3900 Diverse ind. Miscellaneous 	
5110 El.forsyning Electricity 	
6400 Varehandel Trade 	

I alt Total 	

Import Imports
3193 Kjem. grunnind. Bas. chemicals 	
3198 Mineraloljeind. Petroleum prod 	
3302 Glassindustri Glass 	
3303 Keramisk ind. Earthenware 	
3419 Jernverk Steel works 	
3502 Metallvalseverk Metal rolling 	
3516 Andre maskiner Other machines 	
3701 Kabelfabr. Wire and cable 	
3702 El.motorfabr. Electromotors 	
3704 Svakstromsmatr. Tele equip 	
3706 Andre elektro. Electro. equip 	
3900 Diverse ind. Miscellaneous 	

I alt Total 	

Primærfaktorer Primary factors
9600 Kapitalslit Depreciation 	
9700 Lønn Wages etc. 	
9800 Eierinntekt Profits etc. 	
9900 Indir. skatt Indirect taxes 	

I alt Total 	

1,8 1,5 2,0 1,0
2 5 2,1 4,2 1,4
0,1 0,2 - 0,2
0,1 0,3 - -
0,2 - - 0,6
0,1 0,3 - -
2,1 1,9 4,9
0,5 1,5
1,2 2,7 1,1 0,1
0,1 0,1 0,1
0,0 - - 0,1
0,6 0,7 - 1,6
0,2 0,5 0,1
1,1 0,2 1,2 1,8
3,1 2,5 7,6
0,6 0,2 1,2 0,5
0,2 - - 0,6
1,5 1,4 3,1
0,0 - 0,1
7,0 0,6 2,4 17,6
0,2 - 0,5
0,1 - 0,1
0,7 0,9 0,5 0,6
5,7 8,4 5,8 3,0

29,7 23,0 34,5 33,1

2,8 7,9 -
1,0 1,7 0,5 0,6
5,5 - 18,6 -
0,1 - - 0,4
0,2 - 0,4 0,4
5,0 13,5 - 0,5
0,1 - 0,4
2,7 0,2 7,6 0,9
1,5 4,2
0,5 - - 1,4
5,8 16,3 -
0,1 0,2

125,3 39,6 27,1 9,0

2,6 2,9 3,1 2,0
31,6 25,5 25,7 42,8

8,9 6,2 8,3 11,4
2,0 2,7 1,3 2,0

45,1 37,3 38,4 58,2

Av dette toll 2,2. Of which customs duties 2,2.
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Sektor 3811 Bygging og reparasjon av stålskip.

Produksjon 1954: 555 mill. kroner. (Strukturundersøkt.)

Om f ang. Sektoren er en del av nasjonalregnskapssektor 3810 Skips-
industri og omfatter bygging og reparasjon av stålskip. I bedriftstellingen 1953
og i produksjonsstatistikken for industrien er det gruppe 381-1 som nærmest
svarer til sektoren.

Antall bedrif t er m. v. Den tilsvarende gruppen i bedriftstellingen
omfattet 81 bedrifter med 18 434 sysselsatte og med en produksjonsverdi på
490 mill. kroner i 1952. En del av gruppens produksjon er i kryssløpsanalysen
overført til sektor 3813. På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i
sektoren beregnet til 16 000 årsverk i 1954. Omtrent alt var utført av lønns-
tak ere.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 555 mill. kroner. Motor-
skip av stål utgjorde 62 pct., dampskip og andre båter av stål 6 pct. og repara-
sjonsarbeider 28 pct. For øvrig ble det produsert tanker for bensin og olje, jern-
og stålkonstruksjoner og flydeler. Produksjonen av skip omfatter verdien av
det arbeid som er utført på nybygg i året uten hensyn til om de er levert fra
verkstedet eller ikke.

Imp o r t en i 1954 av stålskip var 1 263 mill. kroner eller 70 pct. av total-
forsyningen i sektorcn. Skipsfartens reparasjonsutgifter i utlandet kommer ikke
med her. De blir regnet som «usynlig» import og ført over importsektor 0033.

Tabell 3811 A. Produksjon og import 1954. 
Stålskipsbygg.

Production and imports. Steel ships.

Import ImportsProduksjon Production

Pct.
k

i
r

— 1 263Tilgang i alt Total supply 	
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Eksport Exports 	
Off. konsum Governm. consumption
Privat konsum Private consumption
Investering Asset formation  

	Lager Addition to inventories . . 	
Vareinnsats Use in production 	

1 1	 —	 —	 11
11	 —	 —	 11

1	 0	 20	 1	 —
441	 1	 0	 442 1 263

75	 —	 —	 75
16	 1	 4	 17

Mill.	 Mill.
kr.	 kr.

555	 2

Pct.

0

Mill.	 Mill.	 Mill.
kr.	 kr.	 kr.

557 1 263

— 1 263
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Steel ships.

Pr oduksjonens anvendelse. 79 pct. ble levert til investering,
3 pct. til vareinnsats, 2 pct. til konsum, 2 pct. til eksport cg 14 pct. til lager.
Lagerendringen utgjør endringen i verdien av skip under bygging fra årets be-
gynnelse til årets slutt (jfr. produksjonen).

Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 138 og i 1957 182.
Kr yssløpsko ef fisientene er beregnet på grunnlag av data for

den tilsvarende gruppen i produksjonsstatistikken for 1950, 1953 og 1954 i 1954-
priser. Produksjonen av jern- og metallstøpegods og av motorer er skilt ut før
beregningene.

Koeffisientenes stabilitet. Det har t1 dels vært betydel!ge
forskjeller mellom koeffsientene for 1950, 1953 og 1954. Forbruket av råstoffer
i alt steg fra 35,7 pct. av sektorproduksjonen i 1950 til 45,1 pct. i 1954, mens
forbruket av arbeidskraft sank fra 38,8 pct. til 31,9 pct.

En vesentlig årsak til disse endringene ser ut til å være endringer i produk-
sjonens sammensetning både m. h. t. forholdet mellom nybygg og reparasjons-
arbeider og m. h. t. nybyggenes sammensetning etter art og størrelse. Nybyg-
genes andel av produksjonen økte således fra 50,4 pct. i 1950 til 62,4 pct. i 1954,
og reparasjonenes andel sank fra 43,2 pct. til 27,5 pct.

Det har også funnet sted en utstrakt rasjonalisering av produksjonen.
En må regne med at koeffisientene kan endres noe fra år til år vesentlig

p. g. a. endringer i produksjonens sammensetning.

Tabell 3811 B.	 Vareinnsats 1954. 
Produkter fra Stålskipsbygg.

Used in production. Products from Steel ships.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries 	 Mill. kr.	 16	 15	 1
Koeffisient Coefficient 	  Pet.	 2,7 0,1

I alt
Total
	 3811
	

4104
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Tabell 3811 C.
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Kryssløpskoeffisienter (Pct.)
Stålskipsbygg.

Input-output coefficients. Steel ships.

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
Sektor- sienter Sektor- sienter

nr. Stikkord Abbreviation Input- nr. Stikkord Abbreviation Input-
No. output

coeffi-
cients

No. output
coeffi-
cients

1,2
1,7
0,1
1,8
0,1
0,4
0,4
0,8
0,1
1,8
0,9
0,7
1,0
0,1
0,3
0,1
0,3
0,1
0,2
2,7
6,2
1,0
0,5
4,3

Norsk produksjon
Norwegian prod.

0052 Usp. kontorrekv. Office appl.
0057 Usp. tjenester Unsp. services
2310 Tekstilind. Textiles 	
2510 Sagbruk Sawmills etc. 	

	2601 Trevareind. Wood and cork . 	
	3193 Kjem. grunnind. Bas. chemic 	

3196 Malingfabr. Paints 	
3419 Jernverk Steel works 	
3440 13Ametallverk Other metals 	
3501 Jernstøperier Foundries 	
3502 Metallvalseverk Metal rolling
3510 Trådtrekkerier Wire, nails etc.
3511 Stålkonstruksj. Building art.
3515 Industrimask. Ind.machines .
3516 Andre maskiner Other machines
3701 Kabelfabr. Wire and cable 	
3702 El.motorfabr. Electromotors 	
3703 Fordel.matr. Distrib. equip. 	

	3704 Svakstrømsmatr. Tele equip 	
3811 Stålskipsbygg. Steel ships .
3813 Skipsutstyr Ships equip. .. . .
4106 Anleggsvirksomh.Construction
5110 El.forsvning Electricity 	
6400 Varehandel Trade 	

Import Imports
1100 Kullgruver Coal mining . . . .	 0,1
1500 Mineralbrott Quarrying .. . . 	 0,1
2310 Tekstilind. Textiles  	 0,2
3198 Mineraloljeind. Petrol. prod.	 0,3
3307 Annen steini. Min. prod. n.e.c 	 0,1
3419 Jernverk Steel works 	  14,4
3501 Jernstoperier Foundries 	 0,3
3502 Metallvalseverk Metal rolling 1,1
3510 Trådtrekkerier Wire, nails etc. 	 0,5
3515 Industrimask. Ind.machines . 	 1,3
3701 Kabelfabr. Wire and cable . .	 0,1
3702 El.motorfabr. Electromotors . .	 0,3
3703 Fordel.matr. Distrib. equip. .	 0,1
3704 Svakstromsmatr. Tele equip. 0,1
3813 Skipsutstyr Ships equip. . .  	 6,8

I alt Total 	  '25,8

Primærfaktorer
Primary factors

9600 Kapitalslit Depreciation 	 3,9
9700 Lønn Wages etc 	  30,2
9800 Eierinntekt Profits etc. 	  12,8
9900 Indir. skatt Indirect taxes .	 0,3

I alt Total 	  47,2

I alt Total 	  26,8

Av dette toll 1,2. Of which customs duties 1,2.

Sektor 3812 Bygging og reparasjon av treskip.

Produksjon 1954 : 51 mill. kroner. (Strukturun.dersokt.)

Omf ang. Sektoren er en del av nasjonalregnskapssektor 3810 Skipsindustri
og omfatter bygging og reparasjon av skip og båter av tre. I bedriftstellingen
1953 og i produksjonsstatistikken for industrien er det gruppe 381-2 som nær-

. mest svarer til sektoren.
Ant all b edr if t er m. v. Bedriftstellingens gruppe omfattet 553 be-

drifter med 3 742 sysselsatte og med en produksjon på 57 mill. kroner i 1952.
På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i sektoren beregnet til
3 500 årsverk i 1954. Av dette var 2 500 årsverk utført av lønnstakere og 1 000
årsverk av selvstendige.



Levert til sektor
Delivered to sector

I alt
Total
	 3811
	

3812
	

3813
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Treskipsbygg.
Wooden ships.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 51 mill. kroner. Av dette
var 46 pct. nybygg og 54 pct. reparasjoner. Nybyggene besto av dekkede og
åpne motorfarkoster, seilbåter, robåter, redningsflåter og andre båter, alt bygd
av tre.

Imp or ten av skip og båter av tre i 1954 var helt ubetydelig (ca. 0,2
mill kroner).

Pr o duksj onens anvendelse. 75 pct. ble anvendt til investering,
14 pct. til konsum, 10 pct. til eksport og 1 pct. til vareinnsats.

Produksinsindeks (1950 = 100) var i 1954 76 og i 195780.
Kr yssl ø pskoeffisientene er beregnet på grunnlag av data for

den tilsvarende gruppen i produksjonsstatistikken for 1950, 1953 og 1954 i 1954-
priser. Produksjonen av støpegods og maskinelt utstyr for skip ble skilt ut for
beregningene.

Koef fisientenes stabilitet . Forskjellene i koeffisientene fra
år til år har stort sett vært små og skyldes vesentlig endringer i varegrupperingene
i produksjonsstatistikken.

Tabell 3812 A.	 Produksjon 1954. 
Treskipsbygg.

Production. Wooden ships.

Produksjon Production

Produsentpriser
= kjøperpriser

Producers' prices
= buyers' prices

Mill. kr.

Tilgang i alt Total supply 	 51
Av dette levert til: Of which delivered for:
Eksport Exports  	 5
Privat konsum Private consumption  	 7
Investering Asset formation	 r 	38
Vareinnsats Use in production	 1

Tabell 3812 B. Vareinnsats 1954. 
Produkter fra Treskipsbygg.

Used in production. Products from Wooden ships.

Levering 1954 Deliveries . 	 Mill. kr.	 1
Koeffisient Coefficient 	  Pet.

1
0,0	 0,0	 0,0

27 - Krysslopsanalpse.
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Tabell 3812 C.
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Krysslopskoeffisienter (Pct.)
Treskipsbygg.

Input-output coefficients. Wooden ships.

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi
sienter

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
sienterSektor- Sektor-

nr. Stikkord Abbreviation Input- nr. Stikkord Abbreviation Input-
No. output No. output

coeffi-
cients

coeffi-
cients

Norsk produksjon
Norwegian prod.

0052 Usp. kontorrekv. Office appl. 0,7
0057 Usp. tjenester Unsp. services

	
1,0

2310 Tekstilind. Textiles  
	

0,1
2330 Reipslagerier Cordage  

	
0,4

2430 Tekstilbekledn. Apparel .  
	

0,7
2510 Sagbruk Sawmills etc. 	

 
11,5

2601 Trevareind. Wood and cork . 	
 

0,5
3193 Kjem. grunnind. Bas. chemic 	

 
0,3

3196 Malingfabr. Paints 
	

1,1
3302 Glassindustri Glass  

	
0,1

3419 Jernverk Steel works  
	

1,0
3501 Jernstøperier Foundries 

	
1,0

3502 Ai etallvalseverk Metal rolling 0,9
3510 Trådtrekkerier Wire, nails etc. 	 1,3
3511 Stålkonstruksj. Building art.	 0,2
3515 Industrimask. Ind.machines .	 0,2
3516 Andre maskiner Other machines 0,1
3703 Fordel.matr. Distrib. equip. . 0,1
3704 Svakstrømsmatr. Tele equip. 0,3
3813 Skipsutstyr Ships equip. .. . • 10,8
5110 El.forsyning Electricity  

	
0,7

5120 Gassforsyning Gas supply 	
 

0,1
6400 Varehandel Trade 	

 
3,4

Import Imports
1100 Kullgruver Coal mining . . .  	 0,1
1500 Mineralbrott Quarrying 	 0,1
3198 Mineraloljeind. Petrol. prod.	 0,2
3419 Jernverk Steel works  	 6,2
3501 Jernstøperier Foundries 	 0,1
3502 Metallvalseverk Metal rolling 1,1
3510 Trådtrekkerier Wire, nails etc. 	 0,8
3511 Stålkonstruksj. Building art.	 0,3
3515 Industrimask. Ind.machines .	 0,4
3702 El.motorfabr. Electromotors .	 0,2
3704 Svakstrørnsmatr. Tele equip. 0,3
5120 Gassforsyning Gas supply . • •	 0,1

I alt Total  	 9,9

Primærfaktorer
Primary factors

9600 Kapitalslit Depreciation 	 3,0
9700 Lønn Wages etc 	  41,7
9800 Eierinntekt Profits etc.  	 7,1
9900 Indir. skatt Indirect taxes .  	 1,8

I alt Total 	  53,6

I alt Total 	  36,5

Sektor 3813 Framstilling og reparasjon av deler og utstyr for skip.
Produksjon 1954: 133 mill. kroner. (Strukturundersokt.)

Omf ang. Sektoren er en del av nasjonalregnskapssektor 3810 Skips-
industri og omfatter produksjonen av motorer, maskinelt utstyr for skip,
annet skipsmateriell og opphogging av skip. I bedriftstellingen 1953 og i produk-
sjonsstatistikken for industrien er det gruppene 381-3, 4, 5 og 9 som nærmest
svarer til sektoren.

Ant all bedrif ter m. v. De tilsvarende gruppene i bedriftstellingen
omfattet 185 bedrifter med 3 356 sysselsatte og med en produksjon på 82 mill.
kroner i 1952. Det blir også produsert en del motorer og maskinelt utstyr for
skip i industrigruppe 381-1.
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Ships equip.

På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i sektoren beregnet
til 4 500 årsverk i 1954, alt utført av lønnstakere.

Pro duk s j one n i sektor en i 1954 var 133 mill. kroner. Motorer
og deler til motorer utgjorde 37 pct. av produksjonen, vinsjer, spill o. a. maskinelt
utstyr for skip 24 pct., jernskrap o. a. skipsopphoggingsprodukter 6 . pct. og
reparasjoner og leiearbeider 33 pct. 23 pct. av produksjonen ble produsert i
industrigruppe 381-1 Bygging og reparasjon av stålskip.

Importen av tilsvarende produkter i 1954 var 100 mill. kroner eller
43 pct. av totalforsyningen i sektoren. Av importen var 58 pct. skips- og båt-
motorer, 25 pct. deler til motorer, 9 pct. andre skipsmaskiner og 8 pct. jern-
og metallskrap.

Produksjonens anvendelse. 55 pct. ble anvendt til investering,
31 pct. til vareinnsats i industrien, 10 pct. til eksport og 4 pct. til konsum.

Produksjonsindeks (1950 100) var i 1954 155 og i 1957 240.
Prosesser. Sektoren er delt i 4 prosesser:

1. Motorfabrikker 	  produksjon 1954 55 mill. kroner
2. Framstilling av maskinelt utstyr . .  	 ---.»—	 36 »	 »
3. Skipsopphoggerier  	 --»—	 9 »	 »
4. Reparasjoner m v  ----»— 33 » »

P r o d u k s j o n e n i prosessene 1-3 omfatter all produksjon av prosessens
produkter i nasjonalregnskapssektor 3810. I prosess 4 er med bare reparasjons-
og leiearbeider som utføres i spesielle reparasjonsverksteder. Reparasjonsarbeider
i de vareproduserende bedriftene er derimot med i de samme prosessene som
hovedproduktene.

1. Motorfabrikker.

Produksjonen i 1954 var 55 mill. kroner. Av dette var 19 pct. diesel-
motorer, 16 pct. semidieselmotorer, 13 pct. bensinmotorer, 8 pct. stasjonære
motorer, 32 pct. deler til motorer og 12 pct. godtgjørelse for reparasjons- og
leiearbeider.

Antall bedrif ter m. v. Den tilsvarende gruppen i bedriftstellingen
omfattet 61 bedrifter med 1 312 sysselsatte og med en produksjon på 32 mill.
kroner i 1952. Omkring 40 pct. av produksjonen i 1954 ble utført i stålskips-
byggeriene.

Imp orten av motorer og deler i 1954 var 83 mill. kroner eller 60 pct.
av totalforsyningen i prosessen. Dieselmotorer for skip og båter utgjorde 68 pct.
av importen, bensinmotorer for båter 1 pct. og deler til motorer 31 pct.

Prod ii ksjonens anvendelse. 53 pct. ble anvendt til investering,
32 pct. til vareinnsats, 11 pct. til eksport og 4 pct. til konsum.

Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 139 og i 1957 227.
Kryssløpskoeffisientene er beregnet på grunnlag av data for

den tilsvarende gruppen i produksjonsstatistikken for 1950, 1953 og 1954 i 1954-
priser. Produksjonen av støpegods i gruppen er ikke med under beregningene.

Koeffisientenes stabilitet. Koeffisientene var stort sett av
samme størrelsesorden i de tre årene, og en må vente at de er noenlunde stabile.
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2. Framstilling av maskinelt utstyr.

Pr o duk sj onen i 1954 var 36 mill. kroner. Vinsjer, spill og deler til
disse utgjorde 25 pct. av produksjonen, pumper og pumpeanlegg for skip og
båter 18 pct., andre skipsmaskiner og deler 15 pct., annet skipsmateriell og
andre produkter 29 pct. og reparasjoner 13 pct. Ca. 25 pct. av produksjonen
ble utført i stålskipsbyggeriene.

Antall be drif ter m. v. Den tilsvarende gruppen i bedriftstellingen
omfattet 38 bedrifter med 776 sysselsatte og med en produksjon på 20 mill.
kroner i 1952.

Impo r t en av maskinelt utstyr i 1954 var knapt 9 mill. kroner eller
20 pct. av totalforsyningen i prosessen.

Pro duksjonens anvendelse. 52 pct. ble anvendt til vareinnsats
i industrien, 37 pct. til investering og 11 pct. til eksport.

Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 146 og i 1957 248.
Kr yssløpsk oef fisientene er beregnet på grunnlag av data for

den tilsvarende gruppen i produksjonsstatistikken for 1953 og 1954. Det er også
beregnet koeffisienter for 1950. Produksjonen av støpegods ble skilt ut før be-
regningene (se sektor 3501).

Koeffisientenes stabilitet. Det var bare ubetydelige forskjeller
mellom koeffisientene for de to årene, men til dels store forskjeller mellom disse
og koeffisientene for 1950. Forskjellene skyldes antakelig både endringer i vare-
spesifikasjonene og i grupperingen av bedriftene.

3. Ski psopphoggerier.

Pro duk sj on en i 1954 var 9 mill. kroner og besto av forskjellige opp-
hoggingsprodukter som jern- og metallskrap, maskiner og skipsutstyr.

An tall bedrif ter m.v. Bedriftstellingens gruppe skipsopphoggerier
omfattet 10 bedrifter med 195 sysselsatte og med en produksjon på 9 mill. kroner
i 1952.

Impor t en av tilsvarende varer i 1954 var 8 mill. kroner eller 49 pct.
av totalforsyningen i prosessen og besto av jern- og metallskrap.

Pr oduksjonens anvendelse. 54 pct. ble anvendt til vareinnsats,
25 pct. til eksport, 16 pct. til konsum og 5 pct. til investering.

Produksjonsindeks (1950 100) var i 1954 229 og i 1957 210.
Kr yssløpskoef fisientene er beregnet på grunnlag av data for

den tilsvarende gruppen i produksjonsstatistikken for 1953 og 1954.
Koeffisientenes stabilitet. Koeffisientene var av samme

størrelsesorden i de to årene.

4. Reparasjoner m. v.

Pr o duksjonen i 1954 var 33 mill. kroner. Godtgjørelse for repara-
sjonsarbeider utgjorde 96 pct. av produksjonsverdien og godtgjørelse for leie-
arbeider 4 pct. I denne prosessen er med bare reparasjonsarbeider m. v. som
utføres ved spesielle reparasjonsverksteder. Det som blir utfort av de vareprodu-
serende bedriftene, f. eks. motorfabrikkene, er med i de samme prosessene som
hovedproduktene.



Produksjon Production Import Imports

Tabell 3813 B. Vareinnsats 1954. 
Produkter fra Skipsutstyr.

Used in production. Products from Ships equip.

0,1	 2,4	 0,4	 0,7	 0,0	 0,1
Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 41	 0	 2	 0	 1	 0	 0
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

-

Levert til sektor
Delivered to sector

Avanse etc.
Trade

margins etc.

Kjøper-
Avanse etc. priser

Trade
margins etc.

Buyers'
prices

35023419 3511 35133410 3501
I alt

Total

Tilgang i alt Total supply 	 133 29 22 162
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Eksport Exports 	 12 12 96 24
Off. konsum Governm. consumption 1 1 33 2
Privat konsum Private consumption 5 1 18 6
Investering Asset formation 	 74 7 9 81
Vareinnsats Use in production . 41 8 21 49

Mill.
kr.

Pet. Mill.
kr.

15 15 115

- - -
- - -
1 36 2
8 16 54
6 13 59

Mill.	 Mill.	 Pet. 	Mill.	 Mill.
kr.	 kr.	 kr.	 kr.

100

-
-
1

46
53

Produ-
sent-
priser

Produ-
cers'

prices

Kjøper-
priser

Buyers'
prices

Cif.
+ toll
C. i. f.

im-
port

duties
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Ant all be drif t er m. v. Den tilsvarene gruppen i bedriftstellingen
omfattet 76 bedrifter med 1 073 sysselsatte og med en produksjon på 21 mill.
kroner i 1952. Godtgjørelser for reparasjons- og leiearbeider i gruppen utgjorde
16 mill. kroner.

Import en. Det var ingen import i 1954.
Produksjonens anvendelse. 93 pct. ble anvendt til investering,

4 pct. til vareinnsats og 3 pct. til konsum.
Produksjonsindeks (1950 100) var i 1954 172 og i 1957 258.
Kr y s sl øp sk oeff isi en t ene er beregnet på grunnlag av data for

den tilsvarende gruppen i produksjonsstatistikken for 1953 og 1954. Produksjo-
nen av støpegods er skilt ut. Det er også beregnet koeffisienter for 1950.

Koeffisientenes stabilitet. Koeffisientene for 1953 og 1954
var av samme størrelse. Det var derimot store forskjeller mellom koeffisientene
for disse årene og for 1950. Forskjellene ser ut til vesentlig å skyldes omgrup-
peringer i produksjonsstatistikken.

Tabell 3813 A. Produksjon og import 1954.
Skipsutstyr.

Production and imports. Ships equip.
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Tab ell 3813 B (forts.).	Vareinnsats 1954.
Produkter fra Skip sutstyr.

Used in produstion. Products from Ships equip.

Levert til sektor
Delivered to sector 3515

	
3811
	

3812
	

3813

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

0 32 4 2
0,0 6,2 10,8 1,7

Tabell 3813 C. Krysslopskoeffisienter (Pct.)
Skipsutstyr.

Input-output coefficients. Ships equip.

Leverende sektor Delivering sector Krysslopskoeffisienter
Input-output coefficients

Prosesser Processes

1
Motorer

2
Mask.

3
Skips-

4
Repara-

Sektor Marine utstyr opp- sjoner
Sector engines Other

ma-
chinery

hog-
gerier
Ship
break.
yards

Re-
pairs

Sektor-
nr.	 Stikkord Abbreviation
No.

Norsk produksjon Norwegian prod.
0052 Usp. kontorrekv. Office appl. 	
0057 Usp. tjenester Unsp. services 	
2330 Reipslagerier Cordage 	
2510 Sagbruk Sawmills etc. 	
2601 Trevareind. Wood and cork 	
3111 Karbidframst. Calcium carb. 	
3129 Oljeraffineri Oil refineries 	
3191 Sprengstoff-f. Explosives 	
3193 Kjem. grunnind. Bas. chemicals 	
3196 Malingfabr. Paints 	
3307 Annen steinind. Min. prod. n.e.c. 	
3419 Jernverk Steel works 	
3501 Jernstøperier Foundries 	
3502 Metallvalseverk Metal rolling 	
3510 Trådtrekkerier Wire, nails etc 	
3511 Stålkonstruksj. Building art 	
3513 Våpenframst. Arms and tools 	
3514 Andre jernvare. Met. prod. n.e.c. 	
3515 Industrimaskin. Industr. machines 	
3516 Andre maskiner Other machines 	
3701 Kabelfabr. Wire and cable 	
3703 Fordelingsmatr. Distrib. equip 	
3812 Treskipsbygn. Wooden ships 	
3813 Skipsutstyr Ships equip 	
3900 Diverse ind. Miscellaneous 	
5110 El.forsyning Electricity 	
5120 Gassforsyning Gas supply 	
6400 Varehandel Trade 	
7100 Sjøfart Water transp 	

I alt Total 	

0,9 0,9 0,8 0,9 1,1
1,3 1,2 1,1 1,3 1,6
0,0 - 0,1
0,6 0,3 0,3 0,5 1,5
0,3 0,4 0,2 0,3 0,2
0,0 - - 0,1 -
0,8 0,8 0,8 0,7 0,7
0,1 - - - 0,5
0,6 - 0,2 6,8 0,3
0,2 0,2 0,1 0,5 0,3
0,1 - 0,1 - 0,1
1,8 1,2 1,8 3,6
9,7 13,7 13,3 - -
4,6 7,5 4,4 - 0,6
1,2 0,6 1,0 2,8 1,9
1,2 0,5 3,7 -
0,1 0,1 0,2 - -
0,4 - 1,8
0,9 2,1 - - -
0,4 0,1 1,1 - 0,1
0,0 - 0,1
0,3 0,2 0,6 - 0,1
0,0 0,1 - - -
1,7 0,2 5,5 - 0,9
0,4 0,8 - -
0,6 0,5 0,6 0,4 0,7
0,0 - - - 0,1
4,0 4,4 4,9 2,8 2,5
1,5 - - 21,3 -

33,7 35,8 40,7 38,4 18,8
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Miscellaneous.
Tabell 3813 C (forts.). Kryssløpskoeffisienter (Pct.)

Skip sutstyr.
Input-output coefficients. Ships equip.

Krysslopskoeffisienter
Input-output coefficients

Prosesser Processes

Leverende sektor Delivering sector

Sektor
SectorStikkord Abbreviation

1 2 3 4
Motorer Mask. Skips- Repara-
Marine utstyr opp- sjoner
engines Other hog- Re-

ma-
chinery

gerier
Ship
break.
yards

pairs

Sektor-
nr.
No.

.11■11■11■11■W

Import Imports
1100 Kullgruver Coal mining 	  0,2
1500 Mineralbrott Quarrying 	
3198 Mineraloljeind. Petroleum prod  	 1,0
3307 Annen steinind. Min. prod. n.e.c.  	 0,1
3419 Jernverk Steel works  	 5,9
3501 Jernstøperier Foundries 	 0,2
3502 Metallvalseverk Metal rolling 	 2,3
3510 Trådtrekkerier Wire, nails etc  	 0,7
3515 Industrimaskin. Industr. machines  	 3,3
3518 Bilverksteder Motor vehicles 	 0,0
3702 El.motorfabr. Electromotors  	 1,0
5120 Gassforsyning Gas supply  	 0,1

I alt Total 	  i 14,8

Primærfaktorer Primary factors
9600 Kapitalslit Depreciation 	 3,5
9700 Lønn Wages etc 	  33,5
9800 Eierinntekt Profits etc 	  13,7
9900 Indir. skatt Indirect taxes  	 1,0

I alt Total 	  51,7

- 0,1 1,2 0,2
0,1 - - -
0,8 1,2 2,1 0,6

0,2 - 0,1
4,8 5,0 10,7

- 0,7 - 0,1
3,6 0,3 - 2,5
0,3 0,9 0,9 1,2
4,6 4,1 2,6 0,3

- - 0,1
0,5 2,9 - 0,3
0,1 0,3 - 0,1

14,8 15,7 6,8 16,2

3,6 4,2 3,3 2,7
31,1 28,3 27,3 45,6
13,7 10,0 24,1 15,7
0,9 1,4 0,4 1,1

49,3 43,9 55,1 65,1

Av dette toll 0,5. Of which customs duties 0,5.

Sektor 3900 Diverse industri.

Produksjon 1954: 210 mill. kroner. (Ikke strukturundersøkt.)

0 m f ang. Sektoren svarer til nasjonalregnskapssektor 3900 Diverse indu-
stri. I bedriftstellingen 1953 og i produksjonsstatistikken for industrien er det
hovedgruppe 39 som nærmest svarer til denne sektoren.

Ant all be drif ter m. v. Ifølge bedriftstellingen omfattet hoved-
gruppe 39 1 197 bedrifter med 7 110 sysselsatte (herav 6 000 ansatte) og med
en produksjon på 163 mill. kroner i 1952. På grunnlag av nasjonalregnskapet
er sysselsettingen i sektoren beregnet til 7 000 årsverk i 1954. Av dette var 5 000
årsverk utført av lønnstakere og 2 000 årsverk av selvstendige. Forskjellen
mellom produksjonsverdien i industrigruppen i 1952 og sektoren i 1954 skyldes
dels pris- og produksjonsutviklingen i perioden, og dels at enmannsbedriftene
ikke er tatt med i bedriftstellingens oppgaver.
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Produksjonen i sekt oren i 1954 var 210 mill. kroner. De viktigste
produktene var gull-, sølv-, tinn- og plettvarer med 26 pct. av produksjonen,
plastprodukter som husholdningsartikler, emballasje, elektrisk materiell m. v.
(ikke leketøy og sportsartikler) 17 pct., borster, pensler o. 1. 7 pct., leketøy,
juletrepynt o. 1. 7 pct., sportsartikler 5 pct., musikkinstrumenter 4 pct., blyanter
o. a. skrivesaker 4 pct. og lampeskjermer 3 pct. For øvrig ble det produsert
emaljevarer, instrumenter, ortopediske og dentale artikler, briller, knapper,
piper og flere andre varer.

Import en av tilsvarende produkter i 1954 var 134 mill. kroner eller
39 pct. av totalforsyningen i sektoren. Av importen utgjorde instrumenter 30
pct., diverse artikler av formstoff 15 pct., ur og urdeler 12 pct., musikkinstru-
menter og deler 9 pct., knapper 5 pct. og smykker og bijouterivarer 4 pct.

Produksjonens anvendelse. 70 pct. ble anvendt til konsum,
20 pct. til vareinnsats, 7 pct. til eksport og 3 pct. til investering.

Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 124 og i 1957 160.
Kr yssløpskoeffisient ene er beregnet på grunnlag av nasjonal-

regnskapet for 1954.
Koef fisient enes stabilitet . Produksjonen av de forskjellige

varer eller varegrupper i sektoren har forskjellig struktur. Forholdet mellom
varegruppene ser ut til å være meget variabelt og en må således regne med at
koeffisientene kan svinge betydelig frå år til år.

Tabell 3900 A. Produksjon og import 1954.
Diverse ind.

Production and imports. Miscellaneous.

Produksjon Production Import Imports

Produ- Cif.
sent-
priser Avanse etc.

Kjøper-
priser

± toll
C. i. f.

Avanse etc.
Kjøper-
priser

Produ-
cers'

prices

Trade
margins etc.

Buyers'
prices

+ im-
port

duties

Trade
margins etc.

Buyers'
prices

Mill.	 Mill.	 Pet. 	Mill.	 Mill.	 Mill.	 Pet. 	Mill.
kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.

Tilgang i alt Total supply 	 210 92 44 302 134 75 55 209
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Eksport Exports 	 14 0 3 14 —
Off. konsum Governm. consumption 2 1 67 3 — — —
PrivatkonsumPrivate consumption 145 77 53 222 75 54 71 129
Investering Asset formation 	 7 3 43 10 30 15 50 45
vareinnsats Use in production . . 42 11 25 53 29 6 20 35



Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

1 0 0 1 0 1 0
0,4 0,0 0,1 0,5 0,0 0,3 0,0

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

0 0 1 O O 1 4
0,0 0,2 0,7 0,1 0,1 0,4 1,7

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

0 1 5 2 1 10 1
0,1 0,3 0,4 0,3 0,2 0,7 0,3

2750 3502 3512 35153511 3516 3517

37033702 39003706 38133518 3705

410341024101 4104 4105 83004106
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3900
Diverse ind.

Miscellaneous.
Tabell 3900 B.	 Vareinnsats 1954.    

Produkter fra Diverse ind.

Used in production. Products from Miscellaneous.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 42	 7	 1	 1	 3	 1	 0
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 1,8	 0,2	 0,4	 0,4	 0,4	 0,1

I alt
Total
	 0052
	

2050
	

2410
	

2430
	

2601
	

2602



Import Imports
0102 Husdyrprod. Animal prod. 	

•	

0,5
2310 Tekstilind. Textiles  	 0,4
2510 Sagbruk Sawmills etc.  	2,0
3192 Formstoffind. Synth. fibres. 	

•	

2,9
3198 Mineraloljeind. Petrol'. prod.	 0,1
3440 Ilåmetallverk Other metals . .	 0,4
3502 Metallvalseverk Metal rolling 6,8
3900 Diverse ind. Miscellaneous

•	

0,7

I alt Total 	  13,8

Primærfaktorer
Primary factors

9600 Kapitalslit Depreciation 	 1,9
9700 Lønn Wages etc. 	  26,0
9800 Eierinntekt Profits etc 	  27,1
9900 Indir. skatt Indirect taxes

•	

7,6

I alt Total 	  62,6

1,0
1,4
1,8
0,4
0,9
0,5
0,4
0,3
0,9
0,5
1,6
0,7
0,1
4,5
0,3
0,1
0,1
0,1
1,5
1,3
1,7
0,5
3,1

4101
Jordbruksbygg.
Farm building.

Tabell 3900 C.
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Kryssløpskoeffisienter (Pct.)
Diverse ind.

Input-output coefficients. Miscellaneous.

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
sienter

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
sienterSektor- Sektor-

nr. Stikkord Abbreviation Input- nr. Stikkord Abbreviation Input-
No. output

coeffi-
cients

No. output
coeffi-
cients

Norsk produksjon
Norwegian prod.

0052 Usp. kontorrekv. Office appl.
0057 Usp. tjenester Unsp. services
0101 Planteprod. Vegetable prod.
2310 Tekstilind. Textiles  
2430 Tekstilbekledn. Apparel ...
2510 Sagbruk Sawmills etc 	
2601 Trevareind. Wood and cork 	
2739 Papirfabr. Paper 	
2750 Papirvarefabr. Paper products
2900 Lærindustri Leather 	
3111 Karbidframst. Calcium carb 	

	3112 Kunstgjødself. Fertilizers. .. 	
	3191 Sprengstoff-f. Explosives .. . 	

3193 Kjem. grunnind. Bas. chemic.
3196 Malingfabr. Paints  
3197 Annen kjemisk Other chemical.
3302 Glassindustri Glass 	
3501 Jernstøperier Foundries 	
3502 Metallvalseverk Metal rolling
3510 Trådtrekkerier Wire, nails etc.
3900 Diverse ind. Miscellaneous 	
5110 El.forsyning Electricity 	
6400 Varehandel Trade 	

I alt Total 	  23,7

Sektor 4101 Bygging av driftsbygninger i jordbruket.

Produksjon 1954: 319 mill. kroner. (Strukturundersøkt.)

omf ang. Sektoren er en del av nasjonalregnskapsektor 4108 Bygge- og
anleggsvirksomhet og omfatter nybygg og reparasjoner av driftsbygninger,
gjerder o. 1. i jordbruket.

Ant all bedrif ter m. v. Ifølge bedriftstellingen 1953 var det i alt
7 141 private bedrifter som drev bygge- og anleggsvirksomhet med 63 971 syssel-
satte og med en produksjon på I. 703 mill. kroner i 1952. Til dette kommer ca.
16 000 enmannsbedrifter med en produksjon på 110 mill. kroner og 602 kommunale
og fylkeskommunale bedrifter med 14 300 sysselsatte og med en produksjon på
ca. 202 mill. kroner. Andre offentlige bedrifter er ikke med i tellingen. Ifølge



427 4101
Jordbruksbygg.
Farm building.

Arbeidsdirektoratets oppgaver var det 114 866 sysselsatte i bygge- og anleggs-
virksomhet i 3. kvartal 1952.

I nasjonalregnskapet er sysselsettingen i sektoren Bygge- og anleggsvirk-
somhet beregnet til 123 000 årsverk i 1954. Av dette var 102 000 årsverk utfort
av lønnstakere og 21 000 årsverk av selvstendige. I krysslopsan.alysen har en
dessuten overført til bygge- og anleggssektorene 16 500 årsverk utført av lønt
arbeidskraft ansatt i andre sektorer og der anvendt til bygge- og anleggsvirk-
somhet.

Fordelingen av sysselsettingen på kryssløpssektorene 4101-4106 er foretatt på
grunnlag av kryssløpskoeffisientene for lønnsutbetalinger og for eierinntekt i
disse sektorene.

Sysselsettingen i sektor 4101 er på denne måten beregnet til 12 500 årsverk
i 1954. Av dette var 6 000 årsverk utført av lønnstakere ansatt i sektoren, 4 500
årsverk overført fra andre sektorer og 2 000 årsverk utført av selvstendige.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 319 mill. kroner. Nybygg
og reparasjoner av driftsbygninger utgjorde 86 pct. og gjerder og annen bygge-
og anleggsvirksomhet i jordbruket 14 pct.

Impor ten. Det er ingen import av sektorprodukter.
Pro duksjonens anv en delse. Alt ble anvendt til investering.
Produksjonsindeks (1950 ---- 100) var i 1954 106 og i 195799.
Kryssløpskoef f isient en e. Det er ikke utarbeidd produksjons-

statistikk for hele bygge- og anleggsvirksomheten. De opplysningene en har om
produksjonen for hvert år, er begrenset til statistikk over byggevirksomheten
og regnskap for de offentlige investeringene. Det finnes også visse oppgaver
over fordelingen av de viktigste byggematerialene og sysselsettingen. For øvrig
må tallene beregnes på grunnlag av tilgangsoppgavene over byggematerialer i
nasjonalregnskapet.

I kryssløpsanalysen er nasjonalregnskapssektor 4108 Bygge- og anleggsvirk-
somhet delt i 6 sektorer etter produkttypene. Grunnlaget for koeffisientbereg-
ningene i disse sektorene har vært nasjonalregnskapsberegningene for 1950. De
gir tall for den samlede tilgang til sektorene av de enkelte innsatsvarer og andre
innsatsfaktorer. Disse tilgangstallene er så fordelt på de enkelte kryssløpssek-
torene ved hjelp av byggeregnskaper, nasjonalbudsjettets innvilgningsregnskap
for 1950') og annet materiale, og til dels også ved anslag.

For sektoren Jordbruksbygg ble det beregnet foreløpige koeffisienter på
grunnlag av byggeregnskap for en enkelt driftsbygning 2) og anslag for øvrige
byggearbeider. Koeffisientene for denne sektoren og for sektorene 4103 Bolig-
bygg og 4104 Forretningsbygg ble så avstemt mot regnskapstall fra nasjonal-
budsjettets innvilgningsregnskap for rasjonerte byggematerialer for 1950, og
sammen med koeffisientene for de øvrige bygge- og anleggssektorene korrigert
mot de totale tilgangstallene for nasjonalregnskapssektor 4108 for 1950.

Koeffisientene for 1954 er for alle bygge- og anleggssektorene satt lik koeffi-
sientene for 1950, men det er foretatt en del korreksjoner i overensstemmelse
med endringene i koeffisientene for nasjonalregnskapssektor 4108 mellom 1950
og 1954.

St. meld. nr. 1 (1951) Nasjonalbudsjettet 1951.
Tall fra Institutt for Driftslære og Landbruksøkonomi, Norges Landbrukshøyskole.

(Grunnlag for en foreløpig byggekostnadsindeks.)
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Koeffisientenes stabilitet. Det var til dels betydelige for-
skjeller mellom krysslopskoeffisientene i 1950-priser for bygge- og anleggsvirk-
somheten i alt (veid sammen v.hj.a. produksjonen i sektorene i 1954 som vekter)
og de tilsvarende koeffisientene beregnet på grunnlag av data for nasjonal-
regnskapssektor 4108 for 1954. Det kan både skyldes endringer i de relative
prisene på innsatsfaktorene og endringer i den kvantitative sammensetningen.

En må regne med at koeffisientene i sektoren Jordbruksbygg kan endres
noe fra år til år både p. g. a. substitusjoner mellom byggematerialene og p. g. a.
endringer i byggemåte og utstyr.

Tabell 4101 A. Produksjon 1954. 
Jo rdbruksbygg.

Production. Farm building.

Produksjon Production

Produsentpriser
= kjøperpriser

Producers' prices
= buyers' prices

Mill. kr.

Tilgang i alt = levert til investering Total supply = delivered for asset
formation  	 319

Tabell 4101 C. Krysslopskoeffisienter (Pct.)
Jordbruksbygg.

Input-output coefficients. Farm building.

Leverende sektor Delivering sector Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
sienter

Kryss-
lops-

koeffi-
sienterSektor- Sektor-

nr. Stikkord A bbreviation Input- nr. Stikkord Abbreviation Input-
No. output

coeffi-
cients

No. output
coeffi-
cients

Norsk produksjon
Norwegian prod.

3305
3306

Sementvareind. Cement prod.
Kalkverk Lime works etc.. . 	

2,2
0,4

0057 Usp. tjenester Unsp. services 0,1 3307 Annen steini. Min. prod. n.e.c. 0,5
0058 Usp. transport Unsp. transport 0,1 3419 Jernverk Steel works 	 0,5
0200 Skogbruk Forestry 	 0,9 3501 Jernstøperier Foundries 	 1,2
1500 Mineralbrott Quarrying .. . . . 1,6 3502 Metallvalseverk Metal rolling 0,5
2510 Sagbruk Sawmills etc. 	 20,4 3510 Trådtrekkerier Wire, nails etc. 1,1
2601 Trevareind. Wood and cork . . 0,5 3511 Stålkonstruksj. Building art. 1,6
2603 Bygningsinnr. Fixtures 	 1,6 3515 Industrimask. Ind.rnachines 0,2
3123 Oljemøller Vegetable oil .. . . . 0,1 3516 Andre maskiner Other machines 0,3
3191 Sprengstoff-f. Explosives .. . . 0,2 3701 Kabelfabr. Wire and cable .. 1,2
3193 Kjem. grunnind. Bas. chemic. 0,1 3702 El.motorfabr. Electromotors . . 0,3
3196 Malingfabr. Paints 	 0,9 3703 Fordel.matr. Distrib. equip. . 0,4
3197 Annen kjemisk Other chemical. 0,1 3900 Diverse ind. Miscellaneous . . 0,1
3198 Minera101j eind. Petrol.	 prod. 1,1 6400 Varehandel Trade 	 7,2
3301 Teglverk Clay products 	 0,4 8500 Konsultasjon Consultants . . . 0,1
3302
3304

Glassindustri Glass 	
Sementfabr. Cement 	

0,1
1,4 I alt Total 	 47,4
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Manuf. building.

Tabell 4101 C (forts.). Kryssløpskoef fisienter (Pct.)
Jordbruksbygg.

Input-output coefficients. Farm building.

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
Sektor- sienter Sektor- sienter

nr. Stikkord Abbreviation Input- nr. Stikkord Abbreviation Input-
No. output No. output

coeffi-
cients

coeffi-
cients

Import Imports Primærfaktorer
3193 Kjem. grunnind. Bas. chemic. 0,1 Primary factors
3197 Annen kjemisk Other chemical. 0,1 9600 Kapitalslit Depreciation 	 0,8
3198 Mineraloljeind.	 Petrol.	 prod. 0,1 9700 Lønn Wages etc 	 19,8
3301 Teglverk Clay products 	 0,1 9750 Lønn 2 Wages 2 	 14,6
3304 Sementfabr. Cement 	 0,1 9800 Eierinntekt Profits etc 	 12,7
3305
3419

	

Sementvareind. Cement prod 	
Jernverk Steel works 	

0,1
2,2 alt Total 	 47,9

3501 Jernstøperier Foundries 	 0,2
3502 Metallvalseverk Metal rolling 0,5
3510 Trådtrekkerier Wire, nails etc. 0,4
3511 Stålkonstruksj . Building art. 0,4
3515 Industrimask. Ind. machines . 0,5
3516 Andre maskiner Other machines 0,1
3701 Kabelfabr. Wire and cable . 	 0,1

I alt Total 	 5,0

Av dette toll 0,2. Of which customs duties 0,2.

Sektor 4102 Bygging av industribygninger.

Produksjon 1954: 400 mill. kroner. (Strukturundersøkt.)

0 mfang. Sektoren er en del av nasjonalregnskapssektor 4108 Bygge- og
anleggsvirksomhet og omfatter bygging, reparasjon og vedlikehold av industri-
bygg.

Ant all bedrifter m. v. Sysselsettingen i sektoren er beregnet til
15 000 årsverk i 1954. Av dette var 9 500 årsverk utført av lønnstakere ansatt i
sektoren, 2 000 årsverk av selvstendige og 3 500 årsverk overført fra andre
sektorer (se sektor 4101).
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Pr o duk sj on en i sek t or en i 1954 var 400 mill. kroner og omfattet
framstilling, reparasjon og vedlikehold av bygg for industri og bergverk.

Imp or ten. Det er ingen import av sektorens produkter.
Pro duk sj o n ens anvendelse. Alt ble anvendt til investering.
Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 91 og i 195791.
Kryssløpskoeffisientene. Det som ble igjen av den samlede

tilgang av innsatsfaktorer i nasjonalregnskapssektor 4108 for 1950 etterat det
foreløpig beregnede forbruket i kryssløpssektorene 4101 Jordbruksbygg, 4103
Boligbygg og 4104 Forretningsbygg var trukket fra, ble fordelt på sektorene
4102 Industribygg, 4105 Boligreparasjoner og 4106 Anleggsvirksomhet. For-
delingen ble foretatt dels på grunnlag av innvilgningsregnskapet for rasjonerte
byggematerialer i nasjonalbudsjettet for 1950 1) og dels skjønnsmessig. Koeffi-
sientene for disse sektorene sammen med koeffisientene for de øvrige bygge- og
anleggssektorene ble så korrigert mot de totale tilgangstallene. (Se for øvrig
sektor 4101.)

Koeffisienten.es stabilitet. En må regne med at strukturen
er noe forskjellig for de forskjellige typer av industribygg, og at det kan finne
sted substitusjoner mellom byggematerialene. Koeffisientene kan derfor endres
betydelig fra år til år. (Se også sektor 4101.)

Tabell 4102 A.	 Produksjon 1954. 
Industrib ygg.

Production. Manuf. building.

Produksjon Production

Produsentpriser
= kjøperpriser

Producers' prices
— buyers' prices

Mill. kr.

Tilgang i alt = levert til investering Total supply = delivered for asset
formation  	 400

Se note 1 sektor 4101.
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Tabell 4102 C. Krysslopskoeffisienter (Pct.)
In

Input-output coefficients. Manuf. building.

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

kocf,i-
sienter

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
sienterSektor- Sektor-

nr. Stikkord Abbreviation Input- nr. Stikkord Abbreviation Input-
No. output

coeffi-
cients

No. output
coeffi-
cients

Norsk produksjon Import Imports
Norwegian prod. 2310 Tekstilind. Textiles 	 0,4

0057 Usp. tjenester Unsp. services 0,2 2750 Papirvarefabr. Paper products 0,1
0058 Usp. transp. Unsp. transp.. 0,3 3198 Mineraloljeind. Petrol.	 prod. 0,3
0200 Skogbruk Forestry 	 0,3 3301 Teglverk Clay products 	 1,1
1500 Mineralbrott Quarrying .. . . . 0,5 3302 Glassindustri Glass 	 0,2
2310 Tekstilind. Textiles 	 0,2 3303 Keramisk ind. Earthenware.. 0,1
2510 Sagbruk Sawmills etc 	 3,4 3307 Annen steini. Min. prod. n.e.c. 0,1
2601 Trevareind. Wood and cork . . 0,4 3419 Jernverk Steel works 	 7,3
2603 Bygningsinnr. Fixtures 	 2,5 3501 Jerns -Operier Foundries 	 0,3
2749 Wallboardfabr. Wallboards .. 0,2 3502 Metallvalseverk Metal rolling 0,8
2750 Papirvarefabr. Paper products 0,1 3510 Trådtrekkerier Wire, nails etc. 0,2
3123 Oljemøller Vegetable oil .. . . . 0,1 3511 Stålkonstruksj. Building art. 0,6
3191 Sprengstoff-f. Explosives .. . . 0,3 3513 Våpenframst. Arms and tools 0,1
3193 Kjem. grunnind. Bas. chemic. 0,1 3514 Andre jenny. Met. prod. n.e.c. 0,1
3196 Malingfabr. Paints 	 1,0 3515 Industrimask. Ind.machines . 0,3
3197 Annen kjemisk Other chemical. 0,1 3516 Andre maskiner Other machines 0,4
3198 Mineraloljeind. Petrol.	 prod. 0,7 3701 Kabelfabr. Wire and cable .. 0,2
3301 Teglverk Clay products 	 1,3 3703 Fordel.matr. Distrib. equip. . 0,3
3302 Glassindustri Glass 	 0,6 3900 Diverse ind. Miscellaneous .. 0,2
3304
3305

Sementfabr. Cement 	
Sementvareind. Cement prod.

2,4
1,3 I alt Total 	 13,1.

3306
3307
3419
3501
3502
3510
3511

Kalkverk Lime works etc.. . .
	Annen steini. Min. prod. n.e.c 	

Jernverk Steel works 	
Jernstøperier Foundries 	
Metallvalseverk Metal rolling
Trådtrekkerier Wire, nails etc.
Stålkonstruksj. Building art.

0,4
1,4
2,0
1,3
0,6
0,8
3,8

9600
9700
9750
9800

Primærfaktorer
Primary factors

Kapitalslit Depreciation 	
Lønn Wages etc. 	
Lønn 2 Wages 2 	
Eierinntekt Profits etc. 	

1,7
25,3
9,0

10,4

3513 Våpenframst. Arms and tools 0,1 I alt Total 	 46,4
3515 Industrimask. Ind.machines . 0,1
3516 Andre maskiner Other machines 1,3
3701 Kabelfabr. Wire and cable .. 1,8
3702 El.motorfabr. Electromotors . 0,5
3703 Fordel.matr. Distrib. equip. . 0,5
3900 Diverse ind. Miscellaneous . 	 0,3
6400 Varehandel Trade 	 9,2
8500 Konsultasjon Consultants 	 0,5

I alt Total 	 40,6

Av dette toll 0,5. Of which customs duties 0,5.
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Boligbygg.

House building.
Sektor 4103 Bygging av boliger.

Produksjon 1954 : 1 211 mill. kroner. (Strukturundersokt.)

Omfang. Sektoren er en del av nasjonalregnskapssektor 4108 Bygge-
og anleggsvirksomhet og omfatter nybygg av boliger.

Ant all b edrif ter m. v. Sysselsettingen i sektoren er beregnet til
31 000 årsverk i 1954. Av dette ble 23 500 årsverk utført av lønnstakere og
7 500 årsverk av selvstendige (se sektor 4101).

Produksjonen i sektoren. I 1954 ble det bygd nye boliger til
en verdi av 1 211 mill. kroner. Reparasjoner og vedlikehold av boliger er med
i sektor 4105.

Impor ten. Det er ingen import av boliger.
Produksjonens anvendelse. Alt ble anvendt til investering.
Produksjonsindeks (1950=100) var i 1954 126 og i 1957 124.
Kryssløpskoeffisienter. På grunnlag av data som «bygge-

kostnadskomitéen» av 1950 samlet inn') er det beregnet foreløpige koeffisienter
for boligbyggingen. De er beregnet særskilt for trehus og andre bygg og der-
etter slått sammen. Sammen med foreløpige koeffisienter for de øvrige bygge-
og anleggssektorene er de så korrigert mot de totale tilgangstallene i 1950 for
n.asjonalregnskapssektor 4108. (Se for øvrig sektor 4101.)

Koeffisientenes stabilitet. En må vente at koeffisientene kan
endres noe over tiden p. g. a. substitusjoner mellom byggematerialer m. v.

Tabell 4103 A. Pro duksjon 1954.  Boligbygg.
Production. House building.

Produksjon Production

Produsentpriser
= kjøperpriser

Producers' prices
— buyers' prices

Mill. kr.

Tilgang i alt = levert til investering Total supply = delivered for asset
formation  	 1 211

Komitéen for analyse av byggekostnader 1950. Innstilling, Oslo 1953, 232 s.
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Boligbygg.

House building.

Tabell 4103 C. Krysslopskoeffisienter (Pct.)
Boligbygg.

Input-output coefficients. House building.

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
sienter

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
sienterSektor- Sektor-

nr.
No.

Stikkord Abbreviation Input-
output
coeffi-
cients

nr. Stikkord Abbreviation Input-
output
coeffi-
cients

Norsk produksjon
Norwegian prod.

0057 Usp. tjenester Unsp. services
0058 Usp. transp. Unsp. transport
0200 Skogbruk Forestry  
1500 Mineralbrott Quarrying ..
2310 Tekstilind. Textiles 	
2510 Sagbruk Sawmills etc. 	
2601 Trevareind. Wood and cork 	
2602 Møbelindustri Furniture . . .
2603 Bygningsinnr. Fixtures 	

	2722 Cellulosefabr. Chemical pulp 	
2739 Papirfabr. Paper 	
2749 Wallboardfabr. Wallboards 	
2750 Papirvarefabr. Paper products
3000 Gummivareind. Rubber prod.
3123 Oljemøller Vegetable oil .. . . .
3191 Sprengstoff-f. Explosives .. . .
3193 Kjem. grunnind. Bas. chemic.
3196 Malingfabr. Paints  
3197 Annen kjemisk Other chemical
3198 Mineraloljeind. Petrol. prod 
3301 Teglverk Clay products 	
3302 Glassindustri Glass 	
3303 Keramisk ind. Earthenware 	
3304 Sementfabr. Cement 	
3305 Sementvareind. Cement prod.
3306 Kalkverk Lime works etc.. . .
3307 Annen steini. Min. prod. n.e.c.
3419 Jernverk Steel works 	
3501 Jernstøperier Foundries 	
3502 Metallvalseverk Metal rolling
3510 Trå,dtrekkerier Wire, nails etc.
3511 Stålkonstruksj. Building art.
3513 Våpenframst. Arms and tools
3514 Andre jernv. Met. prod. n.e.c.
3515 Industrimask. Ind.machines
3516 Andre maskiner Other machines
3701 Kabelfalor. Wire and cable .
3703 Fordel.matr. Distrib. equip.
3705 Elektrotermisk Appliances .
3900 Diverse ind. Miscellaneous .
6400 Varehandel Trade  
6820 Skadeforsikr. Non-life ins. .
8500 Konsultasjon Consultants ..

Import Imports
2310 Tekstilind. Textiles 	 0,6

0,1 2601 Trevareind. Wood and cork 	 0,5
0,2 2750 Papirvarefabr. Paper products 0,3
0,5 3000 Gummivareind. Rubber prod. 0,1
0,8 3193 Kjem. grunnind. Bas. chemic. 0,1
0,4 3198 Mineraloljeind. Petrol.	 prod. 0,1

11,3 3301 Teglverk Clay products 	 0,3
2,1 3302 Glassindustri Glass 	 0,2
0,5 3303 Keramisk ind. Earthenware . 0,3
9,8 3307 Annen steini. Min. prod. n.e.c 	 0,3
0,2 3419 Jernverk Steel works 	 1,5
0,1 3501 Jernstøperier Foundries 	 0,4
1,6 3502 Metallvalseverk Metal rolling 1,4
0,1 3510 Trådtrekkerier Wire, nails etc. 0,3
0,1 3511 Stålkonstruksj. Building art. 0,4
0,1 3513 Våpenframst. Arms and tools 0,1
0,2 3514 Andre jernv. Met. prod. n.e.c. 0,2
0,1 3515 Industrimask. Ind.machines 0,1
1,1 3516 Andre maskiner Other machines 0,1
0,1 3701 Kabelfabr. Wire and cable . 0,2
0,7 3703 Fordel.matr. Distrib. equip. 0,4
0,9 3900 Diverse ind. Miscellaneous . 0,5
0,5
0,1 I alt Total 	 8,4

1,2
1,6
0,6
1,3
0,4
1,9
0,5

9600
9700
9800
9900

Primærfaktorer
Primary factors

Kapitalslit Depreciation 	
Lønn Wages etc 	
Eierinntekt Profits etc 	
Indir. skatt Indirect taxes

1,0
21,3
13,8
0,1

1,5 I alt Total 	 36,2
2,2
0,1
0,1
0,1
0,4
1,3
0,5
1,0
0,4
8,1
0,1
0,6

55,5I alt Total

Av dette toll 0,6. Of which customs duties 0,6.

28 - Krysslopsanalyse.
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Sektor 4104 Bygging av forretningsbygg og offentlige bygninger.

Produksjon 1954: 464 mill. kroner. (Strukturundersøkt.)

Omf ang. Sektoren er en del av nasjonalregn.skapssektor 4108 Bygge-
og anleggsvirksomhet og omfatter bygging av forretningsbygg, sykehus, skoler,
bygg for Telegraf- og Postverket og andre offentlige bygg. Reparasjoner og ved-
likehold er med i sektor 4105.

Ant all bedrif ter m. v. Sysselsettingen i sektoren er beregnet til
14 500 årsverk i 1954. Av dette var 11 500 årsverk utført av lønnstakere og
3 000 årsverk av selvstend .:ge (se sektor 4101).

Pr o duk sj on en i sek t o r en. I 1954 ble det bygd forretnings- og
offentlige bygg til en verdi av 464 mill. kroner.

Impor t en. Det er ingen import av sektorens produkter.
Pr oduksjonens anv en dels e . Alt ble anvendt til investering.
Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 142 og i 1957 163.
Kr yssløpsk oef f isientene. Sektoren ble opprinnelig delt i to

prosesser under koeffisientberegningene, nemlig en for bygg av tre og en for
bygg av andre materialer. For den sistnevnte prosessen er koeffisientene beregnet
på grunnlag av regnskapsmateriale for en del offentlige bygg og for den først-
nevnte dels ved hjelp av data for boligbygg av tre og dels ved anslag. Proses-
sene ble deretter slått sammen, og koeffisientene ble sammen med koeffisientene
for de øvrige bygge- og anleggssektorene korrigert mot tilgangstallene i 1950
for nasjonalregnskapssektor 4108 (se sektor 4101).

Koeffisientenes stabilitet. Enmå,regnemedatkoeffisientene
kan endres noe fra år til år p. g. a. substitusjoner mellom byggematerialene m. v.

Tabell 4104 A.	 Produksjon 1954. 
Forretn.bygg.

Production. Commerc. build.

Produksjon Production

Produsentpriser
kjøperpriser

Producers' prices
= buyers' prices

Mill. kr.

Tilgang i alt = levert til investering Total supply = delivered for asset
formation  	 464
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Forretn. bygg.
Commerc. build.

Tabell 4104 C. Krysslopskoeffisienter (Pct.)
Forretn. bygg.

Input-output coefficients. Commerc. build.

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
Sektor- sienter Sektor- sienter

nr. Stikkord Abbreviation Input- nr. Stikkord Abbreviation Input-
No. output

coeffi-
cients

No. output
coeffi-
cients

Norsk produksjon
Norwegian prod. 1500

0052 Usp. kontorrekv. Office appl. 0,3 2310
0057 Usp. tjenester Unsp. services 0,2 2750
1500 Mineralbrott Quarrying	 ... 1,7 3000
2310 Tekstilind. Textiles 	 0,3 3193
2510 Sagbruk Sawmills etc. 	 3,1 3197
2601 Trevareind. Wood and cork . . 1,5 3198
2603 Bygningsinnr. Fixtures 	 8,3 3301
2739 Papirfabr. Paper 	 0,1 3302
2749 Wallboardfabr. Wallboards 	 1,2 3303
2750 Papirvarefabr. Paper products 0,1 3304
3000 Gummivareind. Rubber prod. 0,1 3305
3123 Oljemoller	 Vegetable oil .. . . . 0,1 3306
3191 Sprengstoff-f. Explosives .. . . 0,2 3307
3193 Kjem. grunnind. Bas. chemic. 0,1 3419
3196 Malingfabr. Paints 	 0,8 3501
3197 Annen kjemisk Other chemical. 0,2 3502
3198 Mineraloljeind. Petrol. prod 	 0,4 3510
3301 Teglverk Clay products 	 0,9 3511
3302 Glassindustri Glass 	 0,6 3514
3303 Keramisk ind. Earthenware . 0,1 3515
3304 Sementfabr. Cement 	 1,2 3516
3305 Sementvareind. Cement prod. 2,3 3701
3306 Kalkverk Lime works etc.. . . 0,7 3703
3307 Annen steini. Min. prod. n.e.c 	 2,2 3900
3419 Jernverk Steel works 	 0,9
3501 Jernstøperier Foundries 	 1,3
3502 Metallvalseverk Metal rolling 0,5
3510 Trådtrekkerier -Wire, nails etc. 1,0
3511
3514
3515
3516

Stållionstruksj. Building art.
Andre jernv. Met. prod. n.e.c.
Industrimask. Ind.machines
Andre maskiner Other machines

3,0
0,1
0,3
1,3

9600
9700
9800

3701 Kabelfabr. Wire and cable 	 1,5
3702 El.motorfabr. Electromotors . 0,2
3703 Fordel.matr. Distrib. equip. . 0,4
3705 Elektrotermisk Appliances 	 1,3
3811 Stålskipsbygg. Steel ships 	 0,1
3900 Diverse ind. Miscellaneous 	 0,3
6400 Varehandel Trade 	 7,9
6820 Skadeforsikr. Non-life ins. . 0,1
8500 Konsultasjon Consultants . . 	 0,9

I alt Total 	 47,8

Import Imports
Mineralbrott Quarrying ..	 0,2
Tekstilind. Textiles   0,7
Papirvarefabr. Paper products 0,3
Gummivareind. Rubber prod. 0,1
Kjem. grunnind. Bas. chemic. 0,1
Annen kjemisk Other chemical. 0,1
Mineraloljeind. Petrol. prod. 0,2
Teglverk Clay products  

	
0,3

Glassindustri Glass  
	

0,2
Keramisk ind. Earthenware 	

 
0,4

Sementfabr. Cement 
	

0,1
Sementvareind. Cement prod 	

 
0,1

Kalkverk Lime works etc.. .  
	

0,1
Annen steini. Min. prod. n.e.c 

	
0,1

Jernverk Steel works  
	

3,4
Jernstøperier Foundries 

	
0,5

Metallvalseverk Metal rolling 0,7
Trådtrekkerier Wire, nails etc.	 0,3
Stålkonstruksj. Building art.	 0,7
Andre jernv. Met. prod. n.e.c.	 0,2
Industrimask. Ind.machines

	
0,5

Andre maskiner Other machines 0,3
Kabelfabr. Wire and cable  

	
0,2

Fordel.matr. Distrib. equip.  
	

0,5
Diverse ind. Miscellaneous  

	
0,4

I alt Total 	
 

1 10,7

Primærfaktorer
Primary factors

Kapitalslit Depreciation
	

1,1
Lorin Wages etc  

	
26,2

Eierinntekt Profits etc
	

14,4

I alt Total 
	

41,7

1- Av dette toll 0,7. Of which customs duties 0,7.



4105
Boligrep.

House repair.

436

Sektor 4105 Reparasjon og vedlikehold av boliger, forretningsbygg
og offentlige bygg.

Produksjon 1954: 585 mill. kroner. (Strukturundersøkt.)

Omf ang. Sektoren er en del av nasjonalregnskapssektor 4108 Bygge-
og anleggsvirksomhet og omfatter reparasjoner og vedlikehold av boliger, forret-
ningsbygg og offentlige bygg.

Antall b e dr if t er m. v. Sysselsettingen i sektoren er beregnet til
19 500 årsverk i 1954. Av dette var 14 500 årsverk utført av lønnstakere og 5 000
årsverk av selvstendige (se sektor 4101).

Produksjonen i sektoren. I 1954 ble det utført reparasjons- og
vedlikeholdsarbeider på boliger, forretningsbygg og offentlige bygg til en verdi
av 585 mill. kroner.

Importen. Det er ingen import av sektorens produkter.
Produksjonens anvendelse. Alt ble anvendt til investering.
Produksjonsindeks (1950 ------ 100) var i 1954 102 og i 1957 108.
Kr yssløpskoeffisientene. I nasjonalbudsjettets innvilgnings-

regnskap for rasjonerte byggematerialer for 1950') er det oppgitt hvor meget
som ble anvendt til reparasjoner og vedlikehold av boliger, forretningsbygg og
offentlige bygg. For øvrig er forbruket av de enkelte varer eller varegrupper i
sektoren fastlagt ved en til dels skjønnsmessig fordeling av tilgangstallene for
nasjonalregnskapssektor 4108. (Se sektor 4102.)

K o ef fisient enes stabilitet. Koeffisientene kan sannsynligvis
endres noe fra år til år p. g. a. endringer i sammensetningen av reparasjons-
og vedlikeholdsarbeidene. (Se også sektor 4102.)

Tabell 4105 A. Produksjon 1954. 
Boligrep.

Production. House repair.

Produksjon Production

Produsentpriser
= kjøperpriser

Producers' prices
= buyers' prices

Mill. kr.

Tilgang i alt = levert til investering Total supply = delivered for asset
formation  	 585

i Se note 1 sektor 4101.



437 4105
Boligrep.

House repair.

Tabell 4105 C. Krysslopskoeffisienter (Pct.)
Boligrep.

Input-output coefficients. House repair.

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
Sektor- sienter Sektor- sienter

nr. Stikkord Abbreviation Input- nr. Stikkord Abbreviation Input-
No. output

coeffi-
cients

No. output
coeffi-
cients

Norsk produksjon Import Imports
Norwegian prod. 2310 Tekstilind. Textiles 	 1,0

0200 Skogbruk Forestry 	 0,3 2601 Trevareind. Wood and cork.. 0,5
1500 Mineralbrott Quarrying 	 0,2 2750 Papirvarefabr. Paper products 0,8
2310 Tekstilind. Textiles 	 0,4 3000 Gummivareind. Rubber prod. 0,1
2510 Sagbruk Sawmills etc 	 3,9 3193 Kjem. grunnind. Bas. chemic. 0,7
2601 Trevareind. Wood and cork. . 0,9 3301 Teglverk Clay products 	 0,2
2603 Bygningsinnr. Fixtures 	 5,4 3302 Glassindustri Glass 	 0,9
2722 Cellulosefabr. Chemical pulp. 0,2 3303 Keramisk ind. Earthenware . 0,4
2739 Papirfabr. Paper 	 0,2 3419 Jernverk Steel works 	 0,5
2749 Wallboardfabr. Wallboards . . 2,9 3501 Jernstøperier Foundries 	 0,2
2750 Papirvarefabr. Paper products 0,3 3502 Metallvalseverk Metal rolling 0,3
3000 Gummivareind. Rubber prod. 0,1 3510 Trådtrekkerier Wire, nails etc. 0,2
3123 Oljemøller Vegetable oil .. . . . 1,0 3511 Stålkonstruksj. Building art. 0,2
3193 Kjem. grunnind. Bas. chemic. 0,7 3514 Andre jernv. Met. prod. n.e.c. 0,2
3196 Malingfabr. Paints 	 9,6 3703 Fordel.matr. Distrib. equip. . 0,6
3197 Annen kjemisk Other chemical. 0,1 3900 Diverse ind. Miscellaneous .. 0,1
3198
3301

Mineraloljeind. Petrol. prod.
Teglverk Clay products 	

0,6
0,4 I alt Total 	 6,9

3302
3303
3304
3305
3306
3307

Glassindustri Glass 	
Keramisk ind. Earthenware 	
Sementfabr. Cement 	

	Sementvareind. Cement prod 	
	Kalkverk Lime works etc.. . 	
	Annen steini. Min. prod. n.e.c 	

2,0
0,1
0,7
0,5
0,1
0,4

9600
9700
9800

Primærfaktorer
Primary factors

Kapitalslit Depreciation 	
Lønn Wages etc 	
Eierinntekt Profits etc 	

0,7
26,5
17,3

3419 Jernverk Steel works 	 0,2 I alt Total 	 44,5
3501 Jernstøperier Foundries 	 2,5
3502 Metallvalseverk Metal rolling 0,3
3510 Trådtrekkerier Wire, nails etc. 0,6
3511 Stålkonstruksj. Building art. 1,8
3514 Andre jernv. Met. prod. n.e.c. 0,1
3701 Kabelfabr. Wire and cable . . 0,3
3703 Fordel.matr. Distrib. equip. . 0,2
3705 Elektrotermisk Appliances . . 1,3
3900 Diverse ind. Miscellaneous 	 0,2
6400 Varehandel Trade 	 10,3
8500 Konsultasjon Consultants . . 	 0,1

I alt Total 	 48,9

Av dette toll 0,5. Of which customs duties 0,5.



4106
Anleggsvirksomhet.

Construction.

438

Sektor 4106 Annen bygge- og anleggsvirksomhet.

Produksjon 1954: 1 438 mill. kroner. (Strukturundersøkt.)

Omf ang. Sektoren er en del av nasjonalregnskapssektor 4108 Bygge-
og anleggsvirksomhet og omfatter all annen bygge- og anleggsvirksomhet enn
den som er med i kryssløpssektorene 4101-4105.

Ant all b e dr if ter m. v. Sysselsettingen i sektoren er beregnet til
47 000 årsverk i 1954. Av dette var 37 000 årsverk utfort av lønnstakere ansatt
i sektoren, 1 500 årsverk av selvstendige og 8 500 årsverk overført fra andre
sektorer. (Se sektor 4101.)

Produksjonen i sektoren i 1954 var 1438 mill. kroner. Anlegg
av veier, jernbaner, flyplasser o. a. samferdselsanlegg (ikke bygninger) utgjorde
37 pct. av produksjonen, elektrisitetsanlegg 27 pct., anlegg av gater, vannverk
og kloakk 6 pct., anlegg for fyr-, los- og havnevesen 5 pct. og annen bygge-
og anleggsvirksomhet inklusive militære anlegg 25 pct.

Import en. Det er ingen import av sektorens produkter.
Pro duksjonens anvendelse. 74 pct. ble anvendt til investering,

25 pct. til offentlig konsum og 1 pct. til vareinnsats.
Produksjonsindeks (1950 =100) var i 1954 142 og i 1957 131.
Kr yssløpsk oef fi si en t ene . En vesentlig del av produksjonen i

sektoren utføres av offentlige bedrifter og institusjoner, men det har ikke vært
mulig å få tilfredsstillende oppgaver fra disse over forbruket av innsatsfaktorer.
En har derfor vært nødt til å beregne koeffisientene dels på grunnlag av nasjonal-
budsjettets innvilgningsregnskap for 1950 1) og innvilgningsbudsjettet for 1949
for rasjonerte byggematerialer') og dels ved en til dels skjønnsmessig fordeling
av tilgangstallene for nasjonalregnskapssektor 4108. (Se sektor 4102.)

Koeffisientenes stabilitet. Produksjonenisektorenersammen-
satt av produktgrupper med forskjellig produksjonsstruktur. Produksjonens for-
deling mellom disse gruppene kan endres meget fra år til år, og dette vil føre
til endringer i koeffisientene.

Tabell 4106 A.	 Produksjon 1954. 
Anleggsvirksomhet.

Production. Construction.

Produksjon Production

Produsentpriser
= kjøperpriser

Producers' prices
= buyers' prices

Mill. kr.

Tilgang i alt Total supply 	 1 438
Av dette levert til: Of which delivered for:
Offentlig konsum Government consumption  	 363
Investering Asset formation 	 1 069
Vareinnsats Use in production  	 6

Se note 1, sektor 4101.
2 Stmeld. nr. 1 (1949), Nasjonalbudsjettet 1949.
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Anleggsvirksomhet.

4106

Construction.
Tabell 4106 B.	 Vareinnsats 1954.    

Produkter fra Anleggsvirksomh.
Used in production. Products from Construction.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 6	 6
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 1,0

Tabell 4106 C. Krysslopskoeffisienter (Pct.)
Anleggsvirksomhet.

Input-output coefficients. Construction.

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
Sektor- sienter Sektor- sienter

nr. Stikkord Abbreviation Input- nr. Stikkord Abbreviation Input-
No. output

coeffi-
cients

.No. output
coeffi-
cients

Norsk produksjon Import Imports
Norwegian prod. 2310 Tekstilind. Textiles 	 0,1

0057 Usp. tjenester Unsp. services 0,1 3000 Gummivareind. Rubber prod. 0,1
0058 Usp. transp. Unsp. transport 0,4 3193 Kjem. grunnind. Bas. chemic. 0,1
0200 Skogbruk Forestry 	 0,3 3198 Mineralolj eind. Petrol. prod. 0,7
1500 Mineralbrott Quarrying .. . . . 0,5 3301 Teglverk Clay products 	 0,2
2510 Sagbruk Sawmills etc. 	 5,0 3302 Glassindustri Glass 	 0,1
2601 Trevareind. Wood and cork.. 0,1 3303 Keramisk ind. Earthenware . 0,4
2603 Bygningsinnr. Fixtures 	 0,8 3304 Sementfabr. Cement 	 1,1
2739 Papirfabr. Paper 	 0,1 3419 Jernverk Steel works 	 3,9
2749 Wallboardfabr. Wallboards .. 0,1 3501 Jernstøperier Foundries 	 1,2
2750 Papirvarefabr. Paper products 0,1 3502 Metallvalseverk Metal rolling 1,3
3191 Sprengstoff-f. Explosives .. . . 0,5 3510 Trådtrekkerier Wire, nails etc. 0,4
3193 Kjem. grunnind. Bas. chemic. 0,1 3511 Stålkonstruksj. Building art. 1,0
3196 Malingfabr. Paints 	 0,2 3513 Våpenframst. Arms and tools 0,2
3198 Mineraloljeind.	 Petrol. prod. 0,7 3514 Andre jernv. Met. prod. n.e.c. 0,2
3301 Teglverk Clay products 	 0,3 3516 Andre maskiner Other machines 0,1
3302 Glassindustri Glass 	 0,2 3701 Kabelfabr. Wire and cable . . 0,6
3303 Keramisk ind. Earthenware . 0,3 3703 Fordel.matr. Distrib. equip. . 1,3
3304
3305

Sementfabr. Cement 	
	Sementvareind. Cement prod 	

0,8
2,1 I alt Total 	 i 13,0

3306
3307

Kalkverk Lime works etc.. . .
Annen steini. Min. prod. n.e.c 	

0,1
0,3 Primærfaktorer

3419
3501
3502
3510
3511

Jernverk Steel works 	
Jernstøperier Foundries 	
Metallvalseverk Metal rolling
Trådtrekkerier Wire, nails etc.
Stålkonstruksj. Building art.

16,
14,
09,
17,
47,

9600
9700
9750
9800

Primary factors
Kapitalslit Depreciation 	
Lønn Wages etc 	
Lønn 2 Wages 2 	
Eierinntekt Profits etc 	

2,3
33,6

8,1
2,6

3513 Våpenframst. Arms and tools 0,1 I alt Total 	 46,6
3515 Industrimask. Ind. machines 0,3
3516 Andre maskiner Other machines 0,5
3701 Kabelfabr. Wire and cable .. 5,4
3703 Fordel.matr. Distrib. equip. . 1,3
3900 Diverse ind. Miscellaneous .. 0,7
6400 Varehandel Trade 	 8,8
8500 Konsultasj on Consultants . . 	 0,1

I alt Total 	 40,6

Av dette toll 0,7. Of which customs duties 0,7.

I alt
Total
	 3811



5110
El. forsyning.

Electricity.

440

Sektor 5110 Elektrisitetsforsyning.

Produksjon 1954 : 475 mill. kroner. (Ikke strukturundersokt.)

0 mf ang . Sektoren svarer til nasjonalregnskapssektor 5110 Elektrisitets-
forsyning og omfatter framstilling, transformasjon og fordeling av elektrisk
kraft. Elektrisitetsverk som eies av industribedrifter hører også med til sektoren.
I bedriftstellingen 1953 svarer gruppene 511-1 og 2 til sektoren.

Antall b e drif ter m . v. I de tilsvarende gruppene i bedriftstellingen
var det 1 018 bedrifter med 9 450 sysselsatte og med en bruttoinntekt på 517
mill. kroner i 1952. Av bruttoinntekten var 434 mill. kroner salg av elektrisk
energi. Ifølge elektrisitetsstatistikken var det i 1954 496 kraftproduserende verk
med en produksjon på 21 266 mill. kWh.

På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i sektoren beregnet
til 7 500 årsverk i 1954, alt utført av lønnstakere.

Pr o duk sj onen i sekt or en i 1954 var 475 mill. kroner. Elektri-
sitetsverkenes handelsvirksomhet (omsetning av elektrisk materiell m. v.), om-
setning av elektrisk kraft mellom verkene og vedlikeholdsarbeider utover det
som regnes som daglig stell og pass, er ikke med i produksjonsverdien.

Impor ten. Det blir ikke importert elektrisk kraft.
Produksjonens anvendelse. 55 pct. ble anvendt til konsum

og resten til vareinnsats.
Produksjonsindeks (1950 =100) var i 1954 133 og i 1957 169.
Kr y s slop sk o e f f isient ene er beregnet på grunnlag av nasjonal-

regnskapet for 1954.
Koeffisientenes stabilitet. Enmåventeatdevilværerelativt

stabile.

Tabell 5110 A.	 Produksjon 1954. 
El .forsyning.

Production. Electricity.

Produksjon Production

Produsentpriser
= kjøperpriser

Producers' prices
— buyers' prices

Tilgang i alt Total supply 	
Av dette levert til: Of which delivered for:
Privat konsum Private consumption 	
Vareinnsats Use in production 	

Mill. kr.

475

259
216



Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

3 1 1 2 4 1 1
0,6 0,5 0,2 0,6 1,5 0,5 0,9

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

1 3 1 1 2 4 1
0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,7 0,7

260125102310 241023202130 2430

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

2 1 10 6 13 2 1
0,7 0,5 3,5 1,1 1,8 2,9 0,3

27492722 275027212602 27392603

Levert til sektor
Delivered to sector 2820 2900 31113000 312231213112

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

2 1 1 3 28 0 3
0,6 0,9 0,7 6,1 7,1 0,1 0,9

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

1 1 0 0 2 0 0
0,6 0,4 0,4 0,5 1,8 0,5 0,3

3129 319331923191 3194 31953123
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Tabell 5110 B.	 Vareinnsats 1954.    
Produkter fra El.f orsyning.
Used in production. Products from Electricity.

5110
El. forsyning.

Electricity.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 216	 14	 1	 11	 8	 2	 1
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 23,2	 0,1	 0,6	 3,6	 1,7	 0,2

Levert til sektor
Delivered to sector 2040 2060 2070 2091 20982020 2050

20101200 150001020055 0101
I alt
Total



4425110
El. forsyning

Electricity.

Tabell 5110 B (forts.).	 Vareinnsats 1954.
Produkter fra El.forsyning.

Used in production. Products from Electricity.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

0 0 0 1 2 1 2
0,3 0,6 0,3 2,6 2,4 2,8 3,1

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 2
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 1,3	 0,7

2	 1
1,0	 0,6

3518Levert til sektor
Delivered to sector 3515	 3516	 3517

3704 370637053703

Levert til sektor
Delivered to sector 3900	 7410	 7420	 8300

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 0	 1	0	 17	 4	 8	 5
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,6	 1,5	 1,0	 8,2	 3,0	 4,6	 1,2

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 1	 1	 1	 1
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,6	 0,5	 0,7	 0,6

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 0	 0	 0	 0
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,5	 0,3	 0,5	 0,7

3512	 3513	 3514

2	 1	 1
1,0	 0,7	 0,8

3519	 3701	 3702

1	 0	 1
0,6	 0,3	 0,5

3811	 3812	 3813

3	 0	 1
0,5	 0,7	 0,6

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 1	 6	 4	 4
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,5	 1,5	 6,8	 0,8

3440341934103306 342033073305

35113501 35103502

Levert til sektor
Delivered to sector

33043303330231973196 3198 3301



443
	

5120
Gassforsyning.

Gas supply.

Tabell 5110 C. Kryssløpskoeffisienter (Pct.)
El. forsyning.

Input-output coefficients. Electricity.

Leverende sektor Delivering sector

Sektor-
nr.
No.

Norsk produksjon
Norwegian prod.

0052 Usp. kontorrekv. Office appl.
0057 Usp. tjenester Unsp. services
0058 Usp. transp. Unsp. transport
1100 Kullgruver Coal mining ...  
6400 Varehandel Trade 	

I alt Total  	 6,2

Leverende sektor Delivering sector

Sektor-
nr.
1Vo.

Import Imports
3198 Mineraloljeind. Petrol. prod.

Primærfaktorer
Primary factors

9600 Kapitalslit Depreciation 	
9700 Lønn Wages etc. 	
9800 Eierinntekt Profits etc. 	
9900 Indir. skatt Indirect taxes..

I alt Total 	

Kryss-
lops-

koeffi-
sienter
Input-
output
coeffi-
cients

Stikkord Abbreviation

0,8
4,0
0,2
0,4
0,8

Stikkord Abbreviation

Kryss-
lops-

koeffi-
sienter
Input-
output
coeffi-
cients

0,8

40,8
16,2
30,8
5,0

92,8

Sektor 5120 Gassforsyning.

Produksjon 1954: 19 mill. kroner. (Ikke strukturundersøkt.)

0 mf ang. Sektoren svarer til nasjonalregnskapssektor 5120 Gassforsyning
og omfatter produksjonen ved gassverkene. I bedriftstellingen 1953 og i produk-
sjonsstatistikken for industrien svarer gruppe 512-0 til sektoren.

Ant all be drifter m. v. Ifølge bedriftstellingen var det i den til-
svarende gruppen 12 bedrifter med 636 sysselsatte og med en bruttoinntekt
på 28 mill. kroner i 1952. På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen
i sektoren beregnet til 500 årsverk i 1954, alt utført av lønnstakere.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 19 mill. kroner. Av dette
var 57 pct. koks og koksgrus, 38 pct. gass og 5 pct. steinkulltjære.

Impor t en av gassverksprodukter i 1954 var 60 mill. kroner eller 75 pct.
av totalforsyningen i sektoren. Koks og sinders utgjorde 98 pct. av importen
og steinkulltjære 2 pct.

Produksjonens anvendelse. 49 pct. ble anvendt til konsum,
43 pct. til vareinnsats og 8 pct. til lager.

Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 96 og i 195783.
Kryssløpskoeffisient ene er beregnet på grunnlag av nasjonal-

regnskapet for 1954.
Koeffisientenes stabilitet. Enkanventeatdevilværerelativt

stabile.



Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

9	 5	 0
10,8	 0,5

0	 0	 0	 3
0,0	 0,0	 0,1	 1,1

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

1
0,6 0,0	 0,1	 0,1	 0,0

0	 0
0,2	 0,1

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct. 0,1	 0,0	 0,0	 0,1	 0,0

Tabell 5120 B.	 Vareinnsats 1954.   
Produkter fra Gassforsyning.

Used in production. Products from Gas supply.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levert til sektor
Delivered to sector

Levert til sektor
Delivered to sector

34403111
I alt
Total

0055 3196 31973195

35163502 35123511 3514 35153501

35183517 3811 38133812

5120
	

444
Gassforsyning.

Gas supply.

Tabell 5120 A. Produksjon og import 1954.   
Gassforsyning.

Production and imports. Gas supply.

Produksjon Production Import Imports

Produ- Cif.
sent- Kjøper- ± toll Kjøper-
priser Avanse etc. priser C. i. f.

Avanse etc. priser
Produ-

cers'
prices

Trade
margins etc.

Buyers'
prices

+ im-
port

duties

Trade
margins etc.

Buyers'
prices

Mill.	 Mill.	 Pct.	 Mill.	 Mill.	 Mill.	 Pct.	 Mill.
kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.	 kr.

Tilgang i alt Total supply 	 19 1 4 20 60 21 35 81
Av dette levert til: Of which

delivered for:
Privatkonsum Private consumption 9 0 2 9 17 12 72 29
Lager Addition to inventories	 . . . 1 — — 1 —9 — —9
Vareinnsats Use in production 	 9 1 6 10 52 9 17 61
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5200
Vannforsyning.

Water.

Tabell 5120 C. Kryssløpskoeffisienter (Pct.)
Gassforsyning.

Input-output coefficients. Gas supply.

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
sien ter

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
sienterSektor- Sektor-

nr. Stikkord Abbreviation Input- nr. Stikkord Abbreviation Input-
No. output

coeffi-
cients

No. output
coeffi-
cients

Norsk produksjon
Norwegian prod.

Primærfaktorer
Primary factors

6400	 Varehandel Trade 	 12,6 9600 Kapitalslit Depreciation 	 31,6
9700 Lønn Wages etc. 	 25,3
9801 Tap Losses 	 —24,2
9900 Indir. skatt Indirect taxes 	 5,3Import Imports

1100 Kullgruver Coal mining 	 49,5 alt Total 	 38,0

Sektor 5200 Vannforsyning.

Produksjon 1954: 9 mill. kroner. (Ikke strukturundersøkt.)

Omf ang. Sektoren svarer til nasjonalregnskapssektor 5200 Vannforsyning
og omfatter virksomheten ved de kommunale vannverk og kommunalt kloakk-
vesen.

Ant all be dr if ter m.v. Denne virksomheten er ikke med i bedrifts-
tellingen 1953, og vi har heller ikke annen statistikk over antall bedrifter. På
grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i sektoren beregnet til 1 000
årsverk i 1954, alt utført av lønnstakere.

Pro duksjonen i sek t or en i 1954 var 9 mill. kroner. Verdien av
produksjonen svarer til utbetalte lønninger til personer ansatt i de bedriftene
som hører til sektoren. Eventuelt forbruk av andre innsatsfaktorer i denne
virksomheten er regnet som direkte sluttleveringer fra de sektorene som har
levert dem.

Imp or ten. Det er ingen import av sektorens produkter.
Produksjonens anvendelse. Alt ble anvendt til konsum.
Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 129 og i 1957 149.
Kr yssløpsk oef f isient en e . Det er bare en innsatsfaktor i sek-

toren, nemlig arbeidskraft (lønninger).
Koeffisientenes stabilitet. Koeffisienten for lønninger er kon-

stant, lik 100 pct. av produksjonsverdien.
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Produksjon 1954. 
Vannforsyning.

Production. Water.

Produksjon Production

Produsentpriser
kjøperpriser

Producers' prices
= buyers' prices

Mill. kr.

Tilgang i alt = levert til offentlig konsum Total supply = delivered for
government consumption  

	
9

Tabell 5200 C. Kryssløpskoeffisienter (Pct.)
Vannforsyning.

Input-output coefficients. Water. 

Leverende sektor Delivering sector 
Kryss-
lops-

koeffi-
sienter
Input-
output
coeffi-
cients   

Sektor-
nr.
No.

Stikkord Abbreviation     

Primærfaktorer
Primary factors

9700	 Lorin Wages etc. 	  100,0

Sektor 6400 Varehandel.

Produsjon 1954 : 5 442 mill. kroner. (Ikke strukturundersokt.)

0 mf ang . Sektoren har omtrent samme omfang som nasjonalregnskaps-
sektor 6408 Varehandel. Sektoren omfatter ikke bare virksomheten i de egentlige
varehandelsbedriftene. Det meste av den verdiøking som påløper varene fra de
leveres fra norsk produsent eller importhavn til de mottas til videre bearbeiding

produksjonssektorene eller til sluttanvendelser, regnes for å være levert av
denne sektoren. (Se kapitel 6.) I kryssløpssektoren er ikke tollen med, men det
er den i nasjonalregnskapssektoren. I bedriftstellingen 1953 er det hovedgruppene
61-66 som nærmest svarer til sektoren.

Antall b e dr if ter m. v. Ifølge bedriftstellingen var det i 1952
48 554 bedrifter i varehandel med 161 795 sysselsatte, en omsetning på 22 099
mill. kroner og en bruttofortjeneste (inklusive omsetningsavgift og agentur- og
kommisjonsprovisjoner) på 3 555 mill. kroner. Av bedriftene drev 3 482 agentur-
virksomhet, 7 741 engroshandel, 36 520 detaljhandel og 811 kommisjonshandel.
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På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i sektoren beregnet til
148 000 årsverk i 1954. Av dette var 117 000 årsverk utført av lønnstakere og
31 000 årsverk av selvstendige.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 5 442 mill. kroner. Foruten
de egentlige handelsavanser omfatter produksjonen også det meste av trans-
portkostnadene, omsetningsavgiften og en del andre kostnader (ikke toll) som
er påløpet varene mellom norsk produsent eller importhavn og forbruker.

Imp or ten i 1954 var 48 mill. kroner og omfattet agentprovisjoner o. 1.
som eksportørene har betalt til utlandet.

Produksjonens anvendelse. 59 pct. ble levert til konsum, 24
pct. til vare- og tjenesteproduserende sektorer, 9 pct. til investering, 8 pct. til
eksport. Denne fordelingen avviker sterkt fra nasjonalregnskapets tall. Grunnen
til dette er at alle leveringer i kryssløpsberegningene er vurdert til produsent-
priser, altså eksklusive avanser som påløper mellom produsent (importør) og
mottaker. (Se kapitel 6.)

Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 126 og i 1957 134.
Kryssløpskoef fisientene er beregnet på grunnlag av nasjonal-

regnskapet for 1954. Tollen er ikke tatt med ved beregningene.
Koeffisientenes stabilitet. Enmåregnemedatkoeffisientene

er noe ustabile vesentlig p. g. a. endringer i forholdet mellom handelsavansenes
komponenter: de egentlige handelsavanser, transportkostnader med bil, båt og
jernbane, omsetningsavgift og subsidier.

Tabell 6400 A. Produksjon og import 1954.    
Varehandel.

Production and imports. Trade.

Produksjon Production Import Imports

Produsentpriser
Kjøperpriser

Producers' prices
Buyers' prices

Cif. -I-- toll = Kjøperpriser
C. i. f. import duties

— Buyers' prices

Mill.
kr.

Mill ,
kr.

Tilgang i alt Total supply 	 5 442 48
Av dette levert til: Of which delivered for:
Eksport Exports 	 416
Offentlig konsum Government consumption	 . . 78 ^1.

PILTat konsum Private consumption 	 3 142
Investering Asset formation 	 466
Lager Addition to inventories 	 19
Vareinnsats Use in production 	 1 321 48



21102080 2098 2130209120702060

2601 2602Levert til sektor
Delivered to sector 2603	 2721	 2722	 2739	 2749

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	O	 4	 3	 5	 42	 5	 24
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 1,9	 1,8	 2,6	 1,0	 8,0	 2,9	 5,0

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

2 4 4 8 7 1 5
0,6 1,8 2,0 4,6 6,6 1,3 2,7

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

2 15 6 2 11 27 12
0,7 2,5 3,2 3,3 4,3 3,5 2,2

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

6 13 6 4 22 14 2
3,7 5,1 2,9 1,8 3,6 2,3 3,1

20402020 20501200 201015001100

2430 251023102200 24102320 2330

0600040001020055 0101
I alt
Total

0052
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Vareinnsats 1954.    
Produkter fra Varehandel.

Used in production. Products from Trade.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr. 1 321	 47	 13	 22	 14	 18	 3
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 12,7	 21,7	 2,1	 0,8	 3,0	 1,2



Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries 	 Mill. kr. 2 17 7 12 2 2 4
Koeffisient Coefficient  	 Pct. 6,1 5,6 7,4 3,9 4,0 3,8 3,9

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries 	 Mill. kr. 1 4 6 2 3 1 3
Koeffisient Coefficient  	 Pct. 5,9 3,6 6,2 4,2 4,8 2,7 5,6

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries 	 Mill. kr. 1 6 6 8 2 4 9
Koeffisient Coefficient  	 Pct. 2,4 10,1 7,6 14,4 5,2 2,2 7,5

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries 	 Mill. kr.	 3	 10	 12	 20	 7	 6
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 2,1	 2,5	 6,8	 9,5 4,6	 3,4	 4,5

3122 3129 3192 319331233121 3191

31963195 330233013194 31983197

341033073305 3306 34193303 3304

34403420 35123501 35103502 3511

449 6400
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Trade.

Tabell 6400 B (forts.).	 Vareinnsats 1 9 5 4.
Produkter fra Varehandel.

Used in production. Products from Trade.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries 	 Mill. kr. 11 1 10 10 4 3 18
Koeffisient Coefficient  	 Pct. 5,0 0,4 3,3 9,6 3,6 7,1 4,8

29 - Krysslopsanalyse.

2750
	

2810
	

2820
	

2900
	

3000
	

3111
	

3112
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35193518Levert til sektor
Delivered to sector 3513	 3514	 3515	 3516	 3517

Tabell 6400 B (forts.).	 Vareinnsats 1 9 5 4.
Produkter fra Varehandel.
Used in production. Products from Trade.

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

3 3 7 12 4 13 5
3,2 4,6 4,1 4,5 3,5 5,8 4,7

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
KoeffisieJt Coefficient 	  Pct.

10 3 3 3 2 2 23
8,0 4,1 4,3 3,3 3,8 5,7 4,3

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pet.

1 5 6 23 37 94 36
3,4 4,0 3,1 7,2 9,2 8,1 7,9

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pet.

60 126 4 2 66 66 10
10,3 8,8 0,8 12,6 1,2 1,7 2,5

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pet.

0 64 2 16 11 2
0,9 9,7 1,6 3,3 6,1 1,6

3900 41023812 41013813 41044103

5110 512041064105 t4106400 7100

93008700830074507420 7500

3704 370537033701 37063702 3811
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6710
Norges Bank.
Central Bank.

Tabell 6400 C. Kryssløpskoeffisienter (Pct.)
Varehandel.

Input-output coefficients. Trade.

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
Sektor- sienter Sektor- sienter

nr. Stikkord _Abbreviation Input- nr. Stikkord Abbreviation Input-
So. output

coeffi-
cients

No. output
coeffi-
cients

Norsk produksjon
Norwegian prod.

0052 Usp. kontorrekv. Office appl.
0055 Usp. brensel Unsp. fuel . .
0057 Usp. tjenester Unsp. services
0058 Usp. transport Unsp. transp.
2310 Tekstilind. Textiles 	
2510 Sagbruk Sawmills etc 	
2601 Trevareind. Wood and cork 	
2739 Papirfabr. Paper 	
2750 Papirvarefabr. Paper products

	3512 Emball.ind. Household goods 	
6400 Varehandel Trade 	
6820 Skadeforsikr. Non-life ins.
6920 Bygningsdrift Real estate. 	
7100 Sjøfart Water transp. 	
7300 Lasting Port services 	
7410 Jernbanedrift Railways ... • •
7450 Biltransport Transp. n.e.c.
7600 Spedisjon Forwarding 	
9200 Hotelldrift Hotels etc. 	

0,9
0,5
0,8
0,4
0,1
0,1
0,1
0,5
0,7
0,1
1,2
0,7
2,1
4,3
0,5
3,2
6,0
1,4
0,3

Import Imports
2310 Tekstilind. Textiles  	 0,1
3198 Mineraloljeind. Petrol. prod.	 1,0
6400 Varehandel Trade 	  0,2

1 alt Total 	  i 1,3

Primærfaktorer
Primary factors

9600 Kapitalslit Depreciation 	 1,5
9700 Lønn Wages etc. 	  19,5
9800 Eierinntekt Profits etc 	  25,2
9900 Indir. skatt Indirect taxes 	  30,9
9950 Subsidier Subsidies 	  -2,1

I alt Total 	  75,0

I alt Total 	  23,9

1 Av dette toll 0,2. Of which customs duties 0 ,2 .

Sektor 6710 Norges Bank.

Produksjon 1954: 22 mill. kroner. (Ikke strukturundersøkt.)

0 mf ang. Sektoren svarer til nasjonalregnskapssektor 6710 Norges Bank
og omfatter virksomheten i denne institusjonen. I bedriftstellingen 1953 svarer
gruppe 671-0 til sektoren.

An tall bedrifter m. v. Hedge bedriftstellingen var det i alt 21
bedrifter (hovedkontor pluss 20 avdelingskontorer) med 636 sysselsatte i 1952.
På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i sektoren beregnet til
500 årsverk i 1954, alt utfort av lønnstakere.

Pr oduk sj onen i sekt oren. Verdien av de tjenester sektoren ytte
andre i 1954 er beregnet til 22 mill. kroner. Den omfattet foruten de provisjoner
som banken beregnet seg for tjenesteyting også et beløp for «beregnede provi-
sjoner» som er bestemt slik at nettoproduktet i sektoren blir lik summen av
administrasjonsomkostninger, skatter og overskott.
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Import en. Det er ingen import av sektorens produkter.
Produksjonens anvendelse. 86 pct. ble levert til konsum og

14 pct. til vareinnsats.
Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 106 og i 1957 112.
Kryssløp sk o effisientene er beregnet på grunnlag av nasjonal--

regnskapet for 1954.
Koeffisientenes stabilitet. Enkanregnemedatkoeffisientene

er forholdsvis stabile.

Tabell 6710 A.	 Produksjon 1954. 
Norges Bank.

Production. Central Bank.

Produksjon Production

Produsentpriser
kjøperpriser

Producers' prices
= buyers' prices

Mill. lg.

Tilgang i alt Total supply 	
Av dette levert til: Of which delivered for:
Privat konsum Private consumption  	 19
Vareinnsats Use in production  	 3

Tabell 6710 B. Vareinnsats 1954. 
Produkter fra Norges Bank.

Used in production. Products from Central Bank.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries 	 Mill. kr.	 3	 3
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,4

I alt
Total
	 0057
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6729
Statsbanker.
State banks.

Tabell 6710 C. Kryssløpskoeffisienter (Pct.)
Norges Bank.

Input-output coefficients. Central Bank.

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
Sektor- sienter Sektor- sienter

nr. Stikkord Abbreviation Input- nr. Stikkord Abbreviation Input-
No. output

coeffi-
cients

No. output
coeffi-
cients

Norsk produksjon
Norwegian prod.

Primærfaktorer
Primary factors

0052 Usp. kontorrekv. Office appl. 9,1 9700 Lønn Wages etc. 	 48,2
0057 Usp. tjenester Unsp. services 9,1 9800 Eierinntekt Profits etc 	 29,0
6920 Bygningsdrift Real estate . .. 4,6 I alt Total 	 77,2

I alt Total 	 22,8

Sektor 6729 Statsbanker og kredittforeninger o.l.

Produksjon 1954: 13 mill. kroner. (Ikke strukturundersøkt.)

0 mf ang. Sektoren svarer til nasjonalregnskapssektor 6 728 Statsbanker
og kredittforeninger o. 1. og omfatter virksomheten i disse institusjonene. I
bedriftstellingen 1953 er det gruppene 672-0 og 673-0 som nærmest svarer til
sektoren.

Ant all be drif ter m. v. Ifølge bedriftstellingen var det i 1952 20
bedrifter i gruppen statsbanker med 433 sysselsatte og 16 bedrifter i gruppen
kredittforeninger med 83 sysselsatte. På grunnlag av nasjonalregnskapet er
sysselsettingen i sektoren beregnet til 500 årsverk i 1954, alt utført av lonns-
takere.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 13 mill. kroner og er be-
regnet på tilsvarende måte som for sektor 6710 Norges Bank.

Imp or ten. Det er ingen import av sektorens produkter.
Produksjonens anvendelse. Alt ble levert til konsum.
Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 120 og i 1957 140.
Kr yssløp sk o ef fisientene er beregnet på grunnlag av nasjonal-

regnskapet for 1954.
Koeffisientenes stabilitet. En må vente at koeffisientene vil

variere en del fra år til år særlig p. g. a. endringer i statstilskottene til stats-
bankene.
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Produksjon 1954. 
Statsbanker.

Production. State banks.

Produksjon Production

Produsentpriser
= kjøperpriser

Producers' prices
= buyers' prices

Mill. kr.

Tilgang i alt = levert til privat konsum Total supply = delivered for
private consumption  	 13

Tabell 6729 C. Kryssløpskoeffisienter (Pc
Statsbanker.

Input-output coefficients. State banks.

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
Sektor- sienter Sektor- sienter

nr. Stikkord A bbreviation Input- nr. Stikkord Abbreviation Input-
No. output

coeffi-
cients

No. output
coeffi-
cients

Norsk produksjon
Norwegian prod.

Primærfaktorer
Primary factors

0052 Usp. kontorrekv. Office appl. 7,7 9700 Lønn Wages etc 	 69,2
0057 Usp. tjenester Unsp. services 15,4 9800 Eierinntekt Prcfits etc 	 84,7
6920 Bygningsdrift Real estate ... 7,7 9950 Subsidier Subsidies 	 —84,6

I alt Total 	 30,8 I alt Total 	 69,3

Sektor 6750 Forretnings- og sparebanker, postgiro m. v.

Produksjon 1954: 282 mill. kroner. (Ikke strukturundersøkt.)

Omfang. Sektoren svarer til nasjonalregnskapssektor 6758 Forretnings-
og sparebanker, postgiro m. v. og omfatter virksomheten i forretningsbankene
(privatbankene), sparebankene, postgiro og Postsparebanken. I bedriftstellingen
1953 er det gruppene 674-0, 675-1,2, 679-1,9 som nærmest svarer til sektoren.

Ant all bedrift er m. v. Ifølge bedriftstellingen var det i 1952 191
bedrifter i gruppen forretningsbanker med 4 837 sysselsatte og 673 bedrifter
i gruppen sparebanker med 3 087 sysselsatte (bankfilialene er regnet som egne
bedrifter), 1 bedrift i gruppen postsparebanken med 35 sysselsatte, 28 bedrifter
i gruppen aksjemeklere og børsmeklere med 103 sysselsatte og 84 bedrifter i
gruppen annen finansvirksomhet med 254 sysselsatte. Postgiro var ikke med i
bedriftstellingen.



Levert til sektor
Delivered to sector

I alt
Total
	 0057

455 6750
Banker.

Commerc. banks.

På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i sektoren beregnet
til 8 000 årsverk i 1954, alt utført av lønnstakere.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 282 mill. kroner. Den er
beregnet på tilsvarende måte som for sektor 6710 Norges Bank.

Import en. Det var ingen spesifisert import av banktjenester i 1954.
Produksjonens anvendelse. 81 pct. ble anvendt til konsum

og 19 pct. til vareinnsats.
Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 117 og i 1957 134.
Krysslopskoeffisient ene er beregnet på grunnlag av nasjonal-

regnskapet for 1954.
Koeffisientenes stabilitet. En må regne med at forholdet

mellom eierinntekt, lønnsutgifter og vareinnsats kan endre seg noe fra år til dr.

Tabell 6750 A.	 Produksjon 1954. 
Banker.

Production. Commerc. banks.

Produksjon Production

Produsentpriser
= kjøperpriser

Producers' prices
= buyers' prices

Mill. kr.

Tilgang i alt Total supply  	 282
Av dette levert til: Of which delivered for:
Privat konsum Private consumption  	 228
Vareinnsats Use in production  	 54

Tabell 6750 B.	 Vareinnsats 1954. 
Produkter fra Banker.

Used in production. Products from Commerc. banks.

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 54	 54
Koeffisient Coefficient 	  Pet.	 7,2
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Tabell 6750 C.
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Kryssløpskoeffisienter (Pct.)
Banker.

Input-output coefficients. Commerc. banks.

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
sienter

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
sienterSektor- Sektor-

nr. Stikkord Abbreviation Input- nr. Stikkord Abbreviation Input-
No. output

coeffi-
cients

No. output
coeffi-
cients

Norsk produksjon
Norwegian prod.

Primærfaktorer
Primary factors

0052 Usp. kontorrekv. Office appl. 2,5 9700 Lønn Wages etc 	 42,8
0055 Usp. brensel Unsp. fuel .... 0,4 9800 Eierinntekt Profits etc 	 39,8
0057 Usp. tjenester Unsp. services 11,0 9900 Indir. skatt Indirect taxes • • 0,4
6920
7800

Bygningsdrift Real estate ...
Post Communications 	

1,8
1,4

I alt Total 	 83,0

I alt Total 	 17,1

Sektor 6810 Livsforsikring, pensjonskasser.

Produksjon 1954: 52 mill. kroner. (Ikke strukturundersøkt.)

0 mf ang. Sektoren svarer til nasjonalregnskapssektor 6810 Livsforsikring,
pensjonskasser og omfatter virksomheten ved livsforsikringsselskapene, de private
og offentlige pensjonskassene og virksomhet i tilknytning til livsforsikring. I
bedriftstellingen 1953 er det gruppene 682-1,2 og 9 som nærmest svarer til sektoren.

Antall bedrif ter m. v. Ifølge bedriftstellingen var det 127 be-
drifter med 1 928 sysselsatte som var knyttet til livsforsikring. Offentlige og
private pensjonskasser var ikke med i tellingen. På grunnlag av nasjonalregn-
skapet er sysselsettingen i sektoren beregnet til 2 500 årsverk i 1954, alt utført
av lønt arbeidskraft.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 52 mill. kroner. Produk-
sjonen i de private bedriftene svarer til premieinntekten pluss selskapenes rente-
inntekter av premiereserven minus erstatninger og øking i premie- og erstat-
ningsreserven. I de offentlige bedriftene er produksjonen satt lik lønnsutbe-
talingene.

Import en. Det var ingen spesifisert import av livsforsikringstjenester
i 1954.

Produksjonens anvendelse. Alt ble anvendt til konsum.
Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 120 og i 1957 133.
Kryssløpskoef f isientene er beregnet på grunnlag av nasjonal-

regnskapet for 1954.
Koeffisientenes stabilitet. Enmåregnemedatkoeffisientene

kan endres noe fra år til år, men at endringene vil være forholdsvis små.
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Tabell 6810 A.	 Produksjon 1954. 
Livsforsikring.

Production. Life insurance.

Produksjon Production

Produsentpriser
kjoperpriser

Producers' prices
= buyers' prices

Mill. kr.

Tilgang i alt Total supply 	 52
Offentlig konsum Government consumption  	 2
Privat konsum Private consumption  	 50

Tabell 6810 C. Kryssløpskoeffisienter (Pct.)
Livsforsikring.

Input-output coefficients. Life insurance.

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
Sektor- sienter Sektor- sienter

nr. Stikkord Abbreviation Input- nr. Stikkord Abbreviation Input-
No. output

coeffi-
cients

No. output
coeffi-
cients

Norsk produksjon
Norwegian prod.

Primærfaktorer
Primary factors

0052 tsp. kontorrekv. Office appl. 7,7 9700 Lønn Wages etc. 	 54,5
0057 Usp. tjenester Unsp. services 15,4 9800 Eierinntekt Profits etc 	 20,5
6920 Bygningsdrift Real estate ... 1,9 I alt Total 	 75,0

I alt Total 	 25,0

Sektor 6820 Skadeforsikring.

Produksjon 1954: 207 mill. kroner. (Ikke strukturundersøkt.)

0 mf ang . Sektoren svarer til nasjonalregnskapssektor 6820 Skadefor-
sikring og omfatter all privat og offentlig organisert forsikringsvirksomhet mot
materiell skade, privat ulykkesforsikring og ansvarsforsikring. I bedriftstellingen
1953 svarer gruppene 682-1, 2 og 9 til sektoren.

Ant a 11 bedr ift er m. v. Ifølge bedriftstellin.gen var det i 1952 i gruppen
skadeforsikringsselskaper 399 bedrifter med 3 650 sysselsatte, i gruppen general-
agenturer for utenlandske skadeforsikringsselskaper 33 bedrifter med 198 syssel-
satte og i gruppen annen virksomhet i tilknytning til skadeforsikring 125 be-
drifter med 346 sysselsatte. På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen
i sektoren beregnet til 4 000 årsverk i 1954, alt utført av lønnstakere.



06000057 0102 41010101
I alt
Total

4102

6820
Skadeforsikr.
Non-life ins.

458

Produksjonen i sektoren i 1954 var 207 mill. kroner. Den er
beregnet lik premieinntekten minus erstatninger.

Imp or ten. Import av forsikringstjenester er fort over importsektor
0033 «Usynlig» import.

Produksjonens anvendelse. 82 pct. ble anvendt til vareinnsats,
16 pct. til konsum og 2 pct. til eksport.

Produksjonsindeks (1950 ---- 100) var i 1954 115 og i 1957 143.
Kr ysslopsk oef fisientene er beregnet på grunnlag av nasjonal-

regnskapet for 1954.
Koeffisientenes stabilitet. Enmåregnemedatkoeffisientene

kan endres noe fra år til år, men at endringene vil være relativt små.

Tabell 6820 A.	 Produksjon 1954. 
Skadeforsikr.

Production. Non-life ins.

Produksjon Production

Produsentpriser
= kjøperpriser

Producers' prices
= buyers' prices

Tilgang i alt Total supply 	
Av dette levert til: Of which delivered for:
Eksport Exports 	
Offentlig konsum Government consumption 	
Privat konsum Private consumption 	
Vareinnsats Use in production 	

Mill. kr.

207

4
1

33
169

Tabell 6820 B.	 Vareinnsats 1954. 
Produkter fra Skadeforsikr.

Used in production. Products from Non-life ins.

Levert til sektor
Delivered to sector

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 169	 45	 1	 3	 1	 0	 0
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 6,0	 0,1	 0,2	 0,4	 0,0	 0,0

Levert til sektor
Delivered to sector 4103 4104 6400	 6920	 6930	 7100	 7450    

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pct.

1 0 35 7 17 50 8
0,1 0,1 0,7 3,0 2,0 1,3 1,2
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6830
Sosialtrygd.
Social ins.

Tabell 6820 B (forts.).	 Vareinnsats 1954. 
Produkter fra Skadefors ikr.

Used in production. Products from Non-life ins.

Levert til sektor
Delivered to sector 7500            

Levering 1954 Deliveries 	 Mill. kr.	 1
Koeffisient Coefficient 	  Pet.	 0,7

Tabell 6820 C. Kryssløpskoeffisienter (Pct.)
Skadeforsikr.

Input-output coefficients. Non-life ins.

Leverende sektor Delivering sector Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-

Kryss-
lops-

koeffi-
Sektor- sienter Sektor- sienter

nr. Stikkord Abbreviation Input-
output
coeffi-
cients

nr.
.No.

Stikkord Abbreviation Input-
output
coeffi-
cients

Norsk produksjon	 Import Imports
Norwegian prod.	 0033 Usynlig imp. Invisible imp. 	 27,1

0052 Usp. kontorrekv. Office appl. 1,9 6400 Varehandel Trade  	 0,5
0055 Usp. brensel Unsp. fuel ....	 0,5 I alt Total 	  27,60057 Usp. tjenester Unsp. services 5,3
6920 Bygningsdrift Real estate ...	 1,0 Primærfaktorer

I alt Total  	 8,7	 Primary factors
9700 Lorin Wages etc 	  21,7
9800 Eierinntekt Profits etc 	  42,0

I alt Total 	  63,7

Sektor (830 Sosialforsikring.

Produksjon 1954 : 23 mill. kroner. (Ikke strukturundersøkt.)

Omfang. Sektoren svarer til nasjonalregnskapssektor 6830 Sosialforsikring
og omfatter privat og offentlig organisert trygd mot sykdom og arbeidsløyse
og offentlig ulykkestrygd.

Ant all bedrift er m. v. Denne virksomheten er ikke med i be-
driftstellingen 1953. På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i
sektoren beregnet til 2 500 årsverk, alt utfort av lønnstakere.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 23 mill. kroner. Den er pr.
definisjon satt lik sektorens lønnsutgifter. Eventuelt forbruk av andre innsats-
faktorer i denne virksomhet er regnet som direkte sluttleveringer fra de sektorene
som har levert dem.
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Impor t en. Det var ingen import i 1954.
Produksjonens anvendelse. Alt ble anvendt til konsum.
Produksjonsindeks (1950 ----- 100) var i 1954 119 og i 1957 140.
Kryssløpsk oeffisi entene. Det er bare en innsatsfaktor i sek-

toren, nemlig arbeidskraft (lønninger).
Koeffisient enes stabilit et. Koeffisienten for lønninger er kon.-

stant, lik 100 pct. av produksjonsverdien.

Tabell 6830 A.	 Produksjon 1954.
Sosialtrygd.

Production. Social ins.

Produksjon Production

Produsentpriser
= kjøperpriser

Producers' prices
= buyers' prices

Mill. kr.

Tilgang i alt = levert til offentlig konsum Total supply = delivered for
government consumption  

	
23

Tabell 6830 C. Krysslopskoeffisienter (Pct.)
Sosialtrygd.

Input-output coefficients. Social ins.

Leverende sektor Delivering sector

Sektor-
nr.
No.

Primærfaktorer
Primary factors

9700	 Lønn Wages etc

Stikkord Abbreviation

Kryss-
lops-

koeffi-
sienter
Input-
output
coeffi-
cients

100,0
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Real estate.

Sektor 6920 Forretningsbygg.

Produksjon 1954: 234 mill. kroner. (Ikke strukturundersokt.)

0 mf ang. Sektoren svarer til nasjonalregnskapssektor 6928 Forretnings-
bygg og omfatter driften av forretningsbygg. Som forretningsbygg regnes her
alle bygg og deler av bygg som nyttes til handels- og kontorvirksomhet (her-
under bank, forsikring, post, telegraf), hotell- og restaurantvirksomhet og annen
personlig tjenesteyting.

An tall bedrifter m. v. Ifølge bedriftstellingen var det i 1952 i grup-
pene 692-0 Utleie av garasjer og 693-0 Eiendomsmeklere 151 bedrifter med 258
sysselsatte. Virksomheten i disse gruppene er knyttet både til denne sektoren
og til sektor 6930. Drift av forretningsbygg for øvrig var ikke med i tellingen.
På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i sektoren beregnet til
1 500 årsverk i 1954. Av dette var 1 000 årsverk utført av lønnstakere og 500
årsverk av selvstendige.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 234 mill. kroner og omfatter
leie av utleide lokaler og beregnet leie for forretningsbygg som eies av brukeren.
Beregningene bygger vesentlig på anslag.

Importen. Det er ingen import av sektorenes produkter.
Produksjonens anvendelse. 90 pct. ble anvendt til vareinnsats

og 10 pct. til konsum.
Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 116 og i 1957 121.
Kr yssløp sk o e f f isien t en e er beregnet på grunnlag av nasjonal-

regnskapet for 1954.
Koeffisientenes stabilitet. Enmå',regnemedatkoeffisientene

er relativt stabile.

Tabell 6920 A.	 Produksjon 1954. 
Bygningsdrift.
Production. Real estate.

Produksjon Production

Produsentpriser
= kjøperpriser

Producers' prices
= buyers' prices

Mill. kr.

Tilgang i alt Total supply 	 234
Av dette levert til: Of which delivered for:
Offentlig konsum Government consumption  	 18
Privat konsum Private consumption  	 5
Vareinnsats Use in production  	 211
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Tabell 6920 B.	 Vareinnsats 1954.    
Produkter fra Bygningsdrift.

Used in production. Products from Real estate.

Levert til sektor
Delivered to sector

I alt
Total 6400 6710 6729 6750 6810 6820         

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 211
	

115	 1	 1	 5	 1	 2
Koeffisient Coefficient 	  Pet.	 2,1	 4,6	 7,7	 1,8	 1,9	 1,0

Levert til sektor
Delivered to sector 7100 7300 7450 7500 7600 7800 8200        

Levering 1954 Deliveries ... 	 Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pet.

2 5 12 1 4 1 3
0,1 1,7 1,8 0,7 4,4 0,3 0,8

Levert til sektor
Delivered to sector 8300 8400 8500 8600 8700 9200 9300        

Levering 1954 Deliveries . . Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pet.

5 4 7 3 6 27 6
1,0 4,4 3,2 1,9 3,3 9,7 4,3

Tabell 6920 C. Krysslopskoeffisienter (Pct.)
Bygningsdrift.

Input-output coefficients. Real estate.

Leverende sektor Delivering sector	
Kryss-
	 Leverende sektor Delivering sector	

Kryss-
lops-	 lops-

koeffi-	 koeffi-
	Sektor	sienter Sektor-	 sienter

	

nr.	 Stikkord Abbreviation
	

Input-	 nr.	 Stikkord Abbreviation
	

Input-
	No.	 output

	
No.	 output

coeffi-	 coeffi-
cients	 cients

Norsk produksjon
Norwelian prod.

0044 Komm. konsum Local gvt. cons. 3,0
0052 Usp. kontorrekv. Office appl. 0,9
0055 Usp. brensel Unsp. fuel	 . 0,4
0057 Usp. tjenester Unsp. services 2,1
6820 Skadeforsikr. Non-life ins. 	 3,0
8500 Konsultasjon Consultants . . 	 0,4

I alt Total 	 9,8

Primærfaktorer
Primary factors

9600 Kapitalslit Depreciation 	  44,5
9700 Lønn Wa7es etc. 	  2,2
9800 Eierinntekt Profits etc. 	  42,7
9900 Indir. skatt Indirect taxes .  	 0,9

I alt Total 	  90,3
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6930
Boliger.

Dwellings.
Sektor 6930 Boliger.

Produksjon 1954: 856 mill. kroner. (Ikke strukturundersøkt.)

Omf ang. Sektoren svarer til nasjonalregnskapssektor 6938 Boliger og
omfatter den virksomheten som er knyttet til eie og bruk av boliger.

Ant all bedrifter  m. v. Denne virksomheten er stort sett ikke med
i bedriftstellingen 1953 (j ff. sektor 6920). Ifølge folketellingen 1950 var det
311 000 leiligheter i byene på 1 rom (inkl. kjøkken) eller storre, og på bygdene
610 000 husholdninger som hadde 1 rom (inkl. kjøkken) eller mer. På grunnlag
av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i sektoren beregnet til 2 500 årsverk
i 1954. Av dette var 500 årsverk utført av lønnstakere og 2 000 årsverk av bolig-
eierne.

Pro duk sj on en i sektoren i 1954 var 856 mill. kroner og omfatter

Tabell 6930 A.	 Produksjon 1954. 
Boliger.

Production. Dwellings.

Produksjon Production

Produsentpriser
= kjøperpriser

Producers' prices
— buyers' prices

Mill. kr.

Tilgang i alt	 levert til privat konsum Total supply = delivered for
private consumption  	 856

Tabell 6930 C. Kryssløpskoeffisienter (Pct.)
Boliger.

Input-output coefficients. Dwellings.

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
Sektor- sienter Sektor- sienter

nr. Stikkord Abbreviation Input-
output
coeffi-
cients

nr.
/V o.

Stikkord Abbreviation Input-
output
coeffi-
cients

Norsk produksjon
Norwegian prod.

Primærfaktorer
Primary factors

0044 Komm. konsum Local gvt. cons. 4,3 9600 Kapitalslit Depreciation 	 53,6
0052 Usp. kontorrekv. Office app/. 0,9 9700 Lønn Wages etc 	 0,3
0057 Usp. tjenester Unsp. services 0,9 9800 Eierinntekt Profits etc. 	 36,8
6820 Skadeforsikr. Non-life ins. .. 2,0 9900 Indir. skatt Indirect taxes • • 0,2
7800
8500

Post Communications 	
	Konsultasjon Consultants . . 	

0,1
0,6 I alt Total 	 90,9

8600 Institusjoner Institutions . . . 	 0,2

I alt Total 	 9,0
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både husleie betalt for utleide boliger og beregnet husleie for boliger som bebos
av eierne.

Impor ten. Det er ingen import av boligtjenester.
Produksjonens anvendelse. Alt ble anvendt til konsum.
Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 115 og i 1957 122.
Kr yssløpsk o ef fisientene er beregnet på grunnlag av nasjonal-

regnskapet for 1954.
Koeffisientenes stabilitet. Enmåregnemedatkoeffisientene

kan endres noe fra år til år, men at endringene vil være relativt små.

Sektor 7100 Sjøfart.

Produksjon 1954: 3 971 mill. kroner. (Ikke strukturundersøkt.)

0 mf ang. Sektoren svarer til nasjonalregnskapssektor 7108 Sjøfart og
omfatter all innenriks og utenriks sjøfart med norske skip. I bedriftstellingen
1953 svarer gruppene 710-0, 721-0, 722-0, 723-0 og 729-0 til sektoren.

Ant all bedrif ter m.v. I de tilsvarende gruppene i bedriftstellingen
var det 2 253 bedrifter med 47 376 sysselsatte og med en bruttoinntekt på 4 582
mill. kroner i 1952. Av dette var 344 bedrifter knyttet til utenriks sjøfart med.
35 976 sysselsatte og med en bruttoinntekt på 4 307 mill. kroner. Som bedrifts-
enhet er her regnet det enkelte rederi _eller avdelingskontor. På grunnlag av
nasjonalregnskapet er sysselsettingen i sektoren beregnet til 48 000 årsverk i
1954. Av dette var 46 000 årsverk utført av lønnstakere og 2 000 årsverk av
selvstendige.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 3971 mill. kroner og om-
fatter verdien av de transporttjenestene som norske skip utfører i utenriks og
innenriks fart. Hyre til norske sjøfolk ombord i utenlandske skip regnes også
med i sektorens produksjon, mens hyre til utenlandske sjøfolk ombord i norske
skip regnes som betaling for tjenesteleveranser fra utlandet til denne sektoren.

Imp or ten av skipsfartstjenester som er knyttet til vareimporten, er i
kryssløpsanalysen og i nasjonalregnskapet ført over de forskjellige import-
sektorene som en del av vareimporten (den er regnet til verdi cif. norsk havn).
Den øvrige importen av skipsfartstjenester (bl. a. transport av norske passa-
sjerer med utenlandske skip) er ført over kryssløpssektor 0033 «Usynlig» import.

Produksjonens anvendelse. 91 pct. ble levert til eksport, 7
pct. til vareinnsats og 2 pct. til konsum. Da all vareimport er regnet til verdi
cif. norsk havn (se under importen), omfatter eksporten av skipsfartstjenester
også frakt av varer fra utlandet til Norge med norske skip.

Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 122 og i 1957 154.
Kr yssl op sk o ef f isient en e er beregnet på grunnlag av nasjonal-

regnskapet for 1954.
Koeffisientenes stabilitet. På grunn av endringer i flåtens

sammensetning både m. h. t. fart og skipenes størrelse, vil koeffisientene endre
seg noe fra år til år.



1100Levert til sektor
Delivered to sector

I alt
Total 64000058 78000600 3813

Tabell 7100 C. Kryssløpskoeffisienter (Pct.
Sjøfart.

Input-output coefficients. Water transp.

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
Sektor- sienter Sektor- sienter

nr. Stikkord Abbreviation Input- nr. Stikkord A bbreviation Input-
No. output

coeffi-
cients

No. output
coeffi-
cients

Norsk produksjon
Norwegian prod.

0052 Usp. kontorrekv. Office appl. 0,3
0057 Usp. tjenester Unsp. services 0,1
0058 Usp. transport Unsp. transp 	

 
0,1

0400 Fiske Fishing 	
 

0,3
1100 Kullgruver Coal mining .  

	
0,1

3196 Malingfabr. Paints 
	

0,1
6400 Varehandel Trade 	

 
1,7

6820 Skadeforsikr. Non-life ins. .	 1,3
6920 Bygningsdrift Real estate.  

	
0,1

7300 Lasting Port services  
	

4,5
7600 Spedisjon Forwarding 	

 
0,1

I alt Total  	 8,7

Import Imports
0033 Usynlig imp. Invisible imp. .. 33,1
1100 Kullgruver Coal mining ....	 0,1
3198 Mineraloljeind. Petrol. prod.	 1,5

I alt Total 	  34,7

Primærfaktorer
Primary factors

9600 Kapitalslit Depreciation 	  35,9
9700 Lønn Wages etc 	  18,7
9800 Eierinntekt Profits etc  	 2,8
9900 Indir. skatt Indirect taxes. .  	 0,2
9950 Subsidier Subsidies 	  — 1,0

I alt Total 	  56,6
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Tabell 7100 A. Produksjon 1954.    
Sjøfart.

Production. Water transp.

Produksjon Production

Produsentpriser
= kjøperpriser

Producers' prices
buyers' prices

Tilgang i alt Total supply 	
Av dette levert til: Of 'which delivered for:
Eksport Exports 	
Offentlig konsum Government consumption 	
Privat konsum Private consumption 	
Vareinnsats Use in production 	

Mill. kr.

3 971

3 602
10
80

279

Tabell 7100 B. Vareinnsats 1954.    
Produkter fra Sjøfart.

Used in production. Products from Water transp.

Levering 1954 Deliveries ... 	 Mill. kr.
Koeffisient Coefficient 	  Pet.

279	 20	 13	 7	 2	 229	 8
23,0	 4,6 22,6	 1,5	 4,3	 2,3

30 - Krysslopsanalyse.
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Sektor 7300 Tjenester i tilknytning til sjøfart.

Produksjon 1954: 292 mill. kroner. (Ikke strukturundersøkt.)

0 mf ang. Sektoren svarer til nasjonalregnskapssektor 7300 Tjenester i
tilknytn:ng til sjøfart og omfatter lasting, lossing, dampskipsekspedisjoner, skips-
meklere og -agenter, havnevesen, fyr- og losvesen. I bedriftstellingen 1953 er
det gruppene 739-1,2,3 og 9 som nærmest svarer til sektoren.

Antall bedrif ter m. v. I de nevnte gruppene i bedriftstellingen
var det 1 662 bedrifter med 9 659 sysselsatte og med en bruttoinntekt på 186
mill. kroner i 1952. Havnevesen, fyr- og losvesen var ikke med i bedriftstellingen.
På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i sektoren beregnet til
11 000 årsverk i 1954. Av dette var 10 000 årsverk utført av lønnstakere og
1 000 årsverk av selvstendige.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 292 mill. kroner. Av dette
var tjenester ytt av laste- og lossearbeiderforeninger 49 pct., av skipsmeklere
18 pct., av havnekassene 13 pct., av los-, fyr- og havnevesen 4 pct. og ved annen
virksomhet 16 pct.

Import en. Skipsfartens utgifter til tilsvarende tjenester i utlandet
kommer med under importsektor 0033 «Usynlig» import.

Pro duksjonens anvendelse. 68 pct. ble anvendt til vareinnsats,
27 pct. til eksport og 5 pct. til konsum.

Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 132 og i 1957 151.
Kr yssløpsk o ef fisientene er beregnet på grunnlag av nasjonal-

regnskapet for 1954.
Koef f isi ent en es stabilitet. Strukturen for de forskjellige be-

driftsgruppene (skipsmeklere, los-, fyr- og havnevesen m. v.) er noe forskjellig,
og koeffisientene er derfor i noen grad avhengig av produktsammensetningen i
sektoren.

Tabell 7300 A.	 Produksjon 1954. 
Lasting.

Production. Port services.

Produksjon Production

Produsentpriser
= kjøperpriser

Producers' prices
= buyers' prices

Tilgang i alt Total supply 	
Av dette levert til: Of which delivered for:
Eksport Exports 	
Offentlig konsum Government consumption 	
Vareinnsats Use in production 	

Mill. kr.

292

80
13

199
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Tabell 7300 B.	 Vareinnsats 1954. 
Produkter fra Lasting.

Used in production. Products from Port services.

Levert til sektor
Delivered to sector

I alt
Total

6400 7100          

Levering 1954 Deliveries . . Mill. kr.	 199	 25	 174
Koeffisient Coefficient 	  Pet.	 0,5	 4,5

Tabell 7300 C. Kryssløpskoeffisienter (Pet.)
Lasting.

Input-output coefficients. Port services.

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
sienter

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
sienterSektor- Sektor-

nr. Stikkord Abbreviation Input- nr. Stikkord Abbreviation Input-
No. output

coeffi-
cients

No. output
coeffi-
cients

Norsk produksjon	 Import Imports
Norwegian prod.	 0033 Usynlig imp. Invisible imp..	 2,7

0052 Usp. kontorrekv. Office appl. 1,7 6400 Varehandel Trade 	  2,0
0055 Usp. brensel Unsp. fuel ....	 0,7 I alt Total  	 4,70057 Usp. tjenester Unsp. services 13,5
0058 Usp. transport Unsp. transp. 0,3 Primærfaktorer6920 Bygningsdrift Real estate . .  	 1,7 Primary factors

I alt Total 	  17,9 9600 Kapitalslit Depreciation 	 7,1
9700 Lønn Wages etc. 	  40,3
9800 Eierinntekt Profits etc. 	  30,1

I alt Total 	 77,5

Sektor 7410 Jernbanedrift,

Produksjon 1954: 407 mill. kroner. (Ikke strukturundersøkt.)

Omfang. Sektoren svarer til nasjonalregnskapssektor 7410 Jernbane-
drift og omfatter den egentlige jernbanedriften ved de stats- og privateide banene.
Jernbanenes verksteder, rutebildrift o. 1. er med i andre sektorer. Bedriftstel-
lingen 1953 omfatter ikke jernbanedriften.

Ant all bedrif t er m • v . Ifølge jernbanestatistikken for regnskaps-
året 1953-1954 besto det rullende materiell ved statsbanene bl. a. av 650 lokomo-
tiver, 953 personvogner og 12 635 godsvogner. Ved privatbanene var tallene
henholdsvis 27, 22 og 530. I statsbanenes administrasjon, stasjons-, konduktør-



7410
	

468
Jernbanedrift.

Railways.

og lokomotivtjeneste var det sysselsatt 15 782 personer og ved privatbanene i
alt 328 personer. Bruttoinntekten av jernbanedriften var henholdsvis 367 mill.
kroner og 7 mill. kroner.

På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i sektoren beregnet
til 21 000 årsverk i 1954, alt utført av lønnstakere.

Produksjonen i sekt oren i 1954 var 407 mill. kroner. Av dette
utgjorde fraktinntektene på befordring av passasjerer og reisegods 50 pct., av
gods 46 pct., av post 2 pct. og av godsutkjøring m. v. 2 pct.

Import en av jernbanetransporttjenester er i nasjonalregnskapet og i
kryssløpsan.alysen behandlet på samme måte som importen av skipsfartstjenester
(se sektor 7100).

Produksjonens anvendelse. 58 pct. ble anvendt til vareinnsats,
37 pct. til konsum og 5 pct. til eksport.

Produksjonsindeks (1950 ------- 100) var i 1954 109 og i 1957 109.
Kr yssløpsk oeffisient en e er beregnet på grunnlag av nasjonal-

regnskapet for 1954.
Koeffisientenes stabilitet. Som følge av overgang fra damp-

lokomotiver til elektriske og diesellokomotiver vil koeffisienten for kull gå .be-
tydelig ned i årene etter 1954, mens koeffisientene for olje og elektrisk kraft
vil øke. For øvrig er forbruket av innsatsfaktorer ikke proporsjonalt med produk-
sjonens størrelse, og endringer i produksjonen vil derfor føre til endringer i koeffi-
sientene.

Tabell 7410 A.	 Produksjon 1954. 
Jernbanedrift.
Production. Railways.

Produksjon Production

Produsentpriser
kjøperpriser

Producers' prices
--- buyers' prices

Mill. kr.

Tilgang i alt Total supply 	 407
Av dette levert til: Of which delivered for:
Eksport Exports  	 19
Offentlig konsum Government consumption  	 11
Privat konsum Private consumption  	 142
Vareinnsats Use in production  	 235

Tabell 7410 B.	 Vareinnsats 1954.
Produkter fra Jernbanedrift.
Used in production. Products from Railways.

Levert til sektor
Delivered to sector

I alt
Total 0058 0200 2510 6400 7800        

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 235	 29	 22	 12	 162	 10
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 33,3	 2,8	 1,7	 3,2	 2,8



Import Imports
0033 Usynlig imp. Invisible imp 	

 
0,3

1100 Kullgruver Coal mining .  
	

5,9
3198 Mineraloljeind. Petrol. prod.	 0,7
5120 Gassforsyning Gas supply 	

 
0,2

I alt Total  
	

7,1

Primærfaktorer
Primary factors

9600 Kapitalslit Depreciation 	  41,0
9700 Lønn Wages etc. 	  62,9
9801 Tap Losses 	  —19,6

I alt Total 	  84,3

Norsk produksjon
Norwegian prod.

0052 Usp. kontorrekv. Office appl. 2,0
0057 Usp. tjenester Unsp. services

	
1,5

0058 Usp. transport Unsp. transp. 0,5
1100 Kullgruver Coal mining . . . . 	 0,4
3195 Såpefabrikker Soap, cosmetics 0,3
5110 El.forsyning Electricity  

	
1,5

6400 Varehandel Trade 	
 

2,5

I alt Total  	 8,7

469 7420
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Tramways.

Tabell 7410 C. Kryssløpskoeffisienter (Pct.)
Jernbanedrift.

Input-output coefficients. Railways.

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeff

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
Sektor- sienter Sektor- sienter

nr. Stikkord Abbreviation Input- nr. Stikkord Abbreviation Input-
So. output

coeffi-
cients

So. output
coeffi-
cients

Sektor 7420 Drift av sporveier og forstadsbaner.

Produksjon 1954: 59 mill. kroner. (Ikke strukturundersokt.)

Omfang. Sektoren svarer til nasjonalregnskapssektor 7420 Drift av spor-
veier og forstadsbaner. Jernbanetrafikk på forstadsbaner er med i sektor 7410,
og driften av sporveisbusser er med i sektor 7450. I bedriftstellingen 1953 svarer
gruppe 742-0 til sektoren.

Ant all bedrif t er m. v. Ifølge bedriftstellingen var det 8 bedrifter
med 2 465 sysselsatte og med en bruttoinntekt på 55 mill. kroner i 1952. På
grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i sektoren beregnet til 2 500
årsverk i 1954, alt utført av lønnstakere.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 59 mill. kroner, hvorav
60 pct. falt på driften av sporveiene og 40 pct. på forstadsbanene.

Impor ten av sporveis- og forstadsbanetransport er tatt med under
importsektor 0033 Usynlig import (er en del av nordmenns forbruk i utlandet).

Produksjonens anvendelse. 98 pct. ble anvendt til konsum
og 2 pct. til vareinnsats.

Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 94 og i 195784.
Kryssløpskoeffisient ene er beregnet på grunnlag av nasjonal-

regnskapet for 1954.
Koeffisient enes st abilit et . Forbruket av innsatsfaktorer er

ikke proporsjonalt med produksjonens størrelse, og en må derfor regne med
at koeffisientene er noe ustabile.



Import Imports
3198 Mineraloljeind. Petrol. prod.	 0,9

1,7
1,7	 Primærfaktorer
6,8	 Primary factors
0,9 9600 Kapitalslit Depreciation 	  37,4

9700 Lønn Wages etc. . 	  43,3
9800 Eierinntekt Profits etc  	 7,4

I alt Total 	  88,1

Norsk produksjon
Norwegian prod.

0052 Usp. kontorrekv. Office appl.
0057 Usp. tjenester Unsp. services
5110 El.forsyning Electricity 	
6400 Varehandel Trade 	

I alt Total 	 11,1

7420
Sporveisdrift.

Tramways.

Tabell 7420 A.
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Produksjon 1954.    
Sporveisdrift.

Production. Tramways.

Produksjon Production

Produsentpriser
= kjøperpriser

Producers' prices
= buyers' prices

Mill. kr.

Tilgang i alt Total supply 	 59
Av dette levert til: Of which delivered for:
Privat konsum Private consumption  	 58
Vareinnsats Use in, production  	 1

Tabell 7420 B. Vareinnsats 1954.    
Produkter fra Sporveisdrift.

Used in production. Products from Tramways.

Levert til sektor
Delivered to sector

I alt
Total

0058           

Levering 1954 Deliveries 	 Mill. kr.	 1	 1
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 1,2

Tabell 7420 C. Krysslopskoeffisienter (Pct.)
Sporveisdrift.

Input-output coefficients. Tramways.

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
sienter

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
sienterSektor- Sektor-

nr. Stikkord Abbreviation Input- nr. Stikkord Abbreviation Input-
No. output

coeffi-
cleats

No. output
coeffi-
cleats



471
	

7450
Biltransport.
Transp. n.e.c.

Sektor 7450 Annen landtransport.

Produksjon 1954: 667 mill. kroner. (Ikke strukturundersøkt.)

0 mf ang. Sektoren svarer til nasjonalregnskapssektor 7458 Annen land-
transport og omfatter drift av rutebiler, drosjer, ervervsmessig lastebiltransport
og annen ervervsmessig landtransport som ikke er med i andre sektorer. I be-
driftstellingen 1953 svarer gruppene 743-0, 744-1 og 2, 745-0 og 749-0 til sektoren.

An t all bedrif ter m. v. Ifølge bedriftstellingen var det 14 613 be-
drifter med 26 999 sysselsatte og med en bruttoinntekt på 535 mill. kroner i
1952. 8 491 bedrifter drev leiebiltransport, 4 233 drosjebiltransport og 1 178
rutebiltransport. På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i sektoren
beregnet til 29 500 årsverk i 1954. Av dette var 16 500 årsverk utført av lønns-
takere og 13 000 årsverk av selvstendige.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 667 mill. kroner. Av dette
falt 44 pct. på leiebiltransporten, 36 pct. på rutebiltransporten, 18 pct. på drosje-
biltransporten og 2 pct. på annen landtransport. Lastebiltransport som bedrifter
i andre næringer utfører med egne biler, er med i de samme sektorene som be-
driftenes produksjon.

Imp o r t en av landtransporttjenester er i nasjonalregnskapet og i kryss-
løpsanalysen behandlet på samme måte som importen av skipsfartstjenester.
(Se sektor 7100.)

Pro duk sj on ens anv en delse. 55 pct. ble anvendt til vareinnsats
og 45 pct. til konsum.

Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 121 og i 1957 127.
Kr yssløpskoef fisientene er beregnet på grunnlag av nasjonal-

regnskapet for 1954.
Koeffisientenes stabilitet. Forbruksstrukturen for drift av

rutebiler, drosjer og lastebiler er noe forskjellig, og koeffisientene vil derfor
avhenge av produksjonens sammensetning.

Tabell 7450 A.	 Produksjon 1954. 
Bil transport.

Production. Transp. n.e.c.

Produksjon Production

Produsentpriser
= kjøperpriser

Producers' prices
= buyers' prices

Mill. kr.

Tilgang i alt Total supply  	 667
Av dette levert til: Of which delivered for:
Privat konsum Private consumption  	 298
Vareinnsats Use in production  	 369
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Lufttransport.
Air transport.

Tabell 7450 B.	 Vareinnsats 1954. 
Produkter fra Biltransport.

Used in production. Products from Transp. n. e. c.

Levert til sektor
Delivered to sector

I alt
Total

0058 0200 2510 6400 7800       

Levering 1954 Deliveries 	 Mill. kr.	 369
	

16	 23	 13	 315	 2
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 18,4	 2,9	 1,8	 6,0	 0,6

Tabell 7450 C. Krysslopskoeffisienter (Pct.)
Biltransport.

Input-output coefficients. Transp. n.e.e.

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
Sektor- sienter Sektor- sienter

nr. Stikkord Abbreviation Input- nr. Stikkord A bbreviation Input-
No. output

coeffi-
cients

No. output
coeffi-
cients

Norsk produksjon Import Imports
Norwegian prod. 3198 Mineraloljeind. Petrol. prod. 10,0

0052 Usp. kontorrekv. Office appl. 0,8
0057 Usp. tjenester Unsp. services 0,2 Primærfaktorer
0102 Husdyrprod. Animal prod. .. 0,3 Primary factors
3198 1V1ineraloljeind. Petrol. prod. 0,3 9600 Kapitalslit Depreciation 	 25,5
3518 Bilverksteder Motor vehicles. 1,1 9700 Lønn Wages etc 	 23,3
6400 Varehandel Trade 	 9 ,7 9800 Eierinntekt Profits etc 	 23,0
6820 Skadeforsikr. Non-life ins. . 1,2 9900 Indir. skatt Indirect taxes 	 2,7
6920 Bygningsdrift Real estate . . . 1,8 9950 Subsidier Subsidies 	 — 0,5
7600 Spedisjon Forwarding 	 0,6 I alt Total 	 74,0

I alt Total 	 16,0

Av dette toll 0,1. Of which customs duties 0,1.

Sektor 7500 Lufttransport.

Produksjon 1954: 147 mill. kroner. (Ikke strukturundersøkt.)

Omfang. Sektoren svarer til nasjonalregnskapssektor 7500 Lufttransport
og omfatter transport av passasjerer, gods m. v. med fly. I bedriftstellingen
1953 er det gruppene 751-0, 752-0 og 753-0 som nærmest svarer til sektoren.

Ant all bedrift er m. v. Ifølge bedriftstellingen var det 40 bedrifter
med 925 sysselsatte og med en bruttoinntekt på 107 mill. kroner i 1952. 17 be-
drifter drev ruteflyging, 4 annen flyging og 19 betjening av sivile flyplasser.
Forskjellen mellom produksjonsverdien i bedriftstellingens grupper i 1952 og i
sektoren i 1954 skyldes pris- og produksjonsutviklingen i perioden. På grunnlag
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Lufttransport.
Air transport.

av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i sektoren beregnet til 1 500 årsverk
i 1954, alt utfort av lønnstakere.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 147 mill. kroner. Ifølge
bedriftstellingen innbrakte bedriftene i gruppen ruteflyging 96 pct. av brutto-
inntekten for lufttransport i alt i 1952. I nasjonalregnskapet, krysslopsanalysen
og bedriftstellingen er Norges andel av produksjonen i SAS beregnet til 2/ 7 av
selskapets totalproduksjon.

Importen av lufttransporttjenester er tatt med under importsektor
0033 Usynlig import.

Produksjonens anvendelse. 65 pct. ble anvendt til eksport,
20 pct. til konsum og 15 pct. til vareinnsats.

Produksjonsindeks (1950 ----- 100) var i 1954 130 og i 1957 218.
Kr yssløpskoeffisient ene er beregnet på grunnlag av nasjonal-

regnskapet for 1954.
Koeffisientenes stabilitet. En må regne med visse endringer

i koeffisientene som følge av overgang til nye flytyper og øking i flytransportene.

Tabell 7500 A.	 Produksjon 1954. 
Lufttransport.

Production. Air transport.

Produksjon Production

Produsentpriser
kjøperpriser

Producers' prices
buyers' prices

Mill. kr.

Tilgang i alt Total supply 	 147
Av dette levert til: Of which delivered for:
Eksport Exports  	 95
Offentlig konsum Government consumption  	 5
Privat konsum Private consumption  	 24
Vareinnsats Use in production  	 23

Tabell 7500 B.	 Vareinnsats 1954. 
Produkter fra Lufttransport.

Used in production. Products from Air transport.

Levert til sektor
	 I alt

Delivered to sector 	 Total
0058	 7800

21	 2
24,1	 0,6               

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 23
Koeffisient Coefficient 	  Pct.     
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Forwarding.

Tabell 7500 C. Kryssløpskoeffisienter (Pct.)
Lufttransport.

Input-output coefficients. Air transport.

Leverende sektor Delivering sector	
Kryss-
	 Leverende sektor Delivering sector	

Kryss-
lops-	 lops-

koeffi-	 koeffi-
Sektor-	 sienter Sektor-	 sienter

nr.	 Stikkord Abbreviation
	

Input-	 nr.	 Stikkord Abbreviation
	

Input"-
No.	 output

	
No.	 output

coeffi-	 coeffi-
cients	 cients

Norsk produksjon	 Import Imports
Norwegian prod.	 0033 Usynlig imp. Invisible imp 	 45,6

0052 Usp. kontorrekv. Office appl. 0,7	 3198 Mineraloljeind. Petrol. prod.	 3,1
0057 Usp. tjenester Unsp. services 0,7

	

alt Total 	  48,73519 Sykkelindustri Transp. equip. 3,4
6400 Varehandel Trade 	  1,6 Primærfaktorer6820 Skadeforsikr. Non-life ins.  	0,7 Primary factors6920 Bygningsdrift Real estate  	0,7 9600 Kapitalslit Depreciation 	  27,97600 Spedisjon Forwarding 	  0,7 9700 Lønn Wages etc. 	  15,1

I alt Total  	 8,5 9800 Eierinntekt Profits etc  	 1,2
9950 Subsidier Subsidies 	  —1,4

	I alt Total 	  42,8

Sektor 7600 Tjenester i tilknytning til transport og lagring.

Produksjon 1954: 92 mill. kroner. (Ikke strukturundersøkt.)

0 mf ang. Sektoren svarer til nasjonalregnskapssektor 7608 Tjenester i
tilknytning til transport og lagring og omfatter bl. a. ervervsmessig lagring, drift
av reisebyråer, bilsentraler og spedisjonsfirmaer. I bedriftstellingen 1953 svarer
gruppene 761-1, 2, 3 og 9, 762-0, 763-0, 769-0 og 770-0 til sektoren.

Ant all b e dr if ter m.v. I de tilsvarende gruppene i bedriftstellingen
var det 727 bedrifter med 3 519 sysselsatte og med en bruttoinntekt på 88 mill.
kroner i 1952. På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i sektoren
beregnet til 3 000 årsverk i 1954, det meste utført av lønnstakere.

Pr oduksjonen i sektoren i 1954 var 92 mill. kroner. Spedisjons-
firmaenes andel utgjorde 53 pct. av produksjonsverdien, lagring 15 pct., reise-
byråene 10 pct., bilsentralene 5 pct. og andre tjenester 17 pct.

Import en av tilsvarende tjenester er behandlet på samme måte som
importen av skipsfartstjenester (se sektor 7100).

Pr oduksjonens anvendelse. 98 pct. ble anvendt til vareinnsats
og 2 pct. til konsum.

Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 128 og i 1957 145.
Kr yssløpsk oef f isientene er beregnet på grunnlag av nasjonal-

regnskapet for 1954.
Koeffisientenes stabilitet. En måregne med at koeffisientene

er relativt stabile.
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Tabell 7600 A.	 Produksjon 1954.    
Spedisjon.

Production. Forwarding.

Produksjon Production

Produsentpriser
kjøperpriser

Producers' prices
= buyers' prices

Mill. kr.

Tilgang i alt Total supply  	 92
Av dette levert til: Of which delivered for:
Privat kom,um Private consumption  	 2
Vareinnsats Use in production  	 90

Tabell 7600 B.	 Vareinnsats 1954.    
Produkter fra Spedisjon.

Used in production. Products from Forwarding.        

Levert til sektor
Delivered to sector

I alt
Total

0057 6400 7100 7450 7500 9200                

Levering 1954 Deliveries 	 Mill. kr.	 90	 2	 75	 2	 4	 1	 6
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,3	 1,4 0,1	 0,6	 0,7	 2,2

Tabell 7600 C. Krysslopskoeffisienter (Pct.)
Spedisjon.

Input-output coefficients. Forwarding.

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
baps-

koeffi-

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
Sektor- sienter Sektor- sienter

nr. Stikkord Abbreviation Input- nr. Stikkord Abbreviation Input-
No. output

coeffi-
cients

No. output
coeffi-
cients

Norsk produksjon
Norwegian prod.

Primærfaktorer
Primary factors

0052 Usp. kontorrekv. Office appl. 8,7 9700 Lønn Wages etc 	 31,8
0055 Usp. brensel Unsp. fuel .. .. 1,1 9800 Eierinntekt Profits etc 	 16,0
0057
6920

Usp. tjenester Unsp. services
Bygningsdrift Real estate . ..

38,0
4,4 I alt Total 	 47,8

I alt Total 	 52,2
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Sektor 7800 Post, telegraf, telefon.

Produksjon 1954: 353 mill. kroner. (Ikke strukturundersokt.)

0 mf ang. Sektoren svarer til nas .;onalregnskapssektor 7800 Post, telegraf,
telefon og omfatter Post- og Telegrafverkets og private telefonselskapers drift.
Disse bedriftene er ikke med i bedriftstellingen 1953.

Ant all bedrifter m. v. Ifølge Norges postverk 1954 var det 5 096
poststeder med 11 681 sysselsatte, og ifølge Telegrafverket 1953-1954 var det 2 436
telegraf- og telefonstasjoner med 16 414 sysselsatte. Til dette kommer 47 private
telefonselskaper med 172 telefonsentraler og med en sysselsetting på 752 per-
soner i 1953. På grunnlag av nasjonalregnskapet er sysselsettingen i sektoren
beregnet til 23 000 årsverk i 1954, alt utført av lønnstakere.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 353 mill. kroner. Av dette
var ca. en tredjedel tjenester ytt av Postverket, ca. 3 pct. av private telefon-
selskaper og resten av Telegrafverket.

Import en av tilsvarende tjenester er tatt med under sektor 0033 Usynlig
import.

Produksjonens anvendelse. 71 pct. ble anvendt til vareinnsats,
26 pct. til konsum og 3 pct. til eksport.

Produksjonsindeks (1950 100) var i 1954 117 og i 1957 128.
Kr yssløpsk oef fisientene er beregnet på grunnlag av nasjonal-

regnskapet for 1954.
Koeffisientenes stabilitet. En må regne med at de er noe

ustabile fordi forbruket av innsatsfaktorer ikke er proporsjonalt med produk-
sjonsverdien i sektoren.

Tabell 7800 A.	 Produksjon 1954. 
Post.

Production. Communications.

Produksjon Production

Produsentpriser
= kjøperpriser

• Producers' prices
= buyers' prices

Mill. kr.
Tilgang i alt Total supply 	 353
Av dette levert til: Of which delivered for:
Eksport Exports  	 10
Offentlig konsum Government consumption  	 20
Privat konsum Private consumption 	 71
Vareinnsats Use in production  	 252
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Tabell 7800 B.	 Vareinnsats 1954. 
Produkter fra Post.

Used in production. Products from Communications.

Levert til sektor
Delivered to sector

I alt
Total

0057 0101 0102 6750 6930       

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 252	 242	 2	 3	 4	 1
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 32,5 0,2	 0,2	 1,4	 0,1

Tabell 7800 C. Krysslopskoeffisienter (Pct.)
Post.

Input-output coefficients. Communications.

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
sienter

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
sienterSektor- Sektor-

nr. Stikkord Abbreviation Input- nr. Stikkord Abbreviation Input-
No. output

coeffi-
cients

No. output
coeffi-
cients

Norsk produksjon	 Import Imports
Norwegian prod.	 0033 Usynlig imp. Invisible imp..	 4,8

0052 Usp. kontorrekv. Office appl. 2,5
0055 Usp. brensel Unsp. fuel . . . .	 1,4
0057 Usp. tjenester Unsp. services 4,2	 Primærfaktorer
0058 Usp. transport Unsp. transp. 0,6	 Primary factors
6920 Bygningsdrift Real estate . . .	 0,3 9600 Kapitalslit Depreciation 	  15,0
7100 Sjøfart Water transp 	  2,3 9700 Lønn Wages etc 	  44,3
7410 Jernbanedrift Railways .. . . . 	 2,8	 9800 Eierinntekt Profits etc 	  20,7
7450 Biltransport Transp. n.e.c.. .	 0,6 I alt Total 	  80,07500 Lufttransport Air transport .	 0,6

I alt Total 	  15,3

Sektor 8100 Offentlig administrasjon.

Produksjon 1954 : 425 mill. kroner. (Ikke strukturundersøkt.)

0 mf ang. Sektoren svarer til nasjonalregnskapssektor 8118 Offentlig ad-
ministrasjon og omfatter statlig og kommunal sentraladministrasjon, politi-,
retts- og forsorgsvesen m. v. Denne virksomheten er ikke med i bedriftstel-
lingen 1953.

Antall bedrif t er m.v. Som statlig og kommunal sentraladministra-
sjon regnes virksomheten i alle de offentlige institusjoner som vesentlig tjener
administrative formål, bl. a. kongehuset, Stortinget, Riksrevisjonen, departe-
mentene, direktoratene, en vesentlig del av sentraladministrasjonens distrikts-
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kontorer og de kommunale og fylkeskommunale administrasjonskontorer. For
øvrig omfatter sektoren politiets og påtalemyndighetens virksomhet, rettsvesen,
fengselsvesen, fiskerioppsyn og sivilforsvarets lokaladministrasjon. I nasjonal-
regnskapet er sysselsettingen i sektoren beregnet til 35 000 årsverk i 1954, alt
utført av lønnstakere.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 425 mill. kroner og svarer
til lønnsutgiftene i sektoren. Forbruk av andre innsatsfaktorer i denne virk-
somheten er regnet som direkte sluttleveringer (til offentlig konsum) fra de
sektorene som har levert dem.

Impor t en. Det er ingen import av tilsvarende produkter.
Produksjonens anvendelse. Alt ble anvendt til konsum.
Produksjonsindeks (1950 100) var i 1954 111 og i 1957 117.
Kr ys sl op sk oef fisientene. Som nevnt foran, er produksjonen i

sektoren satt lik lønnsutgiftene. Det er ikke andre innsatsfaktorer i sektoren.
Koef fisientenes st abilitet. Koeffisienten for lønninger er kon-

stant, lik 100 pct. av produksjonsverdien i sektoren.

Tabell 8100 A.	 Produksjon 1954. 
Administrasjon.
Production. Government.

Produksjon Production

Produsentpriser
kjoliérpriser

Producers' prices
buyers' prices

Mill. ky.

Tilgang i alt = levert til offentlig konsum Total supply =-- delivered
government consumption  	 425

Tabell 8100 C. Kryssløpskoeffisienter (Pct.)
Administrasjon.

Input-output coefficients. Government.

Leverende sektor Delivering sector

Sektor-
nr.
No.

Primærfaktorer
Primary factors

9700	 Lorin Wages etc. 	

Stikkord Abbreviation

Kryss-
lops-

koeffi-
sienter
Input-
output
coeffi-
cients

100,0



479 8140
Forsvar.
Defence.

Sektor 8140 Forsvar.

Produksjon 1954: 379 mill. kroner. akke strukturundersøkt.)

0 mf ang. Sektoren svarer til nasjonalregnskapssektor 8140 Forsvar og
omfatter alle forsvarsgrener og militære skoler, men ikke forsvarets realskoler
og gymnas.

Ant all bedrif ter m. v. Den virksomheten som er med i sektoren
omfatter den som foregår ved de rene militære etablissementer. Forsvarsdeparte-
mentet, forsvarets realskoler og gymnas, en del militære verksteder og sivil-
forsvaret er med i andre sektorer. I nasjonalregnskapet er sysselsettingen i sek-
toren beregnet til 49 500 årsverk i 1954, alt utført av lønnstakere.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 379 mill. kroner og svarer
til lønnsutgiftene i sektoren. Forbruk av andre innsatsfaktorer i denne virksom-
heten er regnet som direkte sluttleveringer (til offentlig konsum) fra de sektorene
som har levert dem.

Import en. Det er ikke regnet med noen import av forsvarstjenester
i nasjonalregnskapet.

Produksjonens anvendelse. Alt ble anvendt til konsum.
Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 218 og i 1957 264.
Kr yssløpskoef f is ie ntene. Som nevnt foran, er produksjonen i

sektoren satt lik lønnsutgiftene. Det er ikke andre innsatsfaktorer i sektoren.
Koef fisientenes stab ilit e t. Koeffisienten for lønninger er kon-

stant, lik 100 pct. av produksjonsverdien.

Tabell 8140 A.	 Produksjon 1954
Forsvar.

Production. Defence.

Produksjon Production

Produsentpriser
= kjøperpriser

Producers' prices
= buyers' prices

Mill. kr.

Tilgang i alt = levert til offentlig konsum Total supply = delivered for
government consumption  	 379

Tabell 8140 C. Kryssløpskoeffisienter (Pct.)
Forsvar.

Input-output coefficients. Defence. 

Leverende sektor Delivering sector 
Kryss-
lops-

koeffi-
sienter
Input-
output
coeffi-
cients   

Sektor-
nr.
No.

Stikkord Abbreviation     

Primærfaktorer
Primary factors

9700 Lorin Wages etc  	 100,0



8200
Undervisning.

Education.

480

Sektor 8200 Undervisning.

Produksjon 1954: 396 mill. kroner. (Ikke strukturundersøkt.)

0 mf ang. Sektoren svarer til nasjonalregnskapssektor 8200 Undervisning
og omfatter driften av private og offentlige undervisningsanstalter. Forsvarets
skoler utenom forsvarets realskoler og gymnas, danseskoler, musikkundervisning
o. I. og rene bedriftsskoler er ikke med i denne sektoren.

Antall bedrifter m. v. I skoleåret 1953-1954 var det 5 396 folke-
skoler, 33 spesialskoler (for døve, blinde m. v.), 608 skolekommuner med fram-
haldsskoler, 74 folkehøyskoler, 280 realskoler, 113 gymnas, 539 fag- og yrkes-
skoler (bedriftsskoler og musikkskoler er ikke tatt med) og 8 universiteter og
høyskoler. I nasjonalregnskapet er sysselsettingen i sektoren beregnet til 33 000
årsverk i 1954. Av dette var 32 000 årsverk utført av lønnstakere og 1 000 års-
verk av selvstendige.

Pro duk sj on en i sek tor en i 1954 var 396 mill. kroner. Produk-
sjonsverdien for den offentlige delen av sektoren er satt lik lønnsutbetalingene
og for den private delen lik de innbetalte skolepengene. Forbruk av andre inn-
satsfaktorer enn arbeidskraft i den offentlige delen er regnet som direkte slutt-
leveringer (til offentlig konsum) fra de sektorene som har levert dem.

Impor t en. Nordmenns studieutgifter i utlandet er tatt med under
importsektor 0033 Usynlig import.

Produksjonens anvendelse. Alt ble anvendt til konsum.
Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 117 og i 1957 142.
Kr ysslopskoef fisientene er beregnet på grunnlag av nasjonal-

regnskapet for 1954.
Koeffisientenes stabilitet. Strukturen for de offentlige og

private undervisningsanstaltene er noe forskjellig, og endringer i forholdet
mellom dem vil derfor fore til endringer i koeffisientene.

Tabell 8200 A.	 Produksjon 1954. 
Undervis ning.
Production. Education.

Produksjon Production

Produsentpriser
= kjøperpriser

Producers' prices
= buyers' prices

Mill. kr.

Tilgang i alt Total supply  	 396
Av dette levert til: Of which delivered for:
Offentlig konsum Government consumption 	 370
Privat konsum Private consumption  	 26



481 8300
Helsevesen.

Health service.

Tabell 8200 C. Kryssløpskoeffisienter (Pct.)
Undervisning.

Input-output coefficients. Education.

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-

Le verende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
Sektor- sien ter Sektor- sienter

nr. Stikkord Abbreviation Input Stikkord Abbreviation Input-
No. outpu

coeffi
cients

No. output
coeffi-
cients

Norsk produksjon	 Primærfaktorer
Norwegian prod.	 Primary factors

0052 Usp. kontorrekv. Office appl. 0,3 9600 Kapitalslit Depreciation 	 0,3
6920 Bygningsdrift Real estate .. .	 0,8 9700 Lønn Wages etc 	  99,8

	

9800 Eierinntekt Profits etc  	 0,5I alt Total  	 1,1 9950 Subsidier Subsidies 	  — 1,5

I alt Total 	  99,1

Sektor 8300 Helse- og veterinærvesen.

Produksjon 1954: 510 mill. kroner. (Ikke strukturundersøkt.)

0 mf ang. Sektoren svarer til nasjonalregnskapssektor 8300 Helse- og
veterinærvesen og omfatter offentlig og privat helsestell og veterinærvirksomhet.
Administrasjonen av helsestellet i Helsedirektoratet og i helserådene og av
veterinærvesenet i Landbruksdepartementet er med i sektor 8100.

Antall bedrif ter m. v. Ifølge medisinalstatistikken var det i 1954
505 sykehus o. 1. anstalter med 32 726 senger, 401 embetslegestillinger, 3 821
autoriserte leger, 1 988 tannleger, 1 337 jordmødre og 538 dyrleger. Leger, tann-
leger og dyrleger som er bosatt i utlandet er med i tallene ovenfor. Sektoren.
omfatter også virksomheten ved fysikalske institutter, kurbad, røntgeninsti-
tutter, spebarnskontrollen, mødrehygienekontorene m. v. I nasjonalregnskapet
er sysselsettingen i sektoren beregnet til 36 000 årsverk i 1954. Av dette var
31 500 årsverk utført av lønnstakere og 4 500 årsverk av selvstendige.

Pr o duksjonen i sektor en i 1954 var 510 mill. kroner. Produk-
sjonen ved de statlige sykehus m. v. svarer til lønnsutgiftene til personalet,
mens produksjonen ved de kommunale og private sykehus m. v., privatpraktise-
rende leger, tannleger, dyrleger og annet privat og kommunalt helsevesen svarer
til de gebyrer disse mottar fra private og fra trygdekassene. Forbruk av andre
innsatsfaktorer enn arbeidskraft ved de statlige sykehus m. v. er regnet som
direkte sluttleveringer (til offentlig konsum) fra de sektorene som leverer dem.

Imp or ten. Det var ingen import i 1954 av tjenester fra helse- og veteri-
nærvesen.

Produksjonens anvendelse. 98 pct. ble anvendt til konsum
og 2 pct. til vareinnsats.

1- Krysslopsanalyse.



8300
Helsevesen.

Health service.
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Produksjonsindeks (1950 =100) var i 1954 109 og i 1957 115.
Kr ysslopsk oe f fisientene er beregnet på grunnlag av nasjonal-

regnskapet for 1954.
Koeffisientenes stabilitet. Strukturen for denstatlige delay

sektoren er noe forskjellig fra den private og kommunale delen, og den er også
forskjellig for tannleger, leger, røntgeninstitutter o. a. Endringer i produkt-
sammensetningen i sektoren vil derfor fore til endringer i koeffisientene.

Tabell 8300 A.	 Produksjon 1954. 
Helsevesen.

Production. Health service.

Produksjon Production

Produsentpriser
= kjøperpriser

Producers' prices
= buyers' prices

Mill. kr.

Tilgang i alt Total supply 	 510
Av dette levert til: Of which delivered for:
Offentlig konsum Government consumption  	 73
Privat konsum Private consumption 	 429
Vareinnsats Use in production  	 8

Tabell 8300 B.	 Vareinnsats 1954. 
Produkter fra Helsevesen.

Used in production. Products from Health service.

Levert til sektor
Delivered to sector

I alt
Total

0102           

Levering 1954 Deliveries . . Mill. kr.	 8	 8
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,5



483 8400
Religiøst arb.

Religious.

Tabell 8300 C. Kryssløpskoeffisienter (Pct.)
Helsevesen.

Input-output coefficients. Health service.

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
sienter

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
sienterSektor- Sektor-

nr. Stikkord Abbreviation Input- nr. Stikkord Abbreviation Input-
No. output

coeffi-
cients

No. output
coeffi-
cients

Norsk produksjon
Norwegian prod.

0052 Usp. kontorrekv. Office appl. 3,9
0055 Usp. brensel Unsp. fuel 	 1,4
0057 Usp. tjenester Unsp. services 7,8
0058 Usp. transport Unsp. transp 	 0,6
0200 Skogbruk Forestry 	  0,2
3194 Farmasøytisk i. Medicines  	1,4
3195 Såpefabrikker Soap, cosmetics 0,9
3900 Diverse ind. Miscellaneous  	0,3
5110 El.forsyning Electricity  	 0,8
6400 Varehandel Trade 	  3,3
6920 Bygningsdrift Real estate  	1,0

I alt Total 	

Sektor 8400 Religiøst og humanitært arbeid.

Produksjon 1954: 91 mill. kroner. (Ikke strukturundersøkt.)

0 mf ang. Sektoren svarer til nasjonalregnskapssektor 8400 Religiøst og
humanitært arbeid og omfatter både offentlig og privat religiøs virksomhet,
veldedige foreninger og annet privat humanitært arbeid. Denne virksomheten
er ikke tatt med i bedriftstellingen 1953.

Ant all bedrif ter m. v. Til sektoren hører statskirken, dissenter-
kirkene, ytre og indre misjonsvirksomhet, humanitære hjelpeorganisasjoner som
Norges Røde Kors, Blå Kors, sanitetsforeninger, Norsk Selskap til Skibbrudnes
Redning osv. Vi har ikke statistiske oppgaver over antall kirker, foreninger
m. v. I nasjonalregnskapet er sysselsettingen i sektoren beregnet til 9 500 års-
verk i 1954, alt utført av lønnstakere.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 91 mill. kroner. For den
offentlige delen av sektoren er produksjonen satt lik lønnsutgiftene og for den
private delen lik bidrag fra offentlige institusjoner og private.

Impor t en. Det var ingen import i 1954.
Produksjonens anvendelse. Alt ble anvendt til konsum.
Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 120 og i 1957 142.

Import Imports
1100 Kullgruver Coal mining ....	 0,3
3194 Farmasøytisk i. Medicines ..	 1,5
3198 Mineraloljeind. Petrol. prod.	 0,4
3440 Råmetallverk Other Metals.. 	 0,2

I alt Total  	 2,4

Primærfaktorer
Primary factors

9600 Kapitalslit Depreciation 	 5,1
9700 Lønn Wages etc 	  55,2
9800 Eierinntekt Profits etc 	  17,5
9900 Indir. skatt Indirect taxes • •	 0,2

21,6 9950 Subsidier Subsidies 	  — 2,0

I alt Total 	  76,0



8400
Religiøst arb.

Religious.
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Rryssløpskoef f isien tene er beregnet pl grunnlag av nasjonal-
regnskapet for 1954.

Koeffisientenes stabilitet. En må regne med at koeffisientene
er relativt stabile, men store endringer i forholdet mellom den offentlige og
private delen av sektoren vil medføre endringer i koeffisientene.

Tabell 8400 A.	 Produksjon 1954.
Religiøst arb.
Production. Religious.

Produksjon Production

Produsentprisel
= kjøperpriser

Producers prices
= buyers' prices

Mill. kr.

Tilgang i alt Total supply  	 91
Av dette levert til: Of which delivered for:
Offentlig konsum Government consumption	 58
Privat konsum Private consumption 	 33

Tabell 8400 C. Kryssløpskoeffisienter (Pct.)
Religiøst arb.

Input-output coefficients. Religious.

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi
sienter

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
sienterSektor- Sektor-

nr. Stikkord Abbreviation Input- nr. Stikkord Abbreviation Input-
No. output

coeffi-
cients

No. output
coeffi-
cients

Norsk produksjon	 Primærfaktorer
Norwegian prod.	 Primary factors

0052 Usp. kontorrekv. Office appl. 1,1 9700 Lønn Wages etc. 	  92,2
0055 Usp. brensel Unsp. fuel ....	 2,2 9800 Eierinntekt Profits etc.  	 5,7
0058 Usp. transport Unsp. transp. 1,1 9950 Subsidier Subsidies 	  — 6,6
6920 Bygningsdrift Real estate ...	 4,4 I alt Total 	  91,3

I alt Total  	 8,8
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8500
Konsultasjon.
Consultants.

Sektor 8500. Juridisk, teknisk og merkantil tjenesteyting.

Produksjon 1954: 219 mill. kroner. (Ikke strukturundersokt.)

0 mf ang. Sektoren svarer til nasjonalregnskapssektor 8500 Juridisk, tek-
nisk og merkantil tjenesteyting og omfatter sakfører-, arkitekt- og diverse hjelpe-
virksomhet for næringslivet. I bedriftstellingen 1953 er det gruppene 851-0,
852 -1, 2, 3, 4 og 9 853-1_, 2, 3 og 9 og 859-1 og 9 som nærmest svarer til sektoren.

An tall be dri f ter m. v. Ifølge bedriftstellingen var det i de nevnte
gruppene i alt 3 731 bedrifter med 9 738 sysselsatte og med en bruttoinntekt
på 156 mill. kroner i 1952. Gruppen juridisk tjenesteyting (advokat- og sakfører-
virksomhet o. 1.) omfattet 1 171 bedrifter, teknisk tjenesteyting (arkitekter, tek-
niske konsulenter, patentkont orer m. v.) 1 195 bedrifter, merkantil tjenesteyting
(revisjons- og bokføringsfirmaer, reklame- og annonsebyråer m. v.) 1 242 be-
drifter og forretningsmessig tjenesteyting ellers (presse- og telegrambyråer, annen
forretningsmessig tjenesteyting) 123 bedrifter. I nasjonalregnskapet er syssel-
settivgen beregnet til 12 000 årsverk i 1954. Av dette var 7 000 årsverk utført
av lønnstakere og 5 000 årsverk av selvstendige.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 219 mill. kroner. Av dette
utgjorde teknisk tjenesteyting 31 pct., merkantil tjenesteyting 31 pct., juridisk
tjenesteyting 20 pct. og annen tjenesteyting 18 pct.

Imp o r ten av tilsvarende tjenester er regnet med under importsektor
0033 «Usynlig» import.

Pro duk sj on ens an v en d el se. 77 pct. ble anvendt til vareinnsats,
13 pct. til konsum og 10 pct. t1 investering.

Produksjonsindeks (1950 100) var i 1954 105 og i 1957 111.
Kr yssl øp sk oef f isien ten e er beregnet på grunnlag av nasjonal-

regnskapet for 1954.
Koeffisientenes stabilitet. En må vente at de er forholdsvis

stabile.

Tabell 8500 A.	 Produksjon 1954. 
Konsultasjon.

Production. Consultants.

Produksjon Production

Produsentpriser
kjoperpriser

Producers' prices
----- buyers' prices

Mill. kr.

Tilgang i alt Total supply 	 219
Av dette levert til : Of which delivered for:
Offentlig konsum Government consumption  	 5
Privat konsum Private consumption 	 23
Investering Asset formation 	 23
Vareinnsats Use in production  	 168



Tabell 8500 C. Krysslopskoeffisienter (Pct.)
Konsultasjon.

Input-output coefficients. Consultants.

Leveirnde sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
Sektor- sienter Sektor- sienter

nr. Stikkord Abbreviation Input- nr. Stikkord Abbreviation Input-
No. output

coeffi-
cients

No. output
coeffi-
cients

Norsk produksjon
Norwegian prod.

0052 Usp. kontorrekv. Office appl.
0055 Usp. brensel Unsp. fuel  
0057 Usp. tjenester Unsp. services
0058 Usp. transport Unsp. transp.
6920 Bygningsdrift Real estate  

I alt Total 	

Primærfaktorer
Primary factors

1,8 9600 Kapitalslit Depreciation 	 0,9
0,9 9700 Lønn Wages etc 	 42,6
2,3 9800 Eierinntekt Profits etc 	 47,8
0,5
3,2 I alt Total 	 91,3

8,7

8600
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Institusjoner.
Institutions.

Tabell 8500 B.	 Vareinnsats 1954. 
Produkter fra Konsultasjon.

Used in production. Products from Consultants.

Levert til sektor
Delivered to sector

I alt
Total

0057 0102 2810 4101 4102 4103        

Levering 1954 Deliveries . 	 Mill. kr.	 168	 111	 10	 25	 1	 2	 6
Koeffisient Coefficient 	  Pet.	 14,9	 0,6	 9,0	 0,1	 0,5	 0,6

Levert til sektor
Delivered to sector 4104 4105 4106 6920 6930        

Levering 1954 Deliveries 	 Mill. kr. 4 1 2 1 5
Koeffisient Coefficient  	 Pet. 0,9 0,1 0,1 0,4 0,6

Sektor 8600 Ikke-forretningsmessige organisasjoner og institusjoner.

Produksjon 1954: 156 mill. kroner. (Ikke strukturundersokt.)

0 mf ang. Sektoren svarer til nasjonalregnskapssektor 8600 Ikke-forret-
ningsmessige organisasjoner og institusjoner og omfatter private forsknings-
institusjoner, almen offentlig tjenesteyting, nærings- og fagorganisasjoner, poli-
tiske og ideologiske organisasjoner. Denne virksomheten er ikke med i bedrifts-
tellingen 1953.



487 8600
Institusjoner.
Institutions.

An t all b e dr if ter m.v . Sektoren omfatter virksomheten ved private
forskningsinstitutter og studieselskaper hvis formål er tjenesteyting for nærings-
livet, dessuten offentlig arbeidsformidling, sjømannskontorer, parkvesen, brann-
vesen, renovasjons- og feiervesen, kirkegårder, biblioteker o. 1., nærings- og fag-
organisasjoner som Norsk Arbeidsgiverforening, Landsorganisasjonen i Norge,
Norges Bondelag, Noregs Fiskarlag, Norges Eksportråd, politiske og ideologiske
organisasjoner som de politiske partiene, IOGT, Folk og Forsvar o. a. I nasjonal-
regnskapet for 1954 er sysselsettingen i sektoren beregnet til 12 500 årsverk,
alt utført av lønnstakere.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 156 mill. kroner. For den
offentlige delen av sektoren er produksjonen satt lik lønnsutgiftene og for den.
private delen lik bruttoinntekten. Forbruk av andre innsatsfaktorer enn arbeids-
kraft i den offentlige delen av denne virksomheten er regnet som direkte slutt-
leveringer (til offentlig konsum) fra de sektorene som har levert dem.

Import en. Det var ingen import i 1954 av tilsvarende tjenester.
Produksjonens anvendelse. 87 pct.ble anvendt til konsum og

13 pct. til vareinnsats.
Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 117 og i 1957 125.
Kr yssløpsk o ef fisient ene er beregnet på grunnlag av nasjonal-

regnskapet for 1954.
Koeffisientenes stabilitet. Strukturen for den offentlige og

den private delen av sektoren er noe forskjellig, og endringer i forholdet mellom
dem vil derfor fore til endringer i koeffisientene.

Tabell 8600 A.	 Produksjon 1954. 
Institusjoner.

Production. Institutions.

Produksjon Production

Produsentpriser
= kjøperpriser

Producers' prices
= buyers' prices

Mill. kr.

Tilgang i alt Total supply 	 156
Av dette levert til: Of which delivered for:
Offentlig konsum Government consumption  	 103
Privat konsum Private consumption 	 33
Vareinnsats Use in production  	 20

Tabell 8600 B.	 Vareinnsats 1954. 
Produkter fra Institusjoner.

Used in production. Products from Institutions.

Levert til sektor
Delivered to sector

I alt
Total 0057 6930           

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 20	 18	 2
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 2,4 0,2



8700
Underholdning.

Recreation.
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Tabell 8600 C. Kryssløpskoeffisienter (Pct.)
Institusjoner.

Input-output coefficients. Institutions.

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
Sektor- sienter Sektor sienter

nr. Stikkord Abbreviation Input- nr. Stikkord Abbreviation Input-
.No. output

coeffi-
cients

.No. output
coeffi-
cients

Norsk produksjon	 Primærfaktorer
Norwegian prod.	 Primary factors

0052 Usp. kontorrekv. Office appl. 0,7 9700 Lønn Wages etc 	  81,5
0055 Usp. brensel Unsp. fuel ....	 1,3	 9800 Eierinntekt Profits etc. 	  12,0
0057 Usp. tjenester Unsp. services	 1,9 I alt Total 	  93,50058 Usp. transport Unsp. transp. 0,7
6920 Bygningsdrift Real estate ...	 1,9

I alt Total  	 6,5

Sektor 8700 Underholdning m. v.

Produksjon 1954: 181 mill. kroner. (Ikke strukturundersokt.)

0 mf ang. Sektoren svarer til nasjonalregnskapssektor 8700 Underhold-
ning m. v. og omfatter produksjon og framvising av film, kringkasting, teater,
orkestre, tipping o. 1. og annen underholdning. I bedriftstellingen 1953 er det
gruppene 871-1 og 2, 872-1 og 2, 879-1 og 2 som nærmest svarer til sektoren.

Ant all bedrifter m. v. I de nevnte gruppene i bedriftstellingen
var det i alt 456 bedrifter med 4 259 sysselsatte og med en bruttoinntekt på
131 mill. kroner i 1952. Orkestre, musikere o. 1., konsertbyråer, danseskoler m. v.
og en del annen fornøyelsesvirksomhet var ikke med i bedriftstellingen. I nasjonal-
regnskapet er sysselsettingen i sektoren beregnet til 4 500 årsverk i 1954. Av
dette var 4 000 årsverk utført av lønnstakere og 500 årsverk av selvstendige.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 181 mill. kroner. Av dette
var 39 pct. tjenesteyting fra kinoer, filmproduksjon og filmutleie, 36 pct. fra
tippeselskaper o. 1., 10 pct. fra kringkastingen, 8 pct. fra travbaner, sirkus,
fornøyelsesparker o. 1. og 7 pct. fra teatre og balletter.

Import en av tilsvarende tjenester i 1954 var 3 mill. kroner eller 2 pct.
av totalforsyningen i sektoren.

Produksjonens anvendelse. 92 pct. ble anvendt til konsum og
8 pct. til vareinnsats.

Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 126 og i 1957 126.
Kryssløpskoeffisient ene er beregnet på grunnlag av nasjonal-

regnskapet for 1954.
Koef fisient enes stabilitet. Forbruksstrukturen for kinoer,

filmproduksjon, kringkasting m. v. er noe forskjellig, og koeffisientene vil derfor
avhenge av produksjonens sammensetning.



Import Imports
0033 Usynlig imp. Invisible imp. . 

•	

3,3
4,4 8700 Underholdning Recreation . 

•	

1,7
0,6
6,6
	 I alt Total  	 5,0

6,1	 Primærfaktorer
3,3	 Primary factors

21,0 9600 Kapitalslit Depreciation 	 1,1
9700 Lønn Wages etc 	  25,4
9800 Eierinntekt Profits etc 	  13,2
9900 Indir. skatt Indirect taxes . . 	• 39,8
9950 Subsidier Subsidies 	  — 5,5

I alt Total 	  74,0

Norsk produksjon
Norwegian prod.

0052 lisp. kontorrekv. Office appl.
0055 Usp. brensel Unsp. fuel . . . .
0057 Usp. tjenester Unsp. services
6400 Varehandel Trade  

	6920 Bygningsdrift Real estate . . 	

I alt Total 	

8700
Underholdning.

Recreation.
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Tabell 8700 A. Produksjon og import 1954.    
Underholdning.

Production and imports. Recreation.

Produksjon Production Import Imports

Produsentpriser
= Kjøperpriser

Producers' prices
= Buyers' prices

Cif. + toll Kjøperpriser
C. i. f. + import duties

= Buyers' prices

Mill.
kr.

Mill.
kr.

Tilgang i alt Total supply 
	

181
	

3
Av dette levert til: Of which delivered for:
Privat konsum Private consumption 

	
172

Vareinnsats Use in production  
	

9
	

3

Tabell 8700 B.	 Vareinnsats 1954.    
Produkter fra Underholdning.
Used in production. Products from Recreation.

Levert til sektor
Delivered to sector

I alt
Total 0057 9200           

Levering 1954 Deliveries . . . . Mill. kr.	 9	 6	 3
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 0,8	 1,1

Tabell 8700 C. Krysslopskoeffisienter (Pct.)
Underholdning.

Input-output coefficients. Recreation.

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
sienter

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
sienterSektor- Sektor-

nr. Stikkord Abbreviation Input- nr. Stikkord Abbreviation Input-
No. output

coeffi-
cients

No. output
coeffi-
cients



9100
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Husarbeid.
Housework.

Sektor 9100 Lout husarbeid.

Produksjon 1954: 318 mill. kroner. (Ikke strukturundersøkt.)

Omfang. Sektoren svarer til nasjonalregnskapssektor 9100 Lønt hus-
arbeid og omfatter husarbeid utført med leid arbeidskraft, bondekonenes stell
for jordbruksarbeidere på arbeidsgivers kost og husmødrenes stell for privat-
losjerende. Denne virksomheten er ikke med i bedriftstellingen 1953.

Ant all bedrif t er m. v. I nasjonalregnskapet er sysselsettingen i
sektoren beregnet til 72 000 årsverk i 1954. Av dette var 48 000 årsverk utført
av lønnstakere og 24 000 årsverk av selvstendige.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 318 mill. kroner. Den om-
fatter både utbetalt lønn og beregnet verdi av naturallønn som kost m. v. for
husarbeid, beregnet lønn for bondekonenes stell for jordbruksarbeidere og hus-
mødrenes stell for privatlosjerende.

Import en. Det er ingen import av tilsvarende tjenester.
Produksjonens anvendelse. Alt ble anvendt til konsum.
Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 85 og i 195775.
Kryssløpskoef fisientene. Det er bare en innsatsfaktor i sek-

toren, nemlig arbeidskraft (lønninger).
Koeffisientenes st abilit et . Koeffisienten for lønninger er kon-

stant lik 100 pct. av produksjonsverdien.

Tabell 9100 A.	 Produksjon 1954. 
Husarbeid.

Production. Housework.

Produksjon Production

Produsentpriser
= kjøperpriser

Producers' prices
= buyers' prices

Mill. kr.

Tilgang i alt Total supply  	 318
Av dette levert til: Of which delivered for;
Offentlig konsum Government consumption  	 7
Privat konsum Private consumption 	 311

Tabell 9100 C. Kryssløpskoeffisienter (Pct.)
Husarbeid.

Input-output coefficients. Housework. 

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
sienter
Input-
output
coeffi-
cients  

Sektor-
nr.
No.

Stikkord Abbreviation   

Primærfaktorer Primary factors
9700	 Lønn Wages etc. 	  67,9
9800	 Eierinntekt Profits etc 	  32,1

I alt Total 	  100,0



491 9200
Hotelldrift.
Hotels etc.

Sektor 9200 Hotell- og restaurantdrift.

Produksjon 1954: 279 mill. kroner. (Ikke strukturundersøkt.)

0 mf ang. Sektoren svarer til nasjonalregnskapssektor 9200 Hotell- og
restaurantdrift og omfatter drift av hoteller, pensjonater o. 1., kaféer, restau-
ranter o. a. spisesteder. I bedriftstellingen 1953 er det gruppene 921-1, 2, 3, 4
og 9, 922-1, 2, 3 og 9 som svarer til sektoren.

Ant all be dr if ter m. v. Ifølge bedriftstellingen var det i alt 5 404
bedrifter (herav 2 727 restauranter og spisesteder og 2 677 hoteller, pensjonater
o. 1.) med 28 165 sysselsatte og med en bruttoinntekt på 558 mill. kroner i 1952.
I nasjonalregnskapet er sysselsettingen i sektoren beregnet til 25 500 årsverk i
1954. Av dette var 22 000 årsverk utført av lønnstakere og 3 500 av selvstendige.

Pr o duk sj on en i s ek t or en i 1954 var 279 mill. kroner og omfatter
bare de tjenestene sektoren yter i form av utleie av hotellrom o. 1. og tilbered-
ning og servering av mat og drikke (altså det gjestene har betalt minus bedrif-
tenes innkjøp av mat og drikkevarer). Bedriftens innkjøp av mat- og drikke-
varer regnes som direkte sluttleveringer fra de leverende sektorene til konsum
etc. Bedriftstellingens bruttoinntekt omfatter alt det gjestene har betalt.

Import . Det var ingen import i 1954. Nordmennenes utgifter til hotell-
og restaurantbesøk i utlandet er regnet med under importsektor 0033 Usynlig
import.

Produksjonens anvendelse. 85 pct. ble anvendt til konsum
og 15 pct. til vareinnsats.

Produksjonsindeks (1950 = 100) var i 1954 123 og i 1957 126.
Kr yssløpskoeff isientene er beregnet på grunnlag av nasjonal-

regnskapet for 1954.
Koeffisientenes stabilitet. En må vente at koeffisientene er

relativt stabile.

Tabell 9200 A.	 Produksjon 1954. 
Hotelldrift.

Production. Hotels etc.

Produksjon Production

Produsentpriser
kjøperpriser

Producers' prices
= buyers' prices

Mill. kr.

Tilgang i alt Total supply 	 279
Av dette levert til: Of which delivered for:
Privat konsum Private consumption  	 237
Vareinnsats Use in production  	 42



9300
Rengjøring.

Laundry.

Tabell 9200 B.

492

Vareinnsats 1954. 
Produkter fra Hotelldrift.

Used in production. Products from Hotels etc.      

Levert til sektor
Delivered to sector

ait

Total
0057 6400              

Levering 1954 Deliveries . 	 Mill. kr.	 42	 28	 14
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 3,8	 0,3

Tabell 9200 C. Kryssløpskoeffisienter (Pct.)
Hotelldrift.

Input-output coefficients. Hotels etc.

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-

Leverende sektor Delivering sector
Kryss-
lops-

koeffi-
Sektor- sienter Sektor- sienter

nr. Stikkord Abbreviation Input- nr. Stikkord Abbreviation Input-
No. output

coeffi-
cients

No. output
coeffi-
cients

Norsk produksjon
Norwegian prod.

0052 Usp. kontorrekv. Office appl.
0055 Usp. brensel Unsp. fuel  
0057 Usp. tjenester Unsp. services
0058 Usp. transport Unsp. transp.
6920 Bygningsdrift Real estate . 	
7600 Spedisjon Forwarding 	
8700 Underholdning Recreation 	

I alt Total 	

Prirneerfaktorer
Primary factors

3,6 9600 Kapitalslit Depreciation 	 5,7
1,8 9700 Lønn Wages etc 	 63,8
1,1 9800 Eierinntekt Profits etc. . . , 	 4,6
0,7 9900 Indir. skatt Indirect taxes 	 6,5
9,7 9950 Subsidies Subsidies .... — 0,7
2,2
1,1 I alt Total 	 79,9

20,2

Sektor 9300 Vask, rengjøring og andre personlige tjenester.

Produksjon 1954: 140 mill. kroner. (Ikke strukturundersøkt.)

Omf ang. Sektoren svarer til nasjonalregnskapssektor 9300 Vask, ren-
gjøring og andre personlige tjenester og omfatter virksomheten ved vaskerier,
garderoberenserier, dame- og herrefrisører, fotografer m. v. I bedriftstellingen
1953 svarer gruppene 931-1 og 2, 932-1 og 2, 933-0 og 939-1, 2, 3 og 9 til sektoren.

Ant all be dr if ter m. v. I de nevnte gruppene i bedriftstellingen
var det 4 684 bedrifter med 12 020 sysselsatte og med en bruttoinntekt på 116
mill. kroner i 1952. I nasjonalregnskapet for 1954 er sysselsettingen i sektoren
beregnet til 14 500 årsverk. Av dette var 10 500 årsverk utført av lønnstakere
og 4 000 årsverk av selvstendige.



Levert til sektor
Delivered to sector 0057

I alt
Total

493
	

9300
Rengjøring.
Laundry.

Produksjonen i sektoren i 1954 var 140 mill. kroner. Av dette
var 37 pct. tjenester ytt av barberere, frisører o. I., 32 pct. av vaskerier, renserier
o. 1., 13 pct. av fotografer og 18 pct. av vinduspussere, begravelsesbyråer og
annen personlig tjenesteyting.

Imp or t en. Det var ingen import i 1954 av tilsvarende tjenester.
Produksjonens anvendelse. 87 pct. ble anvendt til konsum

og 13 pct. til vareinnsats.
Produksjons indeks (1950 = 100) vari 1954 108 ogi 1957116.
K ryssløpskoef f isientene er beregnet på grunnlag av nasjonal-

regnskapet for 1954.
oe f f is ientenes stab i I it e t . Koeffisientene er sannsynligvis i

noen grad avhengig av produktsammensetningen i sektoren, men en kan regne
med at endringene fra år til år vil være relativt små.

Tabell 9300 A.	 Produksjon 1954.
Rengjøring.

Production. Laundry.

Produksjon Production

Produsentpriser
= kjøperpriser

Producers' prices
= buyers' prices

Mill. kr.

Tilgang i alt Total supply 	 140
Av dette levert til: Of which delivered ,for:
Offentlig konsum Government consumption  	 8
Privat konsum Private consumption 	 114
Vareinnsats Use in production  	 18

Tabell 9300 B. Vareinnsats 1954. 
Produkter fra Rengjøring.

Used in production. Products from Laundry.

Levering 1954 Deliveries 	 Mill. kr.	 18	 18
Koeffisient Coefficient 	  Pct.	 2,4



9300
Rengjøring.

Laundry.

Tabell 9300 C.
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Kryssløpskoeffisienter (Pct.)
Rengjøring.

Input-output coefficients. Laundry.

Leverende sektor Delivering sector	
Kryss-
	 Leverende sektor Delivering sector	

Kryss-
lops-	 lops-

koeffi-	 koeffi-
	Sektor	sienter Sektor-	 sien ter
	nr. 	 Stikkord Abbreviation

	
Input-	 nr.	 Stikkord Abbreviation

	
Input-

	No.	 output
	

No.	 output
coeffi-	 coeffi-
cients	 cients

Norsk produksjon
Norwegian prod.

0052 Usp. kontorrekv. Office appl.
0055 Usp. brensel Unsp. fuel . .
0057 Usp. tjenester Unsp. services
0058 Usp. transport Unsp. transp 
3195 Såpefabrikker Soap, cosmetics
3197 Annen kjemisk Other chemicals
6400 Varehandel Trade  

	6920 Bygningsdrift Real estate . . 	

	I alt Total 	 	 19,4

Import Imports
2750 Papirvarefabr. Paper products 2,4
3198 Mineraloljeind. Petrol. prod.	 0,4

I alt Total  	 2,8

Primærfaktorer
Primary factors

9600 Kapitalslit Depreciation 	 4,3
9700 Lønn Wages etc. 	  45,2
9800 Eierinntekt Profits etc 	  28,2

I alt Total 	  77,7

7,9
2,1
0,7
0,7
1,4
0,7
1,6
4,3



Tabeller
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Tabell I. Sektorinndelingen i krysslopsanalysen. Produksjon i sektorene, import av tilsvarende
produkter og toll på importvarene i 1954. Henvisninger til sektorbeskrivelsene i del H.

Sector specifications in the input-output analysis. Production by sector, import of corresponding
products and import duties in 1954. References to sector descriptions in part IL

I Norsk
prod ill, Importinkl. Side

Sektor-
nr.'
No.

Sektornavn
Sector designation

Stikkord'
Abbreviation

sj"
19543

Domes
tic

produc-
tion

toll
1954 4

Imports
awl.

customs

Toll
1954

Customs

i del II'
Page in
part II

Mill. kr. Mill. kr. Mill.kr.
0033 Import utenom handelsstatistikken

Imports not included in the foreign
trade statistics 	

0050 Installasjons- og reparasjonsarbei-
der utført i bedriftene med egne
arbeidere Installation and repair
work on machinery in establish-
ments, by their own workers 	

0051 Tjenester av offentlig konsumkapital
Services from governm. fixed assets.

0052 Uspesifisert kontorrekvisita o. 1. Un-
specified office appliances 	

0055 Uspesifisert brensel og elektrisitet til_
tjenesteytende næringer Unspeci-
fied fuel and electric energy for ser-
vice producing industries 	

0057 Uspesifiserte tjenester Unspecified
services 	

0058 Uspesifiserte transporttjenester Un-
specified transportation 

10101 Planteproduksjon Vegetable production
t0102 HusdyrproduksjonAnima/ production
0200 Skogbruk Forestry 	
0300 Jakt m. v. Hunting etc 	

	0400 Fiske, selfangst, småhvalfangst m. v	
Fishing etc. 	

0600 Hvalfangst Whaling 	
1100 Kullgruver Coal mining 	
1200 Malmgruver Metal mining 	
1500* Mineralbrott og annen ekstraktiv

virksomhet Quarrying and mining
n.e.c.  

2010 Slakterier m. v. Slaughtering etc• • • • •
2020 Meierier m. v. Manufacture of dairy

products 	
2040 Fisk- og kjøtthermetikkfabrikker

Canning of fish 	

— 2 614

	

176	 —	 —	 127

	284 	 —	 —	 128

	372 	 —	 —	 129

	61 	 133

	

747
	

135

	87 	

-	

139

	

1 083
	

856
	

32	 141

	

1 776
	

72
	

1	 144

	

789
	

103	

-	

146

	

27
	

25
	

1	 149

	

641
	

4
	

151

	

279
	

7
	

153

	

31
	

71
	

154

	

216
	

86
	

156

	

124	 64	 158

	

517	 17	 1	 163

	

537	 1	 0	 165

	

189	 1	 0	 167

Usynlig imp. Invisible imp.

E.invest.arb. Installation..

Off. kapitalslit Govt. assets.

Usp. kontorrekv. Officeappl.

Usp. brensel Unsp. fuel

Usp. tjenester Unsp. services
Usp.transport Unsp. trans-
port
Planteprod. Vegetable prod.
Husdyrprod. Animal prod..
Skogbruk Forestry 	
Jakt Hunting 	

Fiske Fishing 	
Hvalfangst Whaling 	
Kullgruver Coal mining 	

	

Malmgruver Metal mining 	

Mineralbrott Quarrying . . .
Slakterier Slaughtering . . .

Meierier Dairies 	
Hermetikkfabr. Fish can-
ning

1 Sektorer som horer til samme nasjonalregnskapssektor (se s. 79) er forbundet med en vertikal klamme foran sektor-
numrene. Sektorer som er merket er delt inn i prosesser. Se tabell II. Sectors belonging to the same „national accounts-sector" are
joined by brackets before the sector number. Sectors marked with an * are subdivided into processes, see table II. 2 Den forkortede
sektorbetegnelse som er brukt i tabeller og tekstlige henvisninger. Abbreviated sector designations used in tables and verbal
references. 3 Til «produsentpriser, dvs. eksklusive handelsavanser, transportomkostninger etc. At producers' prices, i.e. exclu-
sive of trade and transport margins. 4 Varer fra tilsvarende produksjonssektorer i utlandet til verdi cif. importhavn pluss
toll. Value c.i.f. domestic port plus customs of goods produced by corresponding production sectors abroad. Sidenumrene viser
til de detaljerte sektorbeskrivelsene i del II. Page references to the detailed sector descriptions in part II.



Brennevinstilv. Spirits . . . I	 84	 33	 7	 180

Bryggerier Breweries 	  221	 1	 0	 182
Tobakkind. Tobacco 	  326	 4	 1	 184

Tekstilind Textiles 	  610	 648	 68	 186
Trikotasjefabr. Knitt. mills 	  192	 90	 14	 189

Reipslagerier Cordage 	 I 86	 8	 0	 191

Skinnbekledn.Shoes,furs etc.I 257	 3	 1	 193

Tekstilbekledn. Apparel. . . I 791	 67	 9	 194

Sagbruk Sawmills etc. . • • • 703	 47	 197 •  
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Tabell I (forts.) Sektorinndelingen i krysslopsanalysen. Produksjon i sektorene, import av
tilsvarende produkter og toll på importvarene i 1954. Henvisninger til sektorbeskrivelsene

i del II.
Sector specifications in the input-output analysis. Production by sector, import of corresponding

products and import duties in 1954. References to sector descriptions in part II.

Norsk
produk- Import

inkl. Side
Sektor- Sektornavn Stikkord' sjon toll Toll i del II3

nr.'
No.

Sector designation A bbreviation 19543
Domes-

tic
produc-

tion

19544
Imports

incl.
customs

1954
Customs

Page in
part II

Mill. kr. Mill. kr. Mill. kr.

2050 Fisketilvirkning Other processing of
fish 	 	 Fisketilv. Fish processing 495	 18	 0	 169

2060 Moller m.v. Manufacture of grain mill
products 	 	 Moller Grain mills 	  351	 20	 —	 171

2070 Bakerier m. v. Manufacture of bakery
products 	 	 Bakerier Bakeries 	  275	 1	 0	 173

2080 Sjokolade- og dropsfabrikker Manu-
facture of cocoa, chocolate and sugar
confectionary

2091 Margarinfabrikker Manufacture of
margarine

2098 Annen næringsmiddelindustri Manu-
facture of other food preparations .

2110 Brennevinstilvirkning Destilling, rec-
tifying and blending of spirits (in-
cludes marketing of wine and
spirits)  

2130 ølbryggerier, mineralvannfabrikker,
vinfabr. Other beverage industries

2200 Tobakkindustri Tobacco manufactures
2310 Spinnerier, veverier m. v. Manufac-

ture of textiles except knitting and
cordage 	

2320 Trikotasjefabrikker Knitting mills 	
	2330 Reipslagerier, fiskegarnfabrikker o. 1 	
	Cordage, rope and twine industries 	

2410 Skinn- og lærbekledningsindustri
Manufacture of shoes, wearing ap-
parel etc. of fur and leather 	

2430 Tekstilbekledningsindustri Manufac-
ture of wearing apparel and made
up goods of textiles 	

2510* Sagbruk, høvlerier, treimpregnerings-
anlegg Sawmills, planing mills and
wood preserving industries  

1
 2601* Trevareindustri Manufactures of wood

and cork, except manufacture of
furniture and fixtures 

2602* Møbelindustri Manufacture of furni-
ture  

2603 Bygningsinnredningsindustri Manu-
facture of fixtures  

1 , 2, 3 , 4, 5. Se note 1, 2, 3, 4 og 5 side 496. See notes 1, 2, 3, 4 and 5 page 496.

32 - Krysslopsanalyse.

	 Sjokoladefabr. Chocolate .	 214	 0	 175

	  Margarinfabr. Margarine . 186	 2	 0	 176

Annen næringsm. Other food 110	 141	 5	 178

Trevareind. Wood and corkl 162	 31	 2	 201

Møbelindustri Furniture. • . I 289	 3	 0	 210

Bygningsinnr. Fixtures . . • • 220
	

213



Papirfabr. Paper 	  698	 20	 1	 220

Wallboardfabr. Wallboards	 65	 227

Papirvarefabr. Paper pro-
ducts 	

Forlag Publishing 	

Trykkerier Printing 	

Lærindustri Leather 	

	Gummivareind.Rubber prod	

225	 28	 3	 229
277	 6	 — 235

322	 5	 — 236

107	 48	 7	 238

136	 53	 4	 240

Karbidframst. Calcium carb.	 45	 0	 —	 243

	

Kunstgjødself. Fertilizers . 396	 30	 —	 245
Trandamperier Fish liver oil	 32	 8	 —	 248

	

Sildoljefabr. Herring oil . . 317	 11	 —	 251
Oljemøller Vegetable oil . . . 	 101 	 47	 0	 254

	Oljeraffineri Oil refineries . . 320	 6	 —	 257

Sprengstoff-f. Explosives . .	 52	 11	 0	 260

Formstoffind. Synth. fibres	 76	 37	 2	 262

Kjem. grunnind. Bas chemi-
cals
	

138	 125	 4	 264
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Tabell I (forts.) Sektorinndelingen i krysslopsanalysen. Produksjon i sektorene, import av
tilsvarende produkter og toll på importvarene i 1954. Henvisninger til sektorbeskrivelsene

i del II.

Sector specifications in the input-output analysis. Production by sector, import of corresponding
products and import duties in 1954. References to sector descriptions in part II.

Sektor-
nr.'
No.

Sektornavn
Sector designation

Stikkord'
Abbreviation

Norsk
produk-

sjon
19543

Domes-
tic

produc-
tion

Import

toll
19544

Imports
incl.

customs

Toll
1954

Customs

Side
i del II.
Page in
part II       

Mill. kr. Mill. kr. Mill. kr.

Tresliperier Mechanic. pulp

Cellulosefabr. Chemical pulp

{2721 Tresliperier Manufacture of mechani-
cal pulp 	

2722* Cellulosefabrikker Manufacture of
chemical pulp 	

2739* Papir-, papp- og kartongfabrikker
Manufacture of paper, paperboard
and cardboard  

2749 Wallboardfabrikker Manufacture of
wallboards 	

2750* Papir- og pappvarefabrikker Manu-
facture of paper and paperboard
products 

2810 Forlag o. 1. Publishing etc. 	
2820 Trykkerier, bokbinderier m. v. Print-

ing, bookbinding and allied indu-
stries 	

2900 Lærindustri Manufacture of leather
and leather products, except footwear

3000 Gummivareindustri Manufacture of
rubber products 	

3111 Kalsium- og siliciumkarbidframstil1	 -
ling Manufacture of calsium and
silicon carbide 	

[3112 Kunstgjødselfabrikker Manufacture
of fertilizers 	

/3121* Trandamperier Fish liver oil factories
13122* Sildolje- og fiskemjolfabrikkerHerring

oil and fish-meal factories 	
3123 Oljemøller Vegetable oil mills 	
3129 Andre oljeraffinerier Other oil refine-

ries 	
3191 Sprengstoff-fabrikker Manufacture of

explosives 	
3192 Framstilling av syntetiske fibre, har-

pikser og formstoffer Manufacture
of synthetic fibres, resins and mould-
ing powders

i 3193* Annen kjemisk grunnindustri Manu-
facture of other basic industrial che-
micals  

288	 0	 — 215

581	 23	 —	 217

1 , 2, 3, 4, 5. Se note 1, 2, 3, 4 og 5 side 496. See notes I, 2, 3, 4 and 5 page 496.



Norsk
produk-

sjon
1954'

Domes-
tic

produc-
tion

Import
inkl.
toll

1954'
Imports

incl.
customs

Side
i del II
Page in
part II

Toll
1954

Customs
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Tabell I (forts.) Sektorinndelingen i krysslopsanalysen. Produksjon i sektorene, import av
tilsvarende produkter og toll på importvarene i 1954. Henvisninger til sektorbeskrivelsene

i del II.
Sector specifications in the input-output analysis. Production by sector, import of correspond/ivy

products and import duties in _1954. References to sector descriptions in part II.

Mill. kr. Mill	 Mill. kr.

Sektor-
nr.'
No.

Sektornavn
Sector designation

Stikkord'
Abbreviation   

Farmasoytisk i. Medicines.

Såpefabrikker Soap,
cosmetics

Malingfabr. Paints 	
Annen kjemisk Other

chemical 	

30	 26	 0	 270

115	 5	 1	 272

110	 11	 1	 280

48	 15	 1	 285

1 3194 Farmasoytisk industri Manufacture
of pharmaceutical preparations . . .

3195* Såpe- og kosmetikkfabrikker Manu-
facture of soap, cosmetics and other
toilet preparations  

3196* Maling- og lakkfabrikker Manufac-
ture of paints, varnishes and lacquers

3197* Annen kjemisk industri Manufacture
of other chemical products  

3198* Kull- og mineraloljeforedling Manu-
facture of products of petroleum and
coal  

13301 Teglverk Manufacture of structural
clay products  

1 3302* Glassindustri Manufacture of glass
and glass products  

1
 3303* Keramisk industri Manufacture of

pottery, china and earthenware . . .
3304 Sementfabrikker Manufacture of ce-

ment (hydraulic)  
3305* Sementstøperier og betongblanderier

Manufacture of cement products. . .
3306* Kalkverk, mineralmøller og stein-

hoggerier Limestone mills, lime and
mortar works, grinding and cutting
of stone and other non metallic mi-
nerals 

[3307* Annen jord- og steinvareindustri
Manufacture of non-metallic mine-
ral products n.e.c  

Mineraloljeind. Petrol. prod.	 57	 489	 5	 291

Teglverk Clay products . .  	 29	 20	 0	 295

Glassindustri Glass  	 67	 35	 5	 298

Keramisk ind. Earthenwar,	 40	 22	 4 302

Sementfabr. Cement . . . . .	 65	 21	 1	 305

Sementvareind. Cement prod	 78	 2	 —	 307

	

Kalkverk Lim, works etc.. . I 56	 2	 0	 310

Annen steinind. Min. prod
n.e.c  	 52	 23	 1	 315

3410* Ferrolegeringsverk Manufacture of
ferro-alloys 	  Ferrolegering Ferro-alloys . 205	 1	 —	 320

3419 Rujernsverk, stål- og valseverk Iron
and steel works and rolling mills . . Jernverk Steel works 	  130	 433	 1	 323

3420 Aluminiumsverk Aluminium works . Alurniums v-erk Aluminum

3440 Utvinning av sink, nikkel og andre
metaller Manufacture of zink, nickel
and other metals n.e.c   Råmetallverk Other metals . 400 224 — 329

13501* Jern- og stålstøperier Iron and steel
foundries 	  Jernstøperier Foundries . . 162	 36	 1	 331

3502* Metallvalseverk, -raffine Tier og -stø-
perier Rolling, refining and casting
of non-ferrous metals 	  MetallvalseverkMeta/rolling 192 	 151	 3	 336

1, 2, 2, 4, 5• Se note 1, 2, 3, 4 og 5 side 496. See notes 1, 2 3, 4 and 5 page 496.

works 	 I 182	 63	 326
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Tabell I (forts.) Sektorinndelingen i krysslopsanalysen. Produksjon i sektorene, import av
tilsvarende produkter og toll på importvarene i 1954. Henvisninger til sektorbeskrivelsene

i del II.
Sector specifications in the input-output analysis. Production by sector, import of corresponding

products and import duties in 1954. References to sector descriptions in part II.

Sektor-
nr.'
No.

Sektornavn
Sector designation

Stikkord'
Abbreviation  

Mill. kr. Mill. kr. Mill. kr.

3510* Produksjon av trådartikler, spiker,
skruer o. 1. Manufacture of wire,
wire products, screws and nails . . .

3511* Framstilling av bygningsartikler og
jern- og stålkonstruksjoner Manu-
facture of other metal building ar-
tides and steel structural parts . . .

3512* Framstilling av emballasje- og hus-
holdningsartikler av jern og metall
Manufacture of packing materials
and household articles of metal . . .

3513* Framstilling av våpen, ammunisjon
og redskaper Manufacture of arms
and ammunition, hand tools and im-
plements  

3514* Andre jern- og metallvarefabrikker
Manufacture of metal prod. n.e.c. .

3515 Framstilling av maskiner for berg-
verk og industri Manufacture of mi-

ning and industrial machinery . . .
3516* Framstilling av andre maskiner Ma-

nufacture of machinery n.e.c.  
3517* Framstilling og reparasjon av jern-

bane- og sporvognsmateriell Manu-
facture and repair of railway and
tramway equipment  

1
 3518* Framstilling og reparasjon av motor-

kjøretøyer Manufacture and repair
(mainly repair) of motor vehicles .

3519* Annen tr'ansportmiddelindustri Ma-.
nufacture and repair of other tran-
sport equipment  

Kabel- og ledningsfabrikker Manu-
facture of electric wires and cables .

Transformator-, generator- og elek-
tromotorfabrikker Manufacture of
transformers, generators and electric
motors 

Framstilling av annet fordelingsma-
teriell Manufactures of other distri-
bution equipment  

[3701

3702

3703

Trådtrekkerier Wire, nails
etc 	  165	 55	 3	 342

	

Stålkonstruksj. Building art 180	 38	 4	 352

Emballasjeind. Household
goods 	  167	 20	 1	 37

	

Våpenframst.Arms and tools 111	 69	 6	 364
Andre jernvare. Met.prod.

n.e.c  	 81	 77	 7	 368

Industrimaskin. Industr.
machines 	  189	 415	 39	 373

Andre maskiner Other
machines 	  264	 150	 14	 375

Jernbanematr. Railway
equip 	  123	 20	 1	 384

	Bilverksteder Motor vehicles 229	 470	 73	 387

Sykkelindustri Transp.
equip 	  105	 62	 5	 392

Kabelfabr. Wire and cable 	 140	 18	 0	 397

El.-motorfabr.Electromotors	 92	 148	 9	 399

Fordelingsmatr. Distrib.
equip  	 79	 48	 6	 402

12 3
 

4, 5. Se note 1, 2, 3, 4 og 5 side 496 . See notes 1, 2, 3, 4 and 5 page 496.
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Tabell I (forts.) Sektorinndelingen i krysslopsanalysen. Produksjon i sektorene, import av
tilsvarende produkter og toll på importvarene i 1954. Henvisninger til sektorbeskrivelsene

i del II.
Sector specifications in the input-output analysis. Production by sector, import of corresponding

products and import duties in 1954. References to sector descriptions in part II.

Sektor-
nr.'
No.

Sektornavn
Sector designation

Stikkord'
Abbreviation

Norsk
produk-

sjon
19543

Domes-
tic

produc-
tion

Import
inkl.
toll

1954'
Imports

incl.
customs

Toll
1954

Customs

Side
i del II5

Page in
part II              

Mill. kr. Mill. kr. Mill. kr.
1 3704* Framstilling av radio-, telefon- og

telegrafmateriell Manufacture of ra-

1 dio, telephone and telegraph equipm.
3705 Framstilling av elektrotermiske for-

bruksapparater Manufacture of
electric home appliances  

3706* Andre elektrotekniske fabrikker Ma-
nufacture of electrotechnical equip-
ment n.e.c.  

1
 3811 Bygging og reparasjon av stålskip

Building and repairing of steel ships
3812 Bygging og reparasjon av treskip

Building and repairing of wooden
ships and crafts 

3813* Framstilling og reparasjon av deler
og utstyr for skip Manufacture and
repair of parts and equipment for
ships  

3900 Diverse industri Miscellaneous manu-
facturing industries  

14101 Bygging av driftsbygninger i jord-
bruket Construction of agricultural
buildings  

4102 Bygging av industribygninger Con-
struction of buildings for manufac-
ture  

4103 Bygging av boliger Building of dwel-
lings 

4104 Bygging av forretningsbygg og offent -
lige bygninger Construction of com-
mercial and public buildings  

4105 Reparasjon og vedlikehold av boliger,
forretningsbygg og offentlige bygg
Repair and upkeep of dwellings,
commercial and public buildings . .

(4106 Annen bygge- og anleggsvirksomhet
Building and construction n.e.c.  

5110 Elektrisitetsforsyning Electricity
supply  

5120 Gassforsyning Gas supply  
5200 Vannforsyning Water services  
6400 Varehandel Trade  
6710 Norges Bank Bank of Norway 	

Svakstromsmatr. Tele
equipment 	 95	 53	 4 404

Elektrotermisk Appliances	 71	 9	 1	 408

Andre elektro. Electro.
equipm 	 45	 24	 3 410

	

Stålskipsbygg. Stsel ships . I 555 1 263	 414

Treskipsbygg. Wooden ships	 51	

-	

—	 416

	Skipsutstyr Ships equip. . . 133	 100	 9	 418

	Diverse ind. Miscellaneous . 210	 134	 15	 423

Jordbruksbygg. Farm
building 	  319	

-	

—	 426

Industribygg. Manuf.
building 	  400	

-	

—	 429

Boligbygg. Housebuilding 	  1 211	

-	

—	 432

Forretn.bygg. Commerc.
build 	  464	 —	 434

	

Boligrep. House repair . . . 585
	

436
Anleggsvirksomh. Construc-

tion 	  1 438
	

438

	El.forsyningElectricity . . . . 475	 —	 —	 440
Gassforsyning Gas supply .	 19	 60	 —	 443
Vannforsyning Water . . . .	 9	 —	 —	 445
Varehandel Trade 	  5 442	 48	 — 446
Norges Bank Central Bank	 22	 —	 — 451

1, 2, 3 , 4, 5 . Se note 1, 2, 3, 4 og 5 side 496. See notes 1, 2, 3, 4 and 5 page 496.



Statsbanker State banks . .	 13
	

453

Banker Commerc. banks . . 282
	

454

Livsforsikr. Life insurance .
Skadeforsikr. Non-life ins. .
Sosialtrygd Social ins. . . . .
Bygningsdrift Real estate 	
Boliger Dwellings 	
Sjøfart Water transp 	

Lasting Port services 	
Jernbanedrift Railways . . 	

Sporveisdrift Tramways .

Biltransport Transp. n.e.c..
Lufttransport Air transport

Spedisjon Forwarding . . . 	
Post Communications 	

Administrasjon Government
Forsvar Defence  
Undervisning Education .

Helsevesen Health service .

Religiøst arb. Religious . . .

Konsultasjon Consultants .

Institusjoner Institutions .
Underholdning Recreation .
Husarbeid Housework . . . .

Hotelldrift Hotels etc 	

52
207

23
234
856

3 971

292
407

59

667
147

92
353

425
379
396

510

91

219

156
181
318

279

456
457
459
461
463
464

466
467

- — 469

- — 471
- — 472

474
476

477
479
480

481

483

- — 485

486
488
490

491
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Tabell 1 (forts.) Sektorinndelingen i krysslopsanalysen. Produksjon i sektorene, import av
tilsvarende produkter og toll på importvarene i 1954. Henvisninger til sektorbeskrivelsene

i del II.

Sector specifications in the input-output analysis. Production by sector, import of corresponding
products and import duties in 1954. References to sector descriptions in part II.

Sektor-
nr.'
No.

Sektornavn
Sector designation

Stikkord'
Abbreviation

Norsk
produk-

sjon
19543

Domes-
tic

produc-
tion

Import

toll
19544

Imports
incl.

customs

Toll
1954

Customs

Side
i del II'
Page in
part II       

Mill. kr. Mill. kr. Mill.kr.

6729 Statsbanker og kredittforeninger o. 1.
State banks and loan associations .

6750 Forretnings- og sparebanker, post-
giro m.v. Commercial banks 	

6810 Livsforsikring, pensjonskasser Life
insurance  

6820 Skadeforsikring Non-life insurance.
6830 Sosialforsikring Social insurance • •
6920 Forretningsbygg Real estate 	
6930 Boliger Dwellings 	
7100 Sjøfart Water transport 	
7300 Tjenester i tilknytning til sjøfart Ser-

vices related to water transport . . . .
7410 Jernbanedrift Railway transport . .  
7420 Drift av sporveier og forstadsbaner

Tramway and suburban railway
transport 	

7450 Annen landtransport Land transport
n.e.c 	

7500 Lufttransport Air transport 	
7600 Tjenester i tilknytning til transport

o ,-); lagring Services incidental to
transport  

7800 Post telegraf, telefonCommunications
8100 Offentlig administrasjon Government

administration 	
	8140 Forsvar Military defence services . . 	

8200 Undervisning Educational services 	
8300 helse- og veterinærvesen Medical and

other health service 	
8400 Religiøst og humanitært arbeid Reli-

giou3 and welfare activities 	
8500 Juridisk, teknisk og merkantil tje-

nesteyting Legal, technical and busi-
ness service 	

8600 Ikke-forretningsmessige organisasjo-
ner og institusjoner Non-business
organisations and institutions . . .

8700 Underholdn ing m.v.Recreation services
9100 Lønt husarbeid Domestic service . . .
9200 Hotell- og restaurantdrift Hotel and

restaurant service 	

a, 3, 4, 5. Se note 1, 2, 3, 4 og 5 side 496. See notes 1, 2, 3, 4 and 5 page 496.
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Tabell I (forts.) Sektorinndelingen i krysslopsanalysen. Produksjon i sektorene, import av
tilsvarende produkter og toll på importvarene i 1954. Henvisninger til sektorbeskrivelsene

i del II.

Sector specifications in the input-output analysis. Production by sector, import of corresponding
products and import duties in 1954. References to sector descriptions in part II.

Mill. kr. Mill. kr. Mill.kr.

9300 Vask, rengjøring og andre personlige
tjenester Laundry cleaning and
other personal services   Rengjøring Laundry  140 – 492

Produksjonssektorer i alt Total, pro-
duction, sectors 	  I alt Total 	  43920 10359	 387   

Sektor-
nr.'
No.

Sektornavn
Sector designation

Stikkord'
Abbreviation      

	 Kapitalslit Depreciation . . 4 336
Lønn Wages etc 	  10242

9600 Kapitalslit Depreciation
9700 Lønn Wages and salaries  
9750 Lønn for arbeidere som utfører bygge-

og anleggsarbeid, men er ansatt i
andre sektorer Wages and salaries
for workers doing construction work,
but employed in other sectors 	

9800 Eierinntekt (når den er positiv) «Pro-
fits>> etc. 	

9801 Eierinntekt (når den er negativ)
«Losses» 	

9900 Indirekte skatter Indirect taxes 	
9950 Subsidier Subsidies 	

Norske primærfaktorer i alt Total,
domestic primary factors 	

0043 Overføringer fra statlig konsum
Transfers from central government
consumption 	

0044 Overforinger fra kommunalt konsum ,

Transfers from local government
consumption 	

Lønn 2 Wages 2 	  207

Eierinntekt Profits etc. . • • 8 028

Tap Losses 	 - 91
Indir. skatt Indirect taxes 	  2 470
Subsidier Subsidies 	  —833

I alt Total 	  24359

Statl. konsum Centr. gvt.
cons.  

	
190

Komm. konsum Local gvt.
cons. 	

 
131

1, 2, 3 , 4, 4. Se note 1, 2, 3, 4 og 5 side 496. See notes 1, 2, 3, 4 and 5 page 496. '3 I tabell 0057 C er disse postene
feilaktig fort under import. In table 0057 C are these items erroneously entered under imports.
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Tabell II. Sektorer som er spesialundersokt. Prosessinndeling, norsk produksjon i sektorer
og prosesser og import av tilsvarende produkter i 1954.

Sectors which have been analyzed. The subdivision into «processes», domestic production in
sectors and processes and imports of corresponding products in _1954.

Sektor-
nr.

Pro-
sessnr.
Pro-

cessno.

Sektor- og prosessbetegnelse
Sector and process designation

Pro-
duksjon

1954'
Pro-

duction

Import
19542

Imports

Mill. kr. Mill. kr.

1500 Mineralbrott og annen ekstraktiv virksomhet Quarrying and mining n.e.c. 124 64
1 Steinbrott Stone quarrying 	 33 1
2 Leire, sand- og grustak Clay, gravel and sand pits 	 19 12
3 Kalksteinsbrott Limestone quarrying 	 23
4 Kvarts- og feltspatbrott Quartz and felspar quarrying 	 9
5 Andre mineralgruver og -brott Other mineral quarrying 	 20 51
6 Torvdrift Peat digging and cutting 	 19
7 Isdrift Gathering of natural ice 	

2510 Sagbruk, høvlerier, treimpregneringsanlegg Sawmills, planing mills and
wood preserving industries 	 703 47

1 Sagbruk Sawmills 	 417 46
2 Høvlerier Planing mills 	 261 1
3 Treimpregneringsanlegg Wood preserving industries 	 25

2601 Trevareindustri Manufactures of wood and cork, except manufacture of
furniture and fixtures 	 162 31

1 Trehus og trekonstruksjoner Prefabricated wooden houses and structures 11
2 Trerør Wooden pipes 	 2
3 Treullsementplater Wood-wool cement products 	 8
4 Andre bygningsartikler av tre Building materials of wood n.e.c 	 26 22
5 Kasser Cases and crates 	 19
6 Tønner Barrels 	 34
7 Korkprodukter Cork products 	 8 3
8 Tremjøl og treull Wood-meal and wood-wool 	 4
9 Andre trevarer Wooden articles n.e.c 	 50 6

2602 Møbelindustri Manufacture of furniture 	 289 3
1 Tremobler Wooden furniture 	 263 1
2 Stålmøbler Steel furniture 	 26 2

2603 Bygningsinnredningsindustri Manufacture of fixtures 	 220
2721 Tresliperier Manufacture of mechanical pulp 	 288 0
2722 Cellulosefabrikker Manufacture of chemical pulp 	 581 23

1 Sulfitt cellulose Sulphite pulp 	 509 14
2 Sulfatcellulose Sulphate pulp 	 72 9

2739 Papir-, papp- og kartongfabrikker Manufacture of paper, paperboard and
cardboard 	 698 20

1 Trefritt skrive- og trykkpapir Woodfree writing and printing paper . • • 139 1
2 Greaseproof og pergamyn. Greaseproof and glassine 	 55
3 Avispapir Newsprint 	 160 7
4 Pakkpapir Packing and wrapping paper 	 190 6
5 Treholdig trykkpapir Mechanical printing paper 	 66
6 Papp Paperboard 	 43 4
7 Kartong m. v.	 Cardboard etc 	 45 2

Se note 3 og 4 til tabell 1, side 496. See notes 3 and 4 to table I, page 496.
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Tabell II (forts.). Sektorer som er spesialundersokt. Prosessinndeling, norsk produksjon i
sektorer og prosesser og import av tilsvarende produkter i 1954.

Sectors which have been analyzed. The subdivision into «processes», domestic production in
sectors and processes and imports of corresponding products in 1954.

Pro-
duksjon

1954'
Pro-

duction

Import
19542

Imports
Sektor-

nr.
No.

2749
	

Wallboardfabrikker Manufacture of wallboards 	
2750
	

Papir- og pappvarefabrikker Manufacture of paper- and paperboard
products 	

1	 Sekker Sacks 	
2	 Annen papir- og pappemballasje Other paperboard and paper packing

material 	
3	 Konvolutter Envelopes 	
4 Andre papp- og papirvarer Other paperboard and paper products 	

3111	 Kalsium- og siliciumkarbidframstilling Manufacture of calsium and
silicon carbide 	

3112	 Kunstgjødselfabrikker Manufacture of fertilizers 	
3121	 Trandamperier Fish liver oil factories 	

1	 Tran Fish liver oil 	
2	 Selolje Seal oil 	
3	 Småhvalolje Oil from small-whales 	

3122	 Sildolje- og fiskemjølfabrikker Herring oil and fish-meal factories • • • •
1	 Sildolje og -mjøl Herring oil and meal 	
2	 Fiskemjøl Fish meal 	

3123	 Oljemøller Vegetable oil mills 	
3129	 Andre oljeraffinerier Other oil refineries 	
3191	 Sprengstoff-fabrikker Manufacture of explosives 	
3192	 Framstilling av syntetiske fibre, harpikser og formstoffer Manufacture

of synthetic fibres, resins and moulding powders 	
3193	 Annen kjemisk grunnindustri Manufacture of other basic industrial

chemicals 	
1	 Natrium-klorprodukter, aldehyder m. v. Sodium, chlorine and aldehyde

products etc. 	
2	 Kasein m. v. Casein etc. 	
3	 Tørre farger Dry pigments 	
4	 Aeetylengass og surstoff m. v. Dissolved acetylene, oxygen etc 	
5	 Svovelsyre o. a. kjemiske grunnprodukter Sulphuric acid and other

basic chemical products 	

3194	 Farmasøytisk industri Manufacture of pharmaceutical preparations. . . .
3195	 Såpe- og kosmetikkfabrikker Manufacture of soap, cosmetics and other

toilet preparations 	
1 	Grønnsåpe Soft soap 	
2	 Toalett- og barbersåpe Toilet and shaving soap 	
3 Husholdningssåpe Laundry soap 	
4	 Såpe- og skurepulver Soap- and scouring powder 	
5	 Syntetiske vaskemidler Synthetic detergents 	
6 Tannkrem Tooth paste 	

1 , 2 . Se note 3 og 4 til tabell I, side 496. See notes 3 and 4 to table I, page 496.

Pro-
sessnr.	 Sektor- og prosessbetegnelse
Pro-	 Sector and process designation

cessno.

Mill. kr. Mill. kr.

65

225	 28
64

104	 2
7

50	 26

45	 0
396	 30
32
26	 8

5
1

317	 11
308	 11

9

101	 47
320	 6
52	 11

76	 37

138	 125

67	 87
8

24	 34
6

33	 2

30	 26

115	 5
12
17	 4
11
23
21

6



506

Tabell II (forts.). Sektorer som er spesialundersokt. Prosessinndeling, norsk produksjon i
sektorer og prosesser og import av tilsvarende produkter i 1954.

Sectors which have been analyzed. The subdivision into «processes», domestic production in
sectors and processes and imports of corresponding products in 1954.     

Sektor-
nr.
No.

Pro-
sessnr.
Pro-

cessno.

Sektor- og prosessbetegnelse
Sector and process designation

Pro-
duksjon

1954'
Pro-

duction

Import
19542

Imports          

Mill. kr. Mill. kr.

10
11	 1
4

110	 11
66	 8

8	 1
11
5

10
5 2

5

48	 15
8	 3

18	 2

14	 5
8	 5

57 489
25	 1

32	 488

29	 20
67	 35
53	 32
14	 3

40	 22
34	 22

6

65	 21
78	 2
15
63	 2

56	 2
16	 1
14	 1
26

7	 Hudkrem, pudder m. v. Skin lotions, powder etc. 	
8	 Hårvann, parfyme m. v. Hair-lotions, perfume etc 	
9 Lys Candles 	

3196	 Maling. og lakkfabrikker Manufacture of paints, varnishes and lacquers
1	 Olje- og lakkmalinger Oil paints and varnish colours 	
2	 Cellulose- og spritlakker Cellulose and spirit varnishes 	
3	 Syntetiske lakker Synthetic varnishes 	
4	 Emulsjons- og komposisjonsmalinger Emulsion and composition paints
5	 Latex- og dispersjonsmalinger Latex and dispersion paints 	
6	 Trykkfarger Printing inks 	
7	 Bunnstoff og skipskomposisjoner Copper paints and other compositions

for ships 	

3197	 Annen kjemisk industri Manufacture of other chemical products .

1 Lim Glue 	
2	 Trekull, tyrstikker m. v. Charcoal, matches etc. 	
3	 Andre produkter i såpe og kosmetikkfabrikkene Other products from

soap and cosmetic factories 	
4	 Andre produkter Other products 	

3198	 Kull- og mineraloljeforedling Manufacture of products of petroleum
and coal 	

1	 Asfalt- og tjærepapp Asphalt and tar felt 	
2	 Andre produkter av kull og mineraloljer Other products of coal and

mineral oil 	

3301	 Teglverk Manufacture of structural clay products 	
3302	 Glassindustri Manufacture of glass and glass products 	

1	 Glassverk m. v. Glassworks etc. 	
2	 Glassliperier Glass-grinding works 	

3303	 Keramisk industri Manufacture of pottery, china and earthenware . . 	

1	 Porselen og fajanse China and fine earthenware 	
2	 Pottemakerier Potteries 	

3304	 Sementfabrikker Manufacture of cement (hydraulic) 	
3305	 Sementstoperier og betongblanderier Manufacture of cement products

1	 Ferdigbetong Concrete 	
2	 Andre sementvarer Other cement products 	

3306	 Kalkverk, mineralmoller og steinhoggerier Limestone mills, lime and mor-
tar works, grinding and cutting of stone and other non-metallic minerals

1	 Kalk- og mortelverk Lime and mortar works 	
2	Mineralmøller Mineral mills 	
3	 Steinhoggerier m. v. Manufacture of cut-stone etc. 	

1 , 2 . Se note 3 og 4 til tabell I, side 496. See notes 3 and 4 to table I, page 496.
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Tabell II (forts.). Sektorer som er spesialundersokt. Prosessinndeling, nors k produksjon i
sektorer og prosesser og import av tilsvarende produkter i 195 4.

Sectors which have been analyzed. The subdivision into «processes», domestic production in
sectors and processes and imports of corresponding products in 1954.

Sektor-
nr.
No.     

Pro-
sessnr.
Pro-

cessno.

Sektor- og prosessbetegnelse
Sector and process designation

Pro-
duksjon

1954'
Pro-

duction

Import
19542

Imports     

Mill. kr. Mill. kr.

52	 23

35	 17
9

8	 6

205	 1
69

136	 1

130 433
182	 63

400 224
162 36

26
62
25	 27
49	 9

192	 151

91	 36
53	 88
11
37	 27

165	 55
47	 15
23

4	 2
11

3	 2
17	 11

9	 2
5	 4

9	 7
37	 11

180	 38

3307	 Annen jord- og steinvareindustri Manufacture of non-metallic mine-
ral products n.e.c. 	

1 Lettbetong, gips- og asbestprodukter Lightweight concrete, gypsum and
asbestos products 	

2 Steinull Rockwool 	
3 Mollestein, bryne- og slipeartikler Grindstones, whetstones and other

grinding articles 	

3410	 Ferrolegeringsverk Manufacture of ferro-alloys 	
1	 Ferrosilisium Ferro-silicon 	
2	 Andre ferrolegeringer Other ferro-alloys 	

3419	 Rujernsverk, stål- og valseverk Iron and steel works and rolling mills
3420	 Aluminiumsverk Aluminium works 	
3440	 Utvinning av sink, nikkel og andre metaller Manufacture of zinc, nickel

and other metals n.e.c. 	
3501	 Jern- og stålstøperier Iron and steel foundries 	

1	 Stålstøpegods Steel castings 	
2	 Motor-, skips- og maskinstøpegods Motor, ship and machinery castings
3	 Sulker Soil pipes 	
4	 Annet jernstøpegods Other iron castings 	

3502	 Metallvalseverk, -raffinerier og -støperier Rolling, refining and casting
of non-ferrous metals 	

1	 Valsing av aluminium og raffinering av metaller Rolling of aluminium
and refining of metals 	

2	 Valsing av andre metaller Rolling of other metals 	
3 Aluminiumsstøpegods Aluminium castings 	
4	 Annet metallstøpegods Castings of other metals 	

3510	 Produksjon av trådartikler, spiker, skruer o. 1. Manufacture of wire,
wire products, screws and nails 	

1	 Ståltråd Steel wire 	
2	 Trådstift Wire-tacks 	
3	 Spiker Nails 	
4	 Gjerder Fences 	
5	 Netting Netting 	
6 Maskinskruer Machine screws 	
7	 Sveiseelektroder Welding wire 	
8	 Kjetting Chains 	
9	 Møbelfjærer, stålull o. a. trådarbeid Furniture springs, steel wool and

other wire products 	
10	 Ståltau, angler m. v. Steel wire ropes, fishing hooks etc 	

3511	 Framstilling av bygningsartikler og jern- og stålkonstruksjoner Manu-
facture of other metal building articles and steel structural parts 	

2. Se note 3 og 4 til tabell I, side 496. See notes 3 and 4 to table I, page 496.
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Tabell II (forts.). Sektorer som er spesialundersokt. Prosessinndeling, norsk produksjon i
sektorer og prosesser og import av tilsvarende produkter i 1954.

Sectors which have been analyzed. The subdivision into «processes», domestic production in
sectors and processes and imports of corresponding products in 1954.

Sektor- og prosessbetegnelse
Sector and process designation

1	 Jern- og stålkonstruksjoner Iron and steel structures 	
2	 Bygningsartikler av rustfritt stål Building articles in stainless steel . . 	
3	 Låser og beslag Locks and fittings 	
4	 Persienner og gardinstenger Venetian blinds and curtain rods 	
5	 Radiatorer og varmtvannsbeholdere Radiators and hot water containers

Mill. kr. Mill. kr.

110	 24
20	 4
31	 10

6
13

3512	 Framstilling av emballasje og husholdningsartikler av jern og metall
Manufacture of packing materials and household articles of metal  	 167	 20

1	 Blikkemballasje Tin packing material  	 84
2	 Aluminiumsemballasje Aluminium packing material 	 10
3	 Annen jernemballasje Iron packing material n.e.c  	 18	 5
4 Tuber Tubes  	 5
5	 Husholdningsartikler av jern Household articles of iron  	 24	 2
6	 Husholdningsartikler av aluminium Household articles of aluminium	 20
7	 Kniver, skjeer, gafler m. v. Knives, spoons, forks etc  	 6	 13

3513	 Framstilling av våpen, ammunisjon og redskaper Manufacture of arms
and ammunition, hand tools and implements 	

1	Våpen for hvalfangst Guns etc. for whaling 	
2	 Andre våpen, ammunisjon m. v. Other arms, ammunition etc. 	
3	 Verktøy og redskaper Hand tools and implements 	

3514	 Andre jern- og metallvarefabrikker Manufacture of metal products n.e.c.
1	 Kontorartikler av jern og metall Iron and metal office equipment 	
2	 Lamper og utstyr Lamps and other lighting fixtures 	
3	 Fornikling m. v. Nickel-plating etc. 	
4	 Diverse produkter Miscellaneous products 	

3515	 Framstilling av maskiner for bergverk og industri Manufacture of mining
and industrial machinery 	

3516	 Framstilling av andre maskiner. Manufacture of machinery n.e.c.. • •
1	 Landbruksmaskiner Agricultural machinery 	
2	 Kraner, heiser, turbiner m. v. Cranes, lifts, turbines etc 	
3	 Fyringsanlegg Central heating plants 	
4	 Fryse- og kjøleanlegg Freezing and refrigerating plants 	
5 Vaskemaskiner Washing machines 	
6	 Kontormaskiner, symaskiner og vekter Office machines, sewing ma-

chines and scales 	
7	 Kjøleskap Refrigerators 	
8	 Reparasjoner Repair of machines 	

3517	 Framstilling og reparasjon av jernbane- og sporvognsmateriell Manu-
facture and repair of railway and tramway equipment 	

1	 Produksjon av jernbane- og sporvognsmateriell Manufacture of railway
and tramway equipment 	

2	 Reparasjon av jernbane- og sporvognsmateriell Repair of railway and
tramway equipment 	

3518	 Framstilling og reparasjon av motorkjøretøyer Manufacture and repair
(mainly repair) of motor vehicles 	

111	 69
3

91	 11
17	 58

77
16
	

1
28
	

12
12
25
	

64

189 415
264 150

31
	

20
34
	

17
15
	

4
40
	

5
31
	

37

20	 59
40	 8
53

123	 20

31	 20

92

229 470   

Se note 3 og 4 til tabell I, side 496. See notes 3 and 4 to table I, page 496.
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Tabell II (forts.). Sektorer som er spesialundersokt. Prosessinndeling, norsk produksjon i
sektorer og prosesser og import av tilsvarende produkter i 1954.

Sectors which have been analyzed. The subdivision into «processes», domestic production in
sectors and processes and imports of corresponding products in 1 954-

Sektor- og prosessbetegnelse
Sector and process designation

Mill. kr. Mill. kr.

1	 Karosserier Bodies for motor vehicles 	 30	 —
2	 Bildeler Parts for motor cars  	 15	 470
3	Reparasjon Repair  	 184	 —

3519	 Annen transportmiddelindustri Manufacture and repair of other transport
equipment  	 105	 62

1	 Sykler Bicycles  	 47	 21
2	 Fly og flyreparasjoner Aircraft and repair of aircraft  	 18	 31
3	 Vogner, sleder m. v. Carts, sledges etc  	 27	 10
4 Barnevogner Perambulators  	 7	 —

5	 Reparasjon av sykler Repair of bicycles  	 6	 —

3701	 Kabel- og ledningsfabrikker Manufacture of electric wires and cables	 140	 18
3702	 Transformator-, generator- og elektromotorfabrikker Manufacture of

transformers, generators and electric motors  	 92	 148
3703	 Framstilling av annet fordelingsmateriell Manufacture of other distribu-

tion equipment  	 79	 48
3704	 Framstilling av radio-, telefon- og telegrafmateriell Manufacture of

radio, telephone and telegraph equipment 	 95	 53

1	 Radio og radiomateriell Radios and radio equipment 	 64	 37
2	 Telefon- og telegrafmateriell Telephone and telegraph equipment 	 31	 16

3705	 Framstilling av elektrotermiske forbruksapparater Manufacture of elec-
tric home appliances  	 71	 9

3706	 Andre elektrotekniske fabrikker Manufacture of electrotechnical equip-
ment n.e.c.  	 45	 24

1	 Akkumulatorer og batterier Accumulators and batteries  	 16	 11
2	 Glødelamper m. v. Electric bulbs etc 	 13	 13
3	 Reparasjonsverksteder Repair shops  	 16	 —

3811	 Bygging og reparasjon av stålskip Building and repairing of steel ships	 555 1 263
3812	 Bygging og reparasjon av treskip Building and repairing of wooden

ships and crafts 	 51	 —
3813	 Framstilling og reparasjon av deler og utstyr for skip Manufacture and

repair of parts and equipment for ships  	 133	 100
1	 Motorfabrikker Manufacture of internal combustion engines 	 55	 83
2	 Framstilling av maskinelt utstyr Manufacture of other marine machinery	 36	 9
3	 Skipsopphoggerier Ship breaking yards  	 9	 8
4	 Reparasjoner m. v. Repairs etc.  	 33	 —

4101	 Bygging av driftsbygninger i jordbruket Construction of agricultural
buildings  	 319	 —

4102	 Bygging av industribygninger Construction of buildings for manufacture	 400	 —
4103	 Bygging av boliger Building of dwellings 	  1 211	 —
4104	 Bygging av forretningsbygg og offentlige bygninger Construction of com-

mercial and public buildings 	 464	 —
4105	 Reparasjon og vedlikehold av boliger, forretningsbygg og offentlige

bygg Repair and upkeep of dwellings, commercial and public buildings	 585	 —
4106	 Annen bygge- og anleggsvirksomhet Building and construction n.e.c. . . 1 438	 —

1, 2 • Se note 3 og 4 til tabell I, side 496. See notes 3 and 4 to table I, page 496.



510

Tabell III. Sluttleveringer 1954 i produsentpriser og i kjoperpriser.
Final deliveries .1954 at producers' and at buyers' prices.

a. Eksport etter kategori og produsentsektor.
Exports by category and by sector of origin.

Sektor-
nr.
No.

Sektor
Sector

I produsent-
priser'

At produ-
cers 	 prices

Tillegg --= avanser 2

Margins

I kjøper-
priser

At buyers'
prices

Elipport i alit Total export 	

Sjøtransport i alt Water transport, total 	
7100 Sjøfart Water transport 	
7300 Lasting Port services 	

Treforedlingsprodukter i alt Pulp, paper and paper pro-
ducts, total 	

2721	 Tresliperier Mechanic. pulp 	
2722 Cellulosefabr. Chemical pulp 	
2739 Papirfabr. Paper 	
2749 Wallboardfabr. Wallboards 	
2750 Papirvarefabr. Paper products 	
6400 Varehandel2 Trade 	

	Fisk og fiskeprodukter i alt Fish and fish products, total 	
0400 Fiske Fishing 	
2040 Hermetikkfabr. Fish canning 	
2050 Fisketilvirkn. Fish processing 	
6400 Varehandel 2 Trade 	

Oljeprodukter i alt Oil products, total 	
0600 Hvalfangst Whaling 	
3121	 Trandamperier Fish liver oil 	
3122	 Sildoljefabr. Herring oil 	
3123	 Oljemøller Vegetable oil 	
3129	 Oljeraffineri Oil refineries 	
6400 Varehandel2 Trade 	

Metaller og mineraler Metals and minerals 	
1100 Kullgruver Coal mining 	
1200 Malmgruver Metal mining 	
1500 Mineralbrott Quarrying 	
3410 Ferrolegering Ferro-alloys 	
3419 Jernverk Steel works 	
3420 Aluminiumsverk Aluminum works 	
3440 Råmetallverk Other metals 	
6400 Varehandel 2 Trade 	

Re-eksport: Re-export:
1500 Mineralbrott Quarrying 	

Mill. kr.

8 805

3 682
3 602

80

991
186
326
442

14
3

20

680
47

140
406

87

633
199

5
155

1
216

57

848
10

144
5

179
28

125
345

11

1

Mill. kr.

-
-
-

-
2
3

15
-
-

— 20

-
50
18
19

—87

-
-
-

47
-

10
—57

-
-
2
2
3
1
-
3

—11

Pct.

-
-
-

-
1
1
3
-
__
-

-
106

13
5
-

-

-
31
-
4
-

-
-
2

42
1
4
-
1
-

Mill. kr.

8 805

3 682
3 602

80

991
188
329
457

14
3
-

680
97

158
425

-

633
199

5
202

1
226

-

848
10

146
7

182
29

125
348

-

1

Se note 3 og 4 til tabell I, side 496. See notes 3 and 4 to table I, page 496. 2 Når vi regner i kjoperpriser, er avansene inklu-
dert i leveringene fra de enkelte sektorer. Når vi regner i produsentpriser blir ikke avansene inkludert i leveringene fra de
enkelte sektorer, men oppfattes som direkte leveringer fra sektoren Varehandel. Leveringene fra Varehandel er her fordelt
på kategorier på samme måte som de vareleveringene de er knyttet til. Som folge av dette blir summene, både totalt og for
de enkelte kategoriene, de samme enten vi regner i produsentpriser eller i kjøperpriser. Avansene på importvarer kommer
med som norsk produksjon (i Varehandel) når vi regner i produsentpriser, men når vi regner i kjøperpriser blir de inkludert
i importverdiene. At buyers' prices margins are included in deliveries from each sector. At producers' prices margins are not
included in deliveries from each sector, but are interpreted as deliveries from the sector Trade. Vie deliveries from Trade are here
classified into categories in the same way as are the corresponding deliveries of commodities. Consequently totals, overall as well
as those for individual categories, are the same in producers' as in buyers' prices. At producers' prices margins on import goods
are included in domestic production (in Trade), whereas at buyers' prices they are included in imports.
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Tabell III (forts.). Sluttleveringer 1954 i produsentpriser og i kjoperpriser.
Final deliveries .1954 at producers' and at buyers' prices.

a (forts.). Eksport etter kategori og produsentsektor.
Exports by category and by sector of origin.

1 kjøper-
priser

At buyers'
prices

Sektor-	 Sektor
nr.	 Sector
.No.

I produsent-
priser'

At produ-
cers' prices

Tillegg=avanser 2

Margins  

	Mill. kr.	 Mill. kr. Pet.	 Mill. kr.

Kjemiske produkter i alt Chemical products, total 	 463	 —	 —	 463
3111 Karbidframst. Calcium carb.  	 36	 2	 6	 38
3112 Kunstgjødself. Fertilizers  	 274	 —	 —	 274
3191 Sprengstoff-fabr. Explosives 	 6	 0	 3	 6
3192 Formstoffind. Synth. fibres  	 64	 —	 —	 64
3193 Kjem. grunnind. Bas chemicals  	 52	 —	 —	 52
3194 Farmasøytisk ind. Medicines  	 3	 —	 —	 3
3195 Såpefabrikker Soap, cosmetics  	 1	 —	 —	 1
3196 Malingfabr. Paints 	 4	 —	 —	 4
3197 Annen kjemisk Other chemical 	 11	 —	 —	 11
3198 Mineraloljeind. Petroleum prod  	 3	 —	 —	 3
6400 Varehan,de1 2 Trade  	 2	 2	 —	 —

Re-eksport: Re-export:
3198 Mineraloljeind. Petroleum prod  	 7	 —	 —	 7

I- Se note 3 og 4 til tabell I, side 496. Se notes 3 and 4 to table I, page 496. 2 Se note 2, side 510. See note 2, page 510. 3 Eksport
av eldre skip. Export of old ships. Vare- og tjenesteleveringer (bl. a. utenlandske turisters konsum i Norge) som er eksport,
men som ikke har kunnet skilles ut fra leveringene til privat konsum. Deliveries of goods and services (i.a. consumption in Norway
by foreign tourists) which are exports, but which have been indistinguishable from deliveries to private consumption. 5 Salg av
varer og tjenester fra det offentlige. Government sales of goods and services.

2601 Trevareind. Wood and cork 12 — — 12
2602 Møbelindustri Furniture 2 — — 2

I- Se note 3 og 4 til tabell I, side 496. Se notes 3 and 4 to table I, page 496. 2 Se note 2, side 510. See note 2, page 510. 3 Eksport
av eldre skip. Export of old ships. Vare- og tjenesteleveringer (bl. a. utenlandske turisters konsum i Norge) som er eksport,
men som ikke har kunnet skilles ut fra leveringene til privat konsum. Deliveries of goods and services (i.a. consumption in Norway
by foreign tourists) which are exports, but which have been indistinguishable from deliveries to private consumption. 5 Salg av
varer og tjenester fra det offentlige. Government sales of goods and services.
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Tabell IH (forts.). Sluttleveringer 1954 i produsentpriser og i kjøperpriser.
Final deliveries .1954 at producers' and at buyers' prices.

a (forts.). Eksport etter kategori og produsentsektor.
Exports by category and by sector of origin.

Sektor-
nr.
No.

Sektor
Sector

I produsent-
priser"

At produ-
cers' prices

Tillegg—avanser'
Margins

I kjøper-
priser

At buyers'
prices

Mill. kr. Mill. kr. Pet. Mill. kr.

2810 Forlag Publishing 	 1 – – 1
2900 Lærindustri Leather 	 5 – – 5
3000 Gummivareind. Rubber prod 	 8 – – 8
3301 Teglverk Clay products 	 0 – – 0
3302 Glassindustri Glass 	 1 – – 1
3303 Keramisk ind. Earthenware 	 1 – – 1
3305 Sementvareind. Cement prod. 	 0 – – 0
3306 Kalkverk Lime works etc 	 10 1 10 11
3307 Annen steinind. Min. prod. n.e.c 	 3 – – 3
3501 Jernstøperier Foundries 	 12 0 1 12
3502 Metallvalseverk Metal rolling 	 48 0 0 48
3510 Trådtrekkerier Wire, nails etc 	 24 1 4 25
3511 Stålkonstruksj. Building art 	 2 – – 2
3512 Emballasjeind. Household goods 	 5 0 8 5
3513 Våpenframst. Arms and tools 	 31 0 0 31
3514 Andre jernvare. Met. prod. n.e.c 	 3 1 16 4
3515 Industrimaskin. Industr.machines 	 24 2 6 26
3516 Andre maskiner Other machines 	 18 1 2 19
3519 Sykkelindustri Transp. equip 	 3 3
3701 Kabelfabr. Wire and cable 	 1 1
3702 El.-motorfabr. Electromotors 	 11 0 1 11
3703 Fordelingsmatr. Distrib. equip 	 0 0
3704 Svakstromsmatr. Tele equipment 	 7 7
3705 Elektrotermisk Appliances 	 1
3706 Andre elektro. Electro. equipm 	 0 0
3811 Stålskipsbygg. Steel ships 	 11 11
3812 Treskipsbygg. Wooden ships 	 5 5
3813 Skipsutstyr Ships equip 	 12 12 96 24
3900 Diverse ind. Miscellaneous 	 14 0 3 14
6400 Varehandel' Trade 	 239 —38 201
6820 Skadeforsikr. Non-life ins. 	 4 4
7410 Jernbanedrift Railways 	 19 19
7500 Lufttransport Air transport 	 95 95
7800 Post Communications 	 10 10

Se note 3 og 4 til tabell I, side 496. See notes 3 and 4 to table I, page 496 2 Se note 2, side 510. See note 2, page 510.
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Tabell III (forts.). Sluttleveringer 1954 i produsentpriser og i kjøperpriser.
Final deliveries .1954 at producers' prices and at buyers' prices.

b. Offentlig konsum etter produsentsektor.
Government consumption by sector of origin.

Norsk produksjon
Domestic production

Import'
Imports

Sektor-
nr.
No.

Sektor
Sector I produ-

sentprisee
At produ-

cers'
prices

Tillegg
avanser3

Margins

I kjøper-
priser

At buyers'
prices

Cif. imp.-
havn toll'
C.i.f. dome-
stic port
+ duties

Tillegg —
avanser'
Margins

I kjøper-
priser

At buyers'
prices

	Mill. kr. 1Vlill.	 Pct. Mill. kr.	 Mill. kr. Mill.	 Pct.	 Mill. kr.

	

kr.	 kr.

Offentlig konsum i alt' Total govern-
ment consumption 	

	Overføringer i alt Total transfers . 	
Til eksport4 For exports 	

	Til vareinnsats 4 For use in prod 	
Til privat konsum4 For private

consumption 	
Fra privat konsum5 From private

consumption 	

	2 564 —39	 . 2 525	 149	 39	 188
— 43	 – -- 43	 –	 – –	 –
— 108	 – --108 	 –	 – –	 –
— 126	 ---126 	 –	 – –	 –

— 87	

-	

— 87

	

278	 - – 278

Spesifisert offentlig konsum i alt3

Total specified government con-
sumption 	

0033 Usynlig import Invisible imp. . .
0051 Off. kapitalslit Govt. assets 	
0057 Usp. tjenester Unsp. services 	
0400 Fiske Fishing 	
1100 Kullgruver Coal mining 	
2310 Tekstilind. Textiles 	
2430 Tekstilbekledn. Apparel 	
2601 Trevareind. Wood and cork 	
2602 Møbelindustri Furniture 	
2739 Papirfabr. Paper 	
2750 Papirvarefabr. Paper products 	
2810 Forlag Publishing 	
2820 Trykkerier Printing 	
3000 Gummivareind. Rubber prod. .. .

3191 Sprengstoff-f. Explosives 	
3198 Mineraloljeind . Petroleum prod. 	

	3512 Emballasjeind. Household goods . . 	
	3513 Våpenframst. Arms and tools . . . 	

3515 Industrimaskin. Industr. machines
3516 Andre maskiner Other machines 	
3518 Bilverksteder Motor vehicles 	

	3519 Sykkelindustri Transp. equip. . . . 	
3704 Svakstrømsmatr. Tele equipment 	

	3706 Andre elektro. Electro. equipm. . . 	
3811 Stålskipsbygg. Steel ships 	
3813 Skipsutstyr Ships equipm 	
3900 Diverse ind. Miscellaneous 	

	2 607	 —39	 . 2 568	 149	 39	 188
– – –	 –	 64	 – –	 64

	

284	 – – 284	 –	 – –	 –

	

170	 170	 –	 – –	 –

	

0	 o100	 0
– – –	 –	 2	 1 30	 3

	

3	 _ , _.	 3	 –	 –	 –	 –

	

7	 2 36	 9	 –	 – –	 –

	

1	 1 25	 2	 –	 – –	 –

	

19	 7 37	 26	 –	 – –	 –

	

6	 2 36	 8	 –	 – –	 –

	

8	 3 49	 11	 –	 – –	 –

	

15	851	 23	 –	 – –	 –

	

21	 5 22	 26	 –	 – –	 –

	

2	 0 25	 2	 1	 1 100	 2

	

1	 1 186

	

2	 27	 23 86	 50

	

16	 – –	 16	 4	 – –	 4

	

2	 2 82	 4	 –	 – –	 –

	

26	 3 12	 29	 14	 2 13	 16

	

3	 1 14	 4	 13	 2 19	 15

	

11	 –	 –	 11	 5	 4 80	 9

	

11	 –	 –	 11	 16	 6 39	 22

	

2	 1 43	 3	 –	 – –	 –

	

3	 1	 8	 4	 3	 020	 3
	1 	043	 1	 –	 – –	 –

	

11	 – –	 11	 –	 – –	 –

	

1	 1 33	 2	 –	 – –	 –

	

2	 1 67	 3	 –	 – –	 –

Av importbeløpet var 5 mill. kr. toll. The import value includes 5 million kroner import duties. 2 Se note 3 og 4 til tabell I,
side 496. See notes 3 and 4 to table I, page 496.. Se note 2 til del a av denne tabellen, side 510. See note 2 to part a of this table,
page 510. 4 Salg av varer og tjenester fra det offentlige. Government sales of goods and services. Offentlig konsum av varer
og tjenester, som ikke har kunnet skilles ut fra de enkelte postene av leveringer til privat konsum. Government consumption
of goods and services, which has been indistinguishable from the individual items of deliveries to private consumption.

33 - Kryssløpsanalyse.



Norsk produksjon
Domestic production

Import'
Imports

Sektor-
nr.
No. 

Sektor
Sector      I produ-

sentpriser 2

At produ-
cers'

prices

Tillegg —
avanser 3

Margins

I kjøper-
priser

At buyers'
prices

Cif. imp.-
havn +toll'
Cif. dome-
stic port
-I- duties

Tillegg ---
avanser3

Margins

I kjøper-
priser

At buyers'
prices
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Tabell III (forts.). Sluttleveringer 1954 i produsentpriser og i kjøperpriser.
Final deliveries 1954 at producers' prices and at buyers' prices.

b (forts.). Offentlig konsum etter produsentsektor.
Government consumption by sector of origin.

Mill. kr. Mill.	 Pct.
kr.

Mill. kr.	 Mill. kr. Mill.	 Pct.	 Mill. kr.
kr.

4106 Anleggsvirksomh. Construction	 . . . 363 – –	 363 -
5200 Vannforsyning Water 	 9 – -–	 9 - 	 - .._
6400 VarehandeP Trade 	 78 —78 -– - 	 - 	 --
6810 Livsforsikring Life insurance	 . . . . 2 – -–	 2 - 	 - 	 -
6820	 Skadeforsikr. Non-life insurance . . 1 – --–	 1 - 	 _ 	 -
6830 Sosialtrygd Social insurance 	 23 – -–	 23 -- 	 ^
6920 Bygningsdrift Real estate 	 18 – -–	 18 -	 _ 	 --
7100 Sjøfart Water transport 	 10 – -–	 10 - 	 - -
7300 Lasting Port services 	 13 – -–	 13 -- 	 ^
7410 Jernbanedrift Railways 	 11 – –	 11 --
7500 Lufttransport Air transport 	 5 – --–	 5 ---- 	 ^
7800 Post Communications 	 20 –	 – --20 -- 	 _
8100 Administrasjon Government 	 425 – -–	 425 -	 - 	 -
8140 Forsvar Defence 	 379 –	 – 379 - 	 -_-
8200 Undervisning Education 	 370 –	 – 370 ---
8300 Helsevesen Health service 	 73 – --–	 73 ---	 -
8400 Religiøst arb. Religious 	 58 –	 – -58 --- 	 _
8500 Konsultasjon Consultants 	 5 –	 – ---5 - 	 _ 	 -
8600	 Institusjoner Institutions 	 103 – -–	 103 --	 -
9100 Husarbeid Housework 	 7 – –	 7 -	 - 	 -
9300 Rengjøring Laundry 	 8 –	 – --8 - 	 - 	 -

Se note 1, side 513. See note 1, page 513. 2 Se note 3 og 4 til tabell I, side 496. See notes 3 and 4 to table I, paye 496.
Se note 2 til del a av denne tabellen, side 510. See note 2 to part a of this table, page 510.
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Tabell III (forts.). Sluttleveringer 1954 i produsentpriser og i kjøperpriser.
Final deliveries .1954 at producers' prices and at buyers' prices.

C. Privat konsum etter produsentsektor.
Private consumption by sector of origin.

Norsk produksjon
Domestic production

Import'
Imports

I produ-
sentpriser.
At produ-

cers'
prices

Tillegg --
avanser.
Margins

I kjøper-
priser

At buyers'
prices

Cif. imp.-
havn toll.
Cif. dome-
stic port
-I- duties

Tillegg =
avanser.
Margins

I kjøper-
priser

At buyers'
prices

Sektor-
nr.
No. 

Sektor
Sector   

	Mill. kr. Mill.	 Pct. Mill. kr.	 Mill. kr. Mill.	 Pct. Mill. kr.

	

kr.	 kr.

12 147

— 432

87
— 241

— 278

12 579
–

309
398

78
23
60

1
4

17
507
443

60
78

101
269
210
159
83
68

205
321
160
169

3
256
700

16
31

–805

–

–
–

–

–805
–

93
33
13
17
64

1
2
–

185
140

31
22
29
87
78
46
46

351
38
89
56
71

1
68

244
2

12

. 11 342

– — 432

	

–	 87
– — 241

– — 278

. 11 774

	

–	 –
	30 	 402

	

8	 431

	

17	 91

	

73	 40

	

107	 124

	

100	 2

	

50	 6

	

–	 17

	

36	 692

	

32	 583

	

51	 91

	

28	 100

	

28	 130

	

32	 356

	

37	 288

	

29	 205

	

55	 129

	

515	 419

	

18	 243

	

28	 410

	

35	 216

	

42	 240

	

41	 4

	

27	 324

	

35	 944

	

12	 18

	

40	 43

1

1

973

–

–

–

973
593
345

2
–

14
2

3
3
–
1
1
4

12
1
0
1

112
–
1
4

237
81

0
3

58
–
6

805

–

–
–

–

805
–

185
1
–
8
2

1
1
–
1
1
1
2
0
0
1

66
–
0
7

116
44

0
1

36
–
2

.

–

–
–

–

.
–

54
47
–

60
67
–

33
31
–

100
54
31
19
40
50
83
59
–

40
175
49
54
20
41
62
–

27

2

2

778

–

–
–

–

778
593
530

3
–

22
4
–
4
4
–
2
2
5

14
1
0
2

178
–
1

11
353
125

0
4

94
–
8

Privat konsum i alt3 Total private
consumption 	

Overføringer i alt Total transfers. . .
Fra offentlige konsum. 4 From go-

vernment consumption 	
Til eksport' For exports 	
Til offentlig konsum' For govern-

ment consumption 	

Spesifisert privat konsum i alt3 Total
specified private consumption • •

0033 Usynlig import Invisible imp. ...
0101 Planteprod. Vegetable prod 	
0102 Husdyrprod. Animal prod. 	
0200 Skogbruk Forestry 	
0300 Jakt Hunting 	
0400 Fiske Fishing 	
0600 Hvalfangst Whaling 	
1100 Kullgruver Coal mining 	
1500 Mineralbrott Quarrying 	
2010 Slakterier Slaughtering 	
2020 Meierier Dairies 	
2040 Hermetikkfabr. Fish canning 	
2050 Fisketilvirkn. Fish processing
2060 Moller Grain mills 	
2070 Bakerier Bakeries 	
2080 Sjokoladefabr. Chocolate 	
2091 Margarinfabr. Margarine 	
2098 Annen næringsm. Other food 	
2110 Brennevinstilv. Spirits 	
2130 Bryggerier Breweries 	
2200 Tobakkind. Tobacco 	
2310 Tekstilind. Textiles 	
2320 Trikotasjefabr. Knitting mills . • •
2330 Reipslagerier Cordage  
2410 Skinnbekledn. Shoes, furs etc.
2430 Tekstilbekledn. Apparel 	
2510 Sagbruk. Sawmills etc 	
2601 Trevareind. Wood and cork 	

Av importbeløpet var 124 mill. kr. toll. The import value includes 124 million kroner import duties. 2 Se note 3 og 4
til tabell I, side 496. See notes 3 and 4 to table I, page 496. 3 Se note 2 til del a av denne tabellen, side 510. See note 2 to part
a of this table, page 510. 4 Salg av varer og tjenester fra det offentlige. Government sales of goods and services. 5 Leveringer
av varer og tjenester som ikke har latt seg skille ut i de enkelte postene for leveringer til privat konsum. Deliveries of goods
and services which have been indistinguishable from the individual items for deliveries to private consumption.
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Tabell III (forts.). Sluttleveringer 1954 i produsentpriser og i kjøperpriser.
Final deliveries 1954 at producers' prices and at buyers' prices.

C (forts.). Privat konsum etter produsentsektor.
Private consumption by sector of origin.

Norsk produksjon
Domestic production

Import'
Imports

I produ-
sentpriser2

At produ-
cers'

prices

Tillegg
avanser3

Margins

I kjøper-
priser

At buyers'
prices

Cif. imp.-
havn+ tolP
C.i.f. dome-
stic port
-I- duties

Tillegg =
avanser'
Margins

I kjøper-
priser

At buyers'
prices   

Sektor-
nr.
.No. 

Sektor
Sector      

	Mill. kr. Mill.	 Pct. Mill. kr.	 Mill. kr. Mill.	 Pct. Mill. kr.

	

kr.	 kr.

	185	 64 34	 249	 1	 0 29	 1

	

5	 2 52	 7	 1	 0 38	 1

	

8	 5 60	 13	 4	 3 78	 7

	

187	 45 24 232	 6	 3 44	 9

	

7	 0	 9	 7	 5	120	 6

	

36	 18 49	 54	 3	 3 88	 6

	

52	 21 40	 73	 15	 8 58	 23

	

1	 — —	 1	 —	 — —	 —

	

1	 0 23	 1	 1	 0 20	 1

	

2	 1 82	 3	 1	 1 100	 2

	

1	 —	 —	 1	 7	 1 16	 8

	

21	 20 97	 41	 15	 22 145	 37

	

81	 51 63	 132	 1	 1 120	 2

	

5	 348	 8	 — —	 —

	

22	 11 47	 33	 2	 1 46	 3

	

7	 13 181	 20	 65	 92 141	 157

	

16	 9 53	 25	 11	 10 89	 21

	

24	 18 73	 42	 8	 6 75	 14
	0 	 — —	 0	 —	 — —	 —

	

8	 1 15	 9	 —	 — —	 —

	

—	 — —	 —	 0	 0 100	 0

	

1	 0 38	 1	 1	 1 57	 2

	

3	 1 34	 4	 —	 —

	

5	 2 38	 7	 4	 1 38	 5

	

38	 24 63	 62	 9	 8 88	 17

	

23	 3 12	 26	 8	 3 48	 11

	

28	 14 49	 42	 49	 30 61	 79

	

3	 2 64	 5	 —	 —	 —

	

69	 21 31	 90	 46	 16 34	 62

	

17	 1	 6	 18	 91	 34 37	 125

	

67	 26 38	 93	 13	 5 38	 18

	

4	 3 57	 7	 1	 0 42	 1

	

40	 14 39	 54	 4	 1 38	 5

	

33	 13 39	 46	 8	 3 37	 11

	

25	 4 17	 29	 16	 8 49	 24

	

1	 020	 1	 —	 —	 —

	

7	 — —	 7	 —	 — —	 —

	

5	 1 18	 6	 1	 136	 2

	

145	 77 53	 222	 75	 54 71	 129

	

259	 — — 259	 —	 — —	 —

	

9	 0	 2	 9	 17	 12 72	 29

	

3 142 —3112 	 30	 _	 _ _	 —

2602 Møbelindustri. Furniture 	
2739 Papirfabr. Paper 	
2750 Papirvarefabr. Paper products
2810 Forlag Publishing 	
2820 Trykkerier Printing 	
2900 Lærindustri Leather 	
3000 Gummivareind. Rubber prod. . .
3112 Kun.stgjødself. Fertilizers 	
3123 Oljemøller. Vegetable oil 	
3129 Oljeraffinerier Oil refineries 	
3193 Kjem. grunnind. Bas. chemicals 	
3194 Farmasøytisk i. Medicines 	

	3195 Såpefabrikker Soap, cosmetics . . . 	
3196 Malingfabr. Paints 	
3197 Annen kjemisk. Other chemical .
3198 Mineraloljeind. Petroleum prod. 	
3302 Glassindustri Glass 	
3303 Keramisk ind. Earthenware 	
3305 Sementvareind. Cement prod.
3306 Kalkverk Lime works etc. 	
3307 Annen steinind. Min. prod. n.e.c. 	
3501 Jernstøperier Foundries 	
3602 Metallvalseverk Metal rolling 	

	3510 Trådtrekkerier Wire, nails etc. . . . 	
	3512 Emballasjeind. Household goods . . 	

3513 Våpenframst. Arms and tools 	
3514 Andre jernvare. Met. prod. n.e.c. 	
3515 Industrimaskin. Industr.machines 	

	3516 Andre maskiner Other machines . . 	
3518 Bilverksteder Motor vehicles 	
3519 Sykkelind. Transp. equip 	

	3703 Fordelingsmatr. Distrib. equip. . . 	
3704 Svakstrømsmatr. Tele equipment 	
3705 Elektrotermisk Appliances 	
3706 Andre elektro. Electro. equipm.
3811 Stålskipsbygg. Steel ships 	
3812 Treskipsbygg. Wooden ships 	
3813 Skipsutstyr Ships equip 	
3900 Diverse ind. Miscellaneous 	
5110 El.forsyning Electricity 	
5120 Gassforsyning Gas supply 	
6400 Varehandel' Trade 	

Se note 1, side 515. See note 1, page 515. 2 Se note 3 og 4 til tabell I, side 496. See notes 3 and 4 to table I, page 496.
3 Se note 2 til del a av denne tabellen, side 510. See note 2 to part a of this table page 510.



Sektor
Sector

Sektor-
nr.
No.
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Tabell III (forts.). Sluttleveringer 1954 i produsentpriser og i kjøperpriser.
Final deliveries _1954 at producers' prices and at buyers' prices.

C (forts.). Privat konsum etter produsentsektor.
Private consumption by sector of origin.

Norsk produksjon
Domestic production

Import'
Imports

I produ-
sentpriser'
At produ-

cers'
prices

Tillegg =-
avanser.
Margins

I kjøper-
priser

At buyers'
prices

Cif. imp.-
havn+ ton'
C.i.f. dome-
stic port

duties

Tillegg
avanser.
Margins

I kjøper-
priser

At buyers'
prices

	Mill. kr. Mill.	 Pct. Mill. kr.	 Mill. kr. Mill.	 Pct. Mill. kr.

	

kr.	 kr.

6710 Norges Bank Central Bank 	
6729 Statsbanker State banks 	
6750 Banker Commerc. banks 	
6810 Livsforsikring Life insurance 	
6820 Skadeforsikr. Non-life ins. 	
6920 Bygningsdrift Real estate 	
6930 Boliger Dwellings 	
7100 Sjøfart Water transp 	
7410 Jernbanedrift Railways 	
7420 Sporveisdrift Tramways 	
7450 Biltransport Transp. n.e.c 	
7500 Lufttransport Air transport 	
7600 Spedisjon Forwarding 	
7800 Post Communications 	
8200 Undervisning Education 	
8300 Helsevesen Health service 	
8400 Religiøst arb. Religious 	
8500 Konsultasjon Consultants 	
8600 Institusjoner Institution 	
8700 Underholdning Recreation 	
9100 Husarbeid Housework 	
9200 Hotelldrift Hotels etc 	
9300 Rengjøring Laundry 	

19	 .—	 —	 19
13	 —	 —	 13

228	 — —	 228
50	 — —	 50
33	 _ _	 33

5	 _ _	 5
856	 — —	 856

80	 — —	 80
142	 — —	 142

58	 — —	 58
298	 — —	 298

24	 — —	 24
2	 — —	 2

71	 _	 _	 71
26	 — —	 26

429	 — —	 429
33	 _ _	 33
23	 — —	 23
33	 _ _	 33

172	 —	 172
311	 _	 _	 311
237	 _ _	 237
114	 —	 —	 114

Se note 1, side 515. See note 1, page 515. 2 Se note 3 og 4 til tabell I, side 496. See notes 3 and 4 to table I, page 496.
3 Se note 2 til del a av denne tabellen, side 510. See note 2 to part a of this table page 510.
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Tabell III (forts.). Sluttleveringer 1954 i produsentpriser og i kjøperpriser.
Final deliveries .1954 at producers' prices and at buyers' prices.

d. Bruttoinvestering i fast realkapital etter kategori og produsentsektor.
Gross fixed asset formation by category and by sector of origin.

Norsk produksjon
Domestic production

Import'
Imports

I produ-
sentprise0
At produ-

cers'
prices

Tillegg --
avanser'
Margins

I kjøper-
priser

At buyers'
prices

Cif. imp.-
havn+ toll'
C.i.f. dome-
stic port
-1- duties

Tillegg —
avanser'
Margins

kjøper-
priser

At buyers'
prices   

Sektor-
nr.
No. 

Sektor
Sector   

	Mill. kr. Mill.	 Pct. Mill. kr.	 Mill. kr. Mill. Pct. Mill. kr.

	

kr.	 kr.

.	 5 772 2 731 327 .	 3 058

– 1 211 – – –	 –

– 1 768 – – –	 –
–	 319 – – –	 –
–	 400 – – –
–	 464 – – –	 –
– 	 585 – – –	 –

– 1 069 – – –	 –

,	 343 1 655 8 .	 1 663

– —218 – – –	 –
— 346 – –	 346
0	 442 1 263 – –	 1 263
–	 38 0 – –	 0
9	 81 46 8 16	 54

– – – –

.	 311 360 117 .	 477
–	 121 13 1 10	 14
2	 168 311 113 36	 424

11	 22 36 3 7	 39
.	 – – – –	 –

.	 532 555 148 .	 703
–	 176 – – –	 –

13	 139 351 84 24	 435
18	 138 90 35 39	 125

8	 79 114 29 25	 143

Bruttoinvestering i fast realkapi-
tal i alt3 Total gross fixed asset
formation  6 099 —327

4103 Bolighygg. Housebuilding 	  1 211

	Andre bygg og rep. Other buildings . 1 768	 –
4101 Jordbruksbygg. Farm building . . .	 319	 –
4102 Industribygg. Manuf. building . . . .	 400	 –
4104 Forretn.bygg. Commerc. build. . . .	 464	 –
4105 Boligrep. House repair  	 585	 –

4106 Anleggsvirksomhet Construction. 	  1 069	 –

Skip og skipsutstyr3 Ships and ships'
equipment  	 351	 8

Overført til eksport 4 Transferred
to exports  	 218	 –

0033 Usynlig import Invisible imp. . . 	

•	

–	 –
3811 Stålskipsbygg. Steel ships  	 441	 1
3812 Treskipsbygg. Wooden ships  	 38	 –
3813 Skipsutstyr Ships equip  	 74	 7
6400 Varehandel 3 Trade 	 16 — 16

Andre transportsmidler3 Other trans-
portation equipment  	 428 —117

3517 Jernbanematr. Railway equip. . . . 	

•	

121	 –
3518 Bilverksteder Motor vehicles  	 164	 4
3519 Sykkelindustri Transp. equip. . . . 	

•	

20	 2
6400 Varehandel 3 Trade  	 123 —123

Maskiner, motorer etc.' Machines,
motors etc  	 680 —148

0050 E.invest.arb. Installation 	 176	 –
3515 Industrimaskin Industr. machines  	124	 15
3516 Andre maskiner Other machines . .  	 117	 21
3702 El.-motorfabr. Electromotors  	 73	 6
6400 Varehandel3 Trade   190 —190 – – – – –

2 Av importbelopet var 104 mill. kr. toll. The import value includes 104 million kroner import duties. 2 Se note 3 og 4
til table I, side 496. See notes 3 and 4 to table I, page 496. 3 Se note 2 til del a av denne tabellen, side 510. See note 2 to
part a of this table, page 510. 4 Denne posten er en reduksjon som svarer til eksporten av gamle skip. This item is a reduction
corresponding to the export of old ships.
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Tabell III (forts.). Sluttleveringer 1954 i produsentpriser og i kjoperpriser.
Final deliveries 1954 at producers' prices and at buyers' prices.

d (forts.). Bruttoinvestering i fast realkapital etter kategori og produsentsektor.
Gross fixed asset formation by category and by sector of origin.

Norsk produksjon
Domestic production

Import'
Imports    

I produ-
sentpriser.
At produ-

cers'
prices

Tillegg =
avanser.
Margins

I kjøper-
priser

At buyers'
prices

Cif. imp.-
havn+ toll.
C.i.f. dome-
stic port

duties

Tillegg —
avanser.
Margins

I kjøper-
priser

At buyers'
prices

Sektor-	 Sektor
nr.	 Sector
No.

	Mill. kr. Mill.	 Pct. Mill. kr.	 Mill. kr. Mill. Pct. Mill. kr.

	

kr.	 kr.

Alle andre investeringer3 All other
investments 	

0101 Planteprod. Vegetable prod 	
0102 Husdyrprod. Animal prod 	
0400 Fiske Fishing 	
2310 Tekstilind. Textiles 	
2330 Reipslagerier Cordage 	
2430 Tekstilbekledn. Apparel 	
2601 Trevareind. Wood and cork 	
2602 Møbelindustri Furniture 	
2900 Lærindustri Leather 	
3000 Gummivareind. Rubber prod. • • •.
3301 Teglverk Clay products 	
3302 Glassindustri Glass 	
3303 Keramisk ind. Earthenware 	
3307 Annen steinind. Min. prod. n.e.c.
3419 Jernverk Steel works 	
3501 Jernstøperier Foundries 	
3502 Metallvalseverk Metal rolling 	
3510 Trådtrekkerier Wire, nails etc. . .  
3511 Stålkonstruksj. Building art. . . .
3512 Emballasjeind. Household goods. . .
3513 Våpenframst. Arms and tools  

	3514 Andre jernvare. Met.prod. n.e.c.. . 	
3701 Kabelfabr. Wire and cable  
3703 Fordelingsmatr. Distrib. equip. . .
3704 Svakstrømsmatr. Tele equipment .
3705 Elektrotermisk Appliances  
3706 Andre elektro. Electro. equipm. .
3900 Diverse ind. Miscellaneous 	
6400 Varehandel' Trade 	
8500 Konsultation Consultants 	

592 — 54 . 538 161 54 . 215
20 — 20 — — — —
37 — — 37 — — — —
15 — — 15 — — — —

3 1 24 4 1 0 14 1
57 14 24 71 7 — 1-20 6

8 2 24 10 3 — — 3
2 — — 2 0 — — 0

27 10 38 37 2 1 39 3
4 0 5 4 3 — — 3

35 11 31 46 23 17 74 40
2 0 24 2 2 0 18 2
4 1 21 5 2 0 26 2
4 2 50 6 1 1 56 2
3 1 21 4 2 0 18 2
6 — — 6 — — —

10 2 17 12 — — — —
7 1 7 8 — — — —

14 3 22 17 6 2 30 8
25 4 15 29 1 0 14 1

9 2 26 11 1 — — 1
22 2 11 24 30 9 30 39
21 7 35 28 3 1 44 4

6 — — 6 — — — —
25 4 17 29 12 3 24 15
38 4 9 42 31 6 19 37

8 2 21 10 1 0 33 1
13 7 57 20 0 0 60 0

7 3 43 10 30 15 50 45
137 —137 — — — — —
23 — — 23 — — — —

Se note 1, side 518. See note I, page 518. 2 Se note 3 og 4 til tabell I, side 496. See notes 3 and 4 to table I, page 496.
3 Se note 2 til del a av denne tabellen, side 510. See note 2 to part a of this table, page 510.
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Tabell IV. Sluttleveringer til privat konsum 1954 etter

Final deliveries to private consumption 1954 by category

a. Nærings- og nytelsesmidler.

Konsumgrupper

Privat
konsum

i alt3

Total private
consumption

Matvarer
i alt

Total food

Kjøtt,
kjøttvarer og

flesk
Meat and meat

products

Matvarer

Privat konsum i alt Total private consumption • • •	 14 120	 4 234	 869
Av dette levert fra Of which delivered from:

Norsk produksjon Domestic production  	 12 579	 3 808	 881
Import Imports  	 1 973	 497	 2

Overforinger4 Transfers  	 — 432	 — 71	 — 14

0101 Planteprod. Vegetable prod 	  n.orsk5	 309	 274	 —
import 6 	345	 344	 —

0102 Husdyrprod. Animal prod 	  norsk	 398	 397	 135
import	 2	 2	 2

0300 Jakt Hunting 	  norsk	 23	 23	 19
import	 14	 14	 —

0400 Fiske Fishing 	  norsk	 60	 60	 3
import	 2	 2	 —

0600 Hvalfangst Whaling 	  norsk	 1	 i	 1
1500 Mineralbrott Quarrying 	  import	 3	 3	 —
2010 Slakterier Slaughtering 	  norsk	 507	 507	 507
2020 Meierier Dairies 	  norsk	 443	 443	 —

import	 1	 1	 —
2040 Hermetikkfabr. Fish canning 	  norsk	 60	 60	 17

import	 1	 1	 —
2050 Fisketilvirkn. Fish processing 	  norsk	 78	 78	 2

import	 4	 4	 —
2060 Moller Grain mills 	  norsk	 101	 101	 —

import	 12	 12	 —
2070 Bakerier Bakeries 	  norsk	 269	 269	 —

import	 1	 1	 —
2080 Sjokoladefabr. Chocolate 	  norsk	 210	 210

import	 0	 0	 —
2091 Margarinfabr. Margarine 	  norsk	 159	 159	 —

import	 1	 1	 —
2098 Annen næringsm. Other food 	  norsk	 83	 83	 —

import	 112	 112	 —
2110 Brennevinstilv. Spirits 	  norsk	 68	 —	 —
2130 Bryggerier Breweries 	  norsk	 205	 2	 —

import	 i	 —	 —
2200 Tobakkind. Tobacco 	  norsk	 321	 —	 —

import	 4	 —	 —
3197 Annen kjemisk Other chemical 	  norsk	 22	 3

import	 2	 0	 —
6400 Varehandel Trade 	  norsk	 3 142	 i 138	 197

Leveringer fra norsk produksjon er vurdert til produsentpriser og importen til cif. norsk havn + toll. Deliveries from
domestic production are valued at producers' prices and imports at c.i.f. Norwegian port -I- import duties. 2 Sektorer som ikke
har leveringer til konsumgruppene i denne del av tabellen, er utelatt Sectors which do not deliver the types of goods specified
in this part of the table, are excluded. Omfatter også leveringer til kategoriene i del b av tabellen. Includes also deliveries
of the types of goods specified in part b of this table. Se note 4 og note 5 til tabell III del c, side 515. See notes 4 and 5 to
table III part c, page 515. Levert fra norsk produksjon. Delivered from domestic production. Levert fra import. Delivered
from imports.

Sektor-
nr.
No.

Sektor2
Sector  



Tobakk
Tobacco

Food

Fisk og
fiskevarer
Fish and

fish products

Spisefett,
mjølk, ost

og egg
Edible fats,
milk, cheese

and eggs

Mjøl, gryn
og bakervarer

Flour, grits
and baker's

products

Poteter,
grønnsaker,

frukt og bær
Potatoes,

vegetables,
fruits and

berries

Andre
matvarer

Other
food

Drikkevarer
Beverages
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kategori og produsentsektor. Mill. kr. i produsentpriser.'

and by sector of origin. Million kroner at producers' prices.

Food, beverages and tobacco.

Types of goods

	281	 1 049	 506	 696	 833	 642	 414

	

279	 1 065 	 501 	 548 	 534 	 652 	 417

	

7 	 2 	 13 	 160 	 313 	 1 	 4
	—5	 —18 	 —8 	 —12 	 —14 	 --11 	 —7

- - 	 4 	 270 	 - 	 -

	

_ 	 _ 	 - 	 140 	 204
- 260 	 - 	 - 	 2

4
14

57
2

^ - - - 	 - 	 -

-- 	 - _ - 	̂ ..-

- - _ 	 - - •-•

- _ 	 _ 	 3
-

	

430 	
__ 	 - 	 -
- 	 - 	 13

	

1 	 - 	 - 	 -
39 	 4

1
76 	 - 	 -

4 	 - 	 - 	 -
- - 	 101
- - 	 12
- - 	 264 	 - 	 5
- - 	 1 	 - 	 -
- - 	 1 	 0 	 209
- - 	 - 	 - 	 0
- 153 	 - 	 - 	 6
- 1 	 - 	 - 	 - 	 -
- - 	 10 	 31 	 42 	 0
- - 	 - 	 6 	 106 	 -
- - 	 - 	 - 	 - 	 65
- - 	 - 	 2 	 - 	 203
- - 	 - 	 - 	 - 	 1

321
4

3

107
	

222 	 121 	 237 	 254 	 384	 96
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Tabell IV (forts.). Sluttleveringer til privat konsum 1954

Final deliveries to private consumption 1954 by category

b. Andre konsumvarer og -tjenester.

Konsumgrupper

Sektor- Privat Møbler og
nr.
No.

Sektor'
Sector

konsum
i alt3

Bolig, lys
og brensel

husholdnings-
artikler

Totale private
consumption

Rents, light
and fuel

Furniture
and other
household

goods

Privat konsum i alt Total private consumption • • •

Av dette levert fra : Of which delivered from:
Norsk produksjon Domestic production 	
Import Imports 	

14 120 1 245 1 224

12 579 1 308 1 062
1 973 53 186

Overføringer4 Transfers  	 — 432	 — 116	 — 24

0033 Usynlig import Invisible imp 	  import'	 593
0101 Planteprod. Vegetable prod. 	  norsk'	 309

import	 345
0102 Husdyrprod. Animal prod. 	  norsk	 398

import	 2
0200 Skogbruk Forestry 	  norsk	 78	 76	 2
0400 Fiske Fishing 	  import	 2	 —
1100 Kullgruver Coal mining 	  norsk	 4	 4

import	 3	 3	 —
1500 Mineralbrott Quarrying 	  norsk	 17	 17	 —
2110 Brennevinstilv. Spirits 	  norsk	 68	 —	 —
2310 Tekstilind. Textiles 	  norsk	 160	 —	 17

import	 237	 —	 6
2320 Trikotasjefabr. Knitting mills 	  norsk	 169	 —	 0

import	 81	 —	 —
2330 Reipslagerier Cordage 	  norsk	 3	 —	 3

import	 0	 —	 0
2410 Skinnbekledn. Shoes, furs etc. 	  norsk	 256	 —	 —

import	 3	 —	 —
2430 Tekstilbekledn. Apparel 	  norsk	 700	 —	 23

import	 58	 —	 11
2510 Sagbruk Sawmills etc 	  norsk	 16	 16	 —
2601 Trevareind. Wood and cork 	  norsk	 31	 0	 16

import	 6	 —	 2
2602 Møbelindustri Furniture 	  norsk	 185	 0	 181

import	 1	 —	 1
2739 Papirfabr. Paper 	  norsk	 5

import	 1
2750 Papirvarefabr. Paper products 	  norsk	 8

import	 4
2810 Forlag Publishing 	  norsk	 187

import	 6
2820 Trykkerier Printing 	  norsk	 7

import	 5	 —	 —
2900 Lærindustri Leather 	  norsk	 36	 —	 2

import	 3	 —	 —
3000 Gummivareind. Rubber prod 	  norsk	 52	 —	 2

import	 15	 3

1 , 2 , 4 . 5 , 3 Se tilsvarende noter til del a av tabellen, side 520. See corresponding notes to part a of this table, page 520.
3 Omfatter også leveringer til kategoriene i del a av tatellen. Includes also deliveries of the types of goods specified in
part a of this table.



523

etter kategori og produsentsektor. Mill. kr. i produsentpriser.'

and by sector of origin. Million kroner at producers' prices.

Other consumption goods and services.

Types of goods

Beklednings-
artikler,tøyer,
garn,søm m.v.

Wearing
apparel,

materials,
knitting wool,
sewing services

etc.

Skotøy og
skorepara-

sjoner
Footwear

and repair
of footwear

Helsepleie og
personlig
hygiene

Medical care
and personal

hygiene

Bruk av
off. be-

fordrings-
midler

Travel by
public

conveyances

Egne
befordrings-

midler
User-operated
transportation

Skolegang,

	

litteratur og	 Radio,
	off. forestil-	 musikk, sport,

linger	 leketøy m. v.

	

Education,	 Radio,
	literature,	 music, sports,
	admissions to	 toys etc.

entertainment

Annet
konsum

Other
goods and

services       

	1 869	 325	 661	 536	 352	 346	 305	 1 967

	

1 582	 330	 655	 594	 222	 354	 281	 1 314

	

365	 9	 34	 -	 136	 6	 37	 645

	

— 78	 — 14	 — 28	 — 58	 — 6	 — 14	 — 13	 8

	

_	 _	 _	 _	 _	 _	 _	 593

	

_	 _	 _	 _	 -	 _	 35	 _

0

o

	_	 _	 3	 _	 _	 -	 -	 _

	

141	 -	 1	 -	 -	 -	 1	 -

	

230	 -	 1	 -	 -	 -	 -	 -

	

168	 -	 1	 -	 -	 -	 -	 -

	

81	 _	 _	 _	 _	 -	 _	 _
- -	 -	 -	 -	 -	 -	 0
- -	 -	 -	 -	 -	 -	 0

	

39	 217	 _	 _	 _	 _	 -	 _
	0	 3	 -	 -	 -	 -	 -	 -

	

669	 -	 -	 -	 -	 -	 8	 -
	47	 _	 _	 _	 _	 -	 _	 _

	

_	 _	 _	 _.	 _	 -	 6	 9
- -	 -	 -	 -	 -	 -	 4
- -	 -	 -	 -	 -	 -	 4
- - 	 _	 _	 _	 -
- -	 3	 -	 -	 -	 -	 2
- -	 _	 _	 _	 _	 _.	 1
- -	 -	 -	 -	 -	 -	 8
- -	 -	 -	 -	 -	 -	 4
- -	 -	 -	 -	 187	 -	 -
- -	 -	 -	 -	 6	 -	 -
- -	 -	 -	 -	 5	 -	 2
- -	 _	 _	 _	 -	 _	 5
- -	 -	 -	 -	 -	 2	 32
- -	 _	 _	 _	 -	 _	 3

	

3	 39	 -	 -	 5	 -	 0	 3
- 6	 -	 -	 5	 -	 -	 1
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Tabell IV (forts.). Sluttleveringer til privat konsum 1954

Final deliveries to private consumption 1954 by category

b (forts.). Andre konsumvarer og -tjenester

Konsumgrupper

Privat
konsum

i alt.
Total private
consumption

Bolig, lys
og brensel

Rents, light
and fuel

Møbler og
husholdnings-

artikler
Furniture
and other
household

goods

Sektor-
nr.
No.

Sektor.
Sector  

3112 Kunstgjødself. Fertilizers 	  norsk	 i	 —	 1
3123 Oljemøller Vegetable oil 	  norsk	 i

	import	 i
3129 Oljeraffineri Oil refineries 	  norsk	 2

	import	 i
3193 Kjem. grunnind. Bas. chemicals 	  norsk	 1	 —	 —

	

import	 7	 —	 4
3194 Farmasøytisk ind. Medicines 	  norsk	 21	 —	 4

	import	 15	 —	 —
3195 Såpefabrikker Soap, cosmetics 	  norsk	 81	 —	 39

	import	 i	 —	 1
3196 Malingfabr. Paints 	  norsk	 5	 —	 —
3197 Annen kjemisk Other chemical 	  norsk	 22	 —	 19

	import	 2	 —	 1
3198 Mineraloljeind. Petroleum prod. 	  norsk	 7	 3

	import	 65	 33	 —
3302 Glassindustri Glass 	  norsk	 16	 —	 16

	import	 11	 —	 9
3303 Keramisk ind. Earthenware 	  norsk	 24	 —	 24

	import	 8	 —	 8
3305 Sementvareind. Cement prod 	  norsk	 0	 —	 0
3306 Kalkverk Lime works etc 	  norsk	 8	 —
3307 Annen steinind. Min. prod. n.e.c 	  import	 0
3501 Jernstøperier Foundries 	  norsk	 1	 —	 i

	import	 1	 —	 i
3502 Metallvalseverk Metall rolling 	  norsk	 3	 —	 3
3510 Trådtrekkerier Wire, nails etc 	  norsk	 5	 —	 3

	import	 4	 —	 2
3512 Emballasjeind. Household goods 	  norsk	 38	 —	 37

	import	 9	 —	 3
3513 Våpenframst. Arms and tools 	  norsk	 23	 —	 2

	import	 8	 —	 6

	

3514 Andre jernvare. Metal prod. n.e.c. . . • • norsk	 28	 —	 23
	import	 49	 —	 48

3515 Industrimaskin. Industr. machines 	  norsk	 3	 —	 2
3516 Andre maskiner Other machines 	  norsk	 69	 —	 61

	import	 46	 —	 46
3518 Bilverksteder Motor vehicles 	  norsk	 17	 —	 —

	

import	 91	 —	 —
3519 Sykkelindustri. Transp. equip 	  norsk	 67	 —	 8

	import	 13	 —	 —
3703 Fordelingsmatr. Distrib. equip 	  norsk	 4	 —	 3

	import	 1	 —	 i
3704 Svakstrømsmatr. Tele equipment 	  norsk	 40

	import	 4

1 , 2. Se note 1 og 2 til del a av tabellen, side 520. See notes i and 2 to part a of this table, page 520.	 Se note 3,
side 522. See note 3, page 522.
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etter kategori og produsentsektor. Mill. kr. i produsentpriser.'

and by sector of origin. Million kroner at producers' prices.

Other consumption goods and services.

Types of goods

Beklednings-
artiler, tøyer,
garn,søm m.v.

Wearing
apparel,

materials,
knitting wool,

sewing services
etc.

Skotøy og
skorepara-

sjoner
Footwear

and repair
of footwear

Helsepleie og
personlig
hygiene

Medical care
and personal

hygiene

Bruk av
off. be-

fordrings-
midler

Travel by
public

conveyances

Egne
befordrings-

midler
User-operated
transportation

Skolegang,
	litteratur og	 Radio,

off. forestil- musikk, sport,
linger	 leketøy m. v.

	Education,	 Radio,
	literature,	 music, sports,

	

admissions to	 toys etc.
entertainment

Annet
konsum

Other
goods and

services

2
1
1
3

17
15
42

-^

4
27
	

5

2

2
2

1
6  

21
2
5

' -  

- - -- 	 ---
- -^ _-

- -
- - - _

8

17
91
52
13
0

_

7

1

40
4



Sektor-
nr.
No. 

Sektor2
Sector      

Konsumgrupper

Privat
konsum

i alt3

Total private
consumption

Bolig, lys
og brensel

Rents, light
and fuel

Møbler og
husholdnings-

artikler
Furniture
and other
household

goods
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Tabell IV (forts.). Sluttleveringer til privat konsum 1954

Final deliveries to private consumption 1954 by category

b (forts.). Andre konsumvarer og -tjenester.

3705 Elektrotermisk Appliances 	  Norsk	 33	 —	 33
	import	 8	 —	 8

3706 Andre elektro. Electro. equipm 	  norsk	 25	 —	 18
	import	 16	 —	 9

3811 Stålskipsbygg. Steel ships 	  norsk	 1
3812 Treskipsbygg. Wooden ships 	  norsk	 7

	

3813 Skipsutstyr Ships equip   norsk	 5
	import	 i	 —	 —

3900 Diverse ind. Miscellaneous 	  norsk	 145	 —	 87
	import	 75	 —	 16

5110 El.forsyning Electricity 	  norsk	 259	 259	 —
5120 Gassfosyning Gas supply 	  norsk	 9	 9	 —

	

import	 17	 17	 —
6400 Varehandel Trade 	  norsk	 3 142	 59	 373
6710 Norges Bank Central Bank 	  norsk	 19
6729 Statsbanker State banks 	  norsk	 13
6750 Banker Commerc. banks 	  norsk	 228
6810 Livsforsikring Life insurance 	  norsk	 50
6820 Skadeforsikr. Non-life ins. 	  norsk	 33
6920 Bygningsdrift Real estate 	  norsk	 5	 —	 —
6930 Boliger Dwellings 	  norsk	 856	 856
7100 Sjøfart Water transport 	  norsk	 80	 8
7410 Jernbanedrift Railways 	  norsk	 142
7420 Sporveisdrift Tramways 	  norsk	 58
7450 Biltransport Transport n. e. c. 	  norsk	 298
7500 Lufttransport Air transport 	  norsk	 24
7600 Spedisjon Forwarding 	  norsk	 2
7800 Post Communications 	  norsk	 71
8200 Undervisning Education 	  norsk	 26
8300 Helsevesen Health service 	  norsk	 429	 1
8400 Religiøst arb. Religious 	  norsk	 33
8500 Konsultasjon Consultants 	  norsk	 23	 —	 14
8600 Institusjoner Institutions 	  norsk	 33
8700 Underholdning Recreation 	  norsk	 172	 —	 —
9100 Husarbeid Housework 	  norsk	 311	 —	 —
9200 Hotelldrift Hotels etc 	  norsk	 237	 —	 —
9300 Rengjøring Laundry 	  norsk	 114	 —	 45

1, 2 Se note 1 og 2 til del a av tabellen, side 520. See notes 1 and 2 to part a of this table, page 520. 3 Se note 3 side
522. See note 3 page 522.
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etter kategori og produsentsektor. Mill. kr. i produsentpriser.'

and by sector of origin. Million kroner at producers' prices.

Other consumption goods and services.

Types of goods

Beklednings-
artikler,tøyer,
garn,søm m.v.

Skotoy og
skorepara-

Helsepleie og
personlig

Bruk av
off. be-

fordrings-
Egne

befordrings-

Skolegang,
litteratur og
off. forestil-

Radio,
musikk, sport,

Annet
konsum

Wearing
apparel,

sj oner
Footwear

hygiene
Medical care

midler
Travel by

midler
User-operated

linger
Education,

leketøy m. v.
Radio,

Other
goods and

materials,
knitting wool,
sewing services

etc.

and repair
of footwear

and personal
hygiene

public
conveyances

transportation literature,
admissions to
entertainment

music, sports,
toys etc.

services

-
-
-

-
_
_

-
-
-

-
_
_

-
_
_

-
_
_

4
-
1

3
7

- _ - _ _ _ 7
- _ - _. _ _ 5
- - - - - - 1 -
2 1 7 - - 30 18
5 - 6 - - - 24 24

558 73 98 - 136 48 92 87
- _ _ - - 19
- _ _ - - 13
- - - - - 228
- - - - - 50
- - _ - - 33
- - _ - - 5

- - 72
- - 142
- - 58
- - 298
- - 24 - - - -
- - - - - - 2
- - - - - - 71
- - - - 26 - -
- 427 - - - - 1
_ _ - _ - _ 33
_ _ - _ - _ 9
_ _ - _ - _ 33
_ _ - _ 88 18 66
- - - - - - 311
_ _ - _ - _ 237

51 18
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Tabell V. Hovedkategorier av sluttleveringer 1954 og gjennomsnittsforbruket i arbeider-
husholdninger 1951-52 og i funksjonærhusholdninger 1952-53. Prosentvis sammen-

setning etter produsentsektor.
Main categories of final deliveries 1954 and average consumption of wage earners' households
1951-52 and of salaried employees' households 1952-53. Percentage composition by

sector of origin.

Tall fra nasjonalregnskapet 1954
Figures from national accounts

Off. kon-
SUM
Govt.

consump-
tion

Bto. in-
vestering
Gr. fixed

asset
forma-

tion

Privat konsum
Private consumption

Matvarer
Food

Tall fra hushold-
ningsundersøkelser
Figures from family

budgets

Funksjo-
nærer°

Salaried
employees   

Sektor-
nr.
No. 

Sektor
Sector   

Eksport
Exports

I alt
Total

Arbei-
dere 5

Wage
earners

6,5 2- 1,6 3- 2,5 4- 3,1 4- 1,7

- 2,0
- 10,5

	

0,8	 6,3	 _	 -	 -	 -	 -
- _	 _	 -	 -	 -	 -

	

0,0	 -	 0,2	 2,2	 6,5	 3,8	 3,7

	

0,8	 -	 0,4	 2,8	 9,4	 2,2	 1,6

	

0,4	 -	 -	 0,6	 -	 0,7	 0,4

	

0,0	 -	 -	 0,2	 0,5	 0,1	 0,1

	

0,5	 0,0	 0,2	 0,4	 1,4	 0,5	 0,4

	

2,3	 -	 -	 0,0	 0,0	 -	 -

	

0,1	 _	 _	 0,0	 -	 0,1	 0,0

	

1,7	 -	 -	 -	 -	 -	 -

	

0,1	 -	 -	 0,1	 -	 -	 -

	

0,0	 -	 -	 3,6	 12,0	 6,2	 3,3

	

0,3	 -	 -	 3,1	 10,5	 5,9	 4,2

	

1,6	 -	 -	 0,4	 1,4	 0,5	 0,3

	

4,6	 -	 -	 0,6	 1,8	 0,9	 0,8

	

0,1	 -	 -	 0,7	 2,4	 0,6	 0,2

	

0,1	 -	 -	 1,9	 6,4	 2,8	 1,9

	

0,0	 -	 -	 1,5	 5,0	 1,4	 1,1

	

0,1	 -	 -	 1,1	 3,7	 1,5	 0,7

	

0,1	 -	 -	 0,6	 1,9	 0,8	 0,5

	

0,0	 -	 -	 0,5	 -	 0,2	 0,2

	

0,0	 -	 -	 1,5	 0,1	 0,8	 0,6

	

0,0	 -	 -	 2,3	 -	 1,7	 1,2

	

0,2	 0,1	 0,0	 1,1	 -	 1,4	 1,0

	

0,0	 -	 -	 1,2	 -	 1,9	 1,2

	

0,1	 -	 0,6	 0,0	 -	 -	 -
- -	 -	 1,8	 -	 2,3	 1,8

	

0,0	 0,3	 0,1	 5,0	 -	 5,4	 5,8

	

0,5	 -	 -	 0,1	 -	 0,1	 0,1

	

0,1	 0,0	 0,0	 0,2	 -	 -	 -

	

0,0	 0,7	 0,3	 1,3	 -	 1,2	 1,4
- -	 -	 -	 -	 -	 -

	

2,1	 -	 -	 -	 -	 -	 -

	

3,7	 -	 -	 -	 -	 -	 -

	

5,0	 0,2	 -	 0,0	 -	 -	 0,1

Overføringer Transfers 	

Norsk produksjon Domestic prod.
0050 E. invest. arb. Installation 	
0051 Off. kapitalslit Govt. assets 	
0052 Usp. kontorrekv. Office appl. . • •
0055 Usp. brensel Unsp. fuel 	
0057 Usp. tjenester Unsp. services 	
0058 Usp. transport Unsp. transport .
0101 Planteprod. Vegetable prod. 	
0102 Husdyrprod. Animal prod. 	
0200 Skogbruk Forestry 	
0300 Jakt Hunting 	
0400 Fiske Fishing 	
0600 Hvalfangst Whaling 	
1100 Kullgruver Coal mining 	
1200 Malmgruver Metal mining 	
1500 Mineralbrott Quarrying 	
2010 Slakterier Slaughtering 	
2020 Meierier Dairies 	
2040 Hermetikkfabr. Fish canning
2050 Fisketilvirkn. Fish processing
2060 Moller Grain mills 	
2070 Bakerier Bakeries 	
2080 Sjokoladefabr. Chocolate 	
2091 Margarinfabr. Margarine 	
2098 Annen næringsm. Other food
2110 Brennevinstilv. Spirits 	
2130 Bryggerier Breweries 	
2200 Tobakkind. Tobacco 	
2310 Tekstilind. Textiles 	
2320 Trikotasjefabr. Knitting mills
2330 Reipslagerier Cordage 	
2410 Skinnbekledn. Shoes, furs etc.
2430 Tekstilbekledn. Apparel 	
2510 Sagbruk Sawmills etc. 	
2601 Trevareind. Wood and cork 	
2602 Møbelindustri Furniture 	
2603 Bygningsinnr. Fixtures 	
2721 Tresliperier Mechanic. pulp 	
2722 Cellulosefabr. Chemical pulp 	
2739 Papirfabr. Paper 	

Se note 3, 4 og 5 til tabell III del a, side 511. See notes 3, 4 and 5 to table III part a, page 511. 2 Se note 4 og 5 til
tabell III del b, side 513. See notes 4 and 5 to table III part b, page 513. Se note 4 til tabell III del d, side 518. See note 4
to table III part d, page 518. Se note 4 og 5 tabell III del c, side 515. See notes 4 and 5 to table III part c, page 515.

Se [26] i litteraturlisten. See item (26) in the bibliography. 6 Se [27[ i litteraturlisten. See item (27) in the bibliography.
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Tabell V (forts.). Hovedkategorier av sluttleveringer 1954 og gjennomsnittsforbruket i
arbeiderhusholdninger 1951-52 og i funksjonærhusholdninger 1952-53. Prosentvis

sammensetning etter produsentsektor.
Main categories of final deliveries 1954 and average consumption of wage earners' households
1951-52 and of salaried employees' households 1952-53. Percentage composition by

sector of origin.

Sektor-
nr. Sektor

Sector

Tall fra nasjonalregnskapet 1954
Figures from national accounts

Tall fra hushold-
ningsundersokelser
Figures from family

budgets

Eksport
Exports

Off. kon-
sum
Govt.

consump-
tion

Bto. in-
vestering
Gr. fixed

asset
forma-

tion

Privat konsum
Private consumption

Arbeidere
Wage

earners

Funksjo-
nærer

Salaried
employees

I alt
Total

Matvarer
Food

2749 Wallboardfabr. Wallboards 	 0,2 -
2750 Papirvarefabr. Paper products . 	 0,0 0,3 0,1	 - 0,1 0,2
2810 Forlag Publishing 	 0,0 0,6 1,3 1,4 2,0
2820 Trykkerier Printing 	 0,8 0,0	 - - -
2900 Lærindustri Leather 	 0,1 - 0,0 0,3	 - 0,2 0,2
3000 Gummivareind. Rubber prod. 0,1 0,1 0,4 0,4 0,4 0,1
3111 Karbidframst. Calcium carb. 0,4 -	 -
3112 Kunstgjodself. Fertilizers 3,1 - - 0,0	 -
3121 Trandamperier Fish liver oil 0,1 - -	 - -
3122 Sildoljefabr. Herring oil 	 1,8 - - -
3123 Oljemøller Vegetable oil 	 0,0 - 0,0 - -
3129 Oljeraffineri Oil refineries 	 2,5 - 0,0	 - 0,1
3191 Sprengstoff-f. Explosives 	 0,1 0,6 - -
3192 Formstoffind. Synth. fibres 	 0,7 - -	 -
3193 Kjem. grunnind. Bas. chemicals 0,6 0,0	 - - -
3194 iFirmasoytisk i. Medicines 	 0,0 - - 0,1	 - 0,2 0,1
3195 Såpefabrikker Soap, cosmetics 0,0 - - 0,6	 - 0,8 0,7
3196 Malingfabr. Paints 	 0,0 - 0,0 -
3197 Annen kjemisk Other chemical. . . 0,1 0,2	 0,1 0,1 0,1
3198 Mineraloljeind. Petroleum prod. 0,0 0,0 0,0 - 0,1
3301 Teglverk Clay products 	 - 0,0 -	 - -
3302 Glassindustri Glass 	 0,0 - 0,0 0,1 0,3 0,4
3303 Keramisk ind. Earthenware 	 0,0 - 0,0 0,2	 - 0,2 0,3
3304 Sementfabr. Cement 	 - - -
3305 Sementvareind. Cement prod. - - - -	 -
3306 Kalkverk Lime works etc 	 0,1 - 0,1	 -
3307 Annen steinind. Min. prod. n.e.c. . 0,0 0,0 -	 -
3410 Ferrolergering Ferro-alloys 	 2,0 -	 -
3419 Jernverk Steel works 0,3 0,1
3420 Aluminiumsverk Aluminum works 1,4 -	 -
3440 Råmetallverk Other metals 	 3,9 - -	 - -1

3501 Jernstøperier Foundries 	 0,1 0,1 0,0	 -
3502 Metallvalseverk Metal rolling . . . . 0,6 - 0,1 0,0
3510 Trådtrekkerier Wire, nails 	 0,3 - 0,2 0,0	 - - -
3511 Stålkonstruksj. Building art. 	 0,0 0,3 -	 - - -
3512 Emballasjeinci. Household goods . 0,1 0,1 0,1 0,3	 - 0,3 0,2
3513 Våpenframst. Arms and tools . . . . 0,4 0,9 0,3 0,2 0,1 0,0
3514 Andre jernvare. Met.prod. n.e.c. . 0,0 0,2 0,2	 - 0,3 0,3
3515 Industrimaskin. Inclustr. machines 0,3 0,1 1,4 0,0	 - - -
3516 Andre maskiner Other machines . . 0,2 0,4 1,3 0,5	 - 0,4 0,5
3517 Jernbanematr. Railway equip. . . . - - 1,4 -	 - - -
3518 Bilverksteder Motor vehicles 	 - 0,4 1,9 0,1	 - - 1,0
3519 Sykkelindustri Transp. equip 	 0,0 0,1 0,2 0,5	 - 0,3 0,3
3701 kabelfabr. Wire and cable 	 0,0 - 0,1 -	 -
3702 El.-motorfabr. Electromotors 	 0,1 - 0,8 -	 -
3703 Fordelingsmatr. Distrib. equip... . 0,0 - 0,3 0,0	 -

34 -Krysslopsanalyse.
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Tabell V (forts.). Hovedkategorier av sluttleveringer 1954 og gjennomsnittsforbruket i
arbeiderhusholdninger 1951-52 og i funksjonærhusholdninger 1952-53. Prosentvis

sammensetning etter produsentsektor.
Main categories of final deliveries 1954 and average consumption ot wage earners' households
1951-52 and of salaried employees' households 1952-53. Percentage composition by

sector of origin.

Tall fra hushold-
Tall fra nasjonalregnskapet 1954 ningsundersokelser

Figures from national accounts Figures from family
budgets

Sektor-
nr. Sektor Bto. in- Privat konsum
No. Sector

Eksport
Exports

Off. kon-
sum
Govt.

consump-
tion

vestering
Gr. fixed

asset
forma-

tion

Private consumption
Arbeidere

Wage
earners

Funksjo-
nærer

Salaried
employees

I alt	 Matvarer
Total	 Food

	3704 Svakstrømsmatr. Tele equipment 	
3705 Elektrotermisk Appliances  
3706 Andre elektro. Electro. equipm. .
3811 Stålskipsbygg. Steel ships  

	3812 Treskipsbygg. Wooden ships . • • 	
3813 Skipsutstyr Ships equipm 	
3900 Diverse ind. Miscellaneous 	
4101 Jordbruksbygg. Farm building 	
4102 Industribygg. Manuf. building 	
4103 Boligbygg. Housebuilding 	
4104 Forretn. bygg. Commerc. build. 	
4105 Boligrep. House repair 	

	4106 Anleggsvirksomh. Construction . . 	
5110 El.forsyning Electricity 	
5120 Gassforsyning Gas supply 	
5200 Vannforsyning Water 	
6400 Varehandel Trade 	
6710 Norges Bank Central Bank 	
6729 Statsbanker State banks 	
6750 Banker Commerc. banks 	
6810 Livsforsikring Life insurance 	
6820 Skadeforsikr. Non-life ins 	
6830 Sosialtrygd Social ins 	
6920 Bygningsdrift Real estate 	
6930 Boliger Dwellings 	
7100 Sjøfart Water transp 	
7300 Lasting Port services 	
7410 Jernbanedrift Railways 	
7420 Sporveisdrift Tramways 	
7450 Biltransport Transp. n.e.c 	
7500 Lufttransport Air transport 	
7600 Spedisjon Forwarding 	
7800 Post Communications 	
8100 Administrasjon Government 	
8140 Forsvar Defence 	
8200 Undervisning Education 	
8300 Helsevesen Health service 	
8400 Religiøst arb. Religious 	
8500 Konsultasjon Consultants 	
8600 Institusjoner Institutions 	
8700 Underholdning Recreation 	
9100 Husarbeid Housework 	
9200 Hotelldrift Hotels etc 	
9300 Rengjøring Laundry 	

Norsk produksjon i alt Total dome-
stic production  	 93,4	 96,1	 71,5	 89,1	 90,0	 93,6	 91,5

	0,1 	 0,1	 0,4	 0,3	 -	 0,2	 0,1

	

0,0	 -	 0,1	 0,2	 -	 0,2	 0,3
- 0,0	 0,2	 0,2	 -	 0,0	 0,0

	

0,1	 0,4	 5,0	 0,0	 -	 -	 -

	

0,1	 -	 0,4	 0,1	 -	 -	 0,0

	

0,1	 0,0	 0,8	 0,0	 -	 -	 -

	

0,2	 0,1	 0,1	 1,0	 -	 1,1	 1,0
- -	 3,6	 -	 _	 -	 -
- -	 4,5	 -	 -	 -	 -
- -	 13.7	 -	 _	 -	 -
- -	 5,3	 -	 -
- -	 6,7	 _	 -	 -
- 13.4	 12,1	 _	 -
- -	 -	 1,8	 1,5	 1,8
- 0,1	 0,1	 0,1
- 0,3	 -	 -

	

4,7	 2,9	 5,3	 22,3	 26,9	 21,8	 19,5
- -	 0,1	 -	 -	 -

- -	 -	 0,1	 _	 -	 -
- -	 -	 1,6	 -	 -	 0,0
- 0,1	 -	 0,4	 -	 -

	

0,0	 0,0	 -	 0,2	 -	 0,2	 0,6
- 0,8	 -	 _	 -	 -
- 0,7	 0,0	 -	 -	 -

- -	 6,1	 7,6	 11,8

	

40,9	 0,4	 -	 0,6	 0,6	 0,9

	

0,9	 0,5	 -	 -	 -	 -

	

0,2	 0,4	 -	 1,0	 1,1	 1,8
- -	 -	 0,4	 _	 0,3	 0,6
- -	 -	 2,1	 _	 2,0	 1,6

	

1,1	 0,2	 -	 0,2	 -	 0,2	 0,3
- -	 -	 0,1	 -	 -	 -

	

0,1	 0,7	 -	 0,5	 -	 0,4	 1,1
- 15,7	 -	 -	 -	 -	 0,1
- 14,0	 -	 -	 _	 -	 -
- 13,6	 -	 0,2	 -	 0,4	 1,1
- 2,7	 -	 3,0	 -	 2,7	 2,5
- 2,1	 -	 0,2	 -	 0,2	 -
- 0,2	 0,3	 0,2	 -	 0,3	 0,5
- 3,8	 -	 0,2	 -	 -	 -
- -	 -	 1,2	 -	 1,5	 1,6
- 0,2	 -	 2,2	 -	 0,1	 2,3
- -	 -	 1,7	 -	 1,4	 1,4
- 0,3	 -	 0,8	 -	 1,0	 1,3



Off. kon-
sum
Govt.

consump-
tion

Bto. inve-
stering

Gr. fixed
asset

forma-
tion

Privat konsum
Private consumption

Matvarer
Food

Tall fra hushold-
ningsundersøkelser
Figures from family

budgets

Arbeidere
Wage

earners

Sektor-
nr.
No. 

Sektor
Sector   

Eksport
Exports

Tall fra nasjonalregnskapet 1954
Figures from national accounts

I alt
Total

Funksjo-
nærer

Salaried
employees
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Tabell V (forts.). Hovedkategorier av sluttleveringer 1954 og gjennomsnittsforbruket i
arbeiderhusholdninger 1951-52 og i funksjonærhusholdninger 1952-53. Prosentvis

sammensetning etter produsentsektor.

Main categories of final deliveries 1954 and average consumption of wage earners' households
1951-52 and of salaried employees' households 1952-53. Percentage composition by

sector of origin.

1.11.11.1■11■4

Import: (Utenlandske sektorer) Im-
ports: ( Foreign sectors).

	1	 Jordbruk Agriculture  	 -	 -	 2,5	 8,2

	

2	 Skogbruk Forestry  	 -	 -	 -	 0,1	 0,3
	3	 Fiske m. v. Fishing  	 -	 -	 -	 0,0	 0,0

4 Hvalfangst Whaling  	 -	 -	 -	 -	 -
	5	 Bergverksdrift m. v. Mining . . .  	 0,0	 0,1	 -	 0,1	 0,1
	6	 Næringsmiddelind. Food industries	 -	 -	 -	 0,9	 3,1

	

7	 Tobakks- og drikkevareindustri
Tobacco and beverages  	 -	 -	 -	 0,1	 -

	

8	 Tekstilindustri Textiles  	 -	 -	 0,1	 2,3	 -
	9	 Bekledningsindustri m. v. Clothing

and footwear 	 -	 0,0	 0,4	 -

	

10	 Treindustri m. v. Wood and cork	 -	 0,0	 0,1	 -

	

11	 Treforedlingsindustri Pulp, paper
and paper products  	 -	 -	 -	 0,0	 -

	12	 Grafisk industri, forlag m. v. Print-
ing and publishing  	 -	 -	 -	 0,1	 -

	13	 Lær- og gummivareindustri
Leather and rubber products . . . . 	 -	 0,0	 0,3	 0,1	 -

	

14	 Olje- og fettindustri Products of
oils and fats 	 -	 -	 0,0	 -

	15	 Kjemisk industri Chemical products	 0,1	 1,1	 -	 0,6	 0,0

	

16	 Jord- og steinvareindustri Non-
metallic mineral products  	 -	 0,1	 0,1	 -

	17	 Primær jern- og metallindustri
Basic metal industries  	 -	 -	 -	 -	 -

18 Jern- og metallvareindustri Metal
products 	 -	 1,8	 9,6	 1,6	 -

	

19	 Elektroteknisk industri Electrical
machinery etc.  	 -	 0,1	 1,8	 0,2	 -

	

20	 Skipsindustri Shipbuilding ind.. .  	 -	 -	 14,8	 0,0	 -

	

21	 Diverse industri Other manufact 	 -	 -	 0,4	 0,5	 -

	

23	 Kraft- og vannforsyning Electri-
city, gas and water works 	 -	 -	 0,1	 -

	24	 Varehandel Wholesale and retail
trade  	 -	 -	 -	 -	 -

	30	 Andre tjenesteytende sektorer
Other service sectors  	 -	 -	 -	 -	 -

Usynlig import Invisible imports.  	 -	 2,4	 3,9	 4,2	 -
Import i alt Total imports  	 0,1	 5,5	 31,0	 14,0	 11,7

I alt Total 	 I 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2,1 2,3
0,0 0,0
0,0 0,0

- -
0,1 0,1
0,7 0,4

0,0 0,0
2,0 1,4

0,5 0,4
0,0

0,1 0,0

0,0 0,1

0,0 0,0

- -
0,2 0,6

0,2 0,2

-

0,4 1,6

0,1 0,1
- -

0,4 0,6

0,2 0,3

- -

- -
- 0,4

7,0 8,5

100,0 100,0



I alt
Total

Offent-
lig

konsum
Govern-

ment
con-

sump-
tion

Sektor-
nr. 

Sektor   All
annen

eksport
All

other
exports

Virkning i mill. kroner på produksjon, import
Effects in million ironer on production, imports etc.

Eks port
Exports

Sjøtran-
sport
Water
trans-
port

Metaller
og
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raler

Metals
and

minerals

Kje-
miske
prod.

Chemi-
cal

products

Trefor-
edlings-
prod.
Pulp,
paper
and

paper
products

Fisk og
fiske-
prod.
Fish
and
fish

products

Olje-
prod.

Oil
pro-
ducts
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Tabell VI. Virkningstabell. Virkninger (direkte og indirekte) på produksjon,
proporsjonale endringer i

Effects (direct and indirect ) on production, imports, depreciation, wages and
by proportionate changes in

a. Sluttleveringer til eksport, offentlig
Final deliveries to exports, government consump-

Direkte leveringer fra:
norsk produksjon 	 93,4 100,0 100,0 100,0 100,0 99,8 98,6 62,4 96,1
import 	 0,1 - - - 0,2 1,4 - 5,5
overføringer 	 6,5 - - - - - 37,6 -1,6

Indirekte leveringer fra:1

norsk produksjon 	 42,4 10,7 77,9 74,9 68,8 24,4 68,3 72,3 21,6
import 	 28,3 35,1 15,3 10,9 13,8 42,5 15,8 29,7 7,2
primærfaktorer 	 71,6 64,9 84,7 89,1 86,2 57,3 82,8 70,3 87,3
overføringer 	 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,8 0,9

Direkte pluss indirekte leve-
ringer fra:

Norsk produksjon.
0050 E.invest.arb 	 - - -
0051 Off. kapitalslit 	 - - - 10,5
0052 Usp. kontorrekv . 	 1,0 0,5 1,1 1,8 1,4 1,0 1,6 1,2 0,7
0055 Usp. brensel 	 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
0057 Usp. tjenester 	 2,3 1,2 1,4 1,3 1,7 1,2 2,6 6,7 6,7
0058 Usp. transport 	 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,4 0,4
0101 Planteprod 	 0,9 0,0 0,6 1,2 0,1 0,0 0,5 4,0 0,1
0102 Husdyrprod 	 2,0 0,0 1,5 3,2 0,1 0,0 1,2 9,0 0,1
0200 Skogbruk 	 4,6 0,0 31,6 1,2 0,2 0,2 2,7 4,2 0,8
0300 Jakt 	 0,0 - - - - 0,1 -
0400 Fiske 	 5,0 0,3 0,0 39,5 24,9 0,0 0,1 0,4 0,0
0600 Hvalfangst 	 2,9 0,1 39,3 - 0,1 0,1 0,0
1100 Kullgruver 	 0,2 0,1 0,0 0,1 0,2 1,3 0,2 0,0 0,0
1200 Malmgruver 	 2,2 - 0,7 0,1 0,0 21,5 0,4 0,1 0,0
1500 Mineralbrott 	 0,3 - 0,5 0,0 - 1,6 1,4 0,2 0,2
2010 Slakterier 	 0,2 - 0,0 0,1 - - 0,8
2020 Meierier 	 0,5 - 0,1 0,5 0,0 0,0 0,9 2,3 0,0
2040 Hermetikkfabr . 	 1,6 - - 20,6 - - 0,1 -
2050 Fisketilvirkn 	 4,8 0,0 - 60,9 0,9 - - 0,1 -

Virkningene av overføringspostene er også tatt med. Ved beregningene har en forutsatt at disse virkningene er propor-
sjonale med virkningene for de sluttleveringskategoriene overføringene kommer fra. The effects of the transfer items have also
been accounted for. In the computations it has been assumed that these effects are proportional to the effects of the final delivery
categories from which the transfers have been taken.
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Building	 rep.
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import, kapitalslit, lønn, eierinntekt, indirekte skatter og subsidier av
kategorier av sluttleveringer.

salaries, entrepreneurial income, indirect taxes and subsidies caused
categories of final deliveries.

konsum og bruttoinvestering.
tion and gross fixed asset formation.

osv. av en aking på 100 mill. kroner i:
caused by an increase of 100 million kroner in:

Bruttoinvestering i fast realkapital
Gross fixed asset formation

	Skip og	 Andre	 Ma-	 Alle

	

utstyr	 trans-	 skiner,	 andre
	Ships	 port-	 motorer investe-
	and	 midler	 etc.	 ringer
	equip-	 Other	 Ma-	 All

	

ment	 transp.	 chines,	 other

	

equip-	 motors	 fixed
	ment	 etc.	 assets

Sector Sector
no.  

71,5 100,0 100,0 100,0 28,4 54,4 55,1 78,6
31,0 82,5 45,6 44,9 21,4

-2,5 - -10,9

42,4 88,0 71,7 61,1 8,6 18,3 15,0 31,4
11,6 17,0 17,1 21,3 --0,9 10,2 7,8 16,9
57,4 83,0 82,9 78,7 18,4 44,2 47,3 61,7

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

2,0 14,2 -

- -

0,7 0,7 0,8 0,6 0,4 0,8 0,6 1,1
0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2
0,9 1,0 0,9 0,8 0,6 1,1 0,8 1,5
0,2 0,3 0,2 0,4 0,0 0,1 0,1 0,2
0,5 0,2 0, 1 0,1 0,0 0,0 0,0 4,9
0,7 0,4 0,3 0,2 0,0 0,1 0,0 5,8
2,7 8,4 4,9 3,3 0,4 0,3 0,2 0,5
0,0 - 0,0 - - -
0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2
0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1
0,5 1,1 1,2 0,8 0,0 0,0 0,0 0,1
0,0 - - - -
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,1

- - - - -
0,0 0,0 - - 0,0

Direct deliveries from:
domestic production
imports
transfers

Indirect deliveries from:
domestic production
imports
primary factors
transfers

Direct plus indirect de-
liveries from:
domestic production
Installation 	  0050
Govt. assets ..	 0031
Office appl 	  0052
Unsp. fuel 	  0055
Unsp. services 	  0057
Unsp. transport 	  0058
Vegetable prod 	  0101
Animal prod 	  0102
Forestry 	  0200
Hunting 	  0300
Fishing 	  0400
Whaling 	  0600
Coal mining 	  1100
Metal mining 	  1200
Quarrying 	  1500
Slaughtering 	  2010
Dairies 	  2020
Fish canning 	  2040
Fish processing 	  2050
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Tabell VI (forts.). Virkningstabell. Virkninger (direkte og indirekte) på produksjon,
endringer i kategorier

Effects (direct and indirect ) on production, imports, depreciation, wages and
by proportionate changes in

a. (forts.). Sluttleveringer til eksport,
Final deliveries to exports, government consump-

Virkning i mill. kroner ph produksjon, import
Effects in million kroner on production, imports etc.

Eksport
Exports

Offent-
Sektor- I alt Sjøtran- Trefor- Fisk og Olje- Metaller Kje- All lig

nr. Sektor Total sport edlings- fiske- prod. og miske annen konsum
Water prod. prod. Oil mine- prod. eksport Govern-
trans-
port

Pulp,
paper
and

paper
products

Fish
and
fish

products

pro-
ducts

raler
Metals

and
minerals

Chemi-
cal

products

All
other

exports

ment
con-

sump-
tion

2060 Moller 	 0,3 0,1 0,4 - - 0,1 1,3 0,0
2070 Bakerier 	 0,1 - - - - 0,7 -
2080 Sjokoladefabr. 	 0,1 - - - - 0,3 -
2091 Margarinfabr. 	 0,2 - - - - - 1,1 -
2098 Annen næringsm 	 0,1 - - 0,3 - 0,0 0,5
2110 Brennevinstilv. 	 0,0 - - - - - 0,3 0,0
2130 Bryggerier 	 0,1 - - - - - 0,0 0,3 -
2200 Tobakkind. 	 0,1 - - - - - 0,4 -
2310 Tekstilind 	 0,6 0,0 0,5 0,1 0,2 0,1 0,8 2,4 0,7
2320 Trikotasjefabr. 	 0,1 - - - - - - 0,4 0,2
2330 Reipslagerier 	 0,1 - - 0,0 - - 0,4 -
2410 Skinnbekledn 	 0,1 - - - - 0,3 0,2
2430 Tekstilbekledn 	 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 - 0,0 0,9 0,9
2510 Sagbruk 	 1,1 0,0 1,2 1,8 0,1 0,3 0,2 4,4 1,0
2601 Trevareind 	 0,4 0,0 0,0 1,9 0,3 0,4 0,2 1,0 0,2
2602 Møbelindustri 	 0,1 - - 0,0 - - - 0,5 0,7
2603 Bygningsinnr. 	 0,0 - - 0,0 - - 0,0 0,1
2721 Tresliperier 	 3,1 0,0 24,9 0,2 0,1 0,0 4,0 0,1 0,1
2722 Cellulosefabr. 	 5,5 0,0 47,4 0,4 0,1 0,1 1,1 0,2 0,3
2739 Papirfabr. 	 5,6 0,1 45,8 1,2 0,4 0,3 3,2 0,7 0,8
2749 Wallboardfabr. 	 0,2 - 1,4 - - - 0,0
2750 Papirvarefabr. 	 0,7 0,1 0,5 2,1 0,3 0,2 6,8 0,6 0,4
2810 Forlag 	 0,3 0,1 0,2 0,4 0,3 0,2 0,3 0,6 0,8
2820 Trykkerier 	 0,5 0,2 0,5 0,8 0,5 0,4 0,7 0,8 1,5
2900 Lærindustri 	 0,1 0,0 0,0 - - - 0,5 0,1
3000 Gummivareind 	 0,2 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,1 0,7 0,1
3111 Karbidframst 	 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 8,2 0,0 0,0
3112 Kunstgjødself 	 3,6 0,1 0,1 0,0 67,4 0,3 0,0
3121 Trandamperier 	 0,2 - 0,0 3,3 - 0,0 0,0 -
3122 Sildoljefabr. 	 2,6 0,1 0,2 35,2 - 0,1 0,4 0,0
3123 Oljemøller 	 0,2 0,0 0,0 0,5 0,2 0,0 0,4 0,5 0,0
3129 Oljeraffineri 	 2,5 0,0 0,0 0,5 34,1 0,0 0,2 0,5 0,0
3191 Sprengstoff-f. 	 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 1,5 0,1 0,6
3192 Formstoffind 	 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,9 0,0 0,0
3193 Kjem. grunnind 	 1,1 0,0 1,2 0,2 0,1 0,2 16,9 0,2 0,1
3194 Farmasøytisk i. 	 0,0 - - - - 0,7 0,0 0,1
3195 Såpefabrikker 	 0,1 0,0 0,1 0,1 0,6 0,1 0,5 0,2 0,2
3196 Malingf abr. 	 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 1,0 0,1 0,1
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import, kapitalslit, lønn, eierinntekt, indirekte skatter og subsidier av proporsjonale
av sluttleveringer.

salaries, entrepreneurial income, indirect taxes and subsidies caused
categories of final deliveries.

offentlig konsum og bruttoinvestering.
tion and gross fixed asset formation.

osv. av en eking på 100 mill. kroner i:
caused by an increase of 100 million kroner in:

Bruttoinvestering i fast realkapital
Gross fixed asset formation

I alt
Total

Bolig-
bygg

Andre
bygg og

Anleggs-
virk-

Skip og
utstyr

Andre
trans-

Ma-
skiner,

Alle
andre

Sector
Sector

no.

Building rep. somhet Ships port- motorer investe-
of Other Con- and midler etc. ringer

dwel- build- struction equip- Other Ma- All
lings ings ment transp.

equip-
ment

chines,
motors

etc.

other
fixed
assets

0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6

- -

-
0,0

-
-

0,5 0,7 0,5 0,2 0,1 0,4 0,1 2,4

0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,4
0,0 0,1 0,0
0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1,2
5,6 17,6 10,1 7,0 0,8 0,7 0,3 0,7
0,6 2,2 1,0 0,2 0,1 0,0 0,1 0,6
0,5 1,0 0,3 0,0 0,0 4,2
2,4 9,9 4,9 0,8
0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1
0,2 0,4 0,3 0,2 0,0 0,1 0,1 0,2
0,5 0,7 0,7 0,6 0,1 0,3 0,4 0,6
0,5 1,7 1,4 0,1 0,0 0,0
0,3 0,5 0,4 0,3 0,1 0,2 0,2 0,6
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2
0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4
0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,6
0,5 0,1 0,1 0,1 0,0 0,6 0,1 5,1
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,4
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
0,2 0,2 0,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1
0,1 0,2 0,2 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0
0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
0,3 0,4 0,9 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2

0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1
1,0 1,2 3,9 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2

Grain mills 	  2060
Bakeries 	  2070
Chocolate 	  2080
Margarine 	  2091
Other food 	  2098
Spirits 	  2110
Breweries 	  2130
Tobacco 	  2200
Textiles 	  2310
Knittinj mills 	  2320
Cordage 	  2330
Shoes, furs etc. 	  2410
Apparel 	  2430
Sawmills etc 	  2510
Wood and cork 	  2601
Furniture 	  2602
Fixtures 	  2603
Mechanic. pulp 	  2721
Chemical pulp 	  2722
Paper 	  2739
Wallboards 	  2749
Paper products 	  2750
Publishing 	  2810
Printing 	  2820
Leather 	  2900
Rubber prod. 	  3000
Calcium carb 	  3111
Fertilizers 	  3112
Fish liver oil 	  3121
Herring oil 	  3122
Vegetable oil 	  3123
Oil refineries 	  :;129
Explosives 	  3191
Synth. fibres 	  3192
Bas. chemicals 	  3193
Medicines 	  3194
Soap, cosmetics 	  3195
Paints 	  3196
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Tabell VI (forts.). Virkningstabell. Virkninger (direkte og indirekte) på produksjon,
endringer i kategorier

Effects (direct and indirect) on production, imports, depreciation, wages and
by proportionate changes in

a. (forts.). Sluttleveringer til eksport,
Final deliveries to exports, government consump-

Virkning i mill. kroner på produksjon, import
Effects in million kroner on production, inspects etc.

Eksport
Exports

Offent-
Sektor- I alt Sjøtran- Trefor- Fisk og Olje- Metaller Kje- All lig

nr. Sektor Total sport edlings- fiske- prod. og miske annen konsum
Water
trans-
port

prod.
Pulp,
paper
and

paper
products

prod.
Fish
and
fish

products

Oil
pro-
ducts

mine-
Toler

Metals
and

minerals

prod.
Chemi-

cal
products

eksport
All

other
exports

Govern-
ment
con-

sump-
tion

3197 Annen kjemisk 	 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3 2,4 0,1 0,0
3198 Mineraloljeind. 	 0,0 - 0,0 0,0 - 0,7 0,0 0,2
3301 Teglverk 	 0,0 - - - - 0,0 0,0 0,0
3302 Glassindustri 	 0,0 - 0,0 - 0,0 0,1 0,0
3303 Keramisk ind 	 0 0 - - - - - 0 1 0 0
3304 Sementfabr. 	 0 0 - 0,0 - - 0,0 0,2
3305 Sementvareind 	 0,0 - - - 0,0 0,2
3306 Kalkverk 	 0,2 - 0,3 0,0 0,0 0,1 0,7 0,0
3307 Annen steinind 	 0,0 - - - - 0,2 0,0
3410 Ferrolegering 	 2,1 - - 0,0 22,5 0,0 0,0 0,0
3419 Jernverk 	 0,5 0,0 0,1 0,6 0,1 3,5 0,2 0,4 0,3
3420 Aluminiumsverk 	 1,6 0,0 0,1 0,1 15,5 0,4 0,7 0,0
3440 Råmetallverk 	 4,2 0,0 0,5, 0,2 0,1 41,0 1,1 0,8 0,1
3501 Jernstøperier 	 0,2 0,0 0,0 0,0 1,2 0,2
3502 Metallvalseverk 	 0,8 0,0 0,1 0,5 0,1 0,1 1,9 3,6 0,3
3510 Trådtrekkerier 	 0,6 0,0 1,5 0,5 0,0 0,0 0,2 2,3 0,4
3511 Stålkonstruksj 	 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 0,3 0,6
3512 Emballasjeind 	 0,7 0,0 0,1 5,3 1,2 0,1 1,9 0,6 0,1
3513 Våpenframst 	 0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 2,2 0,9
3514 Andre jernvare 	 0,1 0,0 - - - 0,3 0,0
3515 Industrimaskin 	 0,3 0,0 - - 0,0 1,7 0,2
3516 Andre maskiner 	 0,2 1,4 0,4
3517 Jernbanematr. 	 0,0 - 0,0
3518 Bilverksteder 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4
3519 Sykkelindustri 	 0,1 0,0 - - - 0,5 0,1
3701 Kabelfabr. 	 0,0 - - - 0,2 0,7
3702 El.-motorfabr. 	 0,1 - - 0,8 -
3703 Fordelingsmatr. 	 0,0 - 0,0 - 0,1 0,2
3704 Svakstromsmatr. 	 0,1 - - 0,5 0,1
3705 Elektrotermisk 	 0,0 - - - 0,1 0,0
3706 Andre elektro 	 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0
3811 Stålskipsbygg 	 0,6 - - - - 3,7 0,4
3812 Treskipsbygg 	 0,1 - - - - - 0,6 0,0
3813 Skipsutstyr 	 0,3 - - 0,0 0,1 0,0 1,7 0,1
3900 Diverse ind. 	 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 1,1 0,2
4101 Jordbruksbygg 	 - - - -
4102 Industribygg 	 - - - - - -
4103 Boligbygg 	 - - - - - -



537

import, kapitalslit, lønn, eierinntekt, indirekte skatter og subsidier av proporsjonale
av sluttleveringer.

salaries, entrepreneurial income, indirect taxes and subsidies caused
categories of final deliveries.

offentlig konsum og bruttoinvestering.
tion and gross fixed asset formation.

osv. av en eking på 100 mill. kroner i:
caused by an increase of 100 million kroner in:

Sector

Bruttoinvestering i fast realkapital
Gross fixed asset formation

I alt Bolig- Andre Anleggs- Skip og Andre Ma- Alle Sector no.
Total bygg

Building
bygg og

rep.
virk-

somhet
utstyr
Ships

trans-
port-

skiner,
motorer

andre
investe-

of Other Con- and midler etc. ringer
dwel- build- struction equip- Other Ma- All
lings inga ment transp.

equip-
ment

chines,
motors

etc.

other
fixed
assets

0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
0,4 0,9 0,8 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
0,3 0,9 0,7 0,3 0,0 0,0 0,2
0,4 0,6 1,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,6
0,1 0,1 0,1 0,3 - 0,1 0,6
0,8 1,7 1,8 1,3 0,0 - 0,0
0,8 1,6 1,5 2,1 0,0 - -
0,2 0,6 0,4 0,2 0,0 - - 0,0
0,5 1,4 1,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,4
0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1
0,9 0,8 1,2 2,1 0,4 0,4 0,3 1,4
0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 0,4
0,2 0,2 0,2 0,4 0,1 0,1 0,1 0,7
1,4 2,0 1,8 1,5 0,9 0,3 1,3 1,6
0,9 0,9 0,9 1,8 0,5 0,7 0,5 1,8
1,4 2,8 1,6 2,5 0,3 0,5 0,4 2,8
1,8 2,4 2,7 4,8 0,3 0,2 0,1 3,4
0,3 0,2 0,6 0,1 0,0 0,1 0,1 1,4
0,3 0,1 0,0 0,1 0,0 - 0,0 3,1
0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 2,8
1,6 0,1 0,2 0,3 0,1 0,0 10,8 0,0
1,7 0,4 0,7 0,5 0,1 0,0 9,8 0,0
1,4 - - 15,4 -
2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,2 0,0 0,1
0,2 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 -
1,2 1,4 1,1 5,5 0,0 0,1 0,2 0,9
0,9 0,0 0,2 0,0 0,1 5,9 0,0
0,7 0,5 0,4 1,3 0,1 0,0 0,3 3,6
0,4 - - 0,0 - - 5,2
0,4 1,0 0,8 - - 1,1
0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7
4,6 - 0,0 - 20,4 -
0,4 - - - 1,7 - -
1,1 0,0 0,0 0,1 4,9 0,0 0,0 0,1
0,3 0,5 0,3 0,8 0,0 0,0 0,1 1,0
3,6 18,0 - - -
4,5 22,6 - - -

13,7 100,0 - - - - - -

Other chemical 	  3197
Petroleum prod 	  3198
Clay products 	  3301
Glass 	  3302
Earthenware 	  3303
Cement 	  3304
Cement prod 	  3305
Lime works etc 	  3306
Min. prod. n.e.c 	  3307
Ferro -alloys 	  3410
Steel works 	  3419
Aluminum works • • . 3420
Other metals 	  3440
Foundries 	  3501
Metal rolling 	  3502
Wire, nails etc 	  3510
Building art. 	  3511
Household goods 	  3512
Arms and tools 	  3513
Met. prod. n.e.c. 	  3514
Industr. machines ... 	 3515
Other machines 	  3516
Railway equip 	  3517
Motor vehicles 	  3518
Transp. equip 	  3519
Wire and cable 	  3701
Electromotors 	  3702
Distrib. equip 	 3703
Tele equipment 	  3704
Appliances 	  3705
Electro. equipm 	  3706
Steel ships 	  3811
Wooden ships 	  3812
Ships equip 	  3813
Miscellaneous 	  3900
Farm building 	  4101
Manuf. building 	 4102
Housebuilding 	  4203
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Ta bell VI (forts.). Virkningstabell. Virkninger (direkte og indirekte) på produksjon,
endringer i kategorier

Effects (direct and indirect ) on production, imports, depreciation, wages and
by proportionate changes in

a. (forts.). Sluttleveringer til eksport,
Final deliveries to exports, government consump-

Virkning i mill. kroner på produksjon, import
Effects in million kroner on production, imports etc.

Eksport
Exports

Offent-
lig

Sektor- Sektor I alt Sjøtran- Trefor- Fisk og Olje- Metaller Kje- All konsum
nr. Total sport edlings- fiske- prod. og miske annen Govern-

Water
trans-
port

prod.
Pulp,
paper

prod.
Fish
and

Oil
pro-
ducts

mine-
raler

Metals

prod.
Chemi-

cal

eksport
All

other

ment
con-

sump-
and

paper
products

fish
products

and
minerals

products exports lion

4104 Forretn..bygg 	
4105 Boligrep 	

-
-

-
-

-
- -

-
-

-
-

-
- -

4106 Anleggsvirksomh. 	 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 11,9
5110 El.forsyning 	 1,2 0,0 2,4 0,5 0,5 4,0 6,1 0,9 0,9
5120 Gassforsyning 	 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,1 0,1 0,1
5200 Vannforsyning 	 0,0 - - - - - - 0,0 0,3
6400 Varehandel 	 8,8 1,8 6,3 19,3 14,6 4,3 7,6 23,4 5,8
6710 Norges Bank 	 0,0 0,0 0,0 - - - - 0,1 0,1
6729 Statsbanker 	 0,0 - - - - - 0,0 0,0
6750 Banker 	 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,7 0,7
6810 Livsforsikring 	 0,0 - - - 0,1 0,1
6820 Skadeforsikr. 	 0,8 1,3 0,2 0,3 0,4 0,1 0,2 1,0 0,6
6830 Sosialtrygd 	 0,0 - - - - - - 0,1 0,8
6920 Bygningsdrift 	 0,3 0,2 0,2 0,5 0,4 0,1 0,2 0,8 1,2
6930 Boliger 	 0,2 - - - - - 0,9 2,2
7100 Sjøfart 	 41,5 98,0 0,3 0,9 2,6 0,5 0,4 1,3 1,0
7300 Lasting 	 2,8 4,4 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 5,5 0,5
7410 Jernbanedrift 	 0,8 0,7 1,2 0,7 0,6 0,2 0,3 1,3 1,2
7420 Sporveisdrift 	 0,0 0,0 - - 0,1 0,2
7450 Biltransport 	 0,8 0,1 1,3 1,2 0,9 0,3 0,6 2,0 1,4
7500 Lufttransport 	 1,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 6,5 0,4
7600 Spedisjon 	 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,4 0,1
7800 Post 	 0,9 0,4 0,5 0,4 0,6 0,4 0,9 3,0 2,9
8100 Administrasjon 	 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 1,1 13,9
8140 Forsvar 	 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,0 12,4
8200 Undervisning 	 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,0 12,1
8300 Helsevesen	 •	 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,7 2,8
8400 Religiøst arb. 	 0,1 0,0 0,0 - - 0,3 2,1
8500 Konsultasjon 	 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,4 1,3 1,4
8600 Institusjoner 	 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,6 3,7

.8700 Underholdning 	 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2
9100 Husarbeid 	 0,1 - - - 0,4 0,5
9200 Hotelldrift 	 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 0,5
9300 Rengjøring 	 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,5

Norsk produksjon i alt • • . 135,8 110,7 177,9 174,9 168,8 124,2 166,9 134,7 117,7
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import, kapitalslit, harm, eierinntekt, indirekte skatter og subsidier av proporsjonale
av sluttleveringer.

salaries, entrepreneurial income, indirect taxes and subsidies caused
categories of final deliveries.

offentlig konsum og bruttoinvestering.
tion and gross fixed asset formation.

osv. av en eking på 100 mill. kroner i:
caused by an increase of 100 million kroner in:

Bruttoinvestering i fast realkapital
Gross fixed asset formation

Sector
I alt Bolig- Andre Anleggs- Skip og Andre Ma- Alle Sector no.
Total byga

Building
bygg og

rep.
virk-

somhet
utstyr
Ships

trans-
pore-

skiner,
motorer

andre
investe-

of Other Con- and midler etc. ringer
dwel- build- struction equip- Other Ma- All
lings inis ment transp.

equip-
ment

chines,
motors

etc.

other
fixed
assets

5,3
6,6

-
-

26,2
33,1

-
-

-
-

-
-

-
-

12,2 0,0 0,0 100,0 0,2 0,0 0,0 0,0
0,4 0,6 0,5 0,4 0,2 0,4 0,3 0,6
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- - - - - - -
11,7 11,3 11,7 11,4 2,4 18,5 17,4 21,7
0,0 - 0,0 0,0 - - -

- - -
0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1

- - - - - -
0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3
0,0 - - -
0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,4 0,4 0,6

- - - - -
0,6 0,6 0,6 0,6 0,2 0,8 0,8 1,0
0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2
0,5 0,7 0,6 0,6 0,1 0,7 0,6 0,8
0,0 - 0,0 -
0,8 1,0 0,9 0,9 0,9 1,1 1,1 1,3
0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1
0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,3 0,3 0,3
0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3 0,5
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 - 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 - - -
0,6 0,7 0,6 0,3 0,1 0,2 0,2 3,3
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- - - - -
0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

113,9 188,0 171,7 161,1 37,0 72,7 70,1 110,0

Commerc. build 	  4104
House repair 	  4105
Construction 	  4106
Electricity 	  5110
Gas supply 	  5120
Water 	  5200
Trade 	  6400
Central Bank 	  6710
State banks 	  6729
Commerc. banks 	  6750
Life insurance 	  6810
Non-life ins 	  6820
Social ins 	  6830
Real estate 	  6920
Dwellings 	  6930
Water transp 	  7100
Port services 	  7300
Railways 	  7410
Tramways 	  7420
Transp. n.e.c 	  7450
Air transport 	  7500
Forwarding 	  7600
Communications 	  7800
Government 	  8100
Defence 	  8140
Education 	  8200
Health service 	  8300
Religious 	  8400
Consultants 	  8500
Institutions 	  8600
Recreation 	  8700
Housework 	  9100
Hotels etc 	  9200
Laundry 	  9300

Total domestic production



Sektor
Sektor-

nr. Kje-
miske
prod.

Chemi-
cal

products

All
annen

eksport
All

other
exports

Sjøtran-
sport
TVater
trans-
port

Olje-
prod.

Oil
pro-
ducts

I alt
Total

Metaller
og

mine-
raler

Metals
and

minerals

Trefor- Fisk og
edlings- fiske-
prod.	 prod.
Pulp,	 Fisk
paper	 and
and	 fish

paper products
products

Virkning i mill. kroner på produksjon, import
Effects in million kroner on production, imports etc.

Eksport
Exports

Offent-
lig

konsum
Govern-

ment
con-

silTil p-
tion

540

Tabell VI (forts.). Virkningstabell. Virkninger (direkte og indirekte) på produksjon,
endringer i kategorier

Effects (direct and indirect) on production, imports, depreciation, wages and
by proportionate changes in

a. (forts.). Sluttleveringer til eksport,
Final deliveries to exports, government consump-

Import (utenlandske sektorer)
1 Jordbruk 	
2 Skogbruk 	
3 Fiske m.v. 	
4 Hvalfangst 	
5 Bergverksdrift m v 	

	

6 Næringsmiddelindustri . .. 	
7 Tobakks- og drikkevareind 	
8 Tekstilindustri 	
9 Bekledningsindustri m. v.

10 Treindustri m v 	
11 Treforedlingsindustri 	

	

12 Grafisk industri, forlag m.v 	

	

13 Lær- og gummivareindustri 	
14 Olje- og fettindustri 	
15 Kjemisk industri 	
16 Jord- og steinvareindustri 	
17 Primær jern- og metallind. 	
18 Jern- og metallvareindustri .
19 Elektroteknisk industri 	
20 Skipsindustri 	
21 Diverse industri 	
23 Kraft- og vannforsyning 	
24 Varehandel 	
30 Andre tjenesteyt. sektorer 	

Usynlig import 	
Import i alt 	
Av dette toll 	

9600 Kapitalslit 	

9700 Lønn:
og Jordbr., skogbr., jakt og fiske

9750 Bergverk og industri 	
Bygge- og anleggsvirksomh 

arbeidere i bygge- og an-
leggssektorer  

0,6 0,0 0,2 0,8 0,2 0,0 0,6 2,4 0,2
0,7 0,0 5,3 0,1 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1

- - - - - - -
0,0 - - - 0,4 - 0,0
1,6 0,2 0,5 1,3 0,3 11,8 3,3 0,5 0,4
0,2 - - 2,0 0,0 - 0,0 0,3 -
0,0 - - - 0,1
0,3 0,0 0,6 0,1 0,2 0,1 0,3 1,2 0,7
0,0 0,1 - 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1
0,1 - 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1
0,3 0,0 1,6 0,3 0,1 0,1 0,7 0,1 0,1

- - - - - - - - 0,0
0,0 - 0,0 - - 0,0 0,1 0,1
0,2 0,0 0,0 0,6 2,0 - 0,1 0,2 0,0
2,5 1,6 4,5 2,3 3,1 1,9 8,2 2,0 1,9
0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,2 0,2
3,3 0,0 0,9 1,6 0,4 25,0 1,5 3,1 1,1
0,4 0,0 0,6 0,2 0,5 0,3 0,5 1,4 2,6
0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,4
1,5 - - 0,0 - 0,1 0,1 8,9 0,0
0,1 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1
0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 2,1 0,8 0,2 0,1
0,3 0,1 0,4 0,6 0,4 0,6 0,2 0,1 0,0

- - - - - -
15,8 33,2 0,4 0,6 6,1 0,4 0,7 7,9 4,5
28,4 35,1 15,3 10,9 13,8 42,7 17,2 29,7 12,7

0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4

22,6 36,1 9,7 14,3 27,3 6,8 18,7 10,3 14,5

2,0 0,0 12,0 1,5 0,6 0,1 1,1 2,1 0,3
9,2 0,4 15,7 15,6 20,6 18,4 19,7 10,2 4,3

0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 4,0
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import, kapitalslit, lønn, eierinntekt, indirekte skatter og subsidier av proporsjonale
av sluttleveringer.

salaries, entrepreneurial income, indirect taxes and subsidies caused
categories of final deliveries.

offentlig konsum og bruttoinvestering.
lion and gross fixed asset formation.

osv. av en eking på 100 mill. kroner i:
caused by an increase of 100 million kroner in:

Bruttoinvestering i fast realkapital
Gross fixed asset formation

Bolig- Andre Anleggs- Skip og Andre	 Ma-	 Alle
bygg bygg og virk-	 utstyr trans- skiner, andre

Building rep.	 somhet Ships	 port- motorer investe-
of	 Other	 Con-	 and	 midler	 etc.	 ringer

dwel-	 build- struction equip-	 Other	 Ma-	 All
lings in,gs ment transp. chines, other

equip- motors fixed
ment etc. assets

Sector
Sector

no.  
I alt
Total

0,4 0,4 0,8 0,1 0,0 0,1 0,1 1,2
0,2 0,4 0,3 0,3 0,0 0,1 0,0 0,8

- - - - - -
- - - - - -

0,4 0,6 0,7 0,6 0,1 0,2 0,1 0,4
0,0 - - - - - 0,0

- - - - - - -

0,8 0,9 0,7 0,3 0,1 0,3 0,1 5,0
0,0 0,0 0,0 - - - 0,5
0,4 1,5 0,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,6
0,2 0,3 0,4 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1

- - - - -
0,4 0,1 0,1 0,1 - 0,2 0,1 3,5
0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
1,4 1,7 2,4 1,8 0,3 0,9 0,7 2,1
0,8 1,4 1,3 2,0 0,0 0,0 0,1 1,2
4,0 3,5 5,1 6,4 3,7 1,3 3,4 3,4

12,6 4,1 2,9 6,6 1,1 51,7 37,1 6,6
2,6 0,7 0,6 2,0 0,1 0,2 10,2 7,5

13,7 0,1 0,1 0,1 60,3 0,0 0,1 0,1
0,7 0,6 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 4,2
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1

- - - - - - -

3,9 0,4 0,4 0,4 15,8 0,5 0,4 0,7
42,6 17,0 17,1 21,3 81,6 55,8 52,7 38,3

1,8 0,7 0,7 0,8 0,4 6,8 4,0 2,2

3,6 4,4 4,1 5,9 1,6 4,2 2,7 5,9

1,1 3,1 1,9 1,3 0,1 0,1 0,1 0,5
13,6 14,2 10,9 9,0 9,7 18,6 23,2 16,5

12,0 21,3 25,0 33,6 0,1 0,0 0,0 0,0

Imports (foreign sectors.)
Agriculture  	 1
Forestry 	 2
Fishing 	 3
Whaling  	 4
Mining 	 5
Food industries  	 6
Tobacco and beverages  	 7
Textiles  	 8
Clothing and footwear  	 9
Wood and cork 	  10
Pulp, paper and paper products 11
Printing and publishing 	  12
Leather and rubber products. . .  	 13
Products of oils and fats 	  14
Chemical products 	  15
Non -metallic mineral products.  	 16
Basic metal industries  	 17
Metal products 	  18
Electrical machinery etc  	 19
Shipbuilding industries 	  20
Other manufacturing 	  21
Electricity, gas and water works 	 23
Wholesale and retail trade .. . .  	 24
Other service industries  	 30
Invisible imports
Total imports
Of which duties

Depreciation 	  9600

Wages and salaries	 9700
Agricult., forestry, hunting, fishing and
Mining and manufacturing 9750
Building and construction

workers in the building and con-
struction sectors
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Tabell VI (forts.). Virkningstabell. Virkninger (direkte og indirekte) på produksjon,
endringer i kategorier

Effects (direct and indirect ) on production, imports, depreciation, wages and
by proportionate changes in

a. (forts.). Sluttleveringer til eksport,
Final deliveries to exports, government consump-

Sektor-

Virkning i mill. kroner på produksjon, import
Effects in million kroner on production, imports etc.

Eksport
Exports

Offent-
lig

nr. Sektor I alt Sjøtran- Trefor- Fisk og Olje- Metaller Kje- All konsum
Total sport edlings- fiske- prod. og miske annen Govern-

Water
trans-
port

prod.
Pulp,
paper

prod.
Fish
and

Oil
pro-
ducts

mine-
raler

Metals

prod.
Chemi-

cal

eksport
All

other

ment
con-

sump-
and

paper
products

fish
products

and
minerals

products exports tion

....1■■•••■■	

arbeider i andre sektoreri 0,0 - - - - 0,1 1,0
Handel og transport 	 11,5 20,9 2,4 4,8 4,1 1,1 1,9 9,4 2,8
Andre tjenesteyt. sektorer 	 1,8 1,0 0,5 0,6 0,7 0,5 1,0 7,7 48,9
I alt 	 24,6 22,3 30,6 22,5 26,0 20,1 23,7 29,9 61,3

9800 Eierinntekter.
og	 Jordbr., skogbr., jakt og fiske 6,9 0,2 16,2 29,3 17,1 0,1 2,0 7,7 0,5

9801 Bergverk og industri 	 10,5 1,1 24,5 16,2 10,3 27,4 33,4 5,5 2,9
Bygge- og anleggsvirksomh 	 0,0 0,0 0,2
Handel og transport 	 4,3 4,5 1,7 5,1 4,0 1,1 2,0 8,0 1,8
Andre tjenesteyt. sektorer 	 1,1 0,9 0,4 0,6 0,7 0,3 0,7 3,0 4,4
I alt 	 22,8 6,7 42,8 51,2 32,1 28,9 38,1 24,2 9,8

9900 Indirekte skatter 	 3,4 0,8 2,2 6,7 5,4 1,6 4,3 8,9 2,3

9950 Subsidier 	 -1,8 -1,0 -0,6 -5,6 -4,6 -0,1 -2,0 3,0 -0,6

i Arbeidere som utfører bygge- og anleggsarbeid, men som er knyttet til bedrifter med produksjon vesentlig i andre
sektorer. Workers doing building and construction, but employed by enterprises with production mainly in other sectors.
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import, kapitalslit, lønn, eierinntekt, indirekte skatter og subsidier av proporsjonale
av sluttleveringer.

salaries, entrepreneurial income, indirect taxes and subsidies caused
categories of final deliveries.

offentlig konsum og bruttoinvestering.
tion and gross fixed asset formation.

osv. av en oking på 10 0 mill. kro re r i:
caused by an increase of 100 million kroner in:

Sector

Bruttoinvestering i fast realkapital
Gross fixed asset formation

I alt Bolig- Andre Anleggs- Skip og Andre Ma- Alle Sector no.
Total bygg

Building
bygg og

rep.
virk-

somhet
utstyr
Ships

trans-
port-

skiner,
motorer

andre
investe-

of Other Con- and midler etc. ringer
dwel- build- struction equip- Other Ma- All
lings ings ment transp.

equip-
ment

chines,
motors

etc.

other
fixed
assets

1,9 - 4,7 8,1 0,0
3,0 3,1 3,0 3,0 0,6 4,5 4,3 5,3
0,6 0,6 0,6 0,4 0,2 0,5 0,4 2,0

32,2 42,3 46,1 55,4 10,7 23,7 28,0 24,3

2,0 4,3 2,6 1,7 0,2 0,2 0,1 6,5
6,9 10,7 8,8 6,8 4,3 3,3 5,2 10,2
5,0 13,8 14,2 2,6
3,1 3,0 3,1 3,0 0,6 4,9 4,6 5,8
0,6 0,7 0,5 0,4 0,2 0,5 0,4 2,2

17,6 32,5 29,2 14,5 5,3 8,9 10,3 24,7

4,5 4,3 4,2 4,2 0,9 7,8 6,7 8,5

0,5 - 0,5 - 0,7 - 0,4 - 0,1 - 0,4 - 0,4 - 1,7

workers in other sectors'
Trade and transport
Other service industries
Total

Entrepreneurial income	 9800
Agricult., forestry, hunting, fishing and
Mining and manufacturing 9801
Building and construstion
Trade and transport
Other service industries
Total

Indirect taxes 	  99( 0

Subsidies 	  9950
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Tabell VI (forts.). Virkningstabell. Virkninger (direkte og indirekte) på produksjon,
endringer i kategorier

Effects (direct and indirect) on production, imports, depreciation, wages and
by proportionate changes in

b. Sluttleveringer til privat konsum.

Virkning i snill. kroner på produksjon, import
Effects in million kroner on production, imports etc.

Privat konsum iflg. nasjonalregnskapet 1954

Matvarer Food

Sek-
tor-
nr.

Sektor I alt
Total

alt
Total

Kjøtt,
kjøtt-
varer

og flesk
Meat

and meat
products

Fisk
og

fiske-
varer
Fish

and fish
products

Spise-
fett,

injolk,
ost og

egg
Edible
fats,

cheese
and eggs

Mjol,
gryn og
baker-
varer
Flour,
grits
and

bakery
products

Poteter,
grønn-
saker,

frukt og
bær

Potatoes,
vege-

tables,
fruits,
berries

Andre
mat-
varer
Other
food

Drikke-
varer
Bever-

ages

Tobakk
Tobacco

Bolig,
lys og
brensel
Rents,
light
and
fuel

Dir. leveringer fra:
norsk produksjon 89,1 90,0 101,5 99,0 101,4 99,2 78,8 64,0 101,5 100,7 105,1
import 	 14,0 11,7 0,2 2,7 0,2 2,5 22,9 37,7 0,2 1,0 4,2
overforinger	 . . . . - 3,1 - 1,7 - 1,7 - 1,7 - 1,6 - 1,7 - 1,7 - 1,7 - 1,7 - 1,7 - 9,3

Indir. leveringer fra:'
norsk produksjon 41,0 75,3 103,8 48,6 133,9 63,6 29 8 25,6 30,3 16,4 5,6
import 	 12,1 14,7 13,3 8,0 18,2 34,7 6,8 8,6 10,6 18,3 1,8
primærfaktorer . 	 73 9 73 6 86,5 89,3 81,6 62,8 70,3 53,7 89,2 80,7 94,0
overføringer 	 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Dir. pluss indir. leve-
ringer fra:
Norsk produksjon.

0052 Usp. kontorrekv. . 1,5 1,2 1,2 1,6 14 1,2 0,8 1,2 1,7 1,8 1,0
0055 Usp. brensel 	 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,1 0,1
0057 Usp. tjenester .. • • 1,9 1,2 1,4 1,4 1,3 1,5 0,9 1,0 1,5 1,2 1,9
0058 Usp. transport . • • 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2
0101 Planteprod. 	 6,7 20,8 24,1 0,7 28,2 14,1 40,9 2,2 0,5 0,0 0,1
0102 Husdyrprod 	 10,6 34,1 64,7 1,9 75,8 4,6 5,1 2,9 0,1 0,0 0,3
0200 Skogbruk 	 1,0 0,4 0,2 0,7 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 6,3
0300 Jakt 	 0,2 0,6 2,2 - - 0,0 0,7 0,1 0,0 - -
0400 Fiske 	 1,1 3,5 1,9 35,3 2,7 0,3 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0
0600 Hvalfangst 	 0,1 0,4 0,1 0,1 1,2 0,2 0,0 0,1 0,0
1100 Kullgruver 	 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
1200 Malmgruver 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1500 Mineralbrott 	 0,2 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 0,2 0,0 - 1,3
2010 Slakterier 	 3,5 11,9 57,6 0,2 0,0 0,0 0,0 -
2020 Meierier 	 3,4 11,5 1,3 0,3 12,8 1,7 0,1 2,0 0,0 0,0
2040 Hermetikkfabr. 	 . . 0,4 1,4 2,0 13,6 0,1 - 0,6
2050 Fisketilvirkn. 	 . . . 	 0,6 2,0 0,4 27,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
2060 Moller 	 2,2 7,4 5,2 0,2 6,1 37,1 1,5 0,6 0,0 0,0
2070 Bakerier 	 1,9 6,3 - - - 51,4 0,6 - -
2080 Sjokoladefabr . 	 1,5 4,9 - - - 0,1 0,0 24,7 - -

i Se note 1 til del a av denne tabellen, side 532. See note 1 to part a of this table, page 532. 2 Se [26] i litteraturlisten.
See item (26) in the bibliography. 3 Se [27] i litteraturlisten. See item (27) in the bibliography.
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import, kapitalslit, lønn, eierinntekt, indirekte skatter og subsidier av proporsjonale
av sluttleveringer.

salaries, entrepreneurial income, indirect taxes and subsidies caused
categories of final deliveries.

Final deliveries to private consumption.

osv. av en eking på 100 mill. kroner i:
caused by an increase of 100 million kroner in:

Private consumption according to national accounts 1954

Møbler
og

hus-
hold-
nings-

artikler
Furni-
tare,
house-
hold
goods

Bekl.-
artikler,
toyer,
garn,
sorn
m. v.

Apparel,
maten-

als,
knitting

wool
etc.

Skotøy
og

skorep.
Foot-
wear
and

repair
of

footwear

Helse-
pleie og
person-

lig
hygiene
Medical

care
and

personal
hygiene

Bruk
av of-
fentlige
befor-
drings-
midler
Travel
by pub-
lic con-

veyances

Egne
befor-
drings-
midler

User
operated
trans-
porta-
tion

Skole-
gang,

littera-
tur og
offent-

lige fore-
stil-

linger
Schools,
litera-
ture,
enter-

Radio,
musikk,
sport,

leketøy
in_ v.

Radio,
music,
sports,

toys
etc.

Annet
konsum
Other
goods
and

services

Gj.sn.
konsum

for
arbei-
dere'

Average
con-

sump-
tion for

wage
earners

Gj.sn.
konsum

for
funksjo-
næree
Average

con-
sump-

tion for
salaried

em-
ployees

Sector
Sec-
tor
no.

tain-
ments

86,7 84,7 101,4 99,0 110,8 63,0 102,4 92,2 71,2 93,0 91,5
15,2 19,5 2,8 5,2 - 38,7 1,8 12,0 32,8 7,0 8,5

1,9 4,2 4,2 -4,2 -10,8 -1,7 -4,2 -4,2 4,0

35,6 33,1 41,4 34,7 7,5 20,1 76,5 31,3 14,8 56,1 45,7
14,0 19,9 24,6 7,8 14,4 8,8 6,4 12,7 2,7 14,2 12,3
70,8 60,6 72,6 87,0 85,6 52,5 91,8 75,3 64,5 78,8 79,2

0,1 0,1 0,2 0,4 0,1 0,1 0,4 0.1 0,4 0,1 0,1

1,5 1,0 2,0 3,8 1,3 0,8 3,1 1,8 1,6 1,5 1,5
0,3 0,2 0,2 1,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3
1,6 1,2 2,9 5,9 1,1 1,2 4,5 1,9 3,3 1,8 1,7
0,3 0,2 0,2 0,8 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2
0,3 0,5 0,6 0,1 0,1 0,0 0,1 12,1 0,1 10,4 8,2
0,5 1,4 1,6 0,3 0,2 0,1 0,2 1,9 0,2 16,1 10,8
1,6 0,2 0,3 0,4 0,1 0,4 1,7 0,9 0,3 1,2 0,8
- 0,0 0,1 - - - - 0,0 0,1 0,1

0,1 0,1 0,5 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 1,6 1,1
0,1 0,0 0,0 0,4 - - - 0,0 0,2 0,1
0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
0,1 0,0 - 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
0,1 0,0 - 0,0 - 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

- 0,0 - - - - - - - 6,2 3,4
0,1 0,0 0,1 0,0 - - 0,0 0,1 0,0 6,5 4,6
0,0 - - - - - - - - 0,5 0,3
0,0 0,0 - 0,0 - - - - - 1,0 0,8
0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 - - 0,4 0,0 2,9 1,9

- - - - - - - - - 2,8 1,9
0,0 - - - - - - - - 1,4 1,1

35 - Krysslopsanalyse.

Direct deliveries from:
domestic production
imports
transfers

Indirect deliveries from:
domestic production
imports
primary factors
transfers

Direct plus indirect deli-
veries from:
domestic prod.

Office appl. 	 0052
Unsp. fuel 	 0055
Unsp. services 	 0057
Unsp. transport ... 	 0058
Vegetable prod. . • • 	 0101
Animal prod 	 0102
Forestry 	 0200
Hunting 	 0300
Fishing 	 0400
Whaling 	 0600
Coal mining 	 1100
Metal mining 	 1200
Quarrying 	 1500
Slaughtering 	 2010
Dairies 	 2020
Fish canning 	 2040
Fish processing 	 2050
Grain mills 	 2060
Bakeries 	 2070
Chocolate 	 2080



I alt
Total

Mjøl,
gryn og
baker-
varer
Flour,
grits
and

bakery
products

Andre
mat-
varer
Other
food

I alt
TotalSek-

tor-
nr. 

Sektor   
Drikke-
varer
Bever-
ages

Tobakk
Tobacco

Bolig,
lys og
brensel
Rents,
light
and
fuel   

Virkning i mill. kroner på produksjon, import
Effects in million kroner on production, imports etc.

Privat konsum iflg. nasjonalregnskapet 1954

Matvarer Food

Kjøtt,
kjøtt-
varer

og flesk
Meat

and meat
products

Fisk
og

fiske-
varer
Fish

and fish
products

Spise-
fett,

mj j1k,
ost og

egg
Edible
fats,

cheese
and eggs

Poteter,
grønn-
saker,

frukt og
bær

Potatoes,
vege-

tables,
fruits,
berries
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Tabell VI (forts.). Virkningstabell. Virkninger (direkte og indirekte) på produksjon,
endringer i kategorier

Effects (direct and indirect) on production, imports, depreciation, wages and
by proportionate changes in

b. (forts.). Sluttleveringer til privat konsum

2091 Margarinfabr 	 1,2 4,0 - - 4,3 2,2 - 0,9
2098 Annen næringsm. 0,7 2,3 0,2 0, 1 0,1 2,8 4,7 5,7 0,6 - -
2110 Brennevinstilv. . . . 0,5 0,0 - - 0,0 0,1 0,1 10,5
2130 Bryggerier 	 1,5 0,1 0,1 - 0,1 - 0,4 - 33,1 -
2200 Tobakkind 	 2,3 - - - - 77,2
2310 Tekstilind 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,0
2320 Trikotasjefabr... 	 1,2 - - - - - -
2330 Reipslagerier 	 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 -
2410 Skinnbekledn. .. . . 1,7 - - - - - - -
2430 Tekstilbekledn. . . 	 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2510 Sagbruk 	 0,5 0,3 0,2 0,9 0,4 0,2 0,3 0,1 0,3 0,1 1,6
2601 Trevareind 	 0,4 0,2 0,1 0,9 0,1 0,1 0,1 0, 1 0,5 0,0 0,0
2602 Møbelindustri 	 1,4 0,0 - - - - - 0,1
2603 Bygningsinnr. .	 . 0,0 - - - - - - - - -
2721 Tresliperier 	 0,2 0,1 0,1 0, 1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
2722 Cellulosefabr.	 .	 . 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 0,2 0,3 0,3 0,4 0,1
2739 Papirfabr 	 1,0 1,0 0,6 1,0 1,4 1,4 0,7 1,0 0,8 1,1 0,2
2749 Wallboardfabr. . 0,0 - - - - - -
2750 Papirvarefabr 	 0,8 1,3 0,7 1,3 1,5 2,7 0,9 1 , 1 0,6 2,1 0,1
2810 Forlag 	 1,6 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0,3 0,3 0,4 0,2
2820 Trykkerier 	 1,5 0,6 0,5 0,7 0,6 0,5 0,3 1,0 0,7 0,7 0,4
2900 Lærindustri 	 0,6 0,0 - 0,0 - 0,0 - - -
3000 Gummivareind. 	 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1
3111 Karbidframst. .. . . 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
3112 Kunstgjødself. 	 . . . 0,5 1,4 1,6 0,0 1,9 0,9 2,7 0,1 0,0 - 0,0
3121 Trandamperier.. . . 0,0 0,1 0,0 0,0 0,4 0,1 0,0 - -
3122 Sildoljefabr 	 0,4 1,3 1,5 0,1 3,4 0,4 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0
3123 Oljemøller 	 0,5 1,6 1,2 0,2 4,6 0,6 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0
3129 Oljeraffineri 	 0,5 1,6 0,1 0,3 5,3 0,9 0,0 0,4 0,0 0,1 0,1
3191	 Sprengstoff-f.	 .. . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
3192 Formstoffind. 	 0,0 0,0 - - - - - - - -
3193 Kjem. grunnind. 	 . 0,3 0,2 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 0,2 0,7 0,1 0,1
3194 Farmasøytisk i. 	 0,2 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - - - -
3195 Såpefabrikker 	 0,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1
3196 Malingfabr 	 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0
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import, kapitalslit, lønn, eierinntekt, indirekte skatter og subsidier av proporsjonale
av sluttleveringer.

salaries, entrepreneurial income, indirect taxes and subsidies caused
categories of final deliveries.

Final deliveries to private consumption.

osv. av en eking på 100 inill. kroner i:
caused by an increase of 100 million lironer in:

Private consumption according to national accounts 1954

Bekl.-
artikler,
toyer,
garn,
son).

In. v.
Apparel,
materi-

als,
knitting

wool
etc.

Skotøy
og

skorep.
Foot-
wear
and

repair
of

footwear

Helse-
pleie og
person-

g
hygiene

Medical
care
and

personal
hygiene

Bruk
av of-

fentlige
befor-
drings-
midler
Travel
by pub-
lic con-

veyances

Skole-
gang,

littera-
tur og
offent-

lige fore-
stil-

linger
Schools,
litera-
ture,

enter-
tain-
ments

Gj.sn.
konsum

for
f unk-

sjonærer
Average

con-
sump-

tion for
salaried

em-
ployees

Møbler
og

hus-
hold-
nings-

artikler
Furni-

ture,
house-
hold
goods

Gj .sn.
konsum

for
arbei-
dere

Average
con-
sump-

tion for
wage

earners

Egne
befor-
drings-
midler

User
operated
trans-
porta-
tion

Sector
Sec-
tor
no.    

0,0
0,0

-
0,0

-
-
-

-

-
-
-
-
-

0,0
-

0,4
0,0

-

-
-

-

-

-
-
-
-

-

-
-
-

-

-

1,6
1,0
0,2
0,9
1,7

0,8
0,6
0,2
0,7
1,1

4,0 21,5 2,5 0,3 0,0 0,2 0,1 1,2 0,1 4,1 3,5
0,1 9,1 - 0,1 - - - 1,9 1,3
0,3 0,0 - - 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
0,0 2,0 64,1 - - - - 2,3 1,8
2,0 35,6 0,0 0,0 - 0,0 0,0 2,8 0,0 5,7 6,0
2,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,6 0,2 1,4 0,2 0,5 0,4
2,3 0,4 0,3 0,1 - 0,1 0,0 2,0 0,5 0,2 0,2

15,0 - - 0,0 - - - 1,0 0,3 1,2 1,5
0,0 - - - 0,0 0,0 0,0
0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,1 1,2 0,1 0,1 0,2 0,2
0,3 0,2 0,3 0,4 0,1 0,2 2,8 0,3 0,2 0,3 0,4
1,0 0,6 0,9 1,3 0,3 0,7 8,8 0,7 0,6 1,1 1,1
0,1 - - - - - 0,0 0,0
0,9 0,6 1,1 1,0 0,1 0,5 0,6 0,7 0,6 1,1 0,9
0,3 0,2 0,4 0,8 0,3 0,2 52,4 0,4 0,4 1,7 2,3
0,6 0,4 0,8 1,5 0,5 0,3 36,6 0,7 0,8 1,5 1,9
0,3 0,5 11,8 0,0 - 0,0 0,3 0,6 1,6 0,7 0,6
0,3 0,3 13,6 0,1 0,1 1,6 0,1 0,2 0,2 0,5 0,3
0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 - 0,0 0,2 0,0 0,1 0,1
0,2 0,1 0,1 0,0 - 0,9 0,0 0,7 0,6
0,0 0,0 - 0,1 - - - 0,1 0,0
0,1 0,1 0,1 0,2 - - - 0,1 0,0 0,6 0,4
0,2 0,1 0,1 0,3 0,0 0,0 0,1 0,6 0,0 0,7 0,5
0,3 0,1 0,2 0,7 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,8 0,5
0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 - 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
0,1 0,3 0,0 0,0 - - 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1
0,8 0,2 0,5 0,8 0, 1 0,1 0,4 0,9 0,1 0,3 0,3
0,3 - - 3,4 - - - - 0,2 0,2
3,3 0,1 0,1 6,9 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 1,0 0,9
0,3 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 1,7 0,1 0,1 0,1

Margarine 	 2091
Other food 	  2098
Spirits 	 2110
Breweries 	  2130
Tobacco 	  2200
Textiles 	  2310
Knitting mills . . . 	▪ 2320
Cordage 	 2330
Shoes, furs etc. . . 	• 2410
Apparel 	  2430
Sawmills etc 	  2510
Wood and cork . . 	• 2601
Furniture 	  2602
Fixtures 	  2603
Mechanic. pulp . . 	▪ 2721
Chemical pulp . . . 	  2722
Paper 	 2739
Wallboards 	  2749
Paper products . . 	• 2750
Publishing 	 2810
Printing 	  2820
Leather 	  2900
Rubber prod 	  3000
Calcium carb. .. . . 	• 3111
Fertilizers 	

•
• 3112

Fish liver oil .. .	 3121
Herring oil 	 3122
Vegetable oil 	  3123
Oil refineries 	  3129
Explosives 	  3191
Synth. fibres 	  3192
Bas. chemicals .. . 	• 3193
Medicines 	  3194
Soap, cosmetics . . 	• 3195
Paints 	  3196
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Tabell VI (forts.). Virkningstabell. Virkninger (direkte og indirekte) på produksjon,
endringer i kategorier

Effects (direct and indirect ) on production, imports, depreciation, wages and
by proportionate changes in

b. (forts.). Sluttleveringer til privat konsum.

Virkning i mill. kroner på produksjon, import
Effects in million kroner on production, imports etc.

Privat konsum iflg. nasjonalregnskapet 1954

Matvarer Food

Kjøtt,	 Fisk	 Spise-	 Mjøl, Poteter,
kjøtt-	 og	 fett,	 gryn og grønn-
varer fiske- mjølk, baker- saker,

og flesk varer ost og varer frukt og
Meat Fish egg Flour, bær

	and meat and fish Edible	 grits, Potatoes,

	

products products fats,	 bakery	 vege-
milk, products tables,

	

cheese	 fruits,
	and eggs	 berries

Sek-
tor-
nr.

Sektor
I alt
Total

I alt
Total

Andre
mat-
varer
Other
food

Drikke-
varer
Bever-
ages

Tobakk
Tobacco

Bolig,
lys og
brensel
Rents,
light
and
fuel

3197 Annen kjemisk . .	 0,2	 0,2	 0,1	 0,0	 0,1	 0,2	 0,1	 0,4	 0,1	 0,0	 0,0
3198 Mineraloljeind.. . . 	 0,1	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 -	 0,0	 0,0	 0,0	 -	 0,3
3301 Teglverk 	  0,0	 _	 _	 -	 _	 _	 _	 _	 _	 ._	 -
3302 Glassindustri  	 0,2	 0,1	 0,0	 -	 0,2	 0,1	 0,2	 0,2	 0,9	 -	 -
3303 Keramisk ind. . .	 0,2	 0,0	 0,0	 -	 0,0	 -	 -	 -	 -	 -	 -
3304 Sementfabr 	  0,0	 0,0	 -	 -	 -	 -	 _	 _	 _	 -	 0,0
3305 Sementvareind. . 	 0,0	 -	 -	 -	 -	 -	 _	 _	 -	 -	 0,0
3306 Kalkverk  	 0,1	 0,1	 0,1	 -	 0,2	 0,1	 0,2	 0,0	 0,0	 -	 0,0
3307 Annen steinind. .	 0,0	 ._	 _.	 -	 -	 -	 __	 .....	 _	 -	 -
3410 Ferrolegering . . . 	 0,0	 0,0	 -	 -	 -	 -	 ....	 _	 _	 ._	 ....
3419 Jernverk  	 0,1	 0,1	 0,1	 0,4	 0,0	 0,0	 0,1 	0,1 	0,1	 0,0	 0,0
3420 Aluminiumsverk . 	 0,0	 0,0	 0,0	 0,1	 0,0	 0,0	 0 0	 0 0	 0,0	 -	 -
3440 Råmetallverk . . .	 0,1	 0,0	 0,1	 0,1	 0,1	 0,1	 0,1	0,0 	0,1	 0,0	 0,0
3501 Jernstøperier  	0,1	 0,0	 -	 -	 _	 _	 _	 -	 -	 0,0
3502 Metallvalseverk • 	

•	

0,2	 0,1	 0,1	 0,4	 0,1	 0,1	 0,1 	0,1 	0,2	 0,1	 0,0
3510 Trådtrekkerier . . •	 0,2	 0,1	 0,1	 0,3	 0,1	 0,1	 0,1 	0,0 	0,1	 0,1	 0,0
3511 Stålkon.struksj. . . • 	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 _	 ._	 -	 0,0	 -	 0,0
3512 Emballasjeind.. . . . 	 0,6	 0,7	 0,6	 3,5	 0,3	 0,4	 0,4 	0,5 	0,9	 0,9	 0,0
3513 Våpenframst. . . . 	 0,2	 0,0	 0,1	 -	 0,1	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 -	 0,1
3514 Andre jernvare. .	 0,2	 0,0	 0,0	 -	 0,0	 0,1	 _.	 _.	 -	 -
3515 Industrimaskin. . 	 0,0	 -	 -	 _	 _	 _	 .....	 -	 0,0
3516 Andre maskiner .	 0,5	 -	 -	 -	 -	 _	 .._	 -	 0,0
3518 Bilverksteder • • • .	 0,2	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,1	 0,0	 0,0
3519 Sykkelindustri . . . 	 0,5	 0,0	 -	 -	 0,0	 -	 _	 ....	 _	 -	 0,0
3701 kabelfabr.  	 0,0	 0,0	 -	 -	 -	 _	 _.	 ._	 _	 -	 0,0
3702 El.-motorfabr. . . 	

•	

0,0	 _	 _.	 -	 -	 ._	 _	 -	 -	 -
3703 Fordelingsmatr. .	 0,1	 0,0	 -	 -	 _	 ._	 _	 .....	 -	 0,0
3704 Svakstromsmatr. 	 0,3	 ._	 _	 .....	 -	 -	 -	 -	 -	 -
:3705 Elektrotermisk . . .	 0,2	 -	 -	 _	 _	 .....	 ._	 _
3706 Andre elektro. . .0,2	 0,0	 0,0	 0,1	 0,0	 0,0.	 -	 0,0	 0,0	 0,0	 0,1
3811 Stålskipsbygg. . . . 	 0,0	 -	 _	 _	 ._	 ....	 _	 _	 _	 -	 0,0
3812 Treskipsbygg. . . . . 	 0,0	 -	 _	 _	 -	 -	 -	 _	 _	 _	 .._
3813 Skipsutstyr 	 0,0	 0,0	 .._	 _	 _	 _	 _	 _	 _	 _	 ....
3900 Diverse ind  	 1,1	 0,0	 0,0	 0,1	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,1	 0,1	 0,0
4106 Anleggsvirksomh. 	

•	

0,1	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,4
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import, kapitalslit, lønn, eierinntekt, indirekte skatter og subsidier av proporsjonale
av sluttleveringer.
salaries, entrepreneurial income, indirect taxes and subsidies caused
categories of final deliveries.

Final deliveries to private consumption.

osv. av en eking på 100 mill. kroner i:
caused by an increase of 100 million kroner in:

Private consumption according to national accounts 1954

Møbler
og

hus-
hold-
flings-
artikler
Furni-

ture,
house-
hold
goods

Bekl.-
artikler,
toyer,
garn,
søm

m. v.
Apparel,
materi-

als,
knitting

wool
etc.

Skotøy
og

skorep.
Foot-
wear
and

repair
of

footwear

Helse-
pleie og
person-

lig
hygiene

Medical
care
and

personal
hygiene

Bruk
av of-

f entlige
befor-
drings-
midler
Travel
by pub-
lic con-

veyances

Egne
befor-
drings-
midler

User
operated
trans-
porta-
tion

Skole-
gang,

littera-
tur og
offent-

lige fore-
stil-

linger
Schools,
litera-
ture,
enter-

Radio,
musikk,
sport,

leketøy
m. v.

Radio,
music,
sports,

toys
etc.

Annet
konsum
Other
goods
and

services

Gj.sn.
konsum

for
arbei-
dere

Average
con-

sump-
tion for

wage
earners

Gj.sn.
konsum

for
funk-

sjonærer
Average

con-
sump-
tion for
salaried

em-
ployees

Sector
Sec-
tor
no.

tain-
ments

1,8 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,2 0,2
0,0 0,0 0,0 - 0,2 1,2 - 0,0 0,0 0,0 0,1
0,0 - - - - - - - - 0,0 0,0
1,5 0,0 - 0,1 - 0,0 - 0,0 0,0 0,5 0,5
2,0 - - - - - - - - 0,2 0,3
0,0 - - - - - - 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 - - - - - - - - 0,0 0,0
0,0 0,0 - 0,1 - 0,0 0,0 0,1 0,4 0,1 0,1
0,0 - - - - - - - - 0,0 0,0
0,0 - - - - 0,0 - - - 0,0 0,0
0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,3 0,0 0,1 0,1
0,2 0,0 - 0,0 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
0,3 0,0 0,0 0,1 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
0,4 - - 0,0 - 0,2 - 0,3 0,0 0,0 0,0
1,1 0,0 0,1 0,2 0,0 0,3 0,2 0,5 0,1 0,2 0,2
1,3 0,2 0,3 0,1 0,0 0,5 0,2 0,5 0,1 0,2 0,2
0,3 - - - - 0,2 - 0,1 0,0 0,0 0,0
3,4 0,1 0,1 0,3 0,0 0,1 0,1 0,4 0,0 0,6 0,5
0,2 0,0 - 0,0 - - 0,0 0,2 1,1 0,1 0,1
2,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,3 0,3 0,3
0,2 - - 0,2 - 0,0 - 0,1 0,0 0,0 0,0
5.1 - - - - 2,3 - - 0,0 0,4 0,6
0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 4,8 0,0 0,0 0,0 0,1 1,0
0,6 0,0 - 0,0 0,2 14,9 2,2 0,0 0,3 0,3
0,1 - - 0,0 - - - 0,1 0,1 0,0 0,0

- - - 0,0 - 0,0 0,0
0,5 0,0 0,0 - 0,1 - 0,3 0,1 0,0 0,0

- - - - 12,7 0,0 0,2 0,1
2,6 - - - - - - 0,2 0,3
1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 1,5 0,1 0,1 0,1
- - - - - - 0,3 0,0 0,0 0,0
- - - - - - 2,2 - - 0,0

0,0 - - - - - 1,7 0,0 0,0 0,0
7,2 0,3 0,7 1,3 0,0 0,0 0,1 9,8 0,9 1,2 1,1
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,7 0,1 0,1

Other chemical . . . . 3197
Petroleum prod. .. 	• 3198
Clay products .. . . 	▪ 3301
Glass 	  3302
Earthenware 	  3303
Cement 	  3304
Cement prod. 	  3305
Lime works etc. .. • 3306
Min. prod. n.e.c.. . 3307
Ferro-alloys 	  3410
Steel works 	  3419
Aluminum works 	• 3420
Other metals 	  3440
Foundries 	  3501
Metal rolling 	  3502
Wire, nails etc. • • • 3510
Building art 	  3511
Household goods. . 	  3512
Arms and tools . . 	  3513
Met. prod. n.e.c. . 	  3514
Industr. machines 	  3515
Other machines . . 	  3516
Motor vehicles . . . 	  3518
Transp. equip . . 3519. . 3519
Wire and cable . . 	  3701
Electromotors 	  3702
Distrib. equip 	  3703
Tele equipment . . . 	 3704
Appliances 	  3705
Electro. equipm. . 	  3706
Steel ships 	  3811
Wooden ships 	  3812
Ships equip 	  3813
Miscellaneous .. . . 	  3900
Construction 	  4106



I alt
Total

Mjøl,
gryn og
baker-
varer
Flour,
grits
and

bakery
products

Drikke-
varer
Bever-

ages

Tobakk
Tobacco

Bolig,
lys og
brensel
Rents,
light
and
fuel   

Sek-
tor-
nr. 

Sektor   
I alt
Total

Andre
mat-
varer
Other
food

Virkning i mill. kroner ph produksjon, import
Effects in million kroner on production, imports etc.

Privat konsum iflg. nasjonalregnskapet 1954

Matvarer Food

Kjøtt,
kjøtt-
varer

og flesk
Meat

and meat
products

Fisk
og

fiske-
varer
Fish

and fish
products

Spise-
fett,

mjølk,
ost og

egg
Edible
fats,

cheese
and eggs

Poteter,
grønn-
saker,

frukt og
bær

Potatoes,
vege-

tables,
fruits,
berries
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Tabell VI (forts.). Virkningstabell. Virkninger (direkte og indirekte) på produksjon,
endringer i kategorier

Effects (direct and indirect ) on production, imports, depreciation, wages and
by proportionate changes in

b. (forts.). Sluttleveringer til privat konsum.

5110 El.forsyning 	 2,2 0,8 0,8 0,4 1,2 1,3 0,4 0,2 0,4 0,1 19,1
5120 Gassforsyning .. . . 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,7
5200 Vannforsyning . . 0,0 - - - - - - - - 0,0
6400 Varehandel 	 24,9 30,4 25,5 42,0 28,2 26,7 35,9 32,3 61,6 24,3 5,2
6710 Norges Bank	 . .. 0,2 0,0 - - 0,0 - - - - 0,0
6729 Statsbanker 	 0,1 - - - - - - - - - -
6750 Banker 	 1,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
6810 Livsforsikring • • • 0,3 - - - - - - - -
6820 Skadeforsikr. 	 0,7 0,4 0,4 0,5 0,5 0,3 0,4 0,3 0,6 0,3 1,4
6830 Sosialtrygd 	 0,1 0,0 - - - - - - - 0,0
6920 Bygningsdrift 	 1,0 0,7 0,7 1,0 0,7 0,6 0,9 0,8 1,5 0,6 0,2
6930 Boliger 	 5,5 - - - - - - - - 62,8
7100 Sjøfart 	 1,7 1,4 1,1 1,9 1,3 1,2 1,6 1,4 2,7 1,1 0,9
7300 Lasting 	 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,1
7410 ,Jernbanedrift	 • • . 1,8 1,1 0,9 1,5 1,0 0,9 1,2 1,1 2,1 0,9 0,4
7420 Sporveisdrift 	 0,4 0,0 - - - - - - - - -
7450 Biltransport 	 3,5 1,9 1,6 2,6 1,7 1,6 2,2 2,0 3,8 1,5 0,5
7500 Lufttransport 	 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
7600 Spedisjon 	 0,4 0,4 0,4 0,6 0,4 0,4 0,5 0,5 0,9 0,4 0,1
7800 Post 	 1,2 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,4 0,3 0,5 0,4 0,7
8100 Administrasjon . . 	 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
8140 Forsvar 	 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
8200 Undervisning	 • • . 	 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
8300 Helsevesen 	 3,0 0,2 0,3 - 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,2
8400 Religiøst arb.	 • • . . 0,3 0,0 - - 0,0 - - - - 0,1
8500 Konsultasjon	 • • . 	 0,7 0,4 0,6 0,3 0,7 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,7
8600 Institusjoner 	 0,4 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
8700 Underholdning . . . . 1,2 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9100 Husarbeid 	 2,1 - - - - - - - - - 0,0
9200 Hotelldrift 	 1,7 0,1 0,1 0,2 0 1 0 1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1
9300 Rengjøring 	 0,8 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

Norsk produksj. i alt 130,1 165,3 205,3 147,6 235,3 162,8 108,6 89,6 131,8 117,1 110,7
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import, kapitalslit, lønn, eierinntekt, Lidirekte skatter og subsidier av proporsjonale
av sluttleveringer.

salaries, entrepreneurial income, indirect taxes and subsidies caused
categories of final deliveries.

Final deliveries to private consumption.

osv. av en øking på 100 mill. kroner i:
caused by an increase of 100 million kroner in:

Private consumption according to national accounts 1954

Møbler
og

hus-
hold-
ings-

artikler
Furni-

ture,
house-
hold
goods

Bekl.-
artikler,
tøyer,
garn,
som
m. v.

Apparel,
materi-

als,
knitting

wool
etc.

Skotøy
og

skorep.
Foot-
wear
and

repair
of

footwear

Heise-
pleie og
person-

lig
hygiene
Medical

care
and

personal
hygiene

Bruk
av of-

fentlige
befor-
drings-
midler
Travel
by pub-
lic con-

veyances

Egne
befor-
drings-
midler

User
operated
trans-
porta-
tion

Skole-
gang,

littera-
tur og
offent-

lige fore-
stil-

linger
Schools,
litera-
ture,

enter-

Radio,
musikk,
sport,

leketøy
. v.

Radio,
music,
sports,

toys
etc.

Annet
konsum
Other
goods
and

services

Gj.sn.
konsum

for
arbei-
dere

Average
con-

sump-
lion for

wage
earners

Gj.sn.
konsum

for
funk-

sjonærer
Average

con-
sump-

tion for
salaried

em-
ployees

Sector
Sec-
tor
no.

tain-
ments

0,6 0,4 0,6 0,9 1,1 0,3 0,6 0,5 0,2 2,2 2,4
0,1 0,0 0,0 0,1 - 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1

- - - - - - 0,0 0,0 0,0
33,9 31,9 27,2 18,5 6,2 40,4 17,7 32,8 5,6 25,6 22,8

0,0 0,0 0,2 - - 0,0 - 1,0 0,0 0,0
- - - - - - 0,6 - -

0,1 0,1 0,2 0,0 0,1 0,1 0,3 0,1 11,4 0,1 0,2
- - - - - - - 2,5 - 0,0

0,4 0,3 0,4 0,6 0,9 0,4 0,5 0,4 2,0 0,8 1,2
- - - 0,0 - - 0,1 0,0 0,0

1,0 0,8 0,7 1,4 1,1 1,0 1,5 1,2 2,2 1,0 0,9
- - - - - - 0,0 7,6 11,8

1,5 1,4 1,2 1,0 12,5 1,8 0,9 1,5 0,4 1,8 2,0
0,2 0,2 0,1 0,1 0,6 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2
1,2 1,1 1,0 0,9 24,2 1,4 0,7 1,2 0,4 2,1 2,7
- - 0,0 9,8 - - 0,0 0,3 0,6

2,1 2,0 1,7 1,3 50,6 2,5 1,2 2,0 0,4 3,6 3,0
0,1 0,1 0,1 0,2 4,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4
0,5 0,5 0,4 0,3 0,4 0,6 0,3 0,5 0,4 0,4 0,4
0,5 0,4 0,9 1,9 0,4 0,4 1,5 0,6 4,7 1,1 1,7
0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,7 0,1 0,2
0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,6 0,1 0,1
0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 7,3 0,0 0.6 0,5 1,2
0,0 0,0 - 62,1 - 0,0 0,2 2,7 2,5

0,0 - 0,0 - 0,0 1,8 0,2 -
1,4 0,2 0,5 1,0 0,2 0,2 5,4 0,3 1,0 0,9 1,1
0,0 0,1 0,1 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 1,9 0,1 0,1
0,0 - 0,0 0,0 0,0 - 24,5 5,7 3,4 1,5 1,7

- - - - - - - 15,2 0,1 2,3
0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 11,7 1,6 1,5
3,7 0,0 0,2 7,6 0,0 0,1 0,1 5,7 0,1 1,0 1,3

122,3 117,8 142,8 133,7 118,3 83,1 178,9 123,5 86,0 149,1 137,2

Electricity 	  5110
as supply 	  5120

Water 	  5200
Trade 	  6400
Central Bank . 	 • 6710
State banks 	  6720
Commerc. banks . . 	• 6750
Life insurance . . . 	• 6810
N on-life ins. 	  6820
Social ins. 	 6830
Real estate 	  6920
Dwellings 	  6930
Water tran,sp. 	  7100
Port services 	  7300
Railways 	  7410
Tramways 	  7420
Transp. n.e.c. . . . 	• 7450
Air transport 	 7500
Forwarding   76007600
Communications . . . 7800
Government  8100
Defence 	  8140
Education 	  8200
Health service 	 8300
Religious 	  8400
Consultants 	 8500
Institutions 	  8600
Rocreation 	  8700
Housework 	  9100
Hotels etc. 	  9200
Laundry 	  9300
Total domestic prod 	
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Tabell VI (forts.). Virkningstabell. Virkninger (direkte og indirekte) på produksjon,
endringer i kategorier

Effects (direct and indirect ) on production, imports, depreciation, wages and
by proportionate changes in

b. (forts.). Sluttleveringer til privat konsum.

Sek-
tor- Sektor

Virkning i mill. kroner på produksjon, import
Effects in million kroner on production, imports etc.

Privat konsum iflg. nasjonalregnskapet 1954

I alt
Total

Matvarer Food

Drikke-
varer
Bever-

Tobakk
Tobacco

Bolig,
lys og
brensel

I alt
Total

Kjøtt,
kjøtt-
varer

Fisk
og

fiske-

Spise-
fett,

mjølk,

Mjøl,
gryn og
baker-

Poteter,
grønn-
saker,

Andre
mat-
varer

nr. og flesk
Meat

andmeat
products

varer
Fish

and fish
products

ost og
egg

Edible
fats,
milk,
cheese

and eggs

varer
Flour,
grits
and

bakery
products

frukt og
bær

Potatoes,
vege-

tables,
fruits,
berries

Other
food

ages Rents,
light
and
fuel

Import (utenlandske
sektorer)

1 Jordbruk 	 6,0 15,9 5,5 0,5 9,7 27,5 21,6 28,1 1,7 15,6 0,0
2 Skogbruk 	 0,3 0,5 0,0 0,1 0,1 0,2 1,9 0,6 0,1 0,1 0,0
3 Fiske m v 	 0,0 0,1 - 0,8 - - - - - - -
4 Hvalfangst 	 0,0 0,0 - - 0,1 0,0 - - - - -
5 Bergverksdrift m. v. 0,4 0,5 0,4 0,8 0,3 0,2 0,3 0,5 0,3 0,1 0,6
6 Næringsmiddelind. . 1,3 4,2 2,1 2,8 0,5 4,9 1,2 13,9 0,4
7 Tobakks- og drikke-

vareindustri 	 0,2 0,0 - - - 0,0 0,0 4,0 1,1
8 Tekstilindustri	 . . . . 4,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
9 Bekledn.ind. m. v. . 0,4 0,0 0,0 - 0,0 0,1 - - -

10 Treindustri m. v. 	 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 Treforedlingsind.	 . . 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 0,2 0,1 0,4 0,0
12 Graf. ind., forl. m. v. 0,1 - - - - - - -
13 Leer og gummiv.ind. 0,5 0,0 - - - - - 0,0 -
14 Olje- og fettind.. 0,2 0,8 1,4 0,4 2,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
15 Kjemisk ind 	 2,6 2,5 2,3 2,2 3,4 2,3 3,0 1,5 1,9 1,0 2,9
16 Jord- og steinv.ind 	 0,3 0,1 0,0 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
17 Primær jern- og me-

tallind 	 0,5 0,2 0,2 1,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1
18 Jern- og met.v.ind. . 2,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1
19 Elektroteknisk ind 	 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 Skipsindustri 	 0,0 0,0 - - - - -
21 Diverse industri . . . 0,6 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 Kraft- og vannforsyn. 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 1,3
24 Varehandel 	 0,1 0,1 0,2 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0
30 Andre tjenesteyten-

de sektorer 	 0,0
Usynlig import 	 5,3 0,8 0,8 1,0 1,0 0,8 0,8 0,8 1,4 0,7 1,0
Import i alt 	 26,1 26,4 13,5 10,7 18,4 37,2 29,7 46,3 10,8 19,3 6,0
Av dette toll 	 1,4 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,6 1,2 1,1 4,7

9600 Kapitalslit 	 11,5 11,5 13,6 13,5 17,4 9,1 9,5 4,0 7,2 2,6 43,2
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import, kapitalslit, lønn, eierinntekt, indirekte skatter og subsidier av proporsjonale
av sluttleveringer.
salaries, entrepreneurial income, indirect taxes and subsidies caused
categories of final deliveries.

Final deliveries to private consumption.

osv. av en øking på 100 mill. kroner i:
caused by an increase of 100 million kroner in:

Private consumption according to national accounts 1954

Møbler
og

hus-
hold-
flings-

artikler
Furni-

ture,
house-
hold
goods

Bekl.-
artikler,
tøyer,
garn,
søm
lu. V.

Apparel,
materi-

als,
knitting

wool
etc.

Skotøy
og

skorep.
Foot-
wear
and

repair
of

footwear

Helse-
pleie og
person-

lig
hygiene

Medical
care
and

personal
hygiene

Bruk
av of-
fentlige
befor-
drings-
midler
Travel
by pub-
lic con-

veyances

Egne
befor-
drings-
midler

User
operated
trans-
porta-
tion

Skole-
gang,

littera-
tur og
offent-

lige fore-
stil-

linger
Schools,
litera-
ture,

enter-

Radio,
musikk,
sport,

leketøy
m. v.

Radio,
music,
sports,

toys
etc.

Annet
konsum
Other
goods
and

services

Gj.sn.
konsum

for
arbei-
dere

Average
con-

sump-
tion for

wage
earners

Gj.sn.
konsum

for
funk-

sjonærer
Average

con-
sump-
tion for
salaried

em-
ployees

Sector
Sec-
tor

no.

tain-
ments

0,9 3,4 2,0 0,5 0,0 0,1 0,2 1,7 0,2 6,4 5,2
0,2 0,1 2,0 0,1 .0,0 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1

- - - 0,0 - - - 0,0 0,0
- - - 0,0 - - - - - 0,0 0,0

0,4 0,2 0,1 0,6 1,6 0,5 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5
0,0 - 0,0 - - - - 1,2 0,9

- - - 0,2 - - - - 0,1 0,1
2,1 29,0 2,7 0,4 0,0 0,3 0,1 0,9 0,1 4,5 3,7
1,0 2,5 0,8 - - 0,0 0,0 0,0 0,5 0,4
1,7 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 0,3 0,3 0,2 0,2

0,2 0,1 0,2 0,4 0,1 0,1 0,8 0,3 0,3 0,3 0,2
- - - - - - 1,7 - 0,2 0,0 0,0

0,3 0,5 13,7 0,0 - 1,3 - 0,0 0,2 0,4 0,4
0,2 0,0 0,0 0,4 - - 0,0 0,3 0,0 0,4 0,2
2,8 1,7 3,8 5,8 5,9 8,8 1,4 3,9 0,6 2,6 2,7
1,7 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,3 0,3

3,2 0,1 0,1 0,3 0,0 1,7 0,2 1,0 0,3 0,5 0,5
9,9 0,4 0,4 1,1 0,2 33,3 0,6 1,7 0,4 0,8 2,1
1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 4,2 0,4 0,1 0,1
0,1 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0
1,4 0,5 0,5 0,9 0,0 0,0 0,0 7,9 1,2 0,5 0,7
0,2 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4
0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1

0,4 0,1 0,1 0,0 0,0
0,9 0,8 1,0 1,6 6,5 0,9 2,0 1,2 30,6 1,3 2,0

29,2 39,4 27,4 13,0 14,4 47,5 8,2 24,7 35,5 21,1 20,8
2,2 4,1 1,8 0,3 0,1 7,7 0,2 1,9 0,4

5,5 4,8 5,6 7,3 33,4 4,1 6,4 6,6 4,0 14,1 15,6

Imports (foreign
sectors)

Agriculture 	  1
Forestry 	  2
Fishing 	  3
Whaling 	  4
Mining 	  5
Food industries . . . 	 6
Tobacco and bever-

ages 	  7
Textiles 	  8
Clothing and footwear 9
Wood and cork . . .   10
Pulp, paper and

paper prod 	  11
Print. and publish 	  12
Leather and rub. prod 	  13
Prod. of oils and fats 14
Chemical products . . 15
Non-met. min. prod. 16
Basic metal

industries 	  17
Metal products .. . . 	 18
Electrical mach. etc 	  19
Shipbuild. industries 20
Other manufacturing 21
Gas works etc. . . .   23
Wholesale and retail

trade 	  24
Other service ind. . 	 30
Invisible imports
Total imports
Of which duties

Depreciation 	 9600
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Tabell VI (forts.). Virkningstabell. Virkninger (direkte og indirekte) på produksjon,
endringer i kategorier

Effects (direct and indirect) on production, imports, depreciation, wages and
by proportionate changes in

b. (forts.). Sluttleveringer til privat konsum.

Virkning i mill. kroner på produksjon, import
Effects in million kroner on production, imports etc .

Privat konsum iflg. nasjonalregnskapet 1954

Matvarer Food

I alt
Total

Kjøtt,	 Fisk	 Spise-	 Mjøl, Poteter,
kjøtt-	 og	 fett, gryn og grønn-
varer	 fiske-	 mjølk, baker- saker,

og flesk varer ost og varer frukt og
Meat	 Fish	 egg	 Flour,	 bær

andmeat and fish Edible	 grits Potatoes,
products products fats,	 and	 vege-

milk, bakery tables,
cheese products fruits,

and eggs berries            

9700 Lønn:
og Jordbruk, skogbruk,

9759	 jakt og fiske	 .. 	 1,1 2,5 3,9 1,1 4,7 0,9 2,1 0,3 0,1 0,1 2,4
Bergverk og industri 9,5 7,8 8,3 9,0 8,7 15,8 2,7 5,2 6,8 5,4 5,0
Bygge- og anleggs-

virksomhet i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Handel og transport 7,5 7,5 6,2 10,3 7,0 6,6 8,8 7,9 15,1 6,0 1,6
Andre tjenesteyt.

sektorer 	 7,7 0,8 1,0 0,8 1,1 0,7 0,5 0,5 0,8 0,6 2,8
I alt 	 25,8 18,6 19,4 21,2 21,5 24,0 14,1 13,9 22,8 12,1 11,9

9800 Eierinntekter:
og Jordbruk, skogbruk,

9801 jakt og fiske	 . .. . 9,0 26,5 39,1 25,5 43,6 10,2 26,2 2,5 0,5 0,1 3,2
Bergverk og ind. . . 7,0 7,1 4,4 7,5 10,1 16,5 2,4 4,2 7,1 6,5 6,9
Bygge- . ,og anl.virks. 0,0 - -- - - - - - - 0,0
Handel og transport 7,2 8,1 6,8 11,2 7,5 7,1 9,6 8,6 16,4 6,4 1,4
Andre tjenesteyt.

sektorer 	 5,7 0,9 1,0 1,0 1,1 0,7 0,7 0,7 1,2 0,6 24,8
I alt 	 28,9 42,6 51,3 45,2 62,3 34,5 38,9 16,0 25,2 13,6 36,3

9900 Indirekte skatter . 	 12,0 12,8 8,5 13,5 10,2 11,3 11,6 22,1 35,4 53,0 2,8

9950 Subsidier 	 - 4,3 - 11,9 - 6,3 - 4,1 - 29,8 - 16,1 - 3,8 - 2,3 - 1,4 - 0,6 - 0,2

Sek-
tor-
nr.

Sektor

I alt
Total

Andre
mat-
varer
Other
food

Drikke-
varer
Bever-
ages

Tobakk
Tobacco

Bolig,
lys og
brensel
Rents,
light
and
fuel   
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import, kapitalslit, lønn, eierinntekt, indirekte skatter og subsidier av proporsjonale
av sluttleveringer.

salaries, entrepreneurial income, indirect taxes and subsidies caused
categories of final deliveries.

Final deliveries to private consumption.

osv. av en eking på 100 mill. kroner i:
caused by an increase of 100 million kroner in:

Private consumption according to national accounts 1954

Møbler
og

hus-
hold-
flings-

artikler
Furni-
tore,

hou se-
hold
goods

Bekl.-
artikler,
toyer,
garn,
slam
m. v.

Apparel,
maten-

als,
knitting

wool,
etc.

Skotoy
og

skorep.
Foot-
wear
and

repair
of

footwear

Helse-
pleie og
person-

lig
hygiene

Medical
care
and

personal
hygiene

Bruk
av of-

fentlige
befor-
drings-
soldier
Travel
by pub-
lic con-

veyances

Egne
befor-
drings-
midler

User
operated
trans-
porta-
tien

Skole-
gang,

littera-
tur og
offent-

lige fore -
stil-

linger
Schools,
litera-
ture,

enter-
tain-
ments

Radio,
musikk,
sport,

leketoy
in. v.

Radio,
music,
sports,

toys
etc.

Annet
konsum
Other
goods
and

services

Gj.sn.
konsum

for
arbei-
dere

Average
con-

sump-
tion for

w ige
earners

Gj.sn.
konsum

for
funk-

sjonærer
Average

con-
sump-

tien for
salaried

em-
ployees

Sector
Sec-
tor
no.

0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,7 0,9 0,1 1,6 1,1
19,3 15,1 .24,4 7,9 1,0 8,1 26,7 15,7 2,6 10,8 10,2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0
8,4 7,8 6,7 4,9 35,8 9,9 4,5 8,1 1,7 7,9 7,8

1,2 0,6 1,1 36,3 0,7 0,6 17,2 2,3 34,0 5,1 7,5
29,5 23,7 32,4 49,3 37,5 18,8 49,1 27,0 38,7 25,4 26,6

1,2 1,0 1,4 0,5 0,2 0,2 0,9 8,2 0,3 13,3 9,6
13,0 12,2 14,1 7,5 0,6 5,3 8,7 10,8 1,6 8,6 7,8

0,0 0,0
9,0 8,5 7,2 4,9 9,9 10,7 4,7 8,9 1,5 7,1 6,2

1,4 0,7 1,0 12,7 1,1 0,8 7,2 1,8 15,3 5,1 7,7
24,6 22,4 23,7 25,6 11,8 17,0 21,5 29,7 18,7 34,1 31,3

12,2 10,6 11,7 6,7 3,5 13,5 16,7 14,3 4,2 11,8 10,4

1,0 - 0,9 - 0,8 - 1,9 - 0,6 - 0,9 - 1,9 - 2,3 - 1,1 - 6,5 - 4,7

Wages and salaries: 9700
Agricult., forestry,	 and

hunting, fishing. .9750
Mining and manuf.
Building and con-

struction, total
Trade and transport

Other service ind.
Total

Entrepreneurial inc. 9800
Agricult., forestry, and

hunting, fishing 9801
Mining and manuf.
Build. and constr.
Trade and transport

Other service ind.
Total

Indirect taxes 	 9900

Subsidies 	 9950



Sek-
tor-
nr.
No.

Sektor
Sector

Eks-
port
Ex-

ports Offent-
lig

Govern-
ment

Pri-
vat
Pri-
vate

Brutto-
inve-

stering
Gross
fixed
asset

forma-
tion

Eks-
port
Ex-
ports

Konsum
Consumption

Offent-
lig

Govern-
ment

Brutto-
inve-

stering
Gross
fixed
asset

forma-
tion

Konsum
Consumption

Pri-
vat
Pri-
vate
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Tabell VII. Produksjonsretningstabell. Produksjon, import, kapitalslit, lønninger,
eierinntekt, indirekte skatter og subsidier fordelt på eksportbetingede, konsumbetingede

og investeringsbetingede deler.

Direction of production. Production, imports, depreciation, wages and salaries, entrepreneu-
rial income, indirect taxes and subsidies caused by exports, by consumption and by gross

fixed asset formation respectively.

Andel 1954 direkte og indirekte levert til:'
The share delivered directly and indirectly to:

Overføringer' Transfers 	

Mill. kr. Mill. kr. Mill. kr. Mill. kr.

591	 —20 —364 —208

Pet. Pet. Pet. Pet.

Norsk produksjon Domestic production
0050 E. invest. arb. Installation 	 - - 176 - - 100
0051 Off. kapitalslit Govt. assets 	 - 284 - - 100 -
0052 Usp. kontorrekv. Office appl 	 85 20 208 58 23 5 56 16
0055 Usp. brensel Unsp. fuel 	 9 7 39 6 15 11 63 11
0057 Usp. tjenester Unsp. services 	 201 182 275 79 27 25 37 11
0058 Usp. transport Unsp. transport .. • • 20 12 36 17 24 14 42 20
0101 Planteprod. Vegetable prod 	 77 2 942 42 7 2 88 3
0102 Husdyrprod. Animal prod 	 178 3 1 500 58 10 1 86 3
0200 Skogbruk Forestry 	 401 23 139 240 50 3 17 30
0300 Jakt Hunting 	 1 - 25 0 4 - 96 0
0400 Fiske Fishing 	 444 1 157 18 71 1 25 3
0600 Hvalfangst Whaling 	 252 0 21 1 92 0 7 1
1100 Kullgruver Coal mining 	 18 1 9 3 58 3 29 10
1200 Malmgruver Metal mining 	 192 1 3 5 96 0 1 3
1500 Mineralbrott Quarrying 	 29 4 24 44 29 4 24 43
2010 Slakterier Slaughtering 	 13 502 0 3 - 97 0
2020 Meierier Dairies 	 43 0 489 2 8 0 92 -
2040 Hermetikkfabr. Fish canning 	 141 - 60 - 70 - 30 -
2050 Fisketilvirkn. Fish processing 	 422 - 83 1 83 - 16 1
2060 Moller Grain mills 	 24 0 317 5 7 0 92 1
2070 Bakerier Bakeries 	 10 - 265 - 4 - 96
2080 Sjokoladefabr. . Chocolate 	 4 - 207 - 2 - 98
2091 Margarinfabr. Margarine 	 17 168 9 - 91 -
2098 Annen næringsm. Other food 	 9 - 102 0 8 - 92 0
2110 Brennevinstilv. Spirits 	 4 0 71 - 5 0 95 -
2130 Bryggerier Breweries 	 5 216 - 2 - 98
2200 Tobakkind. Tobacco 	 6 320 2 - 98 -
2310 Tekstilind. Textiles 	 49 19 473 43 9 3 81 7
2320 Trikotasjefabr. Knitting mills 	 6 4 170 - 3 2 95
2330 Reipslagerier Cordage 	 6 7 71 7 8 85
2410 Skinnbekledn. Shoes, furs etc 	 5 6 246 1 2 2 96 0
2430 Tekstilbekledn. Apparel 	 16 23 701 10 2 3 94 1
2510 Sagbruk Sawmills etc. 	 95 26 76 497 13 4 11 72
2601 Trevareind. Wood and cork 	 34 6 54 54 23 5 36 36
2602 Møbelindustri Furniture 	 7 18 193 48 3 7 72 18

1- Vi har her sett bort fra lager, som er underkastet sva, rt tilfeldige variasjoner. Også ved beregning av prosentfordelingene
har vi sett bort fra leveringene til lager. Deliveries to inventories are not included, since they are subject to considerable random
fluctuations. Inventory figures have been excluded also in computaticn of the percentage distributions. 2 Se note 1 til tabell VI,
del a, side 532. See note 1 to table VI, part a, page 532.
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Tabell VII (forts.). Produksjonsretningstabell. Produksjon, import, kapitalslit, lønninger,
eierinntekt, indirekte skatter og subsidier fordelt på eksportbetingede, konsumbetingede

og investeringsbetingede deler.

Direction of production. Production, imports, depreciation, wages and salaries, entrepreneu-
rial income, indirect taxes and subsidies caused by exports, by consumption and by gross

fixed asset formation respectively.

Andel 1954 direkte og indirekte levert til:'
The share delivered directly and indirectly to:

Mill. kr. Mill. kr. Mill. kr.

2603 Bygningsinnr. Fixtures  	 0
2721 Tresliperier Mechanic. pulp  	 269
2722 Cellulosefabr. Chemical pulp  	 482
2739 Papirfabr. Paper 	 495
2749 Wallboardfabr. Wallboards  	 14
2750 Papirvarefabr. Paper products  	 66
2810 Forlag Publishing  	 22
2820 Trykkerier Printing  	 40
2900 Lærindustri Leather  	 7
3000 Gummivareind. Rubber prod  	 14
3111 Karbidframst. Calcium carb  	 39
3112 Kunstgjødself. Fertilizers  	 317
3121 Trandamperier Fish liver oil  	 22
3122 Sildoljefabr. Herring oil  	 230
3123 Oljemøller Vegetable oil  	 13
3129 Oljeraffineri Oil refineries  	 228
3191 Sprengstoff-f. Explosives  	 12
3192 Formstoffind. Synth. fibres 	 65
3193 Kjem. grunnind. Bas. chemicals .. .	 98
3194 Farmasøytisk i. Medicines  	 4
3195 Såpefabrikker Soap, cosmetics  	 12
3196 Malingfabr. Paints  	 11
3197 Annen kjemisk Other chemical 	 16
3198 Mineraloljeind. Petroleum prod. .. ..	 4
3301 Teglverk Clay products  	 1
3302 Glassindustri Glass 	 2
3303 Keramisk ind. Earthenware  	 1
3304 Sementfabr. Cement 	 1
3305 Sementvareind. Cement prod  	 1
3306 Kalkverk Lime works etc  	 14
3307 Annen steinind. Min. prod. n.e.c. .	 4
3410 Ferrolegering Ferro-alloys  	 191
3419 Jernverk Steel works  	 41
3420 Aluminiumsverk Aluminum works	 145
3440 Inmetallverk Other metals 	 370
3501 Jernstøperier Foundries 	 20
3502 Metallvalseverk Metal rolling 	 70
3510 Trådtrekkerier Wire, nails etc  	 55
3511 Stålkonstruksj. Building art.  	 7
3512 Emballasjeind. Household goods 	 62
3513 Våpenframst. Arms and tools  	 36

3 1 214
3 21 7
7 45 17

22 141 41
1 1 46

11 120 26
22 221 12
39 213 23

3 86 6
4 68 47
0 6 2
1 65 4
— 6 0
0 58 3
1 75 18
1 77 4

17 5 13
0 7 6
4 41 29
2 26
4 99 4
2 17 91
1 33 6
4 11 35
1 0 29
1 31 34
1 25 11
4 1 66
7 1 67
1 14 17
1 0 42
1 1 5
8 15 77
1 6 15
4 10 20
6 7 120
7 26 79

10 32 127
16 6 160
3 82 26

25 27 27

Brutto-
inve-

stering
Gross
fixed
asset

forma-
tion

Mill. kr. Pet.

0
90
87
71
22
29

8
13

7
11
83
82
79
79
12
74
26
83
57
13
10

8
29

7
3
3
3
1
1

30
8

96
29
86
92
13
38
25

3
36
32

Konsum
Consumption

Brutto-
inve-

stering
Gross
fixed
asset

forma-
tion

Offent-
lig

Govern-
ment

Pri-
vat
Pri-
vate

Pet. Pet. Pet.

1 1 98
1 7 2
2 8 3
3 20 6
2 2 74
5 54 12
8 80 4

12 67 8
3 84 6
3 51 35
0 13 4
0 17 1

21 0
0 20 1
1 70 17
0 25 1

38 9 27
0 9 8
2 24 17
6 81
3 84 3
2 14 76
2 59 10
7 21 65
3 0 94
1 46 50
3 66 28
6 1 92
9 1 89
2 30 38
2 0 90
1 1 2
5 11 55
1 4 9
1 2 5
4 5 78
4 14 44
4 14 57
8 3 86
2 47 15

22 23 23

Eks-
port
Ex-

ports

Sek-
tor-
nr.

Sektor
Sector  

Se note 1, side 556. See note 1, page 556.
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Tabell VII (forts.). Produksjonsretningstabell. Produksjon, import, kapitalslit, lønninger,
eierinntekt, indirekte skatter og subsidier fordelt på eksportbetingede, konsumbetingede

og investeringsbetingede deler.

Direction of production. Production, imports, depreciation, wages and salaries, entrepreneu-
rial income, indirect taxes and subsidies caused by exports, by consumption and by gross

fixed asset formation respectively.

Sek-
tor-
nr.
No.

■■■■•■■••••••

Sektor
Sector

Andel 1954 direkte og indirekte levert til:'
The share delivered directly and indirectly to:

Eks-
port
Ex-

ports

Konsum
Consumption

Brutto-
inve-

stering
Gross
fixed
asset

forma-
tion

Eks-
port
Ex-

ports

Konsum
Consumption

Brutto-
inve-

stering
Gross
fixed
asset

forma-
tion

Offent-
lig

Govern-
ment

Pri-
vat
Pri-
vate

Offent-
lig

Govern-
ment

Pri-
vat
Pri-
vate

Mill. kr.	 Mill. kr.	 Mill. kr. Mill. kr. Pct. Pct. Pct. Pct.

3514 Andre jernvare. Met. prod. n.e.c... 5 1 32 28 8 2 48 42
3515 Industrimask. Industr. machines .. 26 4 4 141 15 2 2 81
3516 Andre maskiner Other machines ... 21 12 71 146 8 5 29 58
3517 Jernbanematr. Railway equip 	 1 121 1 99
3518 Bilverksteder Motor vehicles 	 3 11 24 177 1 5 11 83
:1'519 Sykkelindustri Transp. equip 	 8 2 68 21 8 2 69 21
3701 Kabelfabr. Wire and cable 	 3 18 2 106 2 14 1 83
3702 El.-motorfabr. Electromotors 	 11 0 78 12 0 88
3703 Fordelingsmatr. Distrib. equip 	 2 5 9 58 3 7 12 78
3704 Svakstromsmatr. Tele equipment. .. 8 4 39 40 9 4 43 44
3705 Elektrotermisk Appliances 	 2 1 32 34 3 1 46 50
3706 Andre elektro. Electro. equipm. 2 1 26 13 5 2 62 31
3811 Stålskipsbygg. Steel ships 	 56 10 2 409 12 2 0 86
3812 Treskipsbygg. Wooden ships 	 9 0 7 35 18 0 14 68
3813 Skipsutstyr Ships equip 	 27 2 6 100 20 1 5 74
3900 Diverse ind. Miscellaneous 	 20 6 154 28 10 3 74 13
4101 Jordbruksbygg. Farm building 	 319 100
4102 Industribygg. Manvf. building 	 400 100
4103 Boligbygg. Housebuilding 	 1 211 100
4104 Forretn.bygg. Commerc. build 	 464 100
4105 Boligrep. House repair 	 585 100
4106 Anleggsvirksomh. Construction 	 18 324 21 1 074 1 23 1 75
5110 El.forsyning Electricity 	 106 25 309 36 22 5 65 8
5120 Gassforsyning Gas supply 	 5 2 13 2 23 9 59 9
5200 Vannforsyning Water 	 1 8 0 1 99 0
6400 Varehandel Trade 	 776 157 3 515 1 037 14 3 64 19
6710 Norges Bank Central Bank 	 2 2 23 0 7 7 86 0
6729 Statsbanker State banks 	 0 0 13 0 0 100
6750 Banker Commerc. banks 	 18 18 238 6 6 6 85 3
6810 Livsforsikring Life insurance 	 1 3 49 2 6 92
6820 Skadeforsikr. Non - life ins 72 16 104 15 35 8 50 7
6830 Sosialtrygd Social ins. 	 2 21 4 0 7 78 15 0
6920 Bygningsdrift Real estate 	 31 32 144 27 13 14 62 11
6930 Boliger Dwellings 	 14 59 784 2 7 91
7100 Sjøfart Water transp 	 3 659 27 238 51 92 1 6 1
7300 Lasting Port services 	 249 13 27 7 84 4 9 3
7410 Jernbanedrift Railways 	 67 33 261 46 16 8 64 12
7420 Sporveisdrift Tramways 	 1 5 53 0 2 8 90 0
7450 Biltransport Transp. n.e.c. 	 67 37 492 72 10 6 74 10
7500 Lufttransport Air transport 	 101 10 32 4 69 7 22 2
7600 Spedisjon Forwarding 	 15 3 60 15 16 3 65 16

Se note 1, side 556. See note 1, page 556.
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Tabell VII (forts.). Produksjonsretningstabell. Prod uksjon, import, kapitalslit, lønninger,
eierinntekt, indirekte skatter og subsidier fordelt på eksportbetingede, konsumbetingede

og investeringsbetingede deler.

Direction of production. Production, imports, depreciation, wages and salaries, entrepreneu-
rial income, indirect taxes and subsidies caused by exports, by consumption and by gross

fixed asset formation respectively.

Andel 1954 direkte og indirekte levert til:'
The share delivered directly and indirectly to:

Sek-
tor-
nr.
So.

Sektor
Sector

Eks-
Port
Ex-
ports Offent-

lig
Govern-

ment

Pri-
vat
Pri-
vate

Brutto-
inve-

stering
Gross
fixed
asset

forma-
tion

Eks-
port
Ex-
ports

Konsuln
Consumption

Offent-
lig

Govern-
ment

Brutto-
inve-

stering
Gross
fixed
asset

forma-
tion
Pet.

Konsum
Consumption

Pri-
vat
Pri-
vate

Mill. kr. Mill. kr. Mill. kr. Mill. kr.	 Pet.	 Pet.	 Pet.

11

78
17
15
15
11

6
37
13
5
5

14
7

956

49
58

3
144

18

2
28

3
5

24

-

2
21

221

6

288
38

3

78
376
335
327

75
56
38
99

6
14
13
13

193

4
2

9
-

-
19

2
3

3

0

3
0

51

7

30
71

18

166
14
12
37

423
44

106
53

172
299
248
118
373

846
37

2
1

57
184

31
590

65
32

29

10

67
42

368

29

72
281

10

1

26
2
1
1
1
0

52
2
1

6
2

056

31
20
-

34
0

-
68

4
38

15

—

32
5

120

75

353
113

22
4
4
4
2
6

16
8
3
2
5
5

28

5
50
-

75
59

9

6
4

4
6

33

—

2
31
29

5

38
2

22
92
93
86
15
53
16
59

3
4
5
9
7

0
2

4

-
3

3
4

4

0

3
0
7

6

4
5

48
3
3

10
83
41
46
32
93
94
88
84
42

91
31

100
25

, 23
91

94
84

88
41

40

100

64
62
48

25

10
19

7
1
0
0
0
0

22
1
1

2
2

23

4
17

-
14

0

9

5
49

23

31
7

16

64

48
74

7800 Post Communications 	
8100 Administrasjon Government 	
8140 Forsvar Defence 	
8200 Undervisning Education 	
8300 Helsevesen Health service 	
8400 Religiøst arb. Religious 	
8500 Konsultasjon Consultants 	
8600 Institusjoner Institutions 	
8700 Underholdning Recreation 	
9100 Husarbeid Housework 	
9200 Hotelldrift Hotels etc. 	
9300 Rengjøring Laundry 	

	Norsk prod. i alt Total domestic prod 	

Import (utenlandske sektorer) Imports
(foreign sectors).

1 Jordbruk Agriculture 	
2 Skogbruk Forestry 	
3 Fiske m. v. Fishing 	
4 Hvalfangst Whaling 	
5 Bergverksdrift m. v. Mining 	
6 Naeringsmiddelind. Food industries 	
7 Tobakks- og drikkevareind. Tobacco

and beverages 	
8 Tekstilindustri Textiles 	
9 Bekledningsindustri m. v. Clothing and

footwear 	
	10 Treindustri m. v. Wood and cork. . 	

11 Treforedlingsindustri Pulp, paper and
paper products 	

12 Grafisk industri, forlag m. v. Printing
and publishing 	

13 Leer- og gummivareindustri Leather
and rubber products 	

14 Olje- og fettind. Prod. of oils and fats
15 Kjemisk industri Chemical products .
16 Jord- og steinvareindustri Non -metal-

lic mineral products 	
17 Primær jern- og metallindustri Basic

metal industries 	
18 Jern- og metallvareind. Metal prod 	

Se note 1, side 556. See note 1, page 556.



Sek-
tor-
nr.
No.

Sektor
Sector

Eks-
port
Ex-

ports

Konsuln
Consumption

Offent-
lig

Govern-
ment

Brutto-
inve-

stering
Gross
fixed
asset

forma-
tion

Eks-
port
Ex-

ports Offent-
lig

Govern-
ment

Pri-
vat,
Pri-
vale

Brutto-
inve-

stering
Gross
fixed
asset

forma-
tion

Konsum
Consumption

Pri-
vat
Pri-
vate

7
136

4

25
24

10
1
3

3
1

48
2

85

27
13

1
229
214

45

9
5

— — 3 —
1 395 120 750 348
2 501 342 3 671 3 758

1 993 394 1 621 322

172 9 160 97

813 116 1 327 1 204

6 109 7 1 060

2 26 2 170
1 014 75 1 064 265

163 1 328 1 088 50
2 170 1 663 3 648 2 846

604 14 1 243 172

926 79 1 049 606

2 3 16
10 0 0
3 2 62

39 5 42
56 2 30

— — 100
53 5 29
23 3 36

46 9 37

39 2 36

24 3 38

1 9 1

1 13 1
42 3 44

6 51 41
21 16 35

30 1 61

35 3 40

19 Elektroteknisk ind. Electric. mach. etc.
20 Skipsindustri Shipbuilding industries
21 Diverse industri Other manufacturing
23 Kraft- og vannforsyning Electricity,

gas and water works 	
24 Varehandel Wholesale and retail trade
30 Andre tjenesteytende sektorer Other

service industries 	
v 	 import Invisible imports . . . 	

Import i alt Total imports 	

9600 Kapitalslit Depreciation 	

9700 Lorin: Wages and salaries:
og Jordbruk, skogbruk, jakt og fiske Agri.

	9750 cult., forestry, hunting, fishing .. . 	
Bergverk og industri Mining and

manufacturing 	
Bygge- og anleggsvirksomhet Buil-

ding and construction
arbeidere i bygge- og anleggssek-
torene workers in the building and
construction sectors  
arbeidere i andre sektorer2 workers
in other sectors  

	Handel og transport Trade and transp 	
Andre tjenesteytende sektorer Other

service industries 	
1 alt Total 	

9800 Eierinntekt Entrepreneurial income
og Jordbruk, skogbruk, jakt og fiske Agri-

	9801 cult., forestry, hunting, fishing .. . 	
Berg verk og industri Mining and

manufacturing 	

Mill. kr. Mill. kr. Mill. kr. Mill. kr. Pct.	 Pct.	 Pct.	 Pct.

79
90
33

14
12

—
13
38

8

23

36

89

85
11

2
28

8

22

560

Tabell VII (forts.). Produksjonsretningstabell. Produksjon, import, kapitalslit, lønninger,
eierinntekt, indirekte skatter og subsidier fordelt på eksportbetingede, konsumbetingede

og investeringsbetingede deler.

Direction of production. Production, imports, depreciation, wages and salaries, entrepreneu-
rial income, indirect taxes and subsidies caused by exports, by consumption and by gross

fixed asset formation respectively.

Andel 1954 direkte og indirekte levert til:'
The share delivered directly and indirectly to:

Se note 1 side 556. See note 1 page 556. 2 Se note 1 til tabell VI del a, side 542. See note 1 to table VI part a, page 542.
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Tabell VII (forts.). Produksjonsretningstabell. Produksjon, import, kapitalslit, lønninger,
eierinntekt, indirekte skatter og subsidier fordelt på eksportbetingede, konsumbetingede

og investeringsbetingede deler.

Direction of production. Production, imports, depreciation, wages and salaries, entrepreneu-
rial income, indirect taxes and subsidies caused by exports, by consumption and by gross

fixed asset formation respectively.

Andel 1954 direkte og indirekte levert til:
The share delivered directly and indirectly to:

Sek-
tor-
nr.
No.

Sektor
Sector

Eks-
port
Ex-

ports Offent-
lig

Govern-
ment

Pri-
vat
Pri-
vate

Brutto-
inve-

stering
Gross
fixed
asset

forma-
tion

Eks-
port
Ex-

ports

Konsum
Consumption

Offent-
lig

Govern-
ment

Brutto-
inve-

stering
Gross
fixed
asset

forma-
tion

Konsum
Consumption

Pri-
vat
Pri-
vate

Mill. kr. Mill. kr. Mill. kr. Mill. kr. Pct.	 Pet.	 Pct.	 Pct.

0
382

96
2 008

299

—166

Bygge- og anleggsvirksomhet Build-
ing and construction 	

	Handel og transport Trade and transp 	
Andre tjenesteytende sektorer Other

service industries 	
I alt Total 	

9900 Indirekte skatter Indirect taxes 	

9950 Subsidier Subsidies 	

	8 	 1	 445	 0	 2	 0	 98

	

48	 983	 277	 22	 3	 58	 17

	

119	 808	 51	 9	 11	 75	 5
	268	 4 084	 1 551 25	 3	 52	 20

	

62	 1 701	 398 12	 3	 69	 16

	—16-605	 —45 20	 2	 73	 5

Se note 1 side 556. See note 1 page 556.

36- Krysslopsanalyse.
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Tabell VIII. Krysslopsregnskap 1954.

Interindustry accounts 1954. 31 sectors.

a. Norsk produksjon og primærfaktorer.

Levert til Delivered to

bO

?:104	 :S
12c2 	•-

•14 	r'ccdgm	
:t2t;

414	 it14

Levert fra:
1 Jordbruk 	
2 Skogbruk 	
3 Fiske m v 	
4 Hvalfangst 	
5 Bergverksdrift m v 	
6 Næringsmiddelindustri 	

	

7 Tobakks- og drikkevareindustri. 	
8 Tekstilindustri 	
9 Bekledningsindustri m v 	

10 Treindustri m v 	
11 Treforedlingsindustri 	
12 Grafisk industri, forlag m. v. .
13 Lær- og gummivareindustri . .
14 Olje- og fettindustri 	
15 Kjemisk industri 	
16 Jord- og steinvareindustri 	
17 Primær jern- og metallindustri 	

	

18 Jern- og metallvareindustri . . . 	
19 Elektroteknisk industri 	
20 Skipsindustri 	
21 Diverse industri 	

	

22 Bygge- og anleggsvirksomhet . . 	
23 Kraft- og vannforsyning 	
24 Varehandel 	
25 Forretningsbygg og boliger 	
26 Sjøtransport 	
27 Land- og lufttransport 	
28 Post, telegraf, telefon 	
29 Finansinstitusjoner 	

	

30 Andre tjenesteytende sektorer. . 	
31 Uspesifisert 	

Norsk produksjon i alt 	
Import i alt2 	

Kapitalslit 	
Lønn 	
Eierinntekt 	
Indirekte skatter 	
Subsidier 	
Bruttoprodukt i alt 	
Positive korreksjon.sposter3 	

Negative korreksjonsposters • •
I alt 	

2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10

— 32	 —	 —	—1156 	 3 36	 —	 —
— —	 —	 —	 —	 4	 —	 —	 — 299

	

5	 _	 —	 _	 — 273	 —	 —	 —	 —

	

4	 —	 1	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 —

	

179	 —	 8	 —	 —	 —	 4	 —	 —	 —

	

1	 —	 —	 —	 —	 1	 —	 —	 —	 —

	

1	 —	 —	 —	 —	 —	 1	 — 173	 22
— —	 —	 —	 —	 1	 —	 3	 —	 2

	

4	 —	 —	 —	 — 25	 3	 —	 1	 —

	

3	 —	 —	 _	 3 55	 8	 5	 6	 9
— —	 —	 _	 —	 5	 —	 —	 —	 —
— —	 —	 —	 —	 1	 —	 — 53	 1

	

75	 —	 —	 —	 — 115	 —	 2	 —	 —

	

68	 —	 1	 —	 6	 7	 5	 9	 2	 14

	

6	 —	 —	 —	 —	 6	 6	 —	 —	 3
— —	 _	 _	 —	 3	 —	 —	 —	 —

	

2	 1	 —	 —	 3	 25	 5	 1	 2	 29
— —	 1	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 —

— —	 —	 —	 —	 —

-	

4	 2
- —	 —	 —	 —	 —	 —	 —

	

12	 9	 14	 1	 4	 3	 9

	

37	 1	 18	 3	 6 107	 9	 24	 40	 48
— —	 —	 —	 —	 —	 —	 —
- —	 — 13	 7	 —	 —
- 45	 —	 —	 —	 —

	

5	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 —

	

4	 —	 1	 —	 —	 —	 —	 —	 —

	

18	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 —

	

11	 14	 14	 8	 5	 51	 18	 19	 20	 20
435 93 43 25 39 1 849 63 103 304 458

	

106	 4 20 36	 9 418 119 265 247	 90

	

317	 15 154 118	 16	 62	 16	 42	 12	 29

	

121 299	 14 102 100 341	 52 170 233 290

	

1 221 408 437 — 4 177 309	 60 97 213 186
- 1	 2	 — 143 305	 9	 15	 15

	

— 89 — 4— 27	 ---419	 — 5 — — 2
1 570 719 578 218 293 436 433 313 473 518

2 111 816 641 279 341 2 703 615 681 1 024 1 066

Strek, -, betyr i denne og i de følgende tabeller tall som (i tallverdi) er mindre enn 0,5 mill. kr., hhv. 0,05 prosent.
A bar, -, indicates in this and in the following tables a figure which is (numerically) less than 0,5 million kroner or 0,05 per
cent resp. 2 Inklusive toll. Including import duties. Se note 2 til tabell 1, side 19 i del I, jfr. også tabell III. See table III,
the transfer items, with notes.
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31 sektorer. Mill. kroner i produsentpriser.'
Million kroner at producers' prices.

Domestic production and primary factors.

Levert til Delivered to

;74_
o h

cb

13 	 14 	 15 	 16 	 17 	 18 	 1911 	 12

- _	 12	 1	 6

	

381	 –	 1	 –	 1	 –	 –	 –	 –
– –	 4	 225	 –	 –	 –	 –	 –
_ – 74 5 – – – –

	

9	 –	 –	 1	 13	 15	 59	 1	 –
– –	 –	 8	 6	 –	 –	 –	 –

	

_	 _	 –	 –	 5	 –	 –	 –	 –

	

9	 –	 7	 1	 3	 –	 1	 3	 1

	

2	 –	 –	 1	 1	 –	 –	 1	 –

	

13	 –	 –	 3	 8	 6	 4	 13	 10
– 75	 4	 1	 80	 8	 –	 7	 4

	2	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –
– 2	 –	 –	 –	 –	 –	 8	 1

	

1	 –	 1	 –	 23	 –	 –	 6	 –

	

12	 6	 –	 –	 –	 2	 1	 8	 5

	

3	 –	 –	 –	 5	 –	 1	 3	 4

	

6	 –	 –	 –	 17	 –	 –	 104	 19

	

19	 1	 –	 15	 25	 1	 5	 –	 11
– –	 –	 –	 –	 –	 –	 5
– –	 –	 –	 –	 –	 5	 1	 –

	1	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 1	 1
– – – – — – – –

	

32	 2	 2	 4	 34	 7	 37	 13	 2

	

49	 12	 15	 43	 50	 31	 50	 82	 17

- – 	 – 	 – 	 – 	 –

- – – — – –

- – – – – —
- 25	 –	 –	 –	 –	 –

	

24	 26	 7	 10	 32	 9	 20	 47	 18
563 149 53 387 314 79 183 303 93

	

218	 9	 65	 179	 121	 55	 449	 366	 152

	

95	 24	 8	 24	 83	 21	 44	 73	 15

	

241	 176	 63	 63	 169	 120	 112	 564	 143

	

339	 46	 29	 59	 252	 88	 184	 254	 88

	

1	 10	 13	 8	 26	 5	 3	 49	 22

	

— 2	 — 76 — 5 – – – –
674 256 113 78 525 234 343 940 268

1 455 414 231 644 960 368 975 1 609 513

Delivered from:
Agriculture

2 Forestry
3 Fishing
4 Whaling
5 Mining
6 Food industries
7 Tobacco and beverages
8 Textiles
9 Clothing and footwear

10 Wood and cork
11 Pulp, paper and paper products
12 Printing and publishing
13 Leather and rubber products
14 Products of oils and fats
15 Chemical products
16 Non-metallic mineral products
17 Basic metal industries
18 Metal products
19 Electrical machinery etc.
20 Shipbuilding industries
21 Other manufacturing
22 Construction
23 Electricity, gas and water works
24 Wholesale and retail trade
25 Business buildings, dwellings
26 Water transport
27 Land- and air transport
28 Communications
29 Banking and insurance
30 Other service industries
31 Unspecified

Total domestic production
Total imports
Depreciation
Wages and salaries
Entrepreneurial income
Indirect taxes
Subsidies
Total gross product (value added)
Positive correction items
Negative correction items
Total
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Tabell VIII (forts.). Krysslopsregnskap 1954.

Interindustry accounts 1954. 31 sectors.

a. (forts.). Norsk produksjon og primærfaktorer.

Levert til Delivered to

7.1

Levert fra:
20

1 Jordbruk 	 -
2 Skogbruk 	 -
3 Fiske m v 	 -
4 Hvalfangst 	 -
5 Bergverksdrift m -
6 Næringsmiddelindustri 	 -
7 Tobakks- og drikkevareindustri -
8 Tekstilindustri 	 I
9 Bekledningsindustri m v 	 1

10 Treindustri m v 	 19
11 Treforedlingsindustri 	 -
12 Grafisk industri, forlag m. v. 	 -
13 Lær- og gummivareindustri 	 1
14 Olje- og fettindustri 	 1
15 Kjemisk industri 	 8
16 Jord- og steinvareindustri 	 -
17 Primær jern- og metallindustri  21
18 Jern- og metallvareindustri 	 48
19 Elektroteknisk industri 	 3
20 Skipsindustri 	 -
21 Diverse industri 	 1
22 Bygge- og anleggsvirksomhet 	 6
23 Kraft- og vannforsyning 	 4
24 Varehandel 	 30
25 Forretningsbygg og boliger 	 -
26 Sjøtransport 	 -
27 Land- og lufttransport 	 -
28 Post, telegraf, telefon 	 -
29 Finansinstitusjoner 	 -
30 Andre tjenesteytende sektorer ... ..	 •	 • -
31 Uspesifisert 	 20

Norsk produksjon i alt 	 164
Import i alt7 	 174
Kapitalslit 	 28
Lønn 	 269
Eierinntekt 	 64
Indirekte skatter 	 4
Subsidier 	 -
Bruttoprodukt i alt 	 365
Positive korreksjonsposters 	 -
Negative korreksjonsposters 	 -
I alt 	 703

21	 22

4	 -

23	 24

-	 -

25	 26

-	 -

27

2

28

-
-	 17 -	 - -	 - - -
-	 - -	 - -	 12 - -
-	 - -	 - -	 - - -
-	 37 2	 - -	 4 2 -
-	 - -	 1 -	 - - -
-	 - -	 - -	 - - -
1	 9 -	 4 -	 - - -
2	 - -	 1 -	 - - -
2	 573 -	 10 -	 - - -
2	 57 -	 67 -	 - - -
-	 5 -	 - -	 - - -
-	 2 -	 - -	 - - -
-	 7 -	 - -	 - - -

15	 115 -	 2 -	 2 3 -
-	 243 -	 1 -	 - - -
3	 62 -	 - -	 - - -
3	 331 -	 7 -	 - 12 -
-	 165 -	 - -	 - - -
-	 5 -	 - -	 - - -
-	 21 -	 - -	 - - -
-	 - -	 - -	 - - -
1	 - -	 - -	 - 10 -
7	 335 7	 - -	 66 78 -

- -	 115 -	 7 17 1
-	 - -	 256 -	 - - 8
-	 - -	 577 -	 2 - 14
-	 - -	 - 1	 - - -
-	 1 -	 35 24	 50 9 -
-	 16 -	 14 8	 - - -
5	 16 24	 140 24	 69 70 31

45 2 017 33 1 230 57	 212 203 54
29	 511 13	 72 -1395 168 17

4	 56 200	 81 563 1 446 400 53
55 6 1 387 91 1 057 8	 862 489 157
57	 446 141 1 377 414	 203 94 73
16	 - 25 1 675 4	 9 18 -
-	 - --116 --38 — 5 -

132 1 889 457 4 074 989 2 482 996 283
-	 - -	 - 44	 - - -
-	 - -	 - -	 - - -

206 4 417 503 5 376 1 090 4 089 1 367 354

Exports. 2 Government consumption. Private consumption. 4 Gross fixed asset formation. 5 Inventories.. Av dette lønn til
arbeidere knyttet til bedrifter i andre sektorer 207. (Se note 1 til tabell VI, del a, side 542.) Of which wages and salaries to
workers employed by establishments in other sectors 207. (See note 1 to table VI, part a, page 542.) 7 Se note 2, side 562.
See note 2, page 562. 8 Se note 2 til tabell 1, side 19 i del I, jfr. også tabell III. See table III, the transfer items,
with notes.
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31 sektorer. Mill. kroner i produsentpriser.

Million kroner at producers' prices.

Domestic production and primary factors.

29	 30	 31

- -	 -	 68
- 1	 -	 32
- -	 -	 47
- -	 -	 199
_

	

-	 4	 159
- -	 -	 602
_	 -	 -	 5
- -	 2	 26
- -	 1	 1
_	 -	 53
_	 -	 31	 971
- 172	 1
- -	 11	 13
- -	 2	 377
- 15	 44	 457
- -	 -	 16
- -	 -	 721
- -	 9	 123
- -	 4	 21
- -	 -	 29
- 1	 7	 13
- -	 -	 -
- 4	 21	 -
- 30	 60	 416

10	 61	 -	 -
- -	 20	 3 682
- 6	 69	 114
4	 -	 243	 10
- -	 102	 4
- -	 181	 -	 1

74	 151	 -	 70
88 269 983 8 230 2
57	 26	 172	 8

- 337	 -	 -

	

214 2 487	 -	 -
227	 398	 -	 -

1	 91	 -	 -
	—11-34		 -

31 3 279	 -	 -
- -	 82	 567
- -	 -	 --

576 3 574 1 237 8 805 2

-	 707	 57	 27	 2 111
-	 101	 -	 21	 816
-	 60	 15	 -	 641
-	 1	 -	 -	 279
-	 -21	 9	 341
-1911 	 -	 16	 2 703
-	 595	 -	 8	 615
3	 332	 61	 20	 681
7	 956	 8	 36	 1 024

19	 233	 25	 42	 1 066
13	 13	 -	 33	 1 455
36	 193	 -	 -	 414

2	 89	 39	 8	 231
-	 3	 -	 31	 644

17	 137	 -	 1	 960
-	 49	 12	 10	 368
-	 -	 6	 13	 975

56	 234	 645	 4	 1 609
5	 121	 164	 24	 513

12	 11	 565	 75	 703
2	 145	 7	 -	 206

363	 -4048 	 -4417
9	 268	 1	 503

78	 3 142	 466	 19	 5 376
18	 861	 -	 -	 1 090
23	 80	 -	 -	 4 089
16	 524	 -	 -	 1 367
20	 71	 -	 -	 354

3	 343	 -	 -	 576
735	 1 378	 199	 -	 3 574
170	 -	 -	 -	 1 234
607 12 579	 6 317	 314 40 938
149	 1 973	 2 731 — 64 10 359

-	 -	 -	 -	 4 336
-	 -	 -	 - 10 449
-	 -	 -	 -	 7 937
-	 -	 -	 -	 2 470
-	 -	 -	 --833

4 -	 -	 -	 - 24 359
278	 87	 -	 -	 1 058
321— 519— 218	 --1058
713 14 150	 8 830	 250 75 656

Delivered from:
1 Agriculture
2 Forestry
3 Fishing
4 Whaling
5 Mining
6 Food industries
7 Tobacco and beverages
8 Textiles
9 Clothing and footwear

10 Wood and cork
11 Pulp, paper and paper products
12 Printing and publishing
13 Leather and rubber products
14 Products of oils and fats
15 Chemical products
16 Non-metallic mineral products
17 Basic metal industries
18 Metal products
19 Electrical machinery etc.
20 Shipbuilding industries
21 Other manufacturing
22 Construction
23 Electricity, gas and water works
24 Wholesale and retail trade
25 Business buildings, dwellings
26 Water transport
27 Land- and air transport
28 Communications
29 Banking and insurance
30 Other service industries
31 Unspecified

Total domestic production
Total imports
Depreciation
Wages and salaries
Entrepreneurial income
Indirect taxes
Subsidies
Total gross prod. (value added)
Positive correction items
Negative correction items
Total
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Tabell VIII (forts.). Krysslopsregnskap 1954.

Interindustry accounts 1954. 31 sectors.

b. Import' etter opprinnelsessektor.

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10
Levert fra utenlandsk sektor:

1 Jordbruk 	
2 Skogbruk 	
3 Fiske m v	
4 Hvalfangst 	
5 Bergverksdrift m v	
6 Næringsmiddelindustri 	

	7 Tobakks- og drikkevarein.dustri. 	
8 Tekstilindustri 	
9 Bekledningsindustri m v 	

10 Treindustri m v 	
11 Treforedlingsindustri 	
12 Grafisk industri, forlag m. v. .
13 Lær- og gummivareindustri .
14 Olje- og fettindustri 	
15 Kjemisk industri 	
16 Jord- og steinvareindustri 	
17 Primær jern- og metallindustri
18 Jern- og metallvareindustri . . . 	
19 Elektroteknisk industri 	
20 Skipsindustri 	
21 Diverse industri 	
23 Kraft- og vannforsyning 	
24 Varehandel 	
30 Andre tjenesteytende sektorer 	

Usynlig import 	
Import i alt 	

10	 _

-	

— 281	 78	 81	 6
— —	 —	

-	

—	 5	 —	 1
	

8
— —	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 2

i	 —	 1	 —	 —	 12	 —	 1	 —	 —
4. —	 —	 —	 — 63	 3	 —	 —	 —
_ _ — — 33 _ _ _
1	 —	 _	 _	 _	 .....	 — 155 175	 10
— — — — 1 — 2 2 1
— —	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 — 52

— —	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 —	 —
_ _ _ _ _ _ 48 —
35 _ _ _ — 7 _ _ _
52 3 18 2 3 22 4 25 5 4
— —	 —	 —	 —	 2	 1	 —	 —	 1
— —	 —	 —	 — 16	 —	 —	 —	 4
1	 —	 —	 —	 2	 2	 —	 —	 6	 7

_ _ — 3 — _ 5 1
2 — — — — — — — —
— 1	 1	 —	 4	 4	 —	 —	 —	 —
— — — — — — — — —

- — 34	 — — — —
106	 4 20 36	 9 418 119 265 247 90

Inklusive toll. Including import duties.
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31 sektorer. Mill. kroner i produsentpriser.
Million kroner at producers' prices.

Imports by sector of origin.

Levert til Delivered to

16	 17	 18	 19   

.4 4;
E

15 14 

121
—

—
—

14
19

121

7

— 8 1
— — 1
— — —
3 — —

— 4 —
_ — 17
2 17 23
— — —
2 — —
2 1 6
_ _ _
_ _ _
— 2 —
_ _ —
— — 3
— — —

—

9 65 179

4

20 108 1

— 1 3 3
— — — —
— — 2 —
— — — —

— — 2 —
— — — —

19 18 17 8
11 4 7 6
3 278 190 87
— 2 119 5
_ — 19 37
_ 7 — —
— — 1 2
2 28 3 —
— 3 2 —
— — — —

55 449 366 152

Delivered from foreign sector:
1 Agriculture
2 Forestry
3 Fishing
4 Whaling
5 Mining
6 Food industries
7 Tobacco and beverages
8 Textiles
9 Clothing and footwear

10 Wood and cork
11 Pulp, paper and paper products
12 Printing and publishing
13 Leather and rubber products
14 Products of oils and fats
15 Chemical products
16 Non-metallic mineral products
17 Basic metal industries
18 Metal products
19 Electrical machinery etc.
20 Shipbuilding industries
21 Other manufacturing
23 Electricity, gas and water works
24 Wholesale and retail trade
30 Other service industries

Invisible imports
Total imports

1
2

36

2
—
—
2

—
5

61
2
ii.
3
_
_
—
5
1
—

—
65

8

9
2
—

42

—
_

68
—
5
9
_
_
1
—
9

218
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1	 9	

-	

5	 24

1	 1	 18	 4

- 4	 8

-	

1
9

-	

1

3	 6	 21	 4 52	 — 60 76
— — 58	 —	 1	 —	 —	 —	 —
99 15 212 _ _ _ _ _
20	 — 130	 —	 —	 —	 —	 —	 —

5	 — 44	 —	 —	 —	 1	 —	 —
45 _ _ _ _ _ _ _
_ 2 10 _ _ _ _ _

_ _ _ 13 — 6 _ _

_ _	 — 1 323 68 17

	

174 29 511 13 72 	—1395  168 17
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Tabell VIII (forts.). Krysslopsregnskap 1954.

Interindustry accounts 1954. 31 sectors.

b. (forts.). Iwo& etter opprinnelsessektor

Levert til Delivered to

cv
be

• 0
tx,

20 21 22 23 24 25 26 27 28

7.1

Levert fra utenlandsk sektor:
1 Jordbruk 	
2 Skogbruk 	
3 Fiske m. v. 	
4 Hvalfangst 	
5 Bergverksdrift m v 	
6 Næringsmiddelindustri 	
7 Tobakks- og drikkevareindustri 	
8 Tekstilindustri 	
9 Bekledningsindustri m v 	

10 Treindustri m v 	
11 Treforedlingsindustri 	
12 Grafisk industri, forlag m v	
13 Lær- og gummivareindustri 	
14 Olje- og fettindustri 	
15 Kjemisk industri 	
16 Jord- og steinvareindustri 	
17 Primær jern- og metallindustri 	
18 Jern- og metallvareindustri 	
19 Elektroteknisk industri 	
20 Skipsindustri 	
21 Diverse industri 	
23 Kraft- og vannforsyning 	
24 Varehandel 	
30 Andre tjenesteytende sektorer 	

Usynlig import 	
Import i alt 	

Se note 1, side 566. See note 1, page 566. 2 Exports. 3 Government consumption. Private consumption. e Gross
fixed asset formation. e Inventories.
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31 sektorer. Mill. kroner i produsentpriser.

Million kroner at producers' prices.

Imports by sector of origin.

Levert til Delivered to

31

Qx	 i	 ' t o

46

. '4'	 A	 .0

	

•	 i'

-14 .	 +4	 tt g3
411 E
 44	 Pc1 41

2	 12	 1	 2

1

3	 6

	

20	 7	 31
2

	

3	 48

	

5	 3

4
11

1	 –	 –
–	 3	 _	 _	 _

56	 6	 107	 –	 64
57	 26 172	8 149

	347	 – 	—i3 927 1

	

13	 –	 10	 127 2

	

2	 –	 – 	43
– –	 – 	74

	

7	 –	 30 222 5

	

132	 –	 – 202 6

	

5	 –	 –	 38 7

	

318	 8	 27	 746 8

	

61	 3 — 2	 71 9

	

7	 –	 3	 77 10

	

5	 –	 – 71 11

	

11	 –	 – 11 12

	

18	 26	 2	 101 13

	

2	 –	 5	 72 14

	

90	 –	 2	 750 15

	

19	 7	 3	 124 16
– –	 67	 846 17

	

221	 844	 8 1 439 18

	

29	 158	 –	 301 19

	

1	 1 309	 – 1 362 20

	

75	 30	 –	 136 21

	

17	 – —8 	60 23
– –	 –	 48 24
– –	 – 	330

	

593	 346	 – 2 614
	1 973	 2 731	 64 10 359

Delivered from foreign sector:
Agriculture
Forestry
Fishing
Whaling
Mining
Food industries
Tobacco and beverages .

Textiles
Clothing and footwear
Wood and cork
Pulp, paper and paper products
Printing and publishing
Leather and rubber products
Products of oils and fats
Chemical products
Non-metallic mineral products
Basic metal industries
Metal products
Electrical machinery etc.
Shipbuilding industries
Other manufacturing
Electricity, gas and water works
Wholesale and retail trade
Other service industries
Invisible imports
Total imports



4	 5	 6
	

7	 8

- -	 -	 42,8
	

0,5	 5,3
- -	 -	 0,2
- _	 -	 10,1

0,2

	

1,2	 _	 -	 -	 0,7	 -
- _	 -	 -	 -	 -
- _	 -	 -	 0,2	 -
- -	 -	 -	 -	 0,4
- _	 -	 0,9	 0,5	 -
- _	 0,9	 2,0	 1,3	 0,7
- -	 -	 0,2	 -	 -

- -	 -	 4,3	 -	 0,3

	

0,2	 _	 1,8	 0,3	 0,8	 1,3

	

_	 _	 -	 0,2	 1,0	 -

	

_	 _	 -	 0,1	 -	 -
- -	 0,9	 0,9	 0,8	 0,2

1	 2	 3

- 3,9

0,2

0,2
8,5
0,1
0,1

0,2
0,1

3,6
3,2
0,3

0,1	 0,1
_

	

_	 0,2	 _	 _ _ _ _
_ _
_ _ _ _ _

	

0,6	 -	 -	 2,6	 0,5	 0,2	 0,6

	

1,8	 0,1	 2,8	 1,1	 1,8	 4,0	 1,5	 3,5

	

-	 4,7	 2,1	 -	 -
- 5,5	 _	 _	 _

	

0,2	 -	 -	 -	 -	 -

	

0,2	 -	 -	 0,4	 -	 -	 -
0,9 _ _ _ _ _

	

0,5	 1,7	 2,2	 2,9	 1,5	 1,9	 2,9	 2,8
	20,8 11,3	 6,8	 9,1 11,6 68,4 10,4 15,1

	

5,0	 0,5	 3,1 12,9	 2,6 15,5 19,3 38,9
	15,0	 1,8	 24,0	 42,3	 4,7	 2,3	 2,6	 6,2

	

5,7	 36,6	 2,2	 36,6	 29,3	 12,6	 8,5	 25,0

	

57,7	 50,2	 68,1 -1,6 	51,8	 11,4	 9,6	 14,2
- 0,1	 0,7	 -	 5,3	 49,6	 1,3

	-4,2 -0,5 -4,2	 --15,5 	- -0,7
74,2 88,2 90,1 78,0 85,8 16,1 70,3 46,0

- - - - - -
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

570

Tabell I X. Krysslopskoeffisienter 1954. 31 sektorer. Sektorenes

Input-output coefficients 1954. 31 sectors. Use of inputs as

a. Norsk produksjon og primærfaktorer.

Levert til Delivered to

i.,'	 ISrcs	 toizs	 o'
E ....	 41 c''' 174. 	

'7 i

.V--1 	rg ,.c) -ig	

•.,

grl	 ,..._.--	 4
.g,:.1	 E-14::.,E3	 Eli

o
0	

ri)

rcs,

"r4
	

0

Levert fra:
1 Jordbruk 	
2 Skogbruk 	
3 Fiske m. v 	
4 Hvalfangst 	
5 Bergverksdrift m. v	
6 Næringsmiddelindustri 	
7 Tobakks- og drikkevareindustri 	
8 Tekstilindustri 	
9 Bekledningsindustri m. v 	

10 Treindustri m. v. 	
11 Treforedlingsindustri 	
12 Grafisk industri, forlag m. v 	
13 Lær- og gummivareindustri 	
14 Olje- og fettindustri 	
15 Kjemisk industri 	
16 Jord- og steinvareindustri 	
17 Primær jern- og metallindustri 	
18 Jern- og metallvareindustri 	
19 Elektroteknisk industri 	
20 Skipsindustri 	
21 Diverse industri 	
22 Bygge- og anleggsvirksomhet 	
23 Kraft- og vannforsyning 	
24 Varehandel 	
25 Forretningsbygg og boliger 	
26 Sjøtransport 	
27 Land- og lufttransport 	
28 Post, telegraf, telefon 	
29 Finansinstitusjoner 	
30 Andre tjenesteytende sektorer 	
31 Uspesifisert 	

Norsk produksjon i alt 	
Import i alt' 	
Kapitalslit 	
Lønn 	
Eierinntekt 	
Indirekte skatter 	
Subsidier 	
Bruttoprodukt i alt 	
Positive korreksjonsposter 	
I alt 	

Inklusive toll. Including import duties.



- 28,1 	 26,2
- - 	 -

- - 	 0,6

	

16,9 	 2,1 	 0,6
- 0,2 	 0,1

	

0,1 	 0,9

	

0,6 	 0,8 	 18,1
0,1

	

5,2 	 0,1 	 0,5
- - 	 0,1

	

0,2 	 1,3 	 0,8 	 1,5
- 0,3 	 0,2
- - 	 0,4

	

0,2 	 2,7 	 1,3	 0,2

	

0,4 	 0,2 	 0,1

	

5,2 	 0,2 	 0,6

	

0,4 	 0,1

	

1,7 	 34,9
- 11,5 	 0,5
- 0,2 	 1,4 	 4,1
- 1,2 	 0,6
- - 	 0,5

	

3,0 	 0,2 	 0,3
- 0,2 	 0,1
- 0,5 	 0,8 	 1,6

	

1,7 	 0,2 	 8,3 	 2,2
- - 	 -

	

- 	 -

	

0,4 	 2,4 	 -
- - 	 0,5

	

0,5 	 -
- 1,8
- 2,3 	 2,6 	 0,3

	

- 	 -
- - 	 -
- -

	

0,3 	 0,8 	 2,2 	 0,5
	

0,9
	

0,6
	

3,5 	 1,9

	

3,9 	 4,5 	 3,4 	 2,9
	

6,5
	

6,7
	

5,2 	 8,4

571

bruk av innsatsfaktorer i prosent av produksjonsverdien.

percentages of the value of production in each sector.

Domestic production and primary factors.

Levert til Delivered to
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$1.1

4 .5

Delivered from:
1 Agriculture
2 Forestry
3 Fishing
4 Whaling
5 Mining
6 Food industries
7 Tobacco and beverages
8 Textiles
9 Clothing and footwear

10 Wood and cork
11 Pulp, paper and paper pruducts
12 Printing and publishing
13 Leather and rubber products
14 Products of oils and fats
15 Chemical products
16 Non-metallic mineral products
17 Basic metal industries
18 Metal products.
19 Electrical machinery etc.
20 Shipbuilding industries
21 Other manufacturing
22 Construction
23 Electricity, gas and water works
24 Wholesale and retail trade
25 Business buildings, dwellings
26 Water transport
27 Land- and air transport
28 Communications
29 Banking and insurance
30 Other service industries
31 Unspecified

Total domestic production
Total imports
Depreciation
Wages and salaries
Entrepreneurial income
Indirect taxes
Subsidies
Total gross product (value added)
Positive correction items
Total

- - 	 -
6,0

	

2,0 	 1,9	 1,6 	 6,3 	 3,0 	 1,6 	 3,3 	 2,5
29,8 43,0 38,6 36,0 22,8 60,3 32,5 21,5

	

24,1	 8,4	 15,0	 2,2	 28,1	 27,8	 12,6	 14,9
	1,2	 2,7 	 6,5 	 5,8 	 3,5 	 3,7 	 8,7 	 5,7

	

22,8 	 27,2 	 16,6 	 42,5 	 27,3 	 9,8 	 17,6 	 32,6

	

20,6 	 17,5 	 23,3 	 11,1 	 12,7 	 9,0 	 26,4 	 23,9

	

1,5 	 1,4 	 0,1 	 2,4 	 5,6	 1,2 	 2,7 	 1,4
- -0,2 	 -0,1 	 --11,8 -0,5

46,1 48,6 46,4 61,8 49,1 11,9 54,9 63,6
- -	 -	 -	 -	 -	 -

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Tabell IX (forts.). Krysslopskoeffisienter 1954. 31 sektorer. Sektorenes

Input-output coefficients 1954. 31 sectors. Use of inputs as

a. (forts.). Norsk produksjon og primærfaktorer.

Levert til Delivered to

Levert fra:
17 18 19 20 21 22

1 Jordbruk 	 _ _ _ _ 1,9 _
2 Skogbruk 	 _ _ _ _ _ 0,4
3 Fiske m. v 	 _
4 Hvalfangst 	
5 Bergverksdrift m v  6,1 0,1 - - - 0,8
6 Næringsmiddelindustri 	
7 Tobakks- og drikkevareindustri 	
8 Tekstilindustri 	 0,1 0,2 0,2 0,1 0,5 0,2
9 Bekledningsindustri m. v 	 - 0,1 - 0,1 1,0 -

10 Treindustri m. v 	 0,4 0,8 1,9 2,7 1,0 13,0
11 Treforedlingsindustri 	 - 0,4 0,8 - 1,0 1,3
12 Grafisk industri, forlag m v	 - - - - - 0,1
13 Lær- og gummivareindustri 	 - 0,5 0,2 0,1 - -
14 Olje- og fettindustri 	 - 0,4 - 0,1 - 0,2
15 Kjemisk industri 	 0,1 0,5 1,0 1,1 7,3 2,6
16 Jord- og steinvareindustri 	 0,1 0,2 0,8 - - 5,5
17 Primær jern- og metallindustri 	 - 6,5 3,7 3,0 1,5 1,4
18 Jern- og metallvareindustri 	 0,5 - 2,1 6,8 1,5 7,5
19 Elektroteknisk industri 	 - 0,3 - 0,4 - 3,7
20 Skipsindustri 	 0,5 0,1 - - - 0,1
21 Diverse industri 	 - 0,1 0,2 0,1 - 0,5
22 Bygge- og anleggsvirksomhet 	 - - - 0,9 - -
23 Kraft- og vannforsyning 	 3,8 0,8 0,4 0,6 0,5 -
24 Varehandel 	 5,1 5,1 3,3 4,3 3,4 7,6
25 Forretningsbygg og boliger 	 - - - - - -
26 Sjøtransport 	 - - - - - -
27 Land- og lufttransport 	 - - - - - -
28 Post, telegraf, telefon 	 - - - - - -
29 Finansinstitusjoner . 	 - - - - - -
30 Andre tjenesteytende sektorer 	 - - - - - 0,4
31 Uspesifisert 	 2,1 2,9 3,5 2,9 2,4 0,4

Norsk produksjon i alt 	 18,8 19,0 18,1 23,2 22,0 45,7
Import i alt' 	 46,1 22,7 29,6 24,8 14,1 11,6
Kapitalslit 	 4,5 4,5 2,9 4,0 1,9 1,3
Lønn 	 11,5 35,1 27,9 38,3 26,7 2 31,4
Eierinntekt 	 18,8 15,7 17,2 9,1 27,5 10,0
Indirekte skatter 	 0,3 3,0 4,3 0,6 7,8 -
Subsidier 	 - - - - - -
Bruttoprodukt i alt 	 35,1 58,3 52,3 52,0 63,9 42,7
Positive korreksjonsposter 	 - - - - - -
I alt 	 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

23	 24

	0,4 	 -

	

-	 0,1

	

-	 -

	

-	 0,2

	

-	 1,3

	

-	 -

	

-	 -

	

-	 -

	

-	 -

	

-	 -

	

-	 -

	

-	 0,1

	

-	 -

	

-	 -

	

-	 -

	

-	 -

	

-	 -

	

1,4	 -

	

-	 2,1

	

-	 4,8

	

-	 10,7

	

-	 -

	

-	 0,7

	

-	 0,3

	

4,8	 2,6
6,6 22,9

	

2,6	 1,3
	39,8 	 1,5

	

18,1	 19,7

	

27,9	 25,6

	

5,0	 31,2
- -2,2

90,8 75,8

	

-	 -
100,0 100,0

Se note 1, side 570. See n9te 1, 2917e 570. 2 Av dette 13nn til arbeidere knyttet til bedrifter i andre sektorer 4,7.
(Se note 1 til tabell VI, del a, side 512.) Of which wages to workers empl9yed by establishments in other sectors 4,7. (See
note 1 to table VI, part a, page 542.)



bAo f5,

r4i

O

O

ce

Fr, 72

O

4.1 0

ô
P-4

573

bruk av innsatsfaktorer i prosent av produksjonsverdien.
percentages of the value of production in each sector.

Domestic production and primary factors.

Levert til Delivered to

cid3

25

-^

26

0,3

27

0,2

28 29 30 31

0,1 0,2 0,3

0,2
0,1

-
2,5

13,7
0,9

-1 0,2
- - 0,2 - - 0,5 3,6
_ - - - - - -
- - - - - - -
- - 0,9 - - - 0,7
- - - - - - 0,3
- - - - - -
- - - - - - 0,6
- - - - - -
- - 0,7 - - 0,1 1,7
- 1,6 5,7 - - 0,8 4,9
- 0,2 1,2 0,3 1,7 1,7 -
- - - 2,3 - - 1,6
- - - 4,0 - 0,2 5,6

0,1 - - - 0,7 - 19,6
2,2 1,2 0,7 - - - 8,3
0,7 - - - - - 14,6
2,2 1,7 5,1 8,8 12,8 4,2
5,2 5,1 14,9 15,4 15,2 7,5 79,4
- 34,1 12,3 4,8 9,9 0,7 13,9

51,7 35,4 29,3 15,0 - 9,4
0,7 21,1 35,8 44,4 37,2 69,6

38,0 5,0 6,8 20,4 39,4 11,2
0,4 0,2 1,3 - 0,2 2,6

- -0,9 -0,4 - -1,9 -1,0
90,8 60,8 72,8 79,8 74,9 91,8

4,0 - - - - - 6,7
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Delivered from:
1 Agriculture
2 Forestry
3 Fishing
4 Whaling
5 Mining
6 Food industries
7 Tobacco and beverages
8 Textiles
9 Clothing and footwear

10 Wood and cork
11 Pulp, paper and paper products
12 Printing and publishing
13 Leather and rubber products
14 Products of oils and fats
15 Chemical products
16 Non-metallic mineral products
17 Basic metal industries
18 Metal products
19 Electrical machinery etc.
20 Shipbuilding industries
21 Other manufacturing
22 Construction
23 Electricity, gas and water works
24 Wholesale and retail trade
25 Business buildings, dwellings
26 Water transport
27 Land- and air transport
28 Communications
29 Banking and insurance
30 Other service industries
31 Unspecified

Total domestic production
Total imports
Depreciation
Wages and salaries
Entrepreneurial income
Indirect taxes
Subsidies
Total gross product (value added)
Positive correction items
Total



Levert til Delivered to

Ts

•	

es
Ts	

•	

o

. -t4
E-

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8
Levert fra utenlandsk sektor:

1 Jordbruk 	
2 Skogbruk 	
3 Fiske m. v
4 Hvalfangst 	
5 Bergverksdrift m. v 	
6 Næringsmiddelindustri 	
7 Tobakks- og drikkevareindustri 	
8 Tekstilindustri 	
9 Bekledningsindustri m. v 	

10 Treindustri m. v 	
11 Treforedlingsindustri 	
12 Grafisk industri, forlag m. v 	
13 Lær- og gummivareindustri 	
14 Olje- og fettindustri 	
15 Kjemisk industri 	
16 Jord- og steinvareindustri 	
17 Primær jern- og metallindustri 	
18 Jern- og metallvareindustri 	
19 Elektroteknisk industri 	
20 Skipsindustri 	
21 Diverse industri 	
23 Kraft- og vannforsyning 	
24 Varehandel 	
30 Andre tjenesteytende sektorer 	

Usynlig import 	
Import i alt 	

.0

oTs
o

too

0:1

	0,5 	 -	 -	

-	

- 10,4	 12,7	 11,9
- -	 -

-	

-	 0,2	 -	 0,1

- -	 0,2	 -	 -	 0,5	 -	 0,1

	

0,2	 -	 -	 -	 -	 2,3	 0,5	 -
- _	 _	 _	 -	 -	 5,3	 -
- -	 -	 -	 -	 -	 -	 22,8
- -	 -	 -	 -	 -	 -	 0,3

	- 	 -	 -	 -
- -	 -	 -	 -	 -

	

1,7	 0,3

	

2,5	 0,4	 2,8	 0,7	 0,8	 0,8
- -	 -	 0,1
- -	 -	 0,6

	

-	 -	 0,6	 0,1

0,1
0,1

	

0,1	 0,1	 1,2	 0,1

0,6	 3,7
0,2

- 12,2
5,0
	

0,5
	

3,1 12,9	 2,6 15,5 19,3 38,9
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Tabell IX (forts.). Krysslopskoeffisienter 1954. 31 sektorer. Sektorenes

Input-output coefficients 1954. 31 sectors. Use of inputs as

b. Import' etter opprinnelsessektor.

Inklusive toll. Including import duties.
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bruk av innsatsfaktorer i prosent av produksjonsverdien.

percentages of the value of production in each sector.

Imports by sector of origin.

Levert til Delivered to

4	 't
rl tx 0

.P.,	
ti_.. 	 .F.:	 -Ei •	 --4,-",

rg 5'	 r' r.zi

S	 1 bo o g
:114	 ''' ;	 ,2	 4-1 ce,2

Fcll 721	
i "E)

pi°4.F1	 E','
Q .

	421	 c. 4	 a

9	 10	 11	 12
	

13	 14	 15

	0,6	 -	 -	 -	 6,0	 18,7	 0,1
- 0,7	 4,5	 -	 8,2	 -	 0,2

	

0,2	 -	 -	 -	 -	 -
- -	 -	 -	 -	 1,1	 -
- -	 0,5	 -	 -	 -	 3,8

	
5,4

- - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -	 -
- -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

	

17,0	 0,9	 0,6	 -	 3,5	 0,2	 0,2	 -

	

0,2	 0,1	 0,1	 -	 -	 0,2	 -	 -

	

4,8	 -	 -	 -	 -	 -	 -
- -	 3,0	 0,7	 -	 -	 0,2	 -
- -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

	

4,7	 -	 -	 -	 1,7	 -	 -	 -
- -	 -	 -	 -	 2,6	 0,5	 -

	

0,5	 0,4	 4,7	 0,5	 7,4	 3,6	 6,4	 5,2
- 0,1	 -	 -	 -	 -	 0,2	 3,0
- 0,4	 0,3	 0,5	 -	 -	 0,1	 0,8

	

0,6	 0,7	 0,6	 0,5	 0,4	 0,9	 0,3	 -
- - - - - -
- - - - - -

	

0,5	 0,1	 0,1	 -	 0,9	 -	 -	 -
- -	 -	 -	 -	 -	 0,5	 0,5
- -	 0,6	 -	 -	 0,5	 0,1	 -
- -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
- -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

	

24,1	 8,4	 15,0	 2,2	 28,1	 27,8	 12,6	 14,9

4.,

CD

bl)
0 ,

(5'
	

rt. Li

Delivered from foreign sector:
1 Agriculture
2 Forestry
3 Fishing
4 Whaling
5 Mining
6 Food industries
7 Tobacco and beverages
8 Textiles
9 Clothing and footwear

10 Wood and cork
11 Pulp, paper and paper products
12 Printing and publishing
13 Leather and rubber products
14 Products of oils and fats
15 Chemical products
16 Non-metallic mineral products
17 Basic metal industries
18 Metal products
19 Electrical machinery etc.
20 Shipbuilding industries
21 Other manufacturing
23 Electricity, gas and water works
24 Wholesale and retail trade
30 Other service industries

Invisible imports
Total imports



7-1

7,1

E

Levert fra utenlandsk sektor:
1 Jordbruk 	
2 Skogbruk 	
3 Fiske m. v 	
4 Hvalfangst 	
5 Bergverksdrift m. v. 	
6 Næringsmiddelindustri 	
7 Tobakks- og drikkevareindustri 	
8 Tekstilindustri 	
9 Bekledningsindustri m. v 	

10 Treindustri m. v 	
11 Treforedlingsindustri 	
12 Grafisk industri, forlag m. v 	
13 Lær- og gummivareindustri 	
14 Olje- og fettindustri 	
15 Kjemisk industri 	
16 Jord- og steinvareindustri 	
17 Primær jern- og metallindustri 	
18 Jern- og metallvareindustri 	
19 Elektroteknisk industri 	
20 Skipsindustri 	
21 Diverse industri 	
23 Kraft- og vannforsyning 	
24 Varehandel 	
30 Andre tjenesteytende sektorer 	

Usynlig import 	
Import i alt 	

Levert til Delivered to

7.4 cd

0

g
a4-4

yrg
7.4
rcs
ce

ce

+2'

Pr4.74.

uci

til)
bk

b.0

17	 18	 19	 20	 21	 22	 23	 24

-
0,5

-

_

-

_

- -

-
0,1 - - 1,8 -

_ _
0,1 0,5 0,4 - 0,1

- 1,9 0,2 - -
- - 0,2 - -

_ _ _
_ --

_

0,4 2,9 0,5 0,8 1,0
1,3 -

14,2 7,3 4,8 -
2,9 - 3,0 -
0,7 - 1,0 _ -
6,4 - -

- 1,0 0,2 - -
- - - - -
- - - - 0,2
- - - - -
-^

24,8 14,1 11,6 2,6 1,3

- 0,1	 _

	

1,9	 1,0	 1,5
- 0,4	 1,1

	28,9	 11,8	 17,0

	

0,2	 7,4	 1,0

	

1,2	 7,2

	

0,7	 -

	

0,1	 0,4

	

2,9	 0,2

	

0,3	 0,1	 -
- -	 -

46,1 22,7 29,6

576

Tabell I X (forts.). Krysslopskoeffisienter 1954. 31 sektorer. Sektorenes

Input-output coefficients 1954. 31 sectors. Use of inputs as

b. (forts.). Import, etter opprinnelsessektor.

Se note 1, side 574. See note 1, page 574.
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bruk av innsatsfaktorer i prosent av produksjonsverdien.
percentages of the value of production in each sector.

Imports by sector of origin.

Levert til Delivered to
, ;-■

(4,

rt0

25	 26

-	 -
-	 -_	 -_	 -

27

-
-
-
-

28

-
-
-
-

29

-
-
-
-

30

-
-
-
-

31

-
-
-
-_	 0,1 1,7 - - 0,1 1,0_	 - - - - - -_	 - - - - - -

-	 - - - - - 0,1_	 - - - - - -_	 - - - - - -_	 - - - - 0,1 0,5_	 - - - - - -_	 - - - - - -
-	 - - - - - 0,1
-	 1,5 5,6 - - 0,3 1,6
-	 - - - - - 0,1_	 - - - - - -
-	 - - - - - 0,2
-	 - - - - - 0,4_	 - - - - - -
-	 - - - - - 0,3
-	 - - - - - 0,9
-	 0,1 - - 0,2 - -

- - - - 0,1 -
-	 32,4 5,0 4,8 9,7 0,1 8,7
-	 34,1 12,3 4,8 9,9 0,7 13,9

Delivered from foreign sector:
1 Agriculture
2 Forestry
3 Fishing
4 Whaling
5 Mining
6 Food industries
7 Tobacco and beverages
8 Textiles
9 Clothing and footwear

10 Wood and cork
11 Pulp, paper and paper products
12 Printing and publishing
13 Leather and rubber products
14 Products of oils and fats
15 Chemical products
16 Non-metallic mineral products
17 Basic metal industries
18 Metal products
19 Electrical machinery etc.
20 Shipbuilding industries
21 Other manufacturing
23 Electricity, gas and water works
24 Wholesale and retail trade
30 Other service industries

Invisible imports
Total imports

37- Krysslopsanalyse.



ce
74"

0:1

g 4'4
b0
sal •
P

6	 7 8	 9

4	 -	 -	 -
177	 -	 -	 -

_	 _	 _	 -
-	 -	 -	 -
-	 3	 -	 -
1	 -	 -	 -
-	 -	 -	 128
-	 -	 1	 __.

17	 1	 -	 1
34	 6	 3	 3

3	 1	 -	 -
1	 -	 1	 60

76	 1	 10	 2
7	 5	 -	 -

16	 -	 -	 -
31	 4	 -	 1

1	 -	 -	 2

1 -
	 -	 -	 -

2	 1	 3	 2
26	 10—	 3	 24

4	 5

-	 -	 -	 -	 -	 _
-	 -
1	 -
-	 -
7	 4

26	 25
3	 1

47	 2
69	 10
96	 71
96	 83

3	 1
- — 8

264 157

340 185

-	 -	 -	 -
-	 -	 -	 -
-	 -	 -	 -

35	 11	 14	 15
1 238	 43	 67	 238

390	 90	 275	 167
2	 -	 -	 -

54	 11	 29	 12
235	 41	 129	 158
279	 49	 89	 146

96	 277	 9	 21
—297	 - — 25 — 3

367	 378	 231	 334

1 997	 511	 573	 739

578

Tabell X. Krysslopsregnskap 1950. 29

Interindustry accounts 1950. 29 sectors.

Levert til Delivered to

o
1-D

ob.0

Levert fra:
1 2 3

1 Jordbruk 	
2 Skogbruk 	 - - -
3 Fiske m. v 	 3 - -
4 Hvalfangst 	 3 _ _
5 Bergverksdrift m. v 	 4 - 1
6 Næringsmiddelindustri 	 136 - 5
7 Tobakks- og drikkevareindustri . 1 - -
8 Tekstilindustri 	 - - -

Bekledningsindustri m. v 	 - - -
10 Treindustri m. v 	 2 - -
11 Treforedlingsindustri 	 3 - -
12 Grafisk industri, forlag m. v. . - - -
13 Lær- og gummivareindustri . . - - -
14 Kjemisk industri2 	 73 - 2
15 Jord- og steinvareindustri 	 2 - -
16 Primær jern- og metallindustri . . - - -
17 Jern- og metallvareindustri3 . . . . 2 - 1
18 Diverse industri 	 - - -
19 Bygge- og anleggsvirksomhet . . . - - -
20 Kraft- og vannforsyning 	 9 - -
21 Varehandel 	 41 2 18
22 Forretningsbygg og boliger 	 - - -
23 Sjøtransport 	 - - -
24 Land- og lufttransport 	 - - -
25 Post, telegraf, telefon 	 4 - -
26 Finansinstitusjoner . 	 2 - -
27 Andre tjenesteytende sektorer . . . 14 - -
28 Uspesifisert 	 9 15 9

Rent norske sektorer i alt 	 308 37 36
29 Fremmedvarehandel 	 88 1 31

Import4 	 - 1 1
Kapitalslit 	 228 13 85
Lønn 	 178 240 15
Eierinntekt 	 924 190 257
Indirekte skatter 	 7 2 -
Subsidier 	 — 69 — 10 — 17
Bruttoprodukt i alt 	 1 268 435 340
Positive korreksjonsposter5 	

Negative korreksjonsposter 5

I alt 	 1 664 474 408

Tallene i denne tabellen er revidert i forhold til dem som ble offentliggjort i Nasjonalregnskap 1938 og 1948-1953,
N.O.S. XI. 185, Oslo 1954. The figures in this table have been revised in relation to those published in National Accounts 1938
and 1948-1953, N.O.S. XI. 185, Oslo 1954. 2 Omfatter også olje og fett. Including oils and fats. 3 Omfatter også elek-
troteknisk og skip. Including electrotechnical and ships. Eksklusive toll. Excluding import duties. 5 Jfr. de tilsvarende
poster i tabell VIII side 562. Tallene her gjelder: Salg av varer og tjenester fra det offentlige til produksjonssektorer 7'7
mill. kr., utlendingers konsum i Norge 147 mill. kr., tjenester fra staten til utlandet 6 mill. kr., eksport av eldre kapitalgjen-
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'sektorer. Mill. kroner i produsentpriser.'

Million kroner at producers' prices.

Levert til Delivered to 

rd
0 .

tE

,14 

E 7:1

tvzs

t13

.7714

.1 +4
Zr:4

1-4

4 

TL,
-48 74

isT4        

10

–

11

–

12	 13

–	 16

14

–

15	 16

– 	 –

17

–

18

2 1
142 199 – 	 1 1 – 	 – – – 2

– – –	 3 122 – 	 – – – 3
– – –	 – 138 – 	 – – – 4
– 5 – 	 – 8 9 	 45 1 – 5
– – –	 – 7 – 	 – – – 6
1 – –	 – 4 – 	 – 1 – 7

11 5 – 	 5 2 – 	 – 3 1 8
– 1 –	 – – –	 – 2 1 9
– 12 – 	 – 7 3 	 5 28 1 10
3 – 33 	 2 43 5 	 – 5 1 11
– 2 – 	 – – – 	 – – – 12
1 – 2 	 – – – 	 – 8 – 13
8 12 2 	 1 – 6 	 – 14 5 14
2 2 –	 – 4 – 	 – 4 – 15
– 2 – 	 – 13 2 	 – 95 3 16

20 9 1 	 4 16 2 	 9 – 1 17
– – –	 – – –	 – 3 – 18
– – –	 – – –	 – 2 – 19
5 19 1 	 2 17 4 	 22 13 1 20

48 60 11 	 20 81 21 	 22 97 6 21
– – –	 – – –	 – – – 22
– – –	 – – –	 – – – 23
– – –	 – – –	 – – – 24
– – –	 – – –	 – – – 25
– – –	 – – –	 – – – 26
– – 20 	 – – – 	 – – – 27

16 16 20 	 4 30 8 	 10 67 3 28
257 344 90	 58 493 60	 113 343 25

55 108 7 	 63 216 36 	 313 342 21 29
– 6 –	 – 3 –	 3 1 –

24 65 17	 7 79 15 	 27 83 4
214 176 122 	 48 146 93 	 101 639 35
105 202 55 	 44 255 30 	 105 245 42

7 6 4 	 10 29 2 	 5 36 7
— 2 – – — 6 — 81 – — 13 – –

348 449 198	 103 428 140	 225	 1 003 88
– – –	 – – –	 – – –
– – –	 – – –	 – – –

660 907 295	 224 1 140 236	 654	 1 689 134

Delivered from:
Agriculture
Forestry
Fishing
Whaling
Mining
Food industries
Tobacco and beverages
Textiles
Clothing and footwear
Wood and cork
Pulp, paper and paper products
Printing and publishing
Leather and rubber products
Chemical products
Non-metallic mineral products
Basic metal industries
Metal products
Other manufacturing
Construction
Electricity, gas and water works
Wholesale and retail trade
Business buildings, dwellings
Water transport
Land- and air transport
Communications
Banking and insurance
Other service industries
Unspecified
Total purely Norwegian sectors
Import trade
Imports
Depreciation
Wages and salaries
Entrepreneurial income
Indirect taxes
Subsidies
Total gross product (value added)
Positive correction items
Negative correction items
Total

stander 130 mill. kr., offentlig forbruk av konsumvarer 167 mill. kr. og salg av varer og tjenester fra det offentlige til private
konsumenter 62 mill. kr. Cfr. corresponding items in table VIII, page 562. The figures here relate to: Sales of goods and ser-
vices from government to production sectors 77 million kroner, unspecified consumption by foreigners 147 million kroner, public
services abroad 6 million kroner, export of used capital goods 130 million kroner, government consumption of unspecified consu-
mers' goods 167 million kroner and sales of goods and services from government to private consumers 62 million kroner.
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Tabell X (forts.). Krysslopsregnskap 1950. 29

Interindustry accounts 1950. 29 sectors.

Levert til Delivered to

ca

bt
bO be

Pc1;1),

to to
o z

4.

19	 20	 21

rfii;)
ea' 	 ô

tv)ttoo
r=4,z

22	 23 24	 25	 26	 27
Levert fra:

1 Jordbruk  	 -	 -	 -	 -	 -	 2	 -	 -	 -
2 Skogbruk  	 11	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1
3 Fiske m. v  	 -	 -	 -	 -	 8	 -	 -	 -
4 Hvalfangst  	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
5 Bergverksdrift m. v 	 14	 -	 -	 -	 8	 3	 -	 -	 -
6 Næringsmiddelindustri 	 -	 -	 1	 -	 -	 -	 -	 -	 -
7 Tobakks- og drikkevareindustri  	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
8 Tekstilindustri  	 8	 -	 3	 -	 -	 -	 -	 -	 -
9 Bekledningsindustri m. v  	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

10 Treindustri m. v  	 303	 -	 9	 -	 -	 -	 -	 -	 -
11 Treforedlingsindustri  	 32	 -	 47	 -	 -	 -	 -	 -	 -
12 Grafisk industri, forlag m. v. . .  	 3	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
13 Lær- og gummivareindustri .. . .  	 1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
14 Kjemisk industri  	 71	 -	 2	 -	 1	 3	 -	 -	 15
15 Jord- og steinvareindustri  	 143	 -	 1	 -	 -	 -	 -	 -	 -
16 Primær jern- og metallindustri  	 30	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
17 Jern- og metallvareindustri 	 269	 -	 4	 -	 -	 8	 -	 -	 -
18 Diverse industri  	 8	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 2
19 Bygge- og anleggsvirksomhet . .  	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
20 Kraft- og vannforsyning 	 -	 -	 -	 -	 -	 5	 -	 -	 3
21 Varehandel  	 202	 2	 38	 1	 25	 56	 1	 1	 23
22 Forretningsbygg og boliger  	 -	 -	 84	 -	 5	 12	 1	 9	 43
23 Sjøtransport  	 -	 164	 -	 -	 -	 5	 -	 -
24 Land- og lufttransport  	 -	 -	 429	 -	 1	 -	 12	 -	 4
25 Post, telegraf, telefon  	 -	 -	 -	 1	 -	 -	 —	 -
26 Finansinstitusjoner  	 1	 -	 10	 12	 30	 5	 -	 -	 -
27 Andre tjenesteytende sektorer . .  	 14	 -	 10	 5	 -	 -	 -	 -	 -
28 Uspesifisert  	 13	 14	 74	 40	 50	 42	 20	 47	 113

Rent norske sektorer i alt 	  1 123	 16	 876	 59 128 136	 39	 57	 204
29 Fremmedvarehandel  	 304	 14	 46	 -	 46 107	 -	 -	 16

Import7  	-	 -	 8	 - 958	 39	 14	 2	 3
Kapitalslit  	 33 142	 55 387 707 251	 42	 -	 37
Lønn 	 719	 90	 644	 5 667 370 148 168 1 463
Eierinntekt 	 281 117	 984 299 446 106	 30 131	 310
Indirekte skatter  	 1	 1 1 173	 58	 31	 3	 -	 1	 57
Subsidier 	 - — 21 — 299 — 94 — 26 — 3	 - — 5 — 25
Bruttoprodukt i alt 	  1 034 329 2 557 655 1 825 727 220 295 1 842
Positive korreksjonsposter° 	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Negative korreksjonsposter° .. . .	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
I alt 	  2 461 359 3 487 714 2 957 1 009 273 354 2 065

Se note 1, side 578. See note 1, page 578. 2 Exports. Government consumption. Private consumption. Gross fixed
asset formation. 6 Inventories. 7 Se note 4, side 578. See note 4, page 578. 8 Se note 5, side 578. See note 5, page 578.



– –	 37
– –	 20
– –	 35
– – 178

	

2	 –	 54
– – 397
– –	 6

	

3	 –	 6
– –	 2
– –	 35

	

17	 –	 634

	

118	 –	 1

	

9	 4

	

34	 665
– –	 14
– 501

	10	 –	 84

	

4	 –	 4
– –	 –

	13	 –
– 178 268

	–	 –
	14	 –	 2 679

	

48	 –	 57

	

164	 –	 11

	

62	 –	 3

	

117	 –	 –
– –	 30

615 178 5 725

	

48	 –	 4

	

69	 4 881	 –
— –

–
–
1
–
–

630
78
50

1
22

81
17

9
–

10
–	 1 426 4
– 499 2
1 308 41
4 676 5

13 201 25
8 13 23

26 141 –
2 82 33
7 91 19
– 39 13
– – 16

51 231 882
2 100 7

47 –. 2 412
5 181 35

36 1 983 223
13 547
10 62 –

9 414 35
14 52 27
15 213 –

834 1 036 15
73 – –

1 171 9 076 3 934
42 756 1 349
45 476 290

170 – –
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sektorer. Mill. kroner i produsentpriser.'
Million kroner at producers' prices.

Levert til Delivered to    

4,s2 4L2

p'.44 .F.ii     

rt:$
ch)

c§1
v1-4,

28	 29
Delivered from:

— 11 1 664 1 Agriculture
–	 474 2 Forestry
– 408 3 Fishing
20 340 4 Whaling

— 1 185 5 Mining
18 1 997 6 Food industries

— 4 511 7 Tobacco and beverages
48	 573 8 Textiles
47	 739 9 Clothing and footwear

— 3 660 10 Wood and cork
— 9 907 11 Pulp, paper and paper products

–	 295 12 Printing and publishing
20	 224 13 Leather and rubber products
16 1 140 14 Chemical products
–	 236 15 Non-metallic mineral products

— 24	 654 16 Basic metal industries
47 1 689 17 Metal products

1	 134 18 Other manufacturing
– 2 461 19 Construction
3	 359 20 Electricity, gas and water works

12 3 487 21 Wholesale and retail trade
–	 714 22 Business buildings, dwellings
– 2 957 23 Water transport
– 1 009 24 Land- and air transport
– 273 25 Communications
– 354 26 Banking and insurance
– 2 065 27 Other service industries
–	 809 28 Unspecified

	180 27 318	 Total purely Norwegian sectors
120 5 059 29 Import trade

– 6 851	 Imports
– 2 656	 Depreciation

– —	 –	 –	 –	 – 7 011	 Wages and salaries
– —	 – – – 5 900 Entrepreneurial income
– –	 –	 –	 –	 –	 – 1 847	 Indirect axes
– –	 –	 –	 –	 –	 – —1004	 Subsidies
– –	 – 170	 –	 –	 – 16 410	 Total gross product (value added)

77	 – 283 167	 62	 –	 –	 589	 Positive correction items
– –	 – —145 —314 —130	 – —589 	 Negative correction items

	809 5 059 6 012 1 450 10 056 5 443 300 55 638 	 Total
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Tabell XI. Krysslopskoeffisienter 1950. 29 sektorer. Sektorenes

Input-output coefficients 1950. 29 sectors. Use of inputs as

Levert til Delivered to

7:3
Tri

su

tot:.

r?)
E-f   

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8

bo

Pc4

Levert fra:
1 Jordbruk 	
2 Skogbruk 	
3 Fiske m. v
4 Hvalfangst 	
5 Bergverksdrift m. v 	
6 Næringsmiddelindustri 	
7 Tobakks- og drikkevareindustri 	
8 Tekstilindustri 	
9 Bekledningsindustri m. v. 	

10 Treindustri m. v 	
11 Treforedlingsindustri 	
12 Grafisk industri, forlag m. v. 	
13 Lær- og gummivareindustri 	
14 Kjemisk industri 2 	

15 Jord- og steinvareindustri 	
16 Primær jern- og metallindustri 	
17 Jern- og metallvareindustri3 	

18 Diverse industri 	
19 Bygge- og anleggsvirksomhet 	
20 Kraft- og vannforsyning 	
21 Varehandel 	
22 Forretningsbygg og boliger 	
23 Sjøtransport 	
24 Land- og lufttransport 	
25 Post, telegraf, telefon 	
26 Finansinstitusjoner . 	
27 Andre tjenesteytende sektorer 	
28 Uspesifisert 	

Rent norske sektorer i alt 	
29 Fremmedvarehandel 	

Import4 	

Kapitalslit 	
Lønn 	
Eierinntekt 	
Indirekte skatter 	
Subsidier 	
Bruttoprodukt i alt 	
Positive korreksjonsposter5 	

I alt 	

- 4,2	 -	 -	 -	 42,5	 -	 6,6
- -	 -	 -	 -	 0,2	 -	 -

	

0,2	 -	 -	 -	 -	 8,8	 -	 -

	

0,2	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

	

0,2	 -	 0,3	 -	 -	 -	 -	 -

	

8,2	 -	 1,2	 -	 -	 -	 0,6	 -
0,1 - - - - 0,1 -

- -	 -	 -	 -	 _	 -	 -
- -	 -	 -	 -	 -	 -	 0,2

	

0,1	 -	 -	 -	 -	 0,8	 0,2	 -

	

0,2	 -	 -	 -	 0,5	 1,7	 1,2	 0,5
- -	 -	 -	 -	 0,1	 0,2	 -
- -	 -	 -	 -	 0,1	 -	 0,2

	

4,4	 -	 0,5	 -	 2,2	 3,8	 0,2	 1,8

	

0,1	 -	 -	 -	 -	 0,3	 1,0	 -
- -	 -	 -	 -	 0,8	 -	 -

	

0,1	 -	 0,2	 -	 1,1	 1,5	 0,8	 -
- -	 -	 -	 -	 0,1	 -	 -
- -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

	

0,5	 -	 -	 -	 1,6	 0,6	 0,2	 0,5

	

2,5	 0,4	 4,4	 0,9	 1,6	-1,3	 1,9	 -0,5
- -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
- -	 -	 4,4	 4,3	 -	 -	 -
- -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

	

0,3	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

	

0,1	 -	 -	 0,3	 -	 -	 -	 -

	

0,8	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

	

0,5	 3,2	 2,2	 2,0	 2,2	 1,8	 2,1	 2,4
	18,5	 7,8	 8,8	 7,6	 13,5	 61,9	 8,4	 11,7
	5,3 	 0,2	 7,6	 0,9	 0,5	 19,5	 17,6	 48,0

- 0,2	 0,3	 13,8	 1,1	 0,1	 -	 -

	

13,7	 2,8	 20,8	 20,3	 5,4	 2,7	 2,2	 5,1

	

10,7	 50,7	 3,7	 28,3	 38,4	 11,8	 8,0	 22,5

	

55,5	 40,0	 63,0	 28,2	 44,9	 14,0	 9,6	 15,5

	

0,4	 0,4	 -	 0,9	 0,5	 4,8	 54,2	 1,6

	

-4,1	 -2,1	 -4,2	 -	 -4,3-14,8	 	 -	 -4,4
76,2 91,8 83,3 77,7 84,9 18,5 74,0 40,3

- -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1 , 2 , 3 Se note 1, 2 og 3 til tabell X, side 578. See notes 1, 2 and 3 to table X, page 578. 4 Eksklusive toll. Excluding
import duties. b Se note 5 til tabell X, side 578. See note 5 to table X, page 578.
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bruk av innsatsfaktorer I prosent av produksjonsverdien.'

percentages of the value of production in each sector.

Levert til Delivered to

ti) 	 •
g
-

,cs

EE E-

17-1

bvt::$
00

1-4

9

-

10

-

11

-

12

-

13

7,1
- 21,5 21,9 - 0,5
- - - - 1,3
- - - - -

- - 0,6 - -
- - - - -

- 0,2 - - -
17,3 1,7 0,6 - 2,2

- - 0,1 - -
0,1 - 1,3 - -
0,4 0,5 - 11,2 0,9

- - 0,2 - -
8,1 0,2 - 0,7 -
0,3 1,2 1,3 0,7 0,5
- 0,3 0,2 - -
- - 0,2 - -

0,1 3,0 1,0 0,3 1,8
0,3 - - - -
- - - - -

0,3 0,7 2,1 0,3 0,9
3,3 7,2 6,6 3,7 8,9
- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - -

- - - - -

- - - 6,8 -
2,0 2,4 1,8 6,8 1,8

32,2 38,9 37,9 30,5 25,9
22,7 8,3 11,9 2,4 28,1

- - 0,7 - -
1,6 3,7 7,2 5,8 3,1

21,4 32,4 19,4 41,3 21,4
19,7 15,9 22,2 18,6 19,6
2,8 1,1 0,7 1,4 4,5

-0,4 -0,3 - - -2,6
45,1 52,8 49,5 67,1 46,0

- - - - -

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1,

o

bk 0
o  

14	 15
Delivered from:

	- 	 - 1 Agriculture
	0,1	 - 2 Forestry
	10,7	 - 3 Fishing
	12,1	 - 4 Whaling
	0,7	 3,8 5 Mining
	0,6	 - 6 Food industries
	0,3	 - 7 Tobacco and beverages
	0,2	 - 8 Textiles
	- 	 - 9 Clothing and footwear
	0,6	 1,3 10 Wood and cork
	3,8	 2,1 11 Pulp, paper and paper products
	- 	 - 12 Printing and publishing
	- 	 - 13 Leather and rubber products
	- 	 2,6 14 Chemical products
	0,4	 - 15 Non-metallic mineral products
	1,1	 0,8 16 Basic metal industries
	1,4	 0,8 17 Metal products
	- 	 - 18 Other manufacturing
	- 	 - 19 Construction
	1,5	 1,7 20 Electricity, gas and water works
	7,1	 8,9 21 Wholesale and retail trade
	- 	 - 22 Business buildings, dwellings
	- 	 - 23 Water transport
	- 	 - 24 Land and air transport
	- 	 - 25 Communications
	- 	 - 26 Banking and insurance
	- 	 - 27 Other service industries
	2,6	 3,4 28 Unspecified

43,2 25,4	 Total purely Norwegian sectors
	19,0	 15,3 29 Import trade
	0,3	 -	 Imports
	6,9	 6,4	 Depreciation

12,8 39,4	 Wages and salaries
22,4 12,7	 Entrepreneurial income

	2,5	 0,8	 Indirect taxes
	-7,1	 -	 Subsidies

37,5 59,3	 Total gross product (value added)
	- 	 -	 Positive correction items

100,0 100,0	 Total
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Tabell XI (forts.). Krysslopskoeffisienter 1950. 29 sektorer. Sektorenes

Input-output coefficients 1950. 29 sectors. Use of inputs as

Levert til Delivered to

0 4t;

r
E

o
o,o
o

giT, 75'
g

g
g)

o
fij   

16	 17	 18	 19	 20	 21	 22	 23

csor.,

Levert fra:
1 Jordbruk 	
2 Skogbruk 	
3 Fiske m v 	
4 Hvalfangst 	
5 Bergverksdrift m. v 	
6 Næringsmiddelindustri 	
7 Tobakks- og drikkevareindustri 	
8 Tekstilindustri 	
9 Bekledningsindustri m v 	

10 Treindustri m. v 	
11 Treforedlingsindustri 	
12 Grafisk industri, forlag m. v 	
13 Lær- og gummivareindustri 	
14 Kjemisk industri 	
15 Jord- og steinvareindustri 	
16 Primær jern- og metallindustri 	
17 Jern- og metallvareindustri 	
18 Diverse industri 	
19 Bygge- og anleggsvirksomhet 	
20 Kraft- og vannforsyning 	
21 Varehandel 	
22 Forretningsbygg og boliger 	
23 Sjøtransport 	
24 Land- og lufttransport 	
25 Post, telegraf, telefon 	
26 Finansinstitusjoner . 	
27 Andre tjenesteytende sektorer 	
28 Uspesifisert 	

Rent norske sektorer i alt 	
29 Fremmedvarehan.del 	

Import2 	

Kapitalslit 	
Lønn 	
Eierinntekt 	
Indirekte skatter 	
Subsidier 	
Bruttoprodukt i alt 	
Positive korreksjonsposter3 	

I alt 	

1,5

	

_	 _	 _	 0,5	 _	 _	 _	 _

	

_	 _	 _	 _	 _	 _

	

_	 0,3

	

6,9	 0,1	 -	 0,6	 -	 -	 -	 0,3
- -	 -	 -	 -	 0,0	 -	 -
- 0,1	 -	 -	 -	 -	 -	 -
- 0,2	 0,8	 0,3	 -	 0,1	 -	 -
- 0,1	 0,7	 -	 -	 -	 -

	

0,8	 1,7	 0,7	 12,3	 -	 0,3	 -	 -
- 0,3	 0,7	 1,3	 -	 1,3	 -	 -
- -	 -	 0,1	 -	 -	 -
- 0,5	 -	 0,0	 -	 -	 -	 -
- 0,8	 3,7	 2,9	 -	 0,1	 -	 0,0
- 0,2	 -	 5,8	 -	 0,0	 -	 -
- 5,6	 2,2	 1,2	 -	 -	 -	 -

	

1,4	 -	 0,8	 10,9	 -	 0,1	 -	 -
- 0,2	 -	 0,3	 -	 -	 -	 -
- 0,1	 -	 -	 -	 -	 -	 -

	

3,3	 0,8	 0,8	 -	 -	 -	 -	 -

	

3,4	 5,7	 4,5	 8,2	 0,6	 1,1	 0,1	 0,8
- -	 -	 -	 -	 2,4	 -	 0,2
- -	 -	 -	 -	 4,7	 -	 -
- -	 -	 -	 -	 12,3	 -	 0,0
- -	 -	 -	 -	 -	 0,1	 -
- -	 -	 0,1	 -	 0,3	 1,7	 1,0
- -	 -	 0,6	 -	 0,3	 0,7	 -

	

1,5	 3,9	 2,2	 0,5	 3,9	 2,1	 5,6	 1,7
	17,3	 20,3	 18,6	 45,6	 4,5	 25,1	 8,2	 4,3
	47,9	 20,2	 15,7	 12,4	 3,9	 1,3	 -	 1,6
	0,5 	 0,1	 -	 -	 -	 0,2	 -	 32,4
	4,1 	 4,9	 3,0	 1,3	 39,5	 1,6	 54,2	 23,9

	

15,4	 37,9	 26,1	 29,2	 25,0	 18,5	 0,7	 22,6

	

16,0	 14,5	 31,4	 11,4	 32,6	 28,2	 41,9	 15,1

	

0,8	 2,1	 5,2	 0,1	 0,3	 33,6	 8,1	 1,0
	-2,0 	-	 -	 - 	-5,8	 -8,5---13,1  - 0,9

34,3 59,4 65,7 42,0 91,6 73,4 91,8 61,7
- -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Se note 1 til tabell X, side 578. See note 1 to table X, page 578. 2 Se note 4, side 582. See note 4, page 582.
a Se note 5 til tabell X, side 578. See note 5 to table X, page 578.
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bruk av innsatstaktorer i prosent av produksjonsverdien.'

percentages of the value of production in each sector.

Levert til Delivered to

o

o  

24	 25	 26	 27	 28	 29

0,2
_

_
_

_

_
_

_

_
0,1

_

_

0,3 _ _ ___ 0,2

0,4

- _ _ - 2,1
- _ _ - 14,6
- - - - 1,1

0,3 - - 0,7 4,2
- _

0,8 - - - 1,2
- _ _ 0,1 0,5

0,5 - 0,1 1,6 -
5,5 0,4 0,3 1,1 - 3,5
1,2 0,4 2,5 2,1 - -
- 1,8 - - 1,7 -
- 4,4 - 0,2 5,9
- - - - 20,3 -

0,5 - - - 7,7 -
- - - - 14,5

4,2 7,3 13,3 5,5 -
13,5 14,3 16,1 9,9 76,0 3,5
10,6 - - 0,8 5,9 -
3,9 5,1 0,6 0,1 8,6 96,5

24,9 15,4 - 1,8
36,6 54,2 47,4 70,8
10,5 11,0 37,0 15,0
0,3 - 0,3 2,8

-0,3 - -1,4 -1,2
72,0 80,6 83,3 89,2 -

- - - - 9,5
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Delivered from:
1 Agriculture
2 Forestry
3 Fishing
4 Whaling
5 Mining
6 Food industries
7 Tobacco and beverages
8 Textiles
9 Clothing and footwear
10 Wood and cork
11 Pulp, paper and paper products
12 Printing and publishing
13 Leather and rubber products
14 Chemical products
15 Non-metallic mineral products
16 Basic metal industries
17 Metal products
18 Other manufacturing
19 Construction
20 Electricity, gas and water works
21 Wholesale and retail trade
22 Business buildings, dwellings
23 Water transport
24 Land and air transport
25 Communications
26 Banking and insurance
27 Other service industries
28 Unspecified

Total purely Norwegian sectors
29 Import trade

Imports
Depreciation
Wages and salaries
Entrepreneurial income
Indirect taxes
Subsidies
Total gross product (value added)
Positive correction items
Total
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Tabell XII. Krysslopsregnskap 1948. 31

Interindustry accounts 1948. 31 sectors.

Levert til Delivered to

C▪ L

0
	 Tts'

g

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9
Levert fra:

1 Jordbruk 	
2 Skogbruk og jakt 	
3 Fiske 	
4 Hvalfangst 	
5 Kullgruver 	
6 Malmgruver 	
7 Mineralbrott 	
8 Nærings- og nytelsesmiddelind.
9 Tekstilindustri 	

10 Bekledningsindustri 	
11 Treindustri 	
12 Treforedlingsindustri 	
13 Grafisk industri 	

	

14 Lær- og gummivareindustri . . 	
15 Olje- og fettindustri 	
16 Kjemisk industri 	
17 Jord- og steinindustri 	
18 Elektrometallurgisk industri . .
19 Jern- og metallindustri 	

	

20 Bygge- og anleggsvirksomhet . . 	
21 Elektrisitetsforsyning 	
22 Gassverk 	
23 Varehandel 	
24 Forretningsbygg, boliger 	
25 Sjøtransport 	
26 Land- og lufttransport 	
27 Post, telegraf, telefon 	
28 Forsikring 	
29 Offentlige funksjonærer . 	

30 Annen tjenesteyting 	
Rent norske sektorer i alt 	

31 Fremmedvarehandel 	
Import' 	
Kapitalslit 	
Lønn 	
Eierinntekt 	
Indirekte skatter 	
Subsidier 	
Bruttoprodukt i alt 	
Positive korreksjonsposter3 	

	Negative korreksjonsposter 3 . . 	
I alt 	

- 26	 -	 -	 -	 -	 - 463	 12
- -	 -	 -	 -	 -	 -	 1	 -

	

3	 -	 -	 -	 -	 -	 - 186	 -

	

1	 -	 -	 .....	 _	 -	 -	 2	 -
- -	 1	 -	 -	 -	 -	 1	 -
- -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

	

2	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

	

76	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

	

3	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 7	 -
- -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 --

	

2	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 27	 --

	

3	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 20	 8
- -	 -	 -	 -	 -	 -	 5	 1
- -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

	

47	 -	 3	 -	 -	 -	 -	 21	 -

	

31	 -	 5	 -	 -	 1	 -	 2	 15

	

6	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 2	 -
- -	 -	 -	 -	 -	 -	 12	 -

	

3	 -	 -	 10	 -	 -	 -	 20	 1
- -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

	

8	 1	 -	 -	 1	 2	 1	 7	 2
- -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

	

65	 15	 164	 1	 7	 -	 - 429 119
- -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

	

4	 -	 -	 30	 10	 1	 -	 2	 -

	

11	 13	 -	 -	 -	 4	 2	 5	 -

	

4	 1	 2	 1	 -	 1	 -	 2	 2

	

5	 -	 -	 2	 -	 -	 -	 1	 1
- -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

	

11	 1	 1	 1	 1	 -	 1	 1	 1

	

285	 57	 176	 45	 19	 9	 4 1 216 162

	

71	 1	 32	 -	 -	 1	 - 476 169
- -	 -	 23	 -	 _	 _.	 _.	 .....

	

210	 9	 82	 55	 1	 9	 1	 48	 35

	

190	 223	 8	 70	 21	 26	 16 232 100

	

756	 209	 265	 156	 5	 40	 10 397 106

	

12	 4	 -	 1	 -	 -	 - 631	 3

	

— 67	 — 2	 — 40	 -	 - 12	 - —322 — 39

	

1 101	 443	 315	 282	 27	 63	 27 986 205

	

4	 4	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
- -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

	

1 461	 505	 523	 350	 46	 73	 31 2 678 536

O

Denne tabellen er ikke helt identisk med den som tidligere er offentliggjort i Nasjonalregnskap 1930-1939 og 1946
—1951, N.O.S. XI. 109, Oslo 1952. I denne tabellen er sektoren «Uspesifisert» eliminert og tallene er avrundet til hele mill.
kroner. Tallene er ikke korrigert for de revisjoner i nasjonalregnskapet som er foretatt etter 1952. This table is not identical
with the one published in National Accounts 1930-1939 and 1946-1951, N.O.S. XI. 109, Oslo 1952. The sector #Unspeci-
fied» has been eliminated in the present table, and the figures are rounded to million kroner. The figures are not corrected for
revisions in the national accounts carried out after 1952. 2 Eksklusive toll. Excluding import duties. 3 Se «Forklaring til
tabellene 40-42» i Nasjonalregnskap 1930-1939 og 1946-1951. See <,Explanatory notes to tables 40-42» in National Accounts
1930-1939 and 1946-1951.
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sektorer. Mill. kroner i kjøperpriser. ,

Million kroner at buyers' prices.

Levert til Delivered to

––
–––

––
2	 –
– 29
3 –
––
––

1	 2
3	 –
1	 1

––
4	 2
–	 4
– –
1	 –

3	 18
––

60	 4

1	 1
–	 1

1	 1
80	 63
31	 169
–	 –

18	 26
84	 59
35	 52

3	 2
—8-3	 –-1-10-212-13	 –	 –

345 331 511 196 119 — 8 206 140 139

2
–
1

6
1

4

1

18
–

10
3
7

7
1

72

1
1

1

–

10

800 691 935 311 260 499 462 251 371

Delivered from:
1	 Agriculture
2 Forestry and hunting
3 Fishing
4 Whaling
5 Coal mining
6 Metal mining
7 Mining n.e.c.
8 Food, beverages and tobacco
9	 Textiles
10 Clothing and footwear
11 Wood and cork
12 Pulp, paper and paper products
13	 Printing, publishing etc.
14 Leather, rubber and leather products
15 Products of oils and fats
16 Chemical products
17 Non-metallic mineral products
18 Metal extracting
19 Metal products
20 Construction
21	 Electricity
22 Gas
23	 Wholesale and retail trade
24 Ownership of buildings
25 Water transport
26 Land and air transport
27 Communication
28 Insurance
29 Government civil servants
30 Other services

Total purely Norwegian sectors
31 Import trade

Imports
Depreciation
Wages and salaries
Entrepreneurial income
Indirect taxes
Subsidies
Total gross product (value added)
Positive correction items
Negative correction items
Total

6 ––– 15 –––
– 127 166 ––– 6
––––– 110
––––– 212
––––– 1
–– 3 –––
–––––––
–– 1 –––

66 17 2 – 17 2
–––––––––
1 – 4 –– 1
3 3 – 34 3 7 23
1 1 1 – 1 1

76 1 –––––––
– 1 –– 1 –
1 9 14 4 3 3
–– 5 –– 1
–– 2 –––
2 21 7 – 4 9
– –––––––
2 4 17 1 1 2
––––––

175 123 96 44 53 46
––-–––––
–––––––––
–––––––––
1 1 1 5 1 1
– 1 1 –––
–––––––––
1 1 1 17 1 1

335 310 321 105 100 397 165
120 50 95 9 41 110 91
–– 8 1 – –

17 29 72 19 10 19 55
136 192 153 104 47 41 97
196 108 268 71 61 125 57

4 5 18 3 11 19
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Tabell XII (forts.). Krysslopsregnskap 1948. 31

Interindustry accounts 1948. 31 sectors.

Levert til Delivered to

Levert fra:
1 Jordbruk 	
2 Skogbruk og jakt 	
3 Fiske 	
4 Hvalfangst 	
5 Kullgruver 	
6 Malmgruver 	
7 Mineralbrott 	
8 Nærings- og nytelsesmiddelind..
9 Tekstilindustri 	

10 Bekledningsindustri 	
11 Treindustri 	
12 Treforedlingsindustri 	
13 Grafisk industri 	
14 Lær- og gummivareindustri 	 • •
15 Olje- og fettindustri 	
16 Kjemisk industri 	
17 Jord- og steinindustri 	
18 Elektrometallurgisk industri . .
19 Jern- og metallindustri 	
20 Bygge- og anleggsvirksomhet 	
21 Elektrisitetsforsyning 	
22 Gassverk 	
23 Varehandel 	
24 Forretningsbygg, boliger 	
25 Sjøtransport 	
26 Land- og lufttransport 	
27 Post, telegraf, telefon 	
28 Forsikring 	
29 Offentlige funksjonærer . 	

30 Annen tjenesteyting 	
Rent norske sektorer i alt 	

31 Fremmedvarehandel 	
Import6 	

Kapitalslit 	
Lønn 	
Eierinntekt 	
Indirekte skatter 	
Subsidier 	
Bruttoprodukt i alt 	
Positive korreksjonsposter7 	

Negative korreksjonsposter 7 	• •
I alt 	

- 30	 -	 -	 -	 -	 -	 2	 -
- 17	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
- 2	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

	

_	 _	 _	 _	 _	 -	 14	 13	 -
- 7 - _ _ _ _ _
- 8	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
- 2 - - - - - —

	

3	 3	 -	 -	 -	 -	 12	 -	 -

	

29 262	 -	 -	 8	 -	 -	 - •	 -
5 69 - _ 43 - _ _

	

2	 -	 -	 -	 12	 3	 1	 7	 5

	

1	 4	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

	

1	 10	 -	 _	 -	 -	 1	 1	 -

	

10	 93	 -	 -	 -	 -	 2	 -	 -

	

3 143	 -	 -	 1	 -	 -	 -	 -

	

46	 7	 -	 -	 -	 -	 -	 -
- 248	 - ,	 _	 3	 -	 5	 3	 -

	

_

-	

_	 _ 	 _	 _ 	 __

	

11	 24	 -	 -	 5	 -	 -	 4	 -

	

1	 2	 -	 _	 _	 _	 _	 -	 -

	

203	 -	 -	 1	 -	 -	 -	 -	 -
- -	 -	 -	 70	 -	 2	 -	 1
- -	 -	 - 127	 -	 -	 -	 4
- 24	 -	 - 261	 4	 -	 -	 9

	

2	 19	 3	 _	 13	 -	 5	 4	 -

	

2	 -	 2	 -	 12	 16	 18	 3	 -
- -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

	1 	 6	 3	 4	 27	 5	 5

	

320 980	 8	 1 559	 50	 65	 37	 24

	

396 230	 8	 10	 34	

-	

69 122
- -	 -	 -	 800	 14	 6

	

85	 33 124	 3	 34 426 521 193	 36

	

592 681	 63	 6 591	 5 407 311 133

	

339 270 107 — 1 719 123 384	 37	 19

	

32	 1	 1	 - 628	 71	 24	 5	 -

	

— 7— 1-13	 - —225 —102 — 19 — 2
	I 041 984 282	 8 1 747 523 1 317 544 188

	

-	 -	 -	 -	 17	 4
- - - - - - - —

	

1 757 2 194 298	 19 2 340 573 2 251 734 222

I Se note 1, side 586. See note 1, page 586. 2 Exports.	 Government and private consumption. 4 Gross fixed asset
formation. 5 Inventories. 6 Se note 2, side 586. See note 2, page 586. Se note 3, side 586. 7 See note 3, page 586.
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sektorer. Mill. kroner i kjøperpriser.'

Million kroner at buyers' prices.

Levert til

- — -
- — -
- — -
-	 -	 ---	 -
- -	 -	 -
- — -
- -	 -	 -
- -	 -	 -
- — -
- -	 -	 -
- -	 -	 -
- -	 -	 -

-	 55	 -
- -	 -	 -
- -	 -	 -
— -
- -	 -	 -
- -	 -	 -
- -	 5	 -
- -	 -	 -
1	 -	 6	 -
- -	 1	 -
- -	 - 661
1	 -	 14	 -
- -	 6	 - 1
- -	 10	 -
2	 -	 75	 -
- -	 1	 -
- -	 -	 -
2	 -	 -	 -
8	 - 173 661 4
2	 -	 1	 -

10	 -	 3 2 995
- -	 27	 -

52 856 516	 -
35	 - 398	 -

1	 -	 35	 -
- - — 29	 -

88 856 947	 -
10	 -	 -	 -

- -	 -	 -

118 856 1 124 3 656 4

Delivered to

b.0

44 fd

6-1

6
b)13
C

37	 778	 29	 63	 1 461	 1
25	 128	 11	 24	 505	 2

124	 91	 7	 -	 523	 3
143	 2	 - — 12	 350	 4

1	 13	 -	 -	 46	 5
36	 -	 2 — 5	 73	 6
-	 18	 -	 -	 31	 7

373 2 198	 5	 17 2 678	 8
23	 340	 50 — 10	 536	 9
-	 784	 3	 13	 800 10

18	 289	 38	 5	 691 11
625	 46	 13	 27	 935 12

1	 209	 -	 -	 311 13
4	 130	 44	 -	 260 14

285 	 89 	 3 	 18 	 499 15
134	 111	 13	 5	 462 16

17	 54	 12 —	 7	 251 17
293	 -	 10 —	 2	 371 18

49	 410	 900	 49 1 757 19
-	 27 2 167	 - 2 194 20
-	 170	 -	 -	 298 21
-	 14	 -	 -	 19 22
-	 2	 -	 - 2 340 23
-	 485	 -	 -	 573 24

998	 69	 -	 - 2 251 25
30	 361	 -	 -	 734 26

3	 67	 3	 -	 222 27
4 '	 47	 -	 -	 118 28
-	 856	 -	 -	 856 29
-	 996	 32	 - 1 124 30

223 8 784 3 342	 185 23 269
15	 687	 506	 110 3 656 31
-	 400	 911	 - 5 171
-	 139	 -	 - 2 336
-	 -	 -	 - 6 012
-	 -	 -	 - 5 347
-	 -	 -	 - 1 524
-	 -	 -	 —1127
-	 139	 -	 - 14 092

192	 84	 -	 183	 498
- —360 —138	 - —498

430 9 734 4 621	 478 46 188

Delivered from:
Agriculture
Forestry and hunting
Fishing
Whaling
Coal mining
Metal mining
Mining n.e.c.
Food, beverages and tobacco
Textiles
Clothing and footwear
Wood and cork
Pulp, paper and paper products
Printing, publishing etc.
Leather, rubber and leather prod.
Products of oils and fats
Chemical products
Non-metallic mineral products
Metal extracting
Metal vroducts
Construction
Electricity
Gas
Wholesale and retail trade
Ownership of buildings
Water transport
Land and air transport
Communni cation
Insurance
Government civil servants
Other services
Total purely Norwegian sectors
Import trade
Imports
Depreciation
Wages and salaries
Entepreneurial income
Indirect taxes
Subsidies
Total gross product (value added)
Positive correction items
Negative correction items
Total
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Tabell XIII. Krysslopskoeffisienter 1948. 31 sektorer. Sektorenes

Input-output coefficients 1948. 31 sectors. Use of inputs as

Levert til Delivered to

ta.0
0

Lu

o
g
Cn •

Levert fra:
1 Jordbruk 	
2 Skogbruk og jakt 	
3 Fiske 	
4 Hvalfangst 	
5 Kullgruver 	
6 Malmgruver 	
7 Mineralbrott 	
8 Nærings- og nytelsesmiddelindustri
9 Tekstilindustri 	

10 Bekledningsindustri 	
11 Treindustri 	
12 Treforedlingsindustri 	
13 Grafisk industri 	
14 Lær- og gummivareindustri 	
15 Olje- og fettindustri 	
16 Kjemisk industri 	
17 Jord- og steinindustri 	
18 Elektrometallurgisk industri 	
19 Jern- og metallindustri 	
20 Bygge- og anleggsvirksomhet 	
21 Elektrisitetsforsyning 	
22 Gassverk 	
23 Varehandel 	
24 Forretningsbygg, boliger 	
25 Sjøtransport 	
26 Land- og lufttransport 	
27 Post, telegraf, telefon 	
28 Forsikring 	
29 Offentlige funksjonærer . 	

30 Annen tjenesteyting 	
Rent norske sektorer i alt 	

31 Fremmedvarehandel 	
Import' 	
Kapitalslit 	
Lønn 	
Eierinntekt 	
Indirekte skatter 	
Subsidier 	
Bruttoprodukt i alt 	
Positive korreksjonsposter3 	

I alt 	

1

-
-

0,2
-
-
-

0,1
5,2
0,2

-
0,2
0,2

2

5,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3

-
-
-
-

0,2
-
-
-
-
-
-
-

4

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

5

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

6

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

7	 8

-	 17,3
-

-	 7,0
-	 0,1
-	 -
-	 -
-	 -
-	 -
-	 0,2
-	 -

-	 0,7
- - - - 0,2 - - 0,2
- - - - - - - -

3,2 - 0,5 - - - - 0,8
2,1 - 1,0 - 1,8 - 0,1
0,4 - - - - - - 0,1

- - - - - - - 0,4
0,2 - - 2,9 - - - 0,7

- - - - - - - -
0,6 0,2 - - 2,1 2,2 3,2 0,3

- - - - - - - -
4,5 2,9 31,4 0,1 15,6 - 1,3 16,0

- - - - - - - -
0,3 - - 8,6 20,5 1,5 - 0,1
0,8 2,5 - - - 6,0 5,4 0,2
0,3 0,2 0,4 0,3 1,1 0,7 1,6 0,1
0,3 - 0,1 0,6 - 0,3 - -

- - - - - - - -
0,8 0,2 0,2 0,3 1,1 0,3 1,6 0,1

19,6 11,2 33,8 12,8 40,6 12,8 13,1 45,4
5,1 0,2 6,1 - - 1,3 -	 17,8

- - - 6,5 - - - -
14,4 1,8 15,7 15,6 3,0 2,7 1,6 1,8
13,0 44,3 1,5 20,2 44,9 35,3 53,5 8,7
51,7 41,4 50,4 44,5 11,5 53,9 31,8 14,8
0,8 0,8 0,1 0,4 - 0,4 -	 23,5

-4,6 -0,5 -7,6 - - -6,4 -- 12,0
75,3 87,8 60,1 80,7 59,4 85,9 86,9 36,8

- 0,8 - - - - - -
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Beregnet på grunnlag av tall i hundre tusen kroner i kjøperpriser. Se for øvrig note 1 til tabell XII, side 586. Com-
puted on the basis of figures in 100 000 kroner at buyers' prices. See also note 1 to table XII, page 586. 2 Eksklusive
toll. Excluding import duties. Jfr. tabell XII. Compare table XII.
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bruk av innsatsfaktorer i prosent av produksjonsverdien.'
percentages of the value of production in each sector.

Levert til Delivered to

g
7,1

.F.1 

.5
rT,

E.'4 8

E

urc:o

c'd
1.4 

-1,

5 .5

rw -
.5
E

.5        
9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16

2,2 0,7	 - - 5,9
-	 18,4 17,8 _ _ 1,4

21,9 0,1
42,5 0,4
0,3

_ 0,3 _ 0,2

- 0,1 1,2
8,3 2,5 0,2 0,1 6,8 0,4 0,1

- - -
0,2 0,4 0,2 0,8

1,6 0,3 0,4 10,8 1,4 1,4 5,0
0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
0,1 9,5 0,2 0,1 - -

0,1 0,4 3,9
2,8 0,2 1,4 1,5 1,3 1,1 0,6 -

0,1 0,5 - 0,1 0,1 2,1
- - 0,3 0,6

0,2 0,3 3,0 0,7 1,4 1,8 1,6
- - - - - - -

0,4 0,2 0,6 1,9 0,3 0,4 0,4 1,6
0,2

22,2 21,8 17,8 10,3 14,0 20,2 9,2 15,5
- - - -

0,3 0,1 0,1 0,1 1,5 0,3 0,2 0,2
0,1 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
- - - - - - -

0,2 0,1 0,1 0,1 5,5 0,2 0,1 0,2
30,3 41,8 44,9 34,4 33,7 38,4 79,4 35,5
31,4 15,0 7,3 10,1 3,0 15,7 22,0 19,8

- - - 0,8 0,3 -
6,5 2,1 4,2 7,7 6,1 3,9 3,7 11,9

18,8 17,0 27,8 16,4 33,4 18,2 8,2 21,1
19,7 24,6 15,5 28,7 23,0 23,4 25,2 12,4
0,6 0,5 0,7 1,9 0,8 4,4 3,8 2,1

-7,3 1,0 -0,4 - -0,3 -4,0--42,3 - 2,8
38,3 43,2 47,8 54,7 63,0 45,9 - 1,4 44,7

- - - - - - - -
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Delivered from:
1 Agriculture
2 Forestry and hunting
3 Fishing
4 Whaling
5 Coal mining
6 Metal mining
7 Mining n.e.c.
8 Food, beverages and tobacco
9 Textiles

10 Clothing and footwear
11 Wood and cork
12 Pulp, paper and paper products
13 Printing, publishing etc.
14 Leather, rubber and leather products
15 Products of oils and fats
16 Chemical products
17 Non-metallic mineral products
18 Metal extracting
19 Metal products
20 Construction
21 Electricity
22 Gas
23 Wholesale and retail trade
24 Ownership of buildings
25 Water transport
26 Land and air transport
27 Communication
28 Insurance
29 Government civil servants
30 Other services

Total purely Norwegian sectors
31 Import trade

Imports
Depreciation
Wages and salaries
Entrepreneurial income
Indirect taxes
Subsidies
Total gross product ( value added)
Positive correction items
Total



37,2 59,3 44,9 94,4 41,2 74,7
- - - - - -

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

91,1
-

100,0
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Tabell XIII (forts.). Krysslopskoeffisienter 1948. 31 sektorer.

Input-output coefficients 1948. 31 sectors. Use of inputs as

Levert til Delivered to

na

?Doti'
0

7c7,4
	

7:11 §
oo

bk
b1)

ca
,a

Levert fra:
1 Jordbruk 	
2 Skogbruk og jakt 	
3 Fiske 	
4 Hvalfangst 	
5 Kullgruver 	
6 Malmgruver 	
7 Mineralbrott 	
8 Nærings- og nytelsesmiddelindustri • •
9 Tekstilindustri 	

10 Bekledningsindustri 	
11 Treindustri 	
12 Treforedlingsindustri 	
13 Grafisk industri 	
14 Lær- og gummivareindustri 	
15 Olje- og fettindustri 	
16 Kjemisk industri 	
17 Jord- og steinindustri 	
18 Elektrometallurgisk industri 	
19 Jern- og metallindustri 	
20 Bygge- og anleggsvirksomhet 	
21 Elektrisitetsforsyning 	
22 Gassverk 	
23 Varehandel 	
24 Forretningsbygg, boliger 	
25 Sjøtransport 	
26 Land- og lufttransport 	
27 Post, telegraf, telefon 	
28 Forsikring 	
29 Offentlige funksjonærer . 	

30 Annen tjenesteyting 	
Rent norske sektorer i alt 	

31 Fremmedvarehandel 	
Import 2 	

Kapitalslit 	
Lønn 	
Eierinntekt 	
Indirekte skatter 	
Subsidier 	
Bruttoprodukt i alt 	
Positive korreksjonsposter3 	

I alt 	

17	 18	 19	 20	 21	 22	 23	 24

- -	 -	 1,4
- -	 -	 0,7
- _	 -	 0,1

0,9	 -	 -	 -	 -	 -
- 7,7	 -	 0,3	 -	 -

1,3	 -	 -	 0,4	 -	 -
- -	 - 0,1	 -	 -
- -	 0,2	 0,1	 -	 -
- -	 -	 -	 -	 -	 -

0,5	 0,6	 1,6 12,0	 -	 -	 0,3
1,2	 -	 0,3	 3,1	 -	 -	 1,9	 -
0,2	 0,3	 0,1	 -	 0,1	 0,5	 0,5	 0,5

- -	 0,1	 0,2	 -	 -
0,1	 0,1	 -	 0,4	 -	 -
1,4	 0,6	 0,5	 4,2	 -	 -

- 1,2	 0,2	 6,5	 -	 -
- -	 2,6	 0,3	 -	 -	 -

0,5	 0,1	 - 11,3	 -	 -	 0,1	 -
- -	 -	 -	 -

-	
-	 -	

--1,3	 4,8	 0,6	 1,1	 0,5	 0,2 
- -	 0,1	 0,1	 -	 -	 -	 -

24,0	 1,2 11,5	 -	 -	 5,2	 -	 -
- -	 -	 -	 -	 - 3,0	 -
- -	 -	 -	 -	 - 5,4	 -
- -	 -	 1,1	 -	 - 11,1	 0,8

0,4	 0,4	 0,1	 0,9	 1,0	 1,0	 0,6	 0,1
0,1	 0,1	 0,1	 -	 0,8	 -	 0,5	 2,7

- -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
0,2	 0,3	 0,1	 0,3	 0,9	 0,5	 0,2	 4,8

	

32,1 17,4 18,1 44,6	 2,8	 7,7 23,8	 8,9

	

12,4 45,4 22,6 10,5	 2,8 51,1	 1,5	 -
- -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

7,2	 6,9	 4,8	 1,5 41,6 17,0	 1,5 74,3

	

33,4 15,7 33,7 31,0 21,2 30,9 25,3	 0,8

	

14,0 14,0 19,4 12,3 35,8	 6,7 30,7 21,4
0,9	 0,6	 1,8	 0,1	 0,3	 26,8 12,4

- - -0,4	 - -4,5	 - - 9,6- 17,8
55,5

-
100,0

- - - -

- - ^ --

- - _ ^

-^

og 2 Se note 1 og 2, side 590. See notes 1 and 2, page 590. 3 Jfr. tabell XII. Compare table XII.
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Sektorenes bruk av innsatsfaktorer i prosent av produksjonsverdien.'

percentages of the value of production in each sector.

Levert til Delivered to

c

r=1:i
g g

-7 •

‚e

4'. 3 g
2 

oo

R
4:14 g,
c5

ccf,o

o
O n
no

`Ji

g              

25

-
-
-
-

26

0,2
-
-
-

27

-
-
-
-

28

-
-
-
-

29	 30	 31

-	 -	 -
-	 -	 -
-	 -	 -
-	 -	 -

1
2
3
4

0,6 1,8 - - -	 -	 - 5
- - - - -	 -	 - 6
- - - - -	 -	 - 7
- - - - -	 -	 - 8

0,5 - - - -	 - 9
- - - - -	 -	 - 10
- - - -	 - 11
- - - - -	 -	 - 12
- 1,0 2,2 1,7 -	 4,9	 - 13
- - - - -	 -	 - 14

0,1 0,1 - - -	 -	 - 15
0,1 - - - -	 -	 - 16

- - - - -	 -	 - 17
- - - - -	 -	 - 18

0,2 0,4 - - -	 0,4	 - 19
- - - - -	 -	 - 20
- 0,6 - 0,8 -	 0,5	 - 21
- - - - -	 0,1	 - 22
- - - - -	 -	 18,1 23

0,1 0,1 0,2 0,9 -	 1,3	 - 24
- 1,9 - -	 0,5	 - 25

- - 4,0 - -	 0,9	 - 26
0,2 0,5 - 1,7 -	 6,6	 - 27
0,8 0,5 - - -	 0,1	 - 28

- - - - -	 -	 - 29
0,2 - 2,3 1,7 -	 -	 - 30
2,8 5,2 10,6 6,8 -	 15,3	 18,1
3,1 16,5 - 1,7 -	 0,1	 - 31

35,6 1,9 2,5 8,2 -	 0,3	 81,9
23,2 26,2 16,3 - -	 2,5	 -
18,1 42,3 60,0 43,9 100,0	 45,9	 -
17,0 5,1 8,7 29,9 -	 35,4	 -

1,1 0,6 - 0,4 -	 3,1	 -
-0,9 -0,2 - - - -2,6	 -

58,5 74,0 85,0 74,2 100,0	 84,3	 -
- 2,4 1,9 9,1 -	 -

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Delivered from:
Agriculture
Forestry and hunting
Fishing
Whaling
Coal mining
Metal mining
Mining n.e.c.
Food, beverages and tobacco.
Textiles
Clothing and footwear
Wood and cork
Pulp, paper and paper products
Printing, publishing etc.
Leather, rubber and leather products
Products of oils and fats
Chemical products
Non-metallic mineral products
Metal extracting
Metal products
Construction
Electricity
Gas
Wholesale and retail trade
Ownership of buildings
Water transport
Land and air transport
Communication
Insurance
Government civil servants
Other services
Total purely Norwegian sectors
Import trade
Imports
Depreciation
Wages and salaries
Entrepreneurial income
Indirect taxes
Subsidies
Total gross product (value added)
Positive correction items
Total

38 - Krysslopsanalyse.
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Tabell XIV. Virkningstabell 1948. Produksjon og bruk av innsatsfaktorer direkte og

«Inverse» matrix 1948. Production and use of factors of production, directly and indirectly

Produksjon og bruk av innsatsfaktorer, etter spesifikasjonen i
forspalten, betinget av eluttlevering fra:    

es
0 

es

7:4 es     

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8
Direkte og indirekte levert fra:

1 Jordbruk 	
2 Skogbruk og jakt 	
3 Fiske 	
4 Hvalfangst 	
5 Kullgruver 	
6 Malmgruver 	
7 Mineralbrott 	
8 Nærings- og nytelsesmiddelindustri 	
9 Tekstilindustri 	

10 Bekledningsindustri 	
11 Treindustri 	
12 Treforedlingsindustri 	
13 Grafisk industri 	
14 Lær- og gummivareindustri 	
15 Olje- og fettindustri 	
16 Kjemisk industri 	
17 Jord- og steinindustri 	
18 Elektrometallurgisk industri 	
19 Jern- og metallindustri 	
20 Bygge- og anleggsvirksomhet 	
21 Elektrisitetsforsyning 	
22 Gassverk 	
23 Varehandel 	
24 Forretningsbygg, boliger 	
25 Sjøtransport 	
26 Land- og lufttransport 	
27 Post, telegraf, telefon 	
28 Forsikring 	
29 Offentlige funksjonærer 	
30 Annen tjenesteyting 	

Rent norske sektorer i alt 	
31 Fremmedvarehandel 	

A . Import' 	
Kapitalslit 	
Lonn 	
Eierinntekt 	
Indirekte skatter 	
Subsidier 	

B. Bruttoprodukt i alt 	
C. Positive korreksjonsposter 2 	

Sum A + B + C 	

100,9 5,2 - -	 -	 -	 17,5
0,2 100,0 0,2 - 0,1	 -	 -	 0,5
1,3 0,1 100,1 - -	 -	 -	 7,4
1,5 0,1 0,3 100,0 -	 -	 0,7
0,1 0,1 0,3 0,1 100.2	 0,1	 0,1	 0,1

- - -
0,1 - - -

- 100,0	
---	 -	 100,0	 --

5,3 0,3 - -	 -	 - 100,9
0,2 - 0,1 0,1	 -	 -	 0,3

- - - - -	 -	 -	 -
0,3 - 0,1 0,1 0,1	 1,2
0,6 0,1 0,7 - 0,3	 0,1	 -	 1,3
0,1 0,1 0,3 - 0,4	 0,1	 0,2	 0,4
- - - - -	 -	 -	 -

3,4 0,2 0,6 -	 0,1	 -	 1,4
2,2 0,1 1,1 - -	 1,8	 -	 0,6
0,5 - - -	 -	 -	 0,2
- - - 0,1 -	 -	 0,5

0,4 - 0,1 2,9 0,1	 0,1	 -	 0,9
- - - -	 -	 -

0,7 0,3 0,1 - 2,2	 2,3	 3,3	 0,5
- - - - -	 -	 -	 -

8,3 3,5 33,2 0,7 15,6	 0,9	 1,5	 24,0
0,3 0,1 1,0 - 0,5	 -	 0,1	 0,7
0,9 0,2 1,9 8,7 21,5	 1,6	 0,1	 1,5
1,8 3,0 3,7 0,1 1,9	 6,1	 5,7	 3,0
0,4 0,3 0,6 0,3 1,3	 0,8	 1,8	 0,3
0,4 0,1 0,3 0,7 0,3	 0,3	 0,1	 0,3

- - - - -	 -	 -	 -
0,9 0,3 0,3 0,3 1,2	 0,3	 1,7	 0,3

130,8 114,1 144,9 114,1 145,8 114,6 114,6 164,5
8,2 1,2 7,8 1,0 1,4	 2,9	 1,1	 21,4
7,2 1,2 7,2 10,5 8,9	 3,1	 1,1	 18,2

16,9 3,8 18,8 17,9 10,3	 6,0	 4,9	 8,3
19,4 47,7 13,4 23,7 55,9	 40,3	 59,1	 21,3
59,6 45,8 62,5 47,2 22.1	 56,3	 34,6	 38,1

4,6 1,8 9,3 0,8 4,7	 0,8	 0,5	 30,6
- 7,8 - 1,2- 11,3 - 0,2 - 2,0 - 6,7 - 0,4- 16,6

92,7 97,9 92,7 89,4 91,0	 96,7	 98,7	 81,7
0,1 0,9 0,1 0,1 0,1	 0,2	 0,2	 0,1

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Eksklusive toll. Excluding import duties. 2 Jfr. tabell XII. Compare table XII.
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indirekte forbundet med sektorenes sluttleveringer. 31 sektorer. Prosent av sluttlevering.

caused by final deliveries from each sector. 31 sectors. Percentages of final deliveries.

Production and use of factors of production, according to specifi-
cation in the stub, caused by final delivery from:       

izt

4.E 

be

.E
r7i

,t1

Et+ .E 

E1:1

,50

1-4 .       
9 10 11 12 13 14 15 16

2,3 1,5 1,1 1,0 0,1 6,1 0,4
0,5 0,3 18,6 17,9 2,0 0,4 0,4 2,6
0,1 0,1 0,2 22,0 1,0
0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 42,6 2,1
0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,1

0,3 0,3
- - - - - -

0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 1,3
100,0 8;9 2,6 0,3 0,1 6,8 0,4 0,2

- 100,0
0,1 0,3 100,1 0,4 0,1 0,1 0,3 0,9
2,3 1,3 1,0 100,4 11,2 2,1 1,9 5,8
0,5 0,4 0,3 0,2 100,5 0,5 0,4 0,4
0,1 9,6 0,2 0,1 100,0
0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,7 100,2 4,0
2,9 0,6 1,5 1,5 1,5 1,5 0,9 100,2
0,1 0,1 0,6 0,1 0,2 0,2 2,1

0,1 0,3 0,1 0,1 0,6
0,3 0,5 3,1 0,8 0,2 1,5 3,1 1,9

- -

0,6 0,4 0,8 2,0 0,7 0,6 0,5 1,9
- - - - - 0,2

29,4 30,0 21,7 13,8 16,6 26,6 21,8 22,4
0,9 0,9 0,7 0,4 0,6 0,8 0,7 0,7
1,6 1,7 1,2 0,8 1,0 1,5 4,9 1,4
3,3 3,4 2,9 2,0 2,0 3,1 2,5 2,6
0,5 0,4 0,4 0,3 2,0 0,5 0,6 0,5
0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,5 0,4

0,4 0,3 0,3 0,2 5,6 0,5 0,4 0,3
146,8 161,1 157,5 143,9 144,7 154,8 204,9 154,3

33,6 20,9 10,3 11,7 5,3 20,3 25,6 23,7
28,3 17,8 9,0 10,8 5,2 17,3 25,7 20,2
10,1 6,1 7,6 10,7 9,5 8,5 17,3 16,2
30.5 31,4 46,0 31,1 46,0 31,1 27,9 34,3
32,8 40,6 33,3 43,1 35,6 39,0 65,3 27,5
8,9 9,3 7,0 5,9 5,5 11,9 10,2 8,9

10,7 -5,3 -3,2 -1,8 -2,0 7,9- 46,5 -7,2
71,6 82,1 90,7 89,0 94,6 82,6 74,2 79,7

0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Directly and indirectly delivered from:
	1 	 Agriculture

2 Forestry and hunting
3 Fishing
4 Whaling
5 Coal mining
6 Metal mining

	7 	 Mining n.e.c.
8 Food, beverages and tobacco

	9 	 Textiles
10 Clothing and footwear
11 Wood and cork
12 Pulp, paper and paper products

	13 	 Printing, publishing etc.
14 Leather, rubber and leather products
15 Products of oils and fats
16 Chemical products
17 Non - metallic mineral products
18 Metal extracting
19 Metal products
20 Construction

	21 	 Electricity
22 Gas

	23 	 Wholesale and retail trade
24 Ownership of buildings

	25 	 Water transport
26 Land and air transport
27 Communication
28 Insurance

	29 	 Government civil servants
	30 	 Other services

Total purely Norwegian sectors
31 Import trade
A. Imports

Depreciation
Wages and salaries
Entrepreneurial income
Indirect taxes
Subsidies

B. Total gross product (value added)
	C. 	 Positive correction items

Sum A -+ B + C
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Tabell XIV (forts.). Virkningstabell 1948. Produksjon og bruk av innsatsfaktorer direkte

«Inverse» matrix 1948. Production and use of factors of production, directly and indirectly

Produksjon og bruk av innsatsfaktorer, etter spesifikasjonen i
forspalten, betinget av sluttlevering fra:

17	 18
Direkte og indirekte levert fra:

1 Jordbruk  	 -	 -
2 Skogbruk og jakt  	 0,5	 0,2
3 Fiske  	 -	 -
4 Hvalfangst  	 0,1	 -
5 Kullgruver 	 0,9	 -
6 Malmgruver 	 - 7,7
7 Mineralbrott 	 1,3	 -
8 Nærings- og nytelsesmiddelindustri .	 -	 -
9 Tekstilindustri  	 -	 -

10 Bekledningsindustri  	 -	 -
11 Treindustri  	 0,6	 0,7
12 Treforedlingsindustri  	 1,9	 0,3
13 Grafisk industri  	 0,4	 0,4
14 Lær- og gummivareindustri  	 -	 -
15 Olje- og fettindustri  	 0,1	 0,1
16 Kjemisk industri  	 1,5	 0,8
17 Jord- og steinindustri  	 100,1	 1,2
18 Elektrometallurgisk industri  	 100,0
19 Jern- og metallindustri  	 0,6	 0,1
20 Bygge- og anleggsvirksomhet  	 -	 -
21 Elektrisitetsforsyning  	 1,5	 5,0
22 Gassverk  	 -	 -
23 Varehandel 	 27,4 10,3
24 Forretningsbygg, boliger  	 0,8	 0,3
25 Sjøtransport 	 1,7	 0,7
26 Land- og lufttransport  	 3,2	 1,6
27 Post, telegraf, telefon  	 0,7	 0,6
28 Forsikring 	 0,3	 0,3
29 Offentlige funksjonærer  	 -	 -
30 Annen tjenesteyting 	 0,4	 0,4

Rent norske sektorer i alt  	 144,0 130,7
31 Fremmedvarehandel  	 14,2 46,6

A. Import'  	 12,3 38,5
Kapitalslit  	 10,7 10,6
Lønn 	 45,6 24,8
Eierinntekt 	 25,7 24,5
Indirekte skatter  	 8,6	 3,4
Subsidier 	-3,0 -1,8

B. Bruttoprodukt i alt 	 87,6 61,5
C. Positive korreksjonsposter2  	0,1

Sum A + B + C  	 100,0 100,0

cd §
cn

0

bk
Pq

i71

ce

ce

ce

19 20 21 22	 23 24

0,1 1,6 - -	 - -
1,0 3,8 - 0,1	 0,4
- 0,3 - -	 - -
- 0,3 - -	 - -
- 0,1 - -	 0,2 -

0,2 0,4 - -	 - -
- 0,5 - - -
- 0,3 - -	 - -

0,2 0,5 - -	 - -
- - - -	 - -

1.7 12,3 - -	 0,3 -
0,7 3,8 - 0,3	 2,0 0,1
0,3 0,2 0,2 0,7	 0,7 0,8
0,1 0,2 - -	 - -
0,1 0,7 - -	 - -
0,6 4,7 - -	 0,1 -
0,2 6,7 - -	 - -
2,6 0,7 - -	 - -

100,1 11,9 - -	 0,2 -
-	 100,0 - -

0,2 1,5 100,0 0,6	 0,3 0,1
0,1 0,1 - 100,0	 - -

16,8 10,1 0,5 14,6	 101,2 0,2
0,5 0,3 - 0,4	 3,0 100,1
0,9 0,6 0,1 0,8	 5,6 -
1,9 2,4 0,1 1,7	 11,3 0,9
0,3 1,1 1,1 1,2	 0,7 0,5
0,2 0,1 0,8 0,1	 0,7 2,7

- - - -	 - -
0,2 0,5 1,0 0,6	 0,4 4,9

129,0 165,7 103,8 121,1	 127,1 110,3
24,9 17,7 2,8 51,6	 3,9 0,2
20,8 14,8 2,5 42,7	 5,5 0,5

6,8 6,0 41,9 18,7	 8,5 74,9
41,3 50,1 22,9 37,0	 33,4 5,2
26,8 27,4 36,6 - 1,0	 34,9 24,4

6,5 3,5 0,5 4,1	 27,7 12,7
-2,2 -1,9 -4,5 - 1,6- 10,4- 18,0

79,2 85,1 97,4 57,2	 94,1 99,2
- 0,1 0,1 0,1	 0,4 0,3

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Se note 1, side 594. See note 1, page 594. 2 Jfr. tabell XII. Compare table XII.
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og indirekte forbundet med sektorenes sluttleveringer. 31 sektorer. Prosent av sluttevering.

caused by final deliveries from each sector. 31 sectors. Percentages of final deliveries.

Production and use of factors of production, according to
specification in the stub, caused by final delivery from:

o
4ig

Cs

z

P CA1) 

Cso

4g‘
4(1),

CC±

'

tilD

Cs

v,       
25

-

26

0,2

27

-

28 	 29 	 30

-	 -	 -

31

1
- 0,1 -	 -	 0,1 0,1 2

- - -	 -	 - - 3
0,1 - -	 - - 4

0,6 1,8 0,1 -	 - 5
- - - -	 - 6

- - - 7
- - -	 -	 - - 8

0,5 - - -	 - - 9
- - - -	 - 10
- - - -	 -	 - 0,1 11
- 0,2 0,3 0,2	 -	 0,6 0,4 12

0,1 1,0 2,4 1,8	 -	 5,1 0,1 13
- - - -	 -	 - - 14

0,1 0,1 - -	 -	 - 15
0,1 - - -	 0,1 16

- - -	 -	 - - 17
- - -	 -	 - - 18

0,2 0,4 - -	 -	 0,5 - 19
- - - -	 -	 - - 20
- 0,6 0,1 0,9	 -	 0,5 0,1 21

- - -	 0,1 - 22
0,9 3,6 0,6 0,6	 1,0 18,3 23
0,1 0,2 0,3 0,9	 -	 1,3 0,5 24

100,2 0,6 1,9 0,1	 -	 0,7 1,0 25
0,1 100,4 4,1 0,2	 -	 1,3 2,0 26
0,3 0,6 100,2 1,9	 -	 6,8 0,1 27
0,8 0,5 0,1 100,0	 -	 0,2 0,1 28

- - - - 100,0 - 29
0,3 0,1 2,5 1,9	 -	 100,5 0,1 30

104,3 110,4 112,7 108,5 100,0 118,8 22,9
3,4 16,9 0,9 1,8	 -	 0,8 100,7 31

38,5 16,1 4,0 9,8	 -	 1,4 82,9 A.
23,5 27,2 18,3 1,5	 -	 5,5 1,5
19,6 45,7 64,4 47,0	 100,0	 53,4 6,1
18,0 7,6 11,2 32,1	 -	 38,9 6,4

1,3 1,6 0,3 0,8	 -	 3,5 5,0
-1,0 -0,7 -0,2 -0,3	 - -2,9 -1,9

61,4 81,4 94,0 81,1 100,0	 98,4 17,1 B.
0,1 2,5 2,0 9,1	 -	 0,2 - C.

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Directly and indirectly delivered from:
Agriculture
Forestry and hunting
Fishing
Whaling
Coal mining
Metal mining
Mining n.e.c.
Food, beverages and tobacco
Textiles
Clothing and footwear
Wood and cork
Pulp, paper and paper products
Printing, publishing etc.
Leather, rubber and leather products
Products of oils and fats
Chemical products
Non-metallic mineral products
Metal extracting
Metal products
Construction
Electricity
Gas
Wholesale and retail trade
Ownership of buildings
Water transport
Land and air transport
Communication
Insurance
Government civil servants
Other services
Total purely Norwegian sectors
Import trade
Imports
Depreciation
Wages and salaries
Entrepreneurial income
Indirect taxes
Subsidies
Total gross product (value added)
Positive correction items
Sum A + B + C



SSu

8	 9

429	 12
1

219
1
1

7

1 399	 84
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Tabell XV. Krysslopsregnskap 1947.

Interindustry accounts 194 7. 31

Levert til Delivered to

o

o

o

-4-
bA
g

454
7a

'Et
"E

t141)
E

Levert fra:
1 2 3 4 5	 6

1 Jordbruk 	 93
2 Skogbruk og jakt 	 - - -	 -
3 Fiske 	 4 _ _
4 Hvalfangst 	 1
5 Kullgruver 	 1
6 Malmgruver 	
7 Mineralbrott 	 2 - - - -
8 Nærings- og nytelsesmiddelind. . 57 _ _ _
9 Tekstilindustri 	 2 - - - -	 -

10 Bekledningsindustri 	
11 Treindustri 	 2 - - - -	 -
12 Treforedlingsindustri 	 2 - - - -	 -
13 Grafisk industri 	 - _ _	 _
14 Lær- og gummivareindustri . . . .
15 Olje- og fettindustri 	 26 - 1 - -	 -
16 Kjemisk industri 	 41 _ 5 2 _	 1
17 Jord- og steinindustri 	 7 - - -	 -
18 Elektrometallurgisk industri . . . _ _ _ _
19 Jern- og metallindustri 	 4 - - 5 -	 -
20 Bygge- og anleggsvirksomhet 	 _ _ _ _ _
21 Elektrisitetsforsyning 	 8 1 _ _ 1	 2
22 Gassverk 	
23 Varehandel 	 59 19 154 6
24 Forretningsbygg, boliger 	
25 Sjøtransport 	 3 - - 15 4	 1
26 Land- og lufttransport 	 10 13 - - _	 3
27 Post, telegraf, telefon 	 4 1 2 1 -	 -
28 Forsikring 	 5 - - 2 -	 -
29 Offentlige funksjonærer . 	 _ _	 _
30 Annen tjenesteyting 	 10 1 1 1 -	 -

Rent norske sektorer i alt 	 247 58 164 26 11	 7
31 Fremmedvarehandel 	 59 1 29 - _	 1

Import' 	 - - - 14 -	 -
Kapitalslit 	 197 7 79 46 1	 9
Lønn 	 186 184 7 60 15	 23
Eierinntekt 	 621 190 245 162 4	 35
Indirekte skatter 	 10 3 - 19 _	 -
Subsidier 	 —58----- 	2-33 - --15
Bruttoprodukt i alt 	 956 382	 298 287 20	 52
Positive korreksjonsposter3 	 3 3 - _ _
Negative korreksjonsposter3 . : • •
I alt 	 1 265 444 491 327 31	 60

Tallene er ikke korrigert for de revisjoner i nasjonalregnskapet som er foretatt etter 1952. The figures are not corrected
for revisions in the national accounts carried out after 1952. 2 Eksklusive toll. Excluding import duties. 3 Svarer til korrek-
sjonspostene i 1948—tabellen. Corresponding to the correction items in the 1948-table.

— - -
_	 -

6	 -

- 25	 -
- 16	 5
_	 4	 2

-	 2	 -
2	 5	 -
- 2	 2
- 1	 1
_	 _	 _
1	 1	 1
5 1 187 119
- 432 165
- -	 -
_	 42	 29

17	 193	 82
13 340	 88
_ 516	 4

 --254-24
30 837 179

_ - -

35 2 456 463
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31 sektorer. Mill. kroner i kjøperpriser.'

sectors. Million kroner at buyers' prices.

Levert til Delivered to

ca
,

q2I

Et1 

gEl
upfts
o . g
4 Z5
Fd

k-q

b13
0

C
*i

" la54,
CI)

tA
0       

10	 11

4	 -
- 123
- -
- -
- -
- -
- -
- -

40	 14
- -
1	 -
2	 2
1	 1

59	 1
- 1
1	 6
- -
- -
2	 15
- -

1	 4
- -

144 109
- -
- -

-
1	 1
- 1
_	 _
1	 1

257 279
148	 57

- -

20	 25
115	 161
177	 81

4	 5
— 5 — 3

311 269
-
- -

716 605

12

-

13	 14

- 15

15

-

16	 17

109 - - - 5
- - 55
- - - 158 2
- - - 1 -
3 - - 1
- - - - -
1 - - - 4
3 - 13 - 16
- - - - -
3 - - 1 3
- 33 2 6 6
1 1 1 1
- - -

5 - 1 21
11 3 5 3 -

2 - 8
2 - - - 2
5 - 3 7 8
- - - - -

15 1 1 2 7
- - - 1

82 41 43 40 72
- - - - -
- - - -
- - - - -
1 4 1 1 1
1 - - 1
_. - - -
1 15 1 1 1

245 97 86 276 160
84 9 34 74 80

5 1 - - -
61 16 7 16 43

128 94 41 33 89
226 58 45 91 56

8 3 8 10 9
- - — 7 — 95 — 7

423 171 94 55 190
- - - - -
- - - - -

757 278 214 405 430

18
Delivered from:

-	 1 Agriculture
-	 - 2 Forestry and hunting
-	 3 Fishing

4 Whaling
1	 - 5 Coal mining
-	 20 6 Metal mining
2	 7 Mining n.e.c.
-	 - 8 Food, beverages and tobacco
-	 - 9 Textiles
-	 - 10 Clothing and footwear
3	 2 11 Wood and cork
3	 - 12 Pulp, paper and paper products
-	 1 13 Printing, publishing etc.
-	 - 14 Leather, rubber and leather products
-	 1 15 Products of oils and fats
4	 2 16 Chemical products
-	 3 17 Non-metallic mineral products
-	 - 18 Metal extracting
3	 - 19 Metal products
- - 20 Construction
4	 14 21 Electricity
-	 - 22 Gas

54	 5 23 Wholesale and retail trade
-	 24 Ownership of buildings
-	 - 25 Water transport

26 Land and air transport
1	 1 27 Communication
-	 1 28 Insurance
-	 - 29 Government civil servants
-	 1 30 Other services

75	 51	 Total purely Norwegian sectors
29 123 31 Import trade

- -	 Imports
16	 21	 Depreciation
78	 50	 Wages and salaries
27	 16	 Entrepreneurial income

2	 2	 Indirect taxes
- -	 Subsidies

123	 89	 Total gross product (value added)
-	 Positive correction items
-	 -	 Negative correction items

227 263	 Total
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Tabell XV (forts.). Krysslopsregnskap 1947.

Interindustry accounts 194 7. 31 sectors.

Levert til Delivered to

Levert fra:
1 Jordbruk 	
2 Skogbruk og jakt 	
3 Fiske 	
4 Hvalfangst 	
5 Kullgruver 	
6 Malmgruver 	
7 Mineralbrott 	
8 Nærings- og nytelsesmiddelind.
9 Tekstilindustri 	

10 Bekledningsindustri 	
11 Treindustri 	
12 Treforedlingsindustri 	
13 Grafisk industri 	
14 Lær- og gummivareindustri
15 Olje- og fettindustri 	
16 Kjemisk industri 	
17 Jord- og steinindustri 	
18 Elektrometallurgisk industri . . . 	
19 Jern- og metallindustri 	
20 Bygge- og anleggsvirksomhet . . 	
21 Elektrisitetsforsyning 	
22 Gassverk 	
23 Varehandel 	
24 Forretningsbygg, boliger 	
25 Sjøtransport 	
26 Land- og lufttransport 	
27 Post, telegraf, telefon 	
28 Forsikring 	
29 Offentlige funksjonærer . 	

30 Annen tjenesteyting 	
Rent norske sektorer i alt 	

31 Fremmedvarehandel 	
Import6 	

Kapitalslit 	
Lønn 	
Eierinntekt 	
Indirekte skatter 	
Subsidier 	
Bruttoprodukt i alt 	
Positive korreksjonsposter7 	

Negative korreksjonsposter7	• •
I alt 	

22 23

-	 -
-	 _

24

_
-

25

-
-

26	 27

2

-	 -	 -	 -	 -	 -	 11	 2	 -
-	 -	 -	 -	 -	 -
-	 -	 -	 -	 -	 -
-	 -	 -	 -	 -	 -
-	 -	 -	 10	 -	 -

-	 8	 -	 -	 -	 -
_	 36	 -	 -	 -	 -
-	 12	 3	 1	 6	 5

-	 -	 -	 -	 -
-	 -	 -	 1	 -	 -
_	 _	 -	 4	 1	 -
_	 1	 -	 -	 -	 -
-	 -	 —	 -	 -
-	 2	 -	 -	 6	 -

-	 5	 -	 -	 4
-	 -	 -	 -	 -	 -
1	 -	 -	 -	 -	 -
-	 66	 2	 -	 1
-	 132	 -	 -	 -	 4

231	 4	 -	 -	 9
12	 1	 5	 4

7	 14	 15	 3	 -
-	 -	 -	 -	 -	 -
-	 4	 26	 5	 -	 5
1	 516	 48	 54	 28	 24
9	 31	 -	 49	 103	 1

-	 -	 620	 9	 5
3	 30	 373	 383	 176	 33
6	 532	 5	 368	 266	 119

—	 2	 663	 123	 446	 45	 24
-	 789	 55	 3	 18
-----224-83-15-- 	 2	 -

19
	

20
	

21

24
15
2

- 6	 -
- 10	 -
- 2	 -

	

3	 3	 -

	

26	 232	 -

	

4	 58	 _
2 —

	1 	 4	 _

	

3	 9	 -

	

8	 78	 _

	

3	 117	 _

	

23	 3	 -
- 221	 -

	

11	 22	 -
	1 	 2	 _
	187	 -	 -

- -	 -
- -	 -
- 23	 -

	

2	 17	 1
i	 -	 2
- -	 -

	1 	 6	 1
	276	 854	 4
	318	 224	 7

- -	 -

	

80	 29	 113

	

525	 670	 59
329 254 114

	

34	 1	 1
— 5— 1— 8

963 953 279
- —
- -	 -

I 557 2 031 290

7 1 790	 476 1 185	 503	 176
-	 -	 17	 -	 24	 5
-	 -	 -	 -	 -	 -

17 2 337	 541 1 908	 667	 211

1 Se note 1, side 598. See note I, page 598. 2 Exports. 3 Government and private consumption. 4 Gross fiTed asset for-
mation. Inventories. 6 Se note 2, side 598. See note 2, page 598. 7 Se note 3, side 598. See note 3, page 598.
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31 sektorer. Mill. kroner i kjøperpriser.i

Million kroner at buyers' prices.

Levert til Delivered to

o

g
o

• 1-1,

f2 4
g

o

cci

▪ 

3
0

P

ti
E o               

28	 29	 30	 31
Delivered from:

	•••	 JIM 	
...	 47	 728	 28 — 47 1 265	 1 Agriculture

- -	 -	 -	 24 133	 6	 28 444 2 Forestry and hunting
— —	 —	 — 111	 93	 7	 — 491 3 Fishing
- -	 -	 - 157	 1	 -	 7 327 4 Whaling
- -	 -	 -	 -	 9	 -	 5	 31 5 Coal mining
- -	 -	 -	 25	 -	 2	 3	 60 6 Metal mining
- -	 -	 -	 -	 21	 -	 -	 35 7 Mining n.e.c.
- -	 -	 - 351 2 023	 4	 14 2 456 8 Food, beverages and tobacco
— —	 —	 —	 9 239	 43	 62 463 9 Textiles
- -	 -	 -	 - 697	 3	 16 716 10 Clothing and footwear
- -	 -	 -	 21 226	 32	 20 605 11 Wood and cork
- -	 -	 509	 37	 13	 23 757 12 Pulp, paper and paper products

	2	 -	 44	 -	 1	 188	 -	 1	 278 13 Printing, publishing etc.
- -	 -	 3	 104	 33	 9 214 14 Leather, rubber and leather products

- -	 3	 - 215	 73	 2	 9 405 15 Products of oils and fats
- -	 -	 130 101	 5	 8 430 16 Chemical products
- -	 -	 -	 14	 43	 10	 11 227 17 Nore-metallic mineral products

- -	 - 214	 -	 5	 4 263 18 Metal extracting
- -	 -	 -	 40 372 778	 70 1 557 19 Metal products

- -	 -	 -	 17 2 014	 - 2 031 20 Construction

	

1	 —	 5	 -	 -	 172	 -	 - 290 21 Electricity
- -	 -	 -	 -	 13	 -	 -	 17 22 Gas
- -	 - 836	 -	 1	 - 2 337 23 Wholesale and retail trade

	1	 -	 13	 -	 - 458	 -	 - 541 24 Ownership of buildings
— —	 4	 - 1 678	 65	 -	 - 1 908 25 Water transport
— —	 7	 -	 27 333	 -	 - 667 26 Land and air transport

	2	 -	 71	 -	 4	 65	 3	 - 211 27 Communication
- -	 -	 3	 35	 -	 -	 93 28 Insurance
- -	 -	 -	 - 785	 -	 - 785 29 Government civil servants

	2	 —	 —	 —	 — 934	 28	 — 1 050 30 Other services
	8	 — 147 836 3 583 7 966 3 016 243 20 954	 Total purely Norwegian sectors

— —	 6	 —	 14 1 159 521	 122 3 889 31 Import trade
	7	 —	 4 3 053	 — 387 950	 — 5 055	 Imports

— —	 26	 — 150	 —	 — 2 031	 Depreciation
	45 785 478	 —	 —	 —	 —	 — 5 414	 Wages and salaries
	23	 — 373	 —	 —	 —	 —	 — 4 870	 Entrepreneurial income

- -	 40	 -	 -	 -	 -	 - 1 544	 Indirect taxes
- — _	— 	 24	 -	 -	 -	 -	 - —865	 Subsidies

	68 785 893	 -	 - 150	 -	 - 12 994	 Total gross product (valu? added)

	

10	 -	 -	 - 218	 97	 -	 170 547	 Positive correction items
- -	 -	 -	 - —359 —188	 - —547	 Negative correction items

	93 785 1 050 3 889 3 815 9 400 4 299 535 42 892	Total
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Tabell XVI. Krysslopskoeffisienter 1947. 31 sektorer.

Input-output coefficients 194 7. 31 sectors. Use of inputs

Levert til Delivered to

uC 	.4.

'',..44 	 -,04	
tog	 '1-=

Ft 	
-=up	 a,	 ,,-,	 i

toa3
n	 E	 '1"

u 41',	
.5	 -j34 •,-.

Levert fra:
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Jordbruk 	 - 5,3 - - - - -	 17,4
2 Skogbruk og jakt 	
3 Fiske 	 0,3 - - - - - - 8,9
4 Hvalfangst 	 0,1 - 0,2 - - - - 0,1
5 Kullgruver 	
6 Malmgruver 	
7 Mineralbrott 	 0,1 - - - - - - -
8 Nærings- og nytelsesmiddelindustri 4,5 _ _ _ _ _
9 Tekstilindustri 	 0,1 - - - - - - 0,2

10 Bekledningsindustri 	 _ _ _ _ _ _ _
11 Treindustri 	 0,1 - - - - - - 1,0
12 Treforedlingsindustri 	 0,2 - - - - - - 0,7
13 Grafisk industri 	 - - - - - - 0,2
14 Lær- og gummivareindustri 	 - - - -
15 Olje- og fettindustri 	 2,1 - 0,2 - - 0,2 - 1,4
16 Kjemisk industri 	 3,2 - 1,0 0,6 - 1,8 _ 0,1
17 Jord- og steinindustri 	 0,5 - - - - - 0,3
18 Elektrometallurgisk industri 	 - - - - - - 0,4
19 Jern- og metallindustri 	 0,3 - - 1,7 - - - 0,6
20 Bygge- og anleggsvirksomhet 	
21 Elektrisitetsforsyning 	 0,7 0,2 - 2,5 2,5 3,7 0,3
22 Gassverk 	
23 Varehandel 	 4,7 4,2 31,4 0,1 17,7 - 2,6 16,2
24 Forretningsbygg, boliger 	 _ _ _ _
25 Sjotransport 	 0,3 - - 4,7 13,2 1,3 - 0,1
26 Land- og lufttransport 	 0,8 2,9 - - - 5,5 5,7 0,2
27 Post, telegraf, telefon 	 0,3 0,2 0,4 0,3 1,3 0,7 1,4 0,1
28 Forsikring 	 0,4 - 0,1 0,6 - 0,3 - -
29 Offentlige funksjonærer . 	

30 Annen tjenesteyting 	 0,8 0,2 0,2 0,3 1,0 0,3 1,7 0,1
Rent norske sektorer i alt 	 19,5 13,0 33,5 8,3 35,7 12,6 15,1 48,3

31 Fremmedvarehandel 	 4,7 0,3 5,8 1,2 17,6
Import2 	 - - 4,1 - - -
Kapitalslit 	 15,6 1,6 16,1 14,0 2,9 14,8 1,1 1,7
Lønn 	 14,7 41,3 1,5 18,3 48,5 38,2 47,7 7,9
Eierinntekt 	 49,1 42,7 49,9 49,6 12,9 58,0 36,1 13,8
Indirekte skatter 	 0,7 0,7 5,7 0,3 21,0
Subsidier 	 - 4,6 -0,3 -6,8 --25,1 ---10,3
Bruttoprodukt i alt 	 75,5 86,0 60,7 87,6 64,3 86,2 84,9 34,1
Positive korreksjonsposter3 	 0,3 0,7 - - - - -
I alt 	 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Beregnet på grunnlag av tall i hundre tusen kroner i kjøperpriser. Se for ovrig note 1 til tabell XV, side 598. Com-
puted on the basis of figures in 100 000 kroner at buyers' prices. See also note 1 to table XV, page 598. 2 Eksklusive tc11.
Excluding import duties. Jfr. tabell XV. Compare table XV.
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Sektorenes bruk av innsatsfaktorer i prosent av produksjonsverdien.i

as percentages of the value of production in each sector.

Levert til Delivered to

i	 a	 7,4

gi	 ' .2 -- c'rt
,1	 ,-Lg	 '<f",
Eli	 44 . E.	 gi

9

2,7

10	 11

0,5	 -

12	 13

- 	 -

14	 15

7,2	 -

16

- -	 20,4 14,3	 - - 	 - 1,2
- - - -	 - -	 13,5 0,1
- - - -	 - -	 39,0 0,4
- - -	 - -	 0,2 -

- - 0,4	 - - 	 - 0,2
- - -	 - -	 - -
- - - 0,1 	 - - 	 - 0,9
- 5,6 2,3 0,4	 - 6,0	 0,1 3,8

- - -	 - -	 - -

- 0,1 - 0,4	 - - 	 0,4 0,7
1,2 0,3 0,3 - 	 12,0 1,0	 1,3 1,4
0,4 0,1 0,1 0,1	 - 0,4	 0,3 0,2
0,1 8,3 0,1 - 	 0,1 - 	 - 0,1
0,1 - 0,2 0,7	 - 0,5	 - 4,9
2,0 0,1 1,0 1,4	 1,2 2,5	 0,7

- - 0,3	 - 0,1	 0,1 1,9
- - - 0,2	 - - 	 - 0,4

0,2 0,3 2,5 0,7	 - 1,5	 1,8 1,9
- - - -	 - -	 -

0,4 0,2 0,7 2,0	 0,4 0,5	 0,5 1,7
- - - -	 - -	 - 0,1

18.2 20,2 18,1 10,8	 14,8 19,9	 9,9 16,8
- - - -	 - -	 - -
- - - -	 - -	 - -
- - - -	 - -	 - -

0,3 0,1 0,2 0,1	 1,6 0,3	 0,2 0,2
0,1 - 0,1 0,2	 0,1 - 	 0,1 0,2

- - - -	 - -	 -

0,3 0,1 0,1 0,1	 5,4 0,3	 0,1 0,2
26,0 35,9 46,1 32,2	 35,6 40,2	 68,2 37,3
35,5 20,7 9,4 11,1	 3,3 16,0	 18,2 18,5

- - - 0,7	 0,3 -	 -
6,3 2,7 4,1 8,1	 5,6 3,2	 4,0 10,0

17,7 16,0 26,6 17,0	 33,8 19,1	 8,2 20,8
19,0 24,8 13,4 29,9	 20,7 20,8	 22,5 13,1
0,8 0,6 0,8 1,0	 0,9 3,8	 2,5 2,0

-5,3 -0,7 -0,4 - 	 _,_- 	 0 2 -3,1-23,6  1 7- _,.
38,5 43,4 44,5 56,0	 60,8 43,8	 13,6 44,2

- - - -	 - -	 - -

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Delivered from:
1	 Agriculture
2 Forestry and hunting
3 Fishing
4 Whaling
5 Coal mining
6 Metal mining
7	 Mining n.e.c.
8 Food, beverages and tobacco
9	 Textiles
10 Clothing and footwear
11 Wood and cork
12 Pulp, paper and paper products
13	 Printing, publishing etc.
14 Leather, rubber and leather products
15 Products of oils and fats
16 Chemical products
17 Non-metallic mineral products
18 Metal extracting
19 Metal products
20 Construction
21	 Electricity
22 Gas
23	 Wholesale and retail trade
24 Ownership of buildings
25 Water transport
26 Land and air transport
27 Communication
28 Insurance
29	 Government civil servants
30	 Other services

Total purely Norwegian sectors
31 Import trade

Imports
Depreciation
Wages and salaries
Entrepreneurial income
Indirect taxes
Subsidies
Total gross product (value added)
Positive correction items
Total
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Tabell XVI (forts.). Krysslopskoeffisienter 1947. 31 sektorer.

Input-output coefficients 194.7. 31 sectors. Use of inputs

Levert til Delivered to

§

CL
tu

4-, to

p-4                     

Levert fra:
1 Jordbruk 	
2 Skogbruk og jakt 	
3 Fiske 	
4 Hvalfangst 	
5 Kullgruver 	
6 Malmgruver 	
7 Mineralbrott 	
8 Nærings- og nytelsesmiddelindustri • •
9 Tekstilindustri 	

10 Bekledningsindustri 	
11 Treindustri 	
12 Treforedlingsindustri 	
13 Grafisk industri 	
14 Lær- og gummivareindustri 	
15 Olje- og fettindustri 	
16 Kjemisk industri 	
17 Jord- og steinindustri 	
18 Elektrometallurgisk industri 	
19 Jern- og metallindustri 	
20 Bygge- og anleggsvirksomhet 	
21 Elektrisitetsforsyning 	
22 Gassverk 	
23 Varehandel 	
24 Forretningsbygg, boliger 	
25 Sjøtransport 	
26 Land- og lufttransport 	
27 Post, telegraf, telefon 	
28 Forsikring 	
29 Offentlige funksjonærer . 	

30 Annen tjenesteyting 	
Rent norske sektorer i alt 	

31 Fremmedvarehandel 	
Import2 	

Kapitalslit 	
Lønn 	
Eierinntekt 	
Indirekte skatter 	
Subsidier 	
Bruttoprodukt i alt 	
Positive korreksjonsposter3 	

I alt 	

17

-
-
-

18

-
-
_

19

-
-
-

20	 21	 22

	1,2 	 -	 -

	

0,7	 -	 -

	

0,1	 _

23	 24

	- 	 -
-

	

_	 _

0,5 -	 -	 - -
- 7,5 - 0,3	 -	 - -	 -

0,8 - - 0,5	 -	 - -
- _ - 0,1	 _ _ _
- 0,2 0,2	 -	 - -	 -

1,2 0,7 1,7 11,4	 -	 - 0,3
1,4 - 0,2 2,8	 -	 - 1,5	 -
0,1 0,3 0,1 -	 -	 0,6 0,5	 0„5

- - 0,1 0,2
- 0,4 0,2 0,5	 -	 - -

1,7 0,7 0,5 3,8	 - -
- 1,2 0,2 5,7	 -	 - 0,1
- - 1,5 0,2	 -	 - -	 -

1,2 0,1 - 10,9	 -	 - 0,1

1,6 5,4 0,7 1,1	 _	 0,6 0,2	 _
- 0,1 0,1	 _	 _ _	 _

23,7 1,7 12,0 -	 -	 3,6 -	 -
- - - -	 -	 - 2,8	 -
- - -	 _	 - 5,7	 _
- - 1,1	 -	 - 9,8	 0,7

0,2 0,5 0,1 0,8	 0,3	 1,2 0,5	 0,1
0,1 0,2 0,1 -	 0,7	 - 0,3	 2,6

- - - -	 -	 - -	 -
0,1 0,3 0,1 0,3	 0,2	 0,6 0,2	 4,8

32,6 19,0 17,8 42,0	 1,2	 6,6 22,0	 8,7
12,7 47,0 20,5 11,0	 2,5	 54,8 1,3

- - -	 - - -
7,3 8,0 5,1 1,4	 39,0	 19,3 1,3	 69,0

34,4 18,9 33,6 33,0	 20,4	 33,8 22,8	 0,8
12,0 6,2 21,1 12,5	 39,3- 14,5 28,4	 23,2

1,0 0,9 2,2 0,1	 0,4 33,8	 10,3
- - 0,3 - - 2,8	 - - 9,6- 15,2

54,7 34,0 61,7 47,0	 96,3	 38,6 76,7	 88,1
- - - - -	 3,2

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Se note 1, side 602. See note 1, page 602. 2 Se note 2, side 602. See note 2, page 602. 3 Jfr. tabell XV. Com-
pare table XV.
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Sektorenes bruk av innsatsfaktorer i prosent av produksjonsverdien.i

as percentages of the value of production in each sector.

Levert til Delivered to

o ccf

o E'81

741

o

o `Ig ,73
42,

'cS3 4-■ o
00
P

P,

4:1

tG
0 tj

Fg

25

-^

26

0,2

27 28 29	 30	 31

0,6 0,3

0,5

- 0,9 2,1 1,9 -	 4,2

0,1 -	 0,3
0,2 0,2

- 0,8 - - -	 -	 -

- 0,6 - 1,1 -	 0,5	 -
- - - - -	 -	 -
- - _ _ _	 -	 21,5

0,1 0,1 0,2 1,1 -	 1,2	 -
- - 2,0 - -	 0,4	 -
- - 4,4 - -	 0,7	 -

0,2 0,6 - 2,0 -	 6,7
0,8 0,5 - -	 -

0,2 - 2,4 2,0 -	 -	 -
2,7 4,2 11,1 8,1 -	 14,0	 21,5
2,6 15,4 0,2 - -	 0,6	 -

32,5 1,4 2,4 7,6 -	 0,4	 78,5
20,1 26,4 15,7 - -	 2,5
19,3 40,0 56,7 48,5 100,0	 45,5
23,4 6,7 11,7 24,5 -	 35,5

0,2 2,7 - 0,2 -	 3,8
-0,8 -0,3 - - - -2,3 	-

62,2 75,5 84,1 73,2 100,0	 85,0
- 3,5 2,2 11,1 - 	 - 	 -

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Delivered from:
1	 Agriculture
2 Forestry and hunting
3 Fishing
4 Whaling
5 Coal mining
6 Metal mining
7	 Mining n.e.c.
8 Food, beverages and tobacco
9	 Textiles
10 Clothing and footwear
11 Wood and cork
12 Pulp, paper and paper products
13	 Printing, publishing etc.
14 Leather, rubber and leather products
15 Products of oils and fats
16 Chemical products
17 Non-metallic mineral products
18 Metal extracting
19 Metal products
20 Construction
21	 Electricity
22 Gas
23	 Wholesale and retail trade
24 Ownership of buildings
25	 Water transport
26 Land and air transport
27 Communication
28 Insurance
29 Government civil servants
30	 Other services

Total purely Norwegian sectors
31 Import trade

Imports
Depreciation
Wages and salaries
Entrepreneurial income
Indirect taxes
Subsidies
Total gross product (value added)
Positive correction items
Total
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Tabell XVII. Krysslopskoeffisienter 1947 i 1948-priser. 31 sektorer. Sektorenes bruk av

Input-output coefficients 1947 in 1948-prices. 31 sectors. Use of inputs as

Levert til Delivered to

Pg,
o

1-D

ta0
o

o
tk            

Levert fra:
1 Jordbruk  	 -
2 Skogbruk og jakt  	 -
3 Fiske  	 0,2
4 Hvalfangst  	 0,1
5 Kullgruver 	 -
6 Malmgruver 	 -
7 Mineralbrott 	 0,1
8 Nærings- og nytelsesmiddelindustri • •	 4,4
9 Tekstilindustri  	 0,1

10 Bekledningsindustri  	 -
11 Treindustri  	 0,1
12 Treforedlingsindustri  	 0,2
13 Grafisk industri 	
14 Lær- og gummivareindustri  	 -
15 Olje- og fettindustri  	 1,8
16 Kjemisk industri  	 3,1
17 Jord- og steinindustri  	 0,5
18 Elektrometallurgisk industri 	
19 Jern- og metallindustri  	 0,3
20 Bygge- og anleggsvirksomhet 	
21 Elektrisitetsforsyning  	 0,6
22 Gassverk 	
23 Varehandel  	 4,2
21 Forretningsbygg, boliger 	
25 Sjøtransport 	 0,2
26 Land- og lufttransport  	 0,7
27 Post, telegraf, telefon  	 0,3
28 Forsikring 	 0,4
29 Offentlige funksjonærer  	 -
30 Annen tjenesteyting 	 0,8

Rent norske sektorer i alt  	 18,1
31 Fremmedvarehandel  	 4,6

Import 2 . 	

Kapitalslit  	 15,0
Lønn
Eierinntekt 	 162,0Indirekte skatter 	
Subsidier 	 1
Bruttoprodukt i alt  	 77,0
Positive korreksjonsposter3  	0,3
I alt 	 100,0

2	 3	 4	 5

	5,3 	 -	 -	 -	 -

	

-	 -	 -	 -	 -

6 7	 8

-	 21,4
-	 -

-	 -	 -	 -	 - -	 7,1
-	 -	 -	 -	 -	 -	 -
-	 0,2	 -	 -	 -	 -
-	 -	 -	 -	 -	 -
-	 -	 -	 -	 -
-	 -	 -	 -	 -	 -

-	 -	 -	 -	 0,2
-	 -	 -	 -	 -	 -	 -
-	 -	 -	 -	 -	 -	 1,0
-	 -	 -	 -	 -	 -	 0,7
-	 -	 -	 -	 -	 0,2
-	 -	 -	 -	 -	 -

0,2	 -	 -	 0,2	 1,2
1,3	 0,6	 -	 1,6	 -	 0,1

-	 -	 -	 -	 -	 -	 0,3
-	 -	 -	 -	 -	 0,4
-	 -	 1,7	 -	 -	 -	 0,6
-	 -	 -	 -	 -

0,2	 -	 -	 2,2	 2,2	 3,5	 0,2
-	 -	 -	 -	 -	 -

3,6	 36,5	 0,1	 15,1	 -	 2,4	 15,0
-	 -	 -	 -	 -	 -
-	 -	 4,6	 11,5	 1,2	 0,1

2,6	 -	 -	 -	 5,1	 5,7	 0,2
0,2	 0,5	 0,3	 1,4	 0,6	 1,4	 0,1

-	 0,1	 0,6	 -	 0,3 -^

-	 -	 -	 -	 -
0,1	 0,2	 0,3	 0,8	 0,3	 1,9	 0,1

12,0	 39,0	 8,2	 31,0	 11,5	 14,9	 48,9
0,3	 7,6	 -	 -	 1,0	 -	 17.6

-	 -	 4,2	 -	 -	 -
1,6	 19,6	 14,8	 2,5	 13,8	 1,3	 1,7

85,4	 33,8	 72,8	 66,5	 73,7	 83,8	 31,8

87,0	 53,4	 87,6	 69,0	 87,5	 85,1	 33,5
0,7	 -	 -	 -	 -	 -

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Beregnet på grunnlag av deflaterte tall i hu nde tusen kroner i kjoperpriser. Deflateringen hviler til dels på et svakt
grunnlag. Computed on the basis of deflated figures in 100 000 kroner at buyers' prices. The basis for deflation is in some parts
relatively weak. 2 Eksklusive toll. Excluding import duties. Jfr. tabell XV. Compare table XV.
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innsatsfaktorer i prosent av produksjonsverdien, begge dele regnet i 1948-priser. ,

percentages of the value of production in each sector, all in 1948-prices.

Levert til Delivered to

k

71)1

E

C o
4 . a3

bo.,

•EEt1

trsil

10	 11

0,5	 -

12 13

-

14

7,5

15 16

1
-	 21,4 14,7 1,3 2
- - 12,0 0,1 3
- - - 43,8 0,4 4
- - - - 0,2 5
- 0,4 - - 0,2 6
- - - - - 7

0,1 - - 0,9 8
5,7 2,2 0,4 6,0 0,1 3,7 9

10
0,2 0,4 0,4 0,7 11
0,3 0,4 12,2 1,0 1,6 1,5 12
0,2 0,1 0,1 0,4 0,3 0,2 13
8,5 0,1 0,1 0,1 14

0,2 0,6 0,5 4,4 15
0,1 1,0 1,3 1,2 2,6 0,8 16

- - 0,3 0,1 0,1 1,9 17
- 0,2 0,5 18

0,3 2,4 0,7 1,5 2,0 1,8 19
- - - - - - 20

0,2 0,7 1,8 0,4 0,5 0,5 1,6 21
- - - - 0,1 22

20,0 16,5 9,7 13,5 19,3 10,4 15,9 23
- - - - - 21
- - - - - 25
- - - - - 26

0,1 0,2 0,1 1,5 0,3 0,2 0,2 27
0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 2S

- - 29
0,1 0,1 0,1 5,4 0,3 0,1 0,2 30

36,2 45,4 31,1 34,4 40,0 72,6 35,9
23,0 9,6 11,0 3,4 16,5 20,8 19,1 31

- 0,7 0,3 - -
2,9 4,1 7,8 5,5 3,4 4,4 10,2

37,9 40,9 49,4 56,4 40,1 2,2 34,8

40,8 45,0 57,2 61,9 43,5 6,6 45,0
- - - - - -

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

9

2,8

-
-
-
-
-

1,3
0,4
0,1
0,1
2,0

-
-

0,2
-

0,4
-

17,7
-
-
-

0,3
0,1

0,3
25,7
38,7

-

6,6

29,0

35,6
-

100,0

Delivered from:
Agriculture
Forestry and hunting
Fishing
Whaling
Coal mining
Metal mining
Mining n.e.c.
Food, beverages and tobacco
Textiles
Clothing and footwear
Wood and cork
Pulp, paper and paper products
Printing, publishing etc.
Leather, rubber and leather products
Products of oils and fats
Chemical products
Non-metallic mineral products
Metal extracting
Metal products
Construction
Electricity
Gas
Wholesale and retail trade
Ownership of buildings
Water transport
Land and air transport
Communication
Insurance
Government civil servants
Other services
Total purely Norwegian sectors
Import trade
Imports
Depreciation

[Wages and salaries
Entrepreneurial income
Indirect taxes
Subsidies
Total gross product (value added)
Posithje correction items
Total



_ _ - 1,2 _ _ _
_	 _	 - 0,7	 _	 _	 _	 _
- -	 - 0,1	 -	 -	 -	 -

	

0,6	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
- 7,6	 -	 0,3	 -	 -	 -	 -

	

0,8	 -	 -	 0,4	 -	 -	 -	 -
_ - 0,1 - - - -
- -	 0,2	 0,2	 -	 -	 -	 -

_

-	

_

	

1,2	 0,6	 1,7 11,1	 -	 -	 0,4	 -

	

1,5	 -	 0,2	 2,8	 -	 -	 1,7	 -
- 0,3	 0,1	 -	 -	 0,6	 0,6	 0,5
- -	 0,1	 0,2	 -	 -	 -	 -
- 0,3	 0,2	 0,4	 -	 -	 -	 -

1,7	 0,7	 0,5	 3,6	 -	 -	 -	 -
- 1,1	 0,2	 5,3	 -	 -	 0,1	 -
- -	 1,6	 0,2	 -	 -	 -	 -

1,2	 0,1	 _ 10,2	 -	 -	 0,1	 -

1

I 47,8 26,8 55,6 48,2

55,3 34,4 60,9 49,6
_	 _	 _	 _

100,0 100,0 100,0 100,0

_ _	 10,1 0,7
0,3 1,1 0,5 0,1
0,8 _ 0,4 3,0

_ _ _
0,2 0,5 0,2 5,1
1,3 6,2 23,1 9,4
2,8 55,6 1,5

42,1 18,5 1,3 73,C

53,8 19,7 74,1 14,2

95,9 38,2 75,4 87,2
_ _ _ 3,4

100,0 100,0 100,0 100,0

	

1,6	 4,9	 0,7	 1,0	 _	 0,6	 0,2	 _
- -	 0,1	 0,1	 -	 -	 -	 -

	

22,7	 1,5	 11,4	 -	 _	 3,4	 _	 _
- -	 -	 -	 -	 - 2,9	 -
_ _ _ _ _ 5,9 _
_ - 1,1

	

0,2	 0,5	 0,1	 0,8

	

0,1	 0,2	 0,1	 -

	

_ 	 _
0,1 0,3 0,1 0,3

31,7 18,1 17,3 40,1
13,0 47,5 21,8 10,3

	

7,5	 7,6	 5,3	 1,4
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Tabell XVII (forts.). Krysslopsitoeffisienter 1947 i 1948-priser. 31 sektorer. Sektorenes

Input-output coefficients 194.7 in 1948-prices. 31 sectors. Use of inputs as

Levert til Delivered to

At:cf.:1

17	 18	 19	 20	 21

1
1-z g

c)
tc-o_fz,   

'
§

7,1
tL

Levert fra:
1 Jordbruk 	
2 Skogbruk og jakt 	
3 Fiske 	
4 Hvalfangst 	
5 Kullgruver 	
6 Malmgruver 	
7 Mineralbrott 	
8 Nærings- og nytelsesmiddelindustri • •
9 Tekstilindustri 	

10 Bekledningsindustri 	
11 Treindustri 	
12 Treforedlingsindustri 	
13 Grafisk indust-i 	
14 Lær- og gummivareindustri 	
15 Olje- og fettindustri 	
16 Kjemisk industri 	
17 Jord- og steinindustri 	
18 Elektrometallurgisk industri 	
19 Jern- og metallindustri 	
20 Bygge- og anleggsvirksomhet 	
21 Elektrisitetsforsyning 	
22 Gassverk 	
23 Varehandel 	
24 Forretningsbygg, boliger 	
25 Sjøtransport 	
26 Land- og lufttransport 	
27 Post, telegraf, telefon 	
28 Forsikring 	
29 Offentlige funksjonærer . 	

30 Annen tjenesteyting 	
Rent norske sektorer i alt 	

31 Fremmedvarehandel 	
Import2 	

Kapitalslit 	
Lønn 	
Eierinntekt 	
Indirekte skatter 	
Subsidier 	
Bruttoprodukt i alt 	
Positive korreksjonsposters 	
I alt 	

)

,	 t

Se note 1, side 606. See note 1, page 606. 2 Se note 2, side 606. See note 2, pvge 606. a Jfr. tabell XV. Com-
pare table XV.



. Delivered from:
Agriculture
Forestry and hunting
Fishing
Whaling
Coal mining
Metal mining
Mining n.e.c.
Food, beverages and tobacco
Textiles
Clothing and footwear
Wood and cork
Pulp, paper and paper products
Printing, publishing etc.
Leather, rubber and leather products
Products of oils and fats
Chemical products
Non-metallic mineral products
Metal extracting
Metal products
Construction
Electricity
Gas
Wholesale and retail trade
Ownership of buildings
Water transport
Land and air transport
Communication
Insurance
Government civil servants
Other services
Total purely Norwegian sectors
Import trade
Imports
Depreciation

1
 Wages and salaries
Entrepreneurial income
Indirect taxes
Subsidies
Total gross product (value added)
Positive correction items
Total

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
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bruk av innsatsfaktorer i prosent av produksjonsverdien, begge dele regnet i 1948-priser. 1

percentages of the value of production in each sector, all in 1948-prices.

Levert til Delivered to

o
b.13
C 8

;:24
rcj

,t

cgs

t,q
g

+;s

cl),  

o

o
no f,

k:            
25

-

26

0,3

27

-^

28 29 30 31

0,7 0,4

0,6
-
-
-

0,1 0,9 2,2 1,8 - 4,3 -
-

0,1 - 0,2 -
0,2 0,1 -^ -

-
_ -
- 0,8 -^

-
- 0,6 - 0,9 - 0,5 -

-
19,8

0,1 0,1 0,2 1,0 1,2
1,9 0,4 -

- - 4,4 -^ 0,7
0,3 0,6 1,8 6,6 -
0,9 0,5

- - - -
0,2 2,4 1,9 -
3,2 4,3 11,1 7,4 -	 13,9 19,8
3,1 16,6 0,3 - 0,6 -

36,9 1,4 2,5 7,2 - 0,4 80,2
26,3 26,9 15,9 - 2,4

30,5 47,3 67,9 75,0 100,0 82,7

56,8 74,2 83,8 75,0 100,0 85,1 -
- 3,5 2,3 10,4 - - -

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

39 -Krysslopsanalyse.
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Tabell XVIII. Prisindekser 1950-1957. Price indices 1950-1957.

I 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957

Alle leveringer All deliveries.
Norsk produksjon Domestic production.

0101 Planteprod. Vegetable prod 	
0102 Husdyrprod. Animal prod 	
0200 Skogbruk Forestry 	
0300 Jakt Hunting 	
0400 Fiske Fishing 	
0600 Hvalfangst Whaling 	
1100 Kullgruver Coal mining 	
1200 Malmgruver Metal mining 	
1500 Mineralbrott Quarrying 	
2010 Slakterier Slaughtering 	
2020 Meierier Dairies 	
2040 Hermetikkfabr. Fish canning 	
2050 Fisketilvirkn. Fish processing 	
2060 Moller Grain mills 	
2070 Bakerier Bakeries 	
2080 Sjokoladefabr. Chocolate 	
2091 Margarinfabr. Margarine 	
2098 Annen næringsm. Other food 	
2110 Brennevinstilv. Spirits 	
2130 Bryggerier Breweries. 	
2200 Tobakkind. Tobacco 	
2310 Tekstilind. Textiles 	
2320 Trikotasjefabr. Knitting mills 	
2330 Reipslagerier Cordage 	
2410 Skinnbekledn. Shoes, furs etc. 	
2430 Tekstilbekledn. Apparel 	
2510 Sagbruk Sawmills etc. 	
2601 Trevareind. Wood and cork 	
2602 Møbelindustri Furniture 	
2603 Bygnin.gsinnr. Fixtures 	
2721 Tresliperier Mechanic. pulp 	
2722 Cellulosefabr. Chemical pulp 	
2739 Papirfabr. Paper 	
2749 Wallboardfabr. Wallboards 	
2750 Papirvarefabr. Paper products 	
2810 Forlag Publishing 	
2820 Trykkerier Printing 	
2900 Lærindustri Leather 	
3000 Gummivareind. Rubber prod 	
3111 Karbidframst. Calcium carb 	
3112 Kunstgjødself. Fertilizers 	
3121 Trandamperier Fish liver oil 	
3122 Sildoljefabr. Herring oil 	
3123 Oljemøller Vegetable oil 	
3129 Oljeraffineri Oil refineries 	
3191 Sprengstoff-f. Explosives 	
3192 Formstoffind. Synth. fibres 	
3193 Kjem. grunnind. Bas. chemicals 	
3194 Farmasøytisk i. Medicines 	
3195 Såpefabrikker Soap, cosmetics 	
3196 Malingfabr. Paints 	
3197 Annen kjemisk Other chemical 	
3198 Mineraloljeind. Petroleum prod 	

71 	 85 	 90 	 81 100 119 103 103
83 	 89 	 91 	 93 100 105 110 112
61 	 90 103 	 97 100 112 120 122

112 112 118 103 100 150 119 	 95
76 88 93 100 100 109 110 114

109 137 123 133 100 110 120 125
88 110 114 102 100 119 140 144
59 80 110 108 100 93 100 102
80 	 84 	 92 	 93 100 	 97 	 99 100
61 	 75 	 81 	 87 100 	 92 	 91 	 96
82 	 90 100 	 96 100 106 116 112
87 	 95 	 99 	 99 100 103 107 116
64 73 84 89 100 99 96 98
90 103 103 104 100 102 136 137
76 87 93 95 100 103 112 116
69 	 90 	 95 	 95 100 	 99 	 97 	 94
82 101 100 101 100 	 99 119 110
83 	 91 	 95 	 96 100 102 104 108
90 	 85 	 89 	 93 100 117 114 120
92 	 94 	 98 100 100 100 104 112
88 	 96 101 101 100 102 115 118
76 102 100 101 100 100 	 99 105
81 	 93 	 93 	 95 100 100 	 99 101
83 	 87 	 94 	 95 100 105 107 113
75 	 99 	 97 	 98 100 	 98 100 	 98
83 	 98 103 102 100 102 103 103
64 	 84 100 101 100 103 107 114
80 	 88 	 93 	 97 100 100 103 108
95 104 100 	 99 100 100 102 102
73 	 81 	 96 100 100 100 107 110
64 129 130 	 95 100 103 114 114
72 134 129 	 94 100 103 106 110
74 135 118 	 99 100 105 111 109
83 106 101 	 98 100 103 101 100
73 	 95 	 93 	 95 100 	 98 101 101
80 	 86 	 92 	 98 100 104 111 122
71 	 86 	 91 	 96 100 104 111 115
74 103 101 	 99 100 	 95 	 96 	 95
78 	 98 105 106 100 101 104 104
86 	 88 	 95 	 95 100 105 108 109
94 	 95 101 101 100 103 100 	 99

	

125 115 108 	 98 100 110 114 114
93 	 97 	 94 	 95 100 110 117 129
88 104 107 103 100 	 97 129 136

	

117 146 113 	 78 100 105 117 124
89 	 89 	 89 100 100 100 100 100
102 131 121 105 100 96 93 89
104 125 122 101 100 100 102 104
90 96 109 108 100 91 93 97
88 105 103 102 100 	 99 106 102
87 	 98 101 103 100 101 105 104
92 106 105 101 100 	 99 	 97 113
86 105 108 107 100 101 108 	 95
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Tabell XVIII (forts.). Prisindekser 1950-1957. Price indices 1950-1957.

I 1950 1951 1952 I 1953 1954 1955 1956 1957

3301 Teglverk Clay products 	  80	 87 100 103 100 102 105 117
3302 Glassindustri Glass 	  92	 99 102 101 100	 96	 96	 97
3303 Keramisk ind. Earthenware 	  81	 86	 95	 97 100 101 103 104
3304 Sementfabr. Cement 	  80	 91 102 103 100	 99 102 114
3305 Sementvareind. Cement prod 	  72	 93 100 100 100 103 105 111
3306 Kalkverk Lime works etc. 	  79	 91	 95	 99 100 102 107 108
3307 Annen steinind. Min. prod. n.e.c 	  80	 84	 89 100 100	 99 101 103
3410 Ferrolegering Ferro-alloys 	  84	 97 131 125 100	 96 102 119
3419 Jernverk Steel works 	  84	 98 101 109 100 103 115 117
3420 Aluminiumsverk Aluminum works 	  81	 98 105 107 100 103 117 126
3440 Råmetallverk Other metals 	  84 124 127	 98 100 112 125 132
3501 Jernstøperier Foundries 	  86	 91 102 106 100 108 112 117
3502 Metallvalseverk Metal rolling 	  83 119 119	 99 100 112 116 118
3510 Trådtrekkerier Wire, nails etc. 	  84 103 115 100 100 112 116 119
3511 Salkonstruksj. Building art 	  91	 85	 98 102 100 104 108 117
3512 Emballasjeind. Household goods 	  83 100 109 102 100 102 109 113
3513 Våpenframst. Arms and tools 	  76	 76	 93	 95 100	 98 109 118
3514 Andre jernvare. Met. prod. n.e.c. 	  87	 94 102	 97 100 105 114 115
3515 Industrimaskin. Industr. machines 	  76	 83 101 102 100 102 106 115
3516 Andre maskiner Other machines 	  91	 86 100 104 100 101 106 109
3517 Jernbanematr. Railway equip 	  74	 86	 96	 97 100 106 109 121
3518 Bilverksteder Motor vehicles 	  81	 91	 94	 95 100 104 112 113
3519 Sykkelindustri Transp. equip 	  87	 98 103 101 100	 98	 98 101
3701 Kabelfabr. Wire and cable 	  77	 95 103	 98 100 103 112 110
3702 El.-motorfabr. Electromotors 	  88	 95	 98	 98 100	 99 104 104
3703 Fordelingsmatr. Distrib. equip 	  80	 90 101	 99 100 108 115 115
3704 Svakstrømsmatr. Tele equipment 	  89	 88	 94 101 100	 98	 99 101
3705 Elektrotermisk Appliances  	 91	 94 101	 99 100 101 101 101
3706 Andre elektro. Electro. equipm  	 88	 94 109 105 100 103 103 103
3811 Stålskipsbygg Steel ships 	  76	 92 108 104 100 107 119 125
3812 Treskipsbygg Wooden ships 	  74	 86	 99	 98 100 107 116 124
3813 Skipsutstyr Ships equip 	  74	 86	 97	 98 100 105 115 122
3900 Diverse ind. Miscellaneous 	  80	 83	 94	 98 100	 99	 99	 96
4101 Jordbruksbygg Farm building  	 73	 83	 95	 98 100 104 111 115
4102 Industribygg Manuf. building  	 82	 92 103 104 100 112 123 130
4103 Boligbygg Housebuilding  	 75	 86	 97	 99 100 103 110 111
4104 Forretn.bygg Commerc. build  	 77	 87	 97	 99 100 106 115 121
4105 Boligrep. House repair  	 78	 88	 97	 99 100 105 114 117
4106 Anleggsvirksomh. Construction 	  77	 89 100	 99 100 106 117 130
5110 El.forsyning Electricity 	  82	 86	 93	 95 100 105 106 113
5120 Gassforsyning Gas supply 	  96 102 114 109 100 114 134 148
5200 Vannforsyning Water 	  71	 75	 88	 89 100 100 115 115
6400 Varehandel Trade 	  75	 90	 99	 99 100 101 104 109
6710 Norges Bank Central Bank 	  67	 96 101 111 100	 82 116 129
6729 Statsbanker State banks 	  92	 92	 84	 85 100	 92	 43	 40
6750 Banker Commerc. banks 	  72	 88	 94	 99 100 102 105 112
6810 Livsforsikring Life insurance 	  81	 84	 91	 98 100 104 115 110
6820 Skadeforsikr. Non-life ins  	 58 105 104	 86 100	 86	 84	 98
6830 Sosialtrygd Social ins 	  55	 72	 80	 81 100	 88	 99 102
6920 Bygningsdrift Real estate  	 85	 89	 92	 95 100 105 115 124
6930 Boliger Dwellings  	 72	 75	 81	 90 100 112 122 132
7100 Sjøfart Water transp  	 89 118 123 103 100 109 123 133
7300 Lasting Port services  	 77	 86	 94	 99 100 103 107 116
7410 Jernbanedrift Railways  	 82	 89	 97 100 100 100 104 106
7420 Sporveisdrift Tramways 	  72	 83	 89	 95 100 102 105 124
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Tabell XVIII (forts.). Prisindekser 1950-1957. Price indices 1950-1957.

I 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957

7450 Biltransport Transp. n.e.c 	
7500 Lufttransport Air transport 	
7600 Spedisjon Forwarding 	
78 )0 Post Communications 	
8100 Administrasjon Government 	
8140 Forsvar Defence 	
8200 Undervisning Education 	
8300 Helsevesen Health service 	
8400 Religiøst arb. Religious 	
8500 Konsultasjon Consultants 	
8600 Institusjoner Institutions 	
8700 Underholdning Recreation 	
9100 Husarbeid Housework 	
9200 Hotelldrift Hotels etc. 	
9300 Rengjøring Laundry. 	
0050 E. invest.arb. Installation 	
0051 Off. kapitalslit Govt. assets 	
0052 Usp. kontorrekv. Office appl 	
0055 Usp. brensel Unsp. fuel 	
0057 Usp. tjenester Unsp. services 	
0058 Usp. transport Unsp. transport 	

Import Imports:
1 Jordbruk Agriculture 	
2 Skogbruk Forestry 	
3 Fiske m. v. Fishing 	
4 Hvalfangst Whaling 	
5 Bergverksdrift m. v. Mining 	
6 Næringsmiddelindustri Food industries . . . .
7 Tobakks- og drikke -vareindustri Tobacco and

beverages 	
8 Tekstilindustri Textiles 	
9 Bekledningsind. m. v. Clothing and footwear

10 Treindustri m. v. Wood and cork 	
II Treforedlingsind. Pulp, paper and paper prod.
12 Grafisk ind., forlag m. v. Printing and publish.
13 Lær- og gummivareindustri Leather and rubber

products 	
14 Olje- og fettindustri Products of oils and fats
15 Kjemisk industri Chemical products 	
16 Jord- og steinvareindustri Non-metallic mine-

ral prod 	
17 Primær jern- og metallind. Bas. metal ind..
18 Jern- og metallvareindustri Metal products.
19 Elektroteknisk ind. Electrical machinery etc.
20 Skipsindustri Shipbuilding industries 	
21 Diverse industri Other manufacturing 	
23 Kraft- og vannforsyning Electricity, gas and

water works 	
24 Varehandel Wholesale and retail trade 	

Usynlig import Invisible imports 	

Kapitalslit Depreciation 	

92 91 96 100 100 101 106 113
73 94 100 95 100 100 99 98
75 85 93 96 100 106 112 117
81 85 93 94 100 101 116 125
75 81 94 97 100 105 118 126
80 85 98 99 100 102 112 115
78 84 95 104 100 104 115 123
74 79 90 99 100 101 106 115
82 88 94 96 100 105 115 117
70 78 94 96 100 101 112 115
78 91 95 98 100 105 116 122
90 92 94 96 100 106 109 113
73 83 90 96 100 106 112 116
91 94 97 98 100 101 104 112
76 84 91 93 100 104 107 113
73 80 90 94 100 103 108 118
72 82 94 96 100 105 115 126
85 98 96 99 100 101 105 109
79 91 102 96 100 112 133 137
77 86 96 96 100 101 109 116
83 101 105 99 100 102 105 106

86 105 103 90 100 95 96 98
81 153 166 111 100 123 137 115

100 100 100 100 100 100 120 140
80 169 100 95 100 100 104 109
94 123 127 111 100 104 168 127

111 124 129 111 100 107 110 135

84 97 93 97 100 93 99 99
97 123 116 101 100 99 97 99

103 118 112 110 100 94 95 99
80 104 108 98 100 104 107 107

130 75 84 108 100 100 97 100
125 117 100 100 100 100 93 100

84 106 106 104 100 106 108 108
101 159 127 103 100 104 89 108
96 108 111 104 100 109 118 105

105 116 106 107 100 100 96 107
80 109 126 112 100 107 120 125
89 105 105 100 100 101 106 115

100 97 100 96 100 97 97 95
62 72 87 93 100 95 93 103
98 105 93 102 100 92 88 93

86 99 123 102 100 113 143 139
80 112 117 93 100 117 117 124
80 95 100 98 100 104 108 114

76 87 96 97 100 102 105 112



Sluttleveringer Final deliveries
Eksport i alt Total exports 	
Av dette : Of which:

Sjøtransport Water transport 	
Treforedlingsprodukter Pulp, paper and

paper products 	
Fisk og fiskeprodukter Fish and fish pro-

ducts 	
Oljeprodukter Oil products 	
Metaller og mineraler Metals and minerals
Kjemiske produkter Chemical products 	
All annen eksport All other exports 	

Offentlig konsum Government consumption 	

Bruttoinvestering i alt Total fixed asset formation
Av dette : Of which:

Boligbygg Hous(building 	
Andre bygg og reparasjoner Other buildings

and repairs 	
Anleggs , irksomhet Construction 	
Skip og skipsutstyr Ships and equipment
Andre transportmidler Other transport
equipment  

Maskiner, motorer etc. Machines, motors etc.
Alle andre investeringer All other fixed

assets 	

	Privat konsum i alt Total private consumption . 	
Av dette : Of which:

Matvarer i alt Total food 	
Av dette : Of which:
Kjøtt, kjøttvarer og flesk Meat and meat
products  

Fisk og fiskevarer Fish and fish products.
Spisefett, mjølk, ost og egg Edible fats, milk,

cheese and eggs 	
Mjøl, gryn og bakervarer Flour, grits and

bakery products 	
Poteter, grønnsaker, frukt og beer Potatoes,

vegetables, fruits and berries 	
Andre matvarer Other food 	

Drikkevarer Beverages 	
Tobakk Tobacco 	
Bolig, lys og brensel Rents, light and fuel
Møbler og husholdningsartikler Furni-

ture and other household goods 	
Bekledningsartikler, tøyer, garn, søm m. v.

Wearing apparel, materials, knitting wool,
sewing services etc. 	

Skotøy og skoreparasjoner Footwear and
repair of footwear 	
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Tabell XVIII (forts.). Prisindekser 1950-1957. Price indices 1950-1957.

I 1950 1951 I 1952 1953 1951 1955 1956 1 1957

86 117 119 102 100 107

89 119 124 103 100 110

77 154 141 93 100 106

82 89 98 100 100 104
113 131 105 97 100 100
81 106 124 110 100 104
94 101 106 103 100 104
82 110 113 101 100 107

77 86 96 98 100 103

76 87 96 97 100 102

75 86 97 99 100 103

78 88 98 100 100 106
77 89 100 99 100 106
65 76 92 95 100 98

86 105 102 98 100 104
91 105 102 97 100 101

80 85 89 90 100 98

79 89 95 96 100 102

72 83 90 92 100 102

67 79 83 90 100 93
78 87 95 100 100 105

77 88 100 94 100 103

77 87 94 97 100 102

74 88 90 85 100 114
60 73 79 91 100 96

90 102 104 102 100 101
80 90 99 100 100 100
77 81 90 94 100 111

87 93 99 99 100 104

81 98 103 100 100 99

67 92 95 99 100 97

118 124

125 135

112 108

103 104
113 115
114 124

	

100	 99
119 123

113 120

106 112

110 111

115 120
117 130
99 110

108 110
106 109

	

95	 98

105 109

103 106

92 96
109 115

114 112

114 117

101 107
95 100

106 111
113 115
121 130

104 106

	

99	 99

	

97	 97
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Tabell XVIII (forts.). Prisindekser 1950-1957. Price indices 1950-1957.

1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957

Helsepleie og personlig hygiene Personal
hygiene and medical care 	

Bruk av offentlige befordringsmidler Travel
by public conveyances 	

Egne befordringsmidler User-operated
transportation 	

Skolegang, litteratur og offentlige fore-
stillinger Education, literature and ad-
missions to entertainments  

Radio, musikk, sport, leketøy m. v. Radio,
music, sports, toys etc 	

Annet konsum Other goods and services . 	

78	 85	 92 100 100 102 105 112

84 	 90 	 96 	 99 100 100 104 109

89 102 105 101 100 	 96 	 99 104

81 	 86 	 92 	 97 100 105 113 123

85 	 91 	 95 	 97 100 100 103 105
79 	 87 	 92 	 96 100 101 106 110
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