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FORORD

Denne publikasjonen tar sikte på å gi bakgrunnskunnskap for bru-

kere av nasjonalregnskapet. Den gir en beskrivelse av hvordan nasjonal-

regnskapet i Norge er bygd opp og hvordan nasjonalregnskapstallene er be-

regnet. To viktige formal har vært å vise de enkelte tallstørrelsers plass

i den totale nasjonalregnskapsrammen og å gi bekgrunnsinformasjon om be-

regningsgrunnlag og metoder som samtidig kan sette brukerne av nasjonal-

regnskapstall bedre i stand til å vurdere kvaliteten på tallseriene i

nasjonalregnskapet.

De siste ti årene har Statistisk Sentralbyrå foretatt en fullsten-

dig revisjon av nasjonalregnskapet i Norge i tråd med de anbefalinger som

FN har gitt i publikasjonen "A System of National Accounts" fra 1968. De

fOrste reviderte tall etter nytt system ble publisert i mars 1973. Siden

har arbeidet med tilbakegående tallserier og utvidelser i omfanget fort-

satt, men ennå gjenstår arbeid før Byrået kan si at de løpende beregninger

omfatter hele nasjonalregnskapssystemet. Likevel finner nå Byrået tiden

inne til å utgi en metodepublikasjon om det reviderte nasjonalregnskapet

som dokumentasjon for den omfattende omleggingen som har funnet sted i

denne tiårsperioden.

Den foreliggende publikasjon er inndelt i seks hovedavsnitt og et

sett av vedlegg. Først gis en innledning med oversikt over utviklingen i

nasjonalregnskapsarbeidet i Norge og i andre land. Dernest presenteres det

nye nasjonalregnskapssystemet i tre separate avsnitt om begreper og defi-

nisjoner, selve regnskapssystemet slik det bl.a. kommer til uttrykk i den

nåværende kontoplanen for nasjonalregnskapet og om de viktigste klassifi-

kasjonene som er innarbeidd i nasjonalregnskapet. De to siste hovedav-

snittene beskriver det praktiske arbeidet med å sette de nye prinsippene ut

i livet, en beskrivelse av de statistiske kilder og beregningsmetoder som

anvendes og en kort oversikt over systemopplegget. Beskrivelsen av kilder

og metoder har egne underavsnitt for de viktigste grupperingene i regn-

skapet som bruttonasjonalprodukt etter næring, bruttonasjonalprodukt etter

anvendelse og komponenter i bruttonasjonalproduktet, samt for beregningene

i faste priser, inntekts- og kapitalregnskapet, utenriksregnskapet, fylkes-

fordelt regnskap, kvartalsregnskap og foreløpig regnskap. Vedleggene gir

samlet oversikt over de viktigste konti og klassifikasjoner i det norske

nasjonalregnskapet.



En noe forkortet versjon av denne publikasjonen blir samtidig

utgitt på engelsk i serien Rapporter (no. 81 11, National Accounts of Nor-

way - System and Methods of Estimation).

Mer detaljerte tekniske opplysninger om nasjonalregnskapsbereg-

ningene finnes i en serie av dokumentasjonsnotater om det norske nasjo-

nalregnskapet i Statistisk Sentralbyrå (Arbeidsnotater, Rapporter).

Dessuten ma nevnes at kontoplanen for nasjonalregnskapet er utgitt i

serien Standarder for norsk statistikk med parallelle betegnelser på

norsk og engelsk.

Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 20. september 1980

Petter Jakob Bjerve



PREFACE

This publication presents a description on how the system of

national accounts in Norway is constructed and on how the actual compila-

tion of national accounts estimates is carried out. Two important goals

have been to emphasize the role of the various magnitudes in the total

framework of national accounts and to provide background information on

sources and methods of estimation, from which the users of national ac-

counts figures might be in a better position to assess the quality of the

national accounts figures.

The Central Bureau of Statistics has over the last 10 years car-

ried out a complete revision of the Norwegian national accounts in accor-

dance with the recommendations made by the United Nations in the publica-

tion "A System of National Accounts" which was issued in 1968. The first

revised figures according to the new system were published in March 1973.

Work on extended time-series and coverage has continued since then, but

still some work remains in order for the Bureau to maintain that the

current compilation comprises the whole system of national accounts.

The Central Bureau of Statistics none the less finds it is due time to

issue a comprehensive publication on national accounts methodology, with

relevant information on the revised system and the established practices.

The present publication consists of six chapters and a number of

appendices. First, an introduction is presented with reference to sig-

nificant national accounting work carried out in Norway and internatio-

nally. Then in three subsequent chapters the new system of national

accounts is presented, first concepts and definitions, then the accoun-

ting system itself, and finally, the main classifications introduced in

the national accounts. The last two chapters describe the practical imple-

mentation of the new principles, containing a description of the sources

and methods used and a short summary of the computerized set-up. The de-

scription of sources and methods of estimation covers in separate sec-

tions the sources and methods used in compiling the most important classi-

fications of the national accounts, such as gross domestic product by

kind of economic activity, expenditure on the gross domestic product and

the components of gross domestic product, as well as for constant-price

estimates, income and outlay and capital finance accounts, balance of

payments, national accounts by county, quarterly accounts and preliminary

accounts. The appendices give a summary of the most important accounts

and classifications in the Norwegian national accounts.



A somewhat shorter version of this publication is being made

available in English, issued in the series Rapporter (no. 81/1, National

Accounts of Norway - System and Methods of Estimation).

More detailed technical information on the computations is

available in Norwegian only (Arbeidsrapporter, Rapporter - see annex).

In the series Standards for Norwegian Statistics the accounting system

of the national accounts (with codes) is published with items shown

in Norwegian and in English.

Central Bureau of Statistics, Oslo, 20 September 1980

Petter Jakob Bjerve
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1. INNLEDNING*

1.1. Internasjonal historikk

Den tidligste utvikling 

Nasjonalinntektsbegrepet ble formulert allerede i det 17. århun-

dre. 1) Begrepsinnholdet var fra begynnelsen av begrenset til pengeverdien

av årets produksjon og konsum, men ble litt seinere også utvidet til A

omfatte investeringer.

Utviklingen av nasjonalregnskapstall har siden vært betinget av

formuleringen av meningsfylte begreper og utbyggingen av statistikk og

statistiske metoder. Tre hovedbegrep som alle overlevde den perioden som

fulgte var det omfattende produksjonsbegrep (for alle varer og tjenester),

det begrensede materialproduksjonsbegrep (for materielle varer) og det be-

grensede markedsproduksjonsbegrep (for markedsførte varer og tjenester).

Fram til år 1900 hadde nasjonalinntektstall blitt publisert i 8

land. 2) Beregningene ble stort sett utfOrt av individuelle forskere, mens

offisielle anslag fOrst kom for alvor i slutten av 1920-årene.

Flere faktorer har bidratt til framveksten av nasjonalinntektstall

over denne 300-årsperioden. Den viktigste enkeltfaktor har vært den inter-

esse og det initiativ som kom fra individuelle Økonomer og statistikere som

så betydningen av nasjonalinntektstall som verktOy i den Økonomiske ana-

lyse. Den andre viktige innflytelsen kom med framgangen innenfor Økonomisk

teori, som har gitt de grunnleggende begreper og plassert disse i en

meningsfylt sammenheng. Endelig har behovet for data som grunnlag for of-

fentlige inngrep vært en betydningsfull drivkraft. Kriger, revolusjoner

og harde Økonomiske kriser har spilt en viktig rolle i utviklingen; andre

faktorer som bOr nevnes er agitasjonen for fiskale reformer, raske tekno-

logiske framskritt, klasse- og gruppeinteressekonflikter, internasjonal

rivalisering på det kommersielle og politiske området, bedre statistiske

data og metoder og innfOringen av inntektsskatten. I de seinere ti-år

har den Økende grad av offentlig Økonomisk planlegging spilt en hoved-

rolle for utviklingen av nasjonalregnskapstall. I denne perioden har også

anbefalinger fra de internasjonale organisasjonene (særlig  FN) vært en

sterk stimulans for nasjonalregnskapsarbeidet i mange land.

* Forfatteren vil særlig få takke dosent Arne Amundsen og byråsjef Nils
Terje Furunes for verdifulle idéer og kommentarer til publikasjonsutkast.
Takk skal også rettes til en rekke personer ved nasjonalregnskapskontoret
og Forskningsavdelingen i Byrået for Øvrig, spesielt for å ha kontrollert
riktigheten av de mange detaljer som presenteres.

1) FOrst av Sir William Petty i England og noe seinere av Pierre Le Pesant,
Sieur de Boisguillebert i Frankrike. 2) England, Frankrike, USA, Russland,
Østerrike, Tyskland, Australia og Norge. Bare Australia startet med be-
regninger i offentlig regi fOr 1900.
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Utviklingen etter 1930 

Det kom et markert skift i det internasjonale nasjonalregnskaps-

arbeidet med den store depresjonen i 1930-årene. Mens interessen tidli-

gere var konsentrert helt om beregning av ett enkelt tall, nemlig nasjo-

nalinntekten, samlet interessen seg nå om sammenhengene i økonomien, noe

som resulterte i at et enkelt (men uferdig) nasjonalregnskapssystem forelå

utviklet i flere land ved slutten av 1930-årene. Flere av banebryterne i

dette arbeidet har seinere blitt berømmet med Nobelprisen i økonomi. 1 )

Ragnar Frisch var den første som brukte betegnelsen nasjonalregnskap,

allerede i 1933.

Etter en konsolideringsperiode, hovedsakelig på bakgrunn av det

arbeidet som ble tatt opp av Folkeforbundet før 1939, ble presentasjon av

nasjonalinntektsstatistikk formalisert i en regnskapsstruktur omkring den

andre verdenskrig. Dette fant sted i USA, Storbritannia, Canada, de skan-

dinaviske landene og i Frankrike.

På det internasjonale området kom det grunnleggende arbeidet som

professor Richard Stone stod ispissen for, til å spille en meget stor

rolle for det fortsatte arbeidet innenfor OEEC (Organization for European

Economic Co- operation) og FN på dette området. 2)

OEEC etablerte i 1949 en forskningsgruppe i Cambridge, England,

under Richard Stones ledelse, som i de påfølgende årene ble et viktig

opplæringssenter for nasjonalregnskapsforskere. Som et resultat av ar-

beidet ved Cambridge-universitetet kom °EEC's forenklede nasjonalregn-

skapssystem, seinere i noe endret form omdOpt til det standardiserte

system (Standardized System of National Accounts, forkortet SSNA). De

første versjoner inneholdt 5 konti for produksjon, privat konsum, of

 konsum, sparing og investering, samt utenrikshandel. Seinere versjo-

ner økte databehovet betraktelig med næringsoppdelinger og oppdelinger

etter andre kjennetegn.

FN's innsats på dette feltet bygde den første tiden sterkt på

°EEC's erfaringer. Den grunnleggende struktur i det første FN-produserte

system som ble publisert i 1952, 3 ) kom derfor til å ligne mye på SSNA.

Blant de få tillegg som ble gjort var at finansielle strømmer ble knyttet

til sparing og investering. Leveringer mellom sektorer var sløyfet helt

og bare et fåtall beholdningsstørrelser var inkludert.

1) Spesielt bør nevnes Professor Ragnar Frisch fra Norge og Professor
Simon Kuznets fra USA. 2) Meget stor betydning fikk en rapport som
ble publisert i 1947 fra en underkomité oppnevnt av Folkeforbundet og
som Richard Stone sto bak. 3) I det følgende referert til som gammelt
SNA (System of National Accounts).
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Arbeidet med et nytt nasjonalregnskapssystem i FN-regi tok til i

1963. Dette arbeidet munnet ut i publiseringen av "A System of National

Accounts" i 1968. 1) En rekke forhold bidro til å influere på den utfor-

mingen som denne standarden fikk. Skandinaviske impulser kom jamt over

til å influere sterkere på utformingen av det nye systemet enn den mot-

satte anglosaksiske tradisjon. Erfaringer fra analyse av sektorbereg-

ninger, finansstrOmmer mv. ble tatt vare på, med de fordeler det hadde

å få alt dette integrert i et omfattende system. De forskiellige inter-

esser som gjorde seg gjeldende på brukersiden kom til å spille en stor

rolle, som f.eks Økonometrisk modellbygging og Okt bruk av nasjonalregn-

skapstall i offentlig Økonomisk planlegging. Det nye systemet skulle

dessuten lette sammenlikningen med det systemet som brukes i de sentral-

dirigerte land. 2) Siden 1968 er spesielle trekk ved systemet blitt ut-

bygd mer eksplisitt (se avsnitt 1.3 nedenfor).

1.2. Utviklingen av nasjonalregnskapet i Norge 

Den tidligste utvikling 

De første beregninger av nasjonalinntekten i Norge ble foretatt

i slutten av forrige århundre av direktør A.N. Kiær i Statistisk Sentral-

byrå. 3) Beregningene ble utført på grunnlag av antall personer i ulike

livsstillinger og resultatene av en omfattende undersøkelse over inntekts-

forhold. I samsvar med den internasjonale tradisjonen fram til den andre

verdenskrigen, ble det i seinere arbeider i første rekke sOkt etter ett

spesielt tall, nemlig nasjonalinntekten. 4)

Utviklingen mellom 1930 og 1952 

I første halvdel av 1930-årene begynte tanken om et fullstendig

nasjonalregnskap åvokse fram. Under ledelse av professor Ragnar Frisch

ble det i perioden 1932 - 1943 arbeidd med teoretiske og praktiske prob-

lemer for et slikt nasjonalregnskap ved SosialOkonomisk Institutt ved

Universitetet i Oslo. Dette arbeidet fOrte ikke fram til en fullstendig

tallmessig oppstilling, men dette teoretiske arbeidet ble grunnleggende

for utviklingen av nasjonalregnskapet i Norge.

1) Publikasjon fra FN's statistiske kontor i serien "Studies in Methods"
(Series F, No. 2, Rev. 3) datert New York, 1968 og i det fOlgende refe-
rert til som nytt SNA. 2) Disse landene benytter et annet nasjonalregn-
skapssystem som går under betegnelsen MPS (Material Product System).
3) Direktør Kimr beregnet først nasjonalinntekten for året 1891 i 1893
og seinere fulgte tall for årene 1898, 1906 og 1912. 4) Nasjonalinntekts-
beregninger ble gjort av sjefdirektOr Gunnar Jahn for året 1913, av rektor
I. Wedervang for perioden 1913 - 1924 og av professor Erling Petersen for
1935 og 1939.
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I 1943 ble nasjonalinntektsberegninger tatt opp av Statistisk

Sentralbyrå. Ett av formålene med dette arbeidet var å tallfeste Norges

kapitaltap som følge av okkupasjonen. Nasjonalinntektsberegninger ble

utført for årene 1935 - 1943, og dette arbeidet ble i prinsippet lagt opp

som et nasjonalregnskap.')

Arbeidet med et nasjonalregnskap av det slaget en har idag ble

startet i Statistisk Sentralbyrå i 1946. Dette arbeidet ble ledet av

daværende byråsjef og seinere dosent Odd Aukrust som utførte det teore-

tiske arbeid, planla beregningsarbeidet og hadde den daglige ledelse av

dette. Nasjonalregnskapet etter den nye systemopplegget forelå ferdig i

1952 og dekket periodene 1930 - 1939 og 1946 - 1951.

På den tiden ble det nye regnskapet regnet som ett av de beste og

mest detaljerte i verden når det gjaldt opplysninger om realOkonomien.

Både det statistiske grunnmaterialet og den interesse offentlige myndig-

heter viste for realOkonomiske problemstillinger gjorde sitt til at en

valgte å bygge nasjonalregnskapet opp fra realsiden i motsetning til fra

inntektssiden. Detaljert årlig industristatistikk hadde f.eks. eksistert

siden 1927. Regnskapet ble bygd på et dobbelt bokholderisystem der alle

realstrømmene av varer og tjenester mellom produksjonssektorene og til

sluttanvendelser blir kartlagt. Det hadde en sterk næringsspesifikasjon,

gjennomførte tvers igjennom en systematisk sondring mellom privat og of-

fentlig virksomhet, oggav detaljerte opplysninger om produksjon, of

 og privat konsum, offentlige og private investeringer, import og

eksport. 2) Beregningsarbeidet ble fOrt så langt at regnskapet viste

offentlig og privat disponibel inntekt og sparing. Allerede dengang ble

tallene gitt både i løpende og faste priser og med tilhørende volum- og

prisindekser. De teoretiske prinsippene som regnskapet bygger på er

beskrevet i egen publikasjon. 3)

Utviklingen etter 1952 

Nasjonalregnskapet har seinere i hovedtrekk beholdt den formen

det fikk i 1952, skjønt mange viktige forbedringer er blitt gjennomført

etter hvert. En teknisk viktig nyhet var at nasjonalregnskapsarbeidet

i Norge, antakelig som det første i verden, ble lagt opp på EDB omkring

1960. Arbeid med lange tidsserier fikk høy prioritet i 1950-årene, da

de viktigste tidsserier i nasjonalregnskapet ble forlenget bakover,

først til 1900 og så helt tilbake til 1865. Disse beregningene inngikk

1) Etter krigen ble disse beregningene fortsatt av nasjonalbudsjettkonto-
ret i Finansdepartementet (seinere Handelsdepartementet). 2) Regnskapet
inneholdt bl.a. 51 produksjonssektorer og 25 sluttanvendelseskategorier.
3) Dr. Odd Aukrusts avhandling "Nasjonalregnskap. Teoretiske prinsipper"
(Samfunnsøkonomiske studier nr. 4 fra Statistisk Sentralbyrå).
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som et ledd i de internasjonale studier over Økonomisk vekst som ble orga-

nisert etter et initiativ av den amerikanske Økonomen Simon Kuznets gjen-

nom organisasjonen International Association for Research in Income and

Wealth. To publikasjoner utgitt av Byrået i 1965 og 1966 kom til å gjen-

speile disse lange tidsseriene. 1)

Siden 1952 har Byrået gjennomfOrt to omfattende revisjoner av nas-

jonalregnskapstallene, den fOrste i årene 1956 - 1962, den andre konsen-

trert om årene 1969 - 1973, men i realiteten fortsatt seinere med videre ,

utbygging og tilbakeregninger. I den fOrste hovedrevisjonen var målet å

foreta en revisjon med stOtte i ny statistikk. Den andre hovedrevisjonen

fikk et mer omfattende siktemål, ettersom en i tillegg tok sikte på a
bringe begreper og grupperinger i samsvar med FN's nye nasjonalregnskaps-

system fra 1968, og å komme et skritt videre med utbygging av et inntekts-

og kapitalregnskap samordnet med realregnskapet. Flere ganger i denne

perioden ble dessuten spesifikasjonsgraden i regnskapet Okt, slik at denne

tilpasset seg de krav som utviklingen av Økonomiske modeller satte til

nasjonalregnskapsspesifikasjonene. 2 )

De nasjonalregnskapstall som har vært beregnet opp gjennom disse

årene, har ikke bare vært begrenset til nasjonstall for de respektive

kalenderår. Beregning av kvartalsvise nasjonalregnskapstall ble påbegynt

i 1953 og fortsatte til 1970, da beregningene måtte innstilles i påvente

av at omleggingen til nytt SNA ble sluttfOrt. Et regionalt nasjonalregn-

skap (fylkesfordelt) ble offentliggjort for året 1965, mens etterfOlgende

publikasjoner om fylkesfordelt nasjonalregnskap er blitt presentert med

tall for 1973 og for 1976.

1.3. Nytt SNA - Det nye nasjonalregnskapssystemet 

FN's statistiske kommisjon godkjente ved sin femtende sesjon i

1968 publiseringen av et revidert nasjonalregnskapssystem - nytt SNA -

som skulle avlOse det tidligere systemet som FN anbefalte brukt fra tidlig

i 1950-årene. Det nye systemet ble publisert under tittelen "A System of

National Accounts".

1) "Nasjonalregnskap 1865 - 1960 " som er den mest detaljerte nasjonal-
regnskapspublikasjon noen gang utgitt i Norge og "Langtidslinjer i norsk
Økonomi 1865 - 1960" (SamfunnsOkonomiske studier nr. 16) som i forste
rekke gav en beskrivelse av hovedlinjene i utviklingen av norsk Okonomi
siden midten av forrige århundre. 2) F.eks. er antall produksjonssekto-
rer blitt nærmest fordoblet to ganger under denne utviklingsprosessen.
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Av forordet til denne FN-publikasjonen (SNA), framgår det at for-

målet med det nye systemet er å gi retningslinjer for arbeidet med å ut-

vikle statistikksystemer på det nasjonale plan og for rapporteringen av

nasjonalregnskapsdata på det internasjonale plan. 1 )

SNA-systemets definisjoner og klassifikasjoner er utformet slik

at de kan tilpasses av landene både for bruk i nasjonalregnskapsarbeidet

og ved innsamling og utarbeiding av nær sagt all statistikk med tilknyt-

ning til okonomiske forhold. Ensartede definisjoner og klassifikasjoner

er grunnleggende for så vel internasjonal rapportering av sammenlignbare

nasjonalregnskapstall som for nasjonal innhenting og bearbeiding av Oko-

nomisk statistikk.

SNA-publikasjonen inkluderer en rekke kontooppstillinger og stati-

stikktabeller. Disse må betraktes som eksempler mer enn som retningslinjer

for sammenstillingen av systemets data. Dessuten har de det viktige formal

å tjene som basis for internasjonale sammenligninger. Det spOrreskjema som

hittil har vært nyttet for internasjonale rapporteringer av nasjonalregn-

skapsdata til FN og OECD er konstruert ut fra disse SNA-tabellene. 2)

Ved siden av oppstillingen i form av vanlige regnskapskonti, pre-

senterer SNA-publikasjonen også kontosystemet i matriseform, dvs. som et

sett av toveis tabeller. Denne presentasjonsformen er bedre egnet enn en

vanlig kontooppstilling til A gi oversikt, når antall konti er meget stort? )

Regnskapskontiene og tabellene i SNA legger fOrstogfremst vekten

på den delen av systemet som er ment å være av stOrst praktisk betydning

for Økonomisk analyse og planlegging. Kontiene (matrisene) kan inndeles i

tre klasser og innen disse i seks hovedtyper av konti (matriser).
4) 

Disse

kontiene kan betraktes som et utvalg fra den kontorammen som er beskrevet

i innledningskapitlet i SNA (som oversiktsmatrisen tabell 2.1).

1) SNA-publikasjonen inneholder 9 kapitler samt vedlegg og en alfabetisk
liste over de viktigste definisjoner. De fire fOrste kapitlene drOfter
formålene, strukturen og begrepene i nytt SNA samt en del problemer og me-
toder i tilknytning til anvendelser og oppsplittingen av verditall i pris-
og volumkomponenter. Rammen for det nye systemet er utdypet videre med
definisjoner og klassifikasjoner, standardiserte konti og tabeller i de
neste fire kapitlene. Det siste kapitlet antyder ulike måter som utvik-
lingslandene kan tilpasse og konstruere nytt SNA i lys av sine behov og
forutsetninger. I vedleggene er det satt opp enkelte supplerende konti
og tabeller, og noen råd er gitt om prioritering i arbeidet med å utvikle
slike standardiserte regnskapskonti og tabeller. 2) Et nytt rapporterings-
skjema fra FN foreligger i 1980 og vil ventelig bli tatt i bruk med det
forste. 3) Det innledende kapitlet (kapittel 2) om systemstrukturen be-
skriver selve essensen i nytt SNA i denne form. Det presenterer alle deler
av systemet og sammenhengene mellom disse. 4) De tre klassene er: 1) kon-
soliderte konti for nasjonen, 2) konti for produksjon, konsum og investe-
ringer og 3) inntektskonti og kapitalendringskonti. De seks hovedtyper av
konti er: produksjonskonti, konsumkonti, inntektskonti, investeringskonti,
kapitalendringskonti og konti for transaksjoner med utlandet.
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I tillegg inneholder samme SNA-kapittel (kapittel 8) et sett av 26

tabellmOnstre for registrering av tilleggsopplysninger som ikke behøver å

være fullstendig integrert i kontosystemet.

Nytt SNA innebærer en vesentlig utvidelse i forhold til det gamle

nasjonalregnskapssystemet. Balansekonti med beholdningsstOrrelser inngår

nå som en integrert del av systemet. SNA-publikasjonen skisserer deres

plass og rolle i systemet, mens mer fullstendige definisjoner og klassi-

fikasjoner fOrst kom som foreløpige retningslinjer fra FN i 1977. 1)

Av andre områder som har fått en sentral plass i nytt SNA må nev-

nes kryssleveringer av varer og tjenester mellom sektorer (input-output

tabeller) og sammenhenger for finansstrOmmene. Dette er et resultat av

den analyse- og metodeutvikling som hadde funnet sted siden det gamle na-

sjonalregnskapssystemet ble presentert i 1952 og har ikke minst vært moti-

vert ut fra utviklingen av stadig mer disaggregerte modeller for Okonomiske

analyser og Økonomisk politikk. Generelt har interessen over tiden klart

skiftet fra noen få hovedstorrelser (jfr. interessen for å beregne nasjo-

nalinntekten i pionérårene) til mer detaljerte dataspesifikasjoner. I

Norge ble imidlertid kryssleveringer trukket inn i regnskapet helt fra

starten.

En god del spesifikasjoner er i SNA bevisst holdt på et mer be-

skjedent nivå for ikke å gjøre systemet for omfattende. Det gjelder bl.a.

opplysninger om inntektsfordelingen. Men inntektsfordelingsstatistikk mv.

er seinere knyttet til SNA-systemet som et "satelittsystem" og retnings-

linjer for dette systemet kom også i 1977 fra FN. 2) Arbeidet med å kon-

struere velferdsorienterte mål som supplementer til nasjonalregnskapsbe-

grepene har også blitt viet stor plass i det siste. 3) Et annet felt som

fortjener å bli nevnt i denne sammenheng og som også er tenkt knyttet til

SNA-systemet, gjelder kvantitative uttrykk for endringer i natur og miljø.

1.4. Den norske systemløsnins 

Arbeidet med å utarbeide et revidert norsk nasjonalregnskapssys-

tem basert på nytt SNA tok til i 1969. De første reviderte tall etter

nytt system ble publisert i mars 1973. 4) Ved omleggingen ble de nye FN-

1) "Provisional International Guidelines on the National and Secroral
Balance-Sheet and Reconciliation Accounts of the System of National Ac-
counts" i serien "Statistical Papers" (Series M, No. 60). 2) "Provisional
Guidelines on Statistics of the Distribution of Income, Consumption and
Accumulation of Households" (Statistical Papers, Series M, No. 61).
3) Tanker omkring denne problematikken finnes i en annen FN-publikasjon
fra 1977: "The Feasibility of Welfare-oriented Measures to Supplement
the National Accounts and Balances: A Technical Report" (Studies in Met-
hods, Series F, No. 22). 4) I publikasjonene Statistisk ukehefte nr. 10,
1973 og økonomisk utsyn over året 1972 fra Statistisk Sentralbyrå.
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anbefalingene fulgt på alle vesentlige punkter. Dette innebar betydelige

endringer i forhold til tidligere i definisjoner og klassifikasjoner og

dermed også i nivået for en del av de registrerte ta11. 1) Samtidig ble

det foretatt en tallmessig revisjon av nasjonalregnskapet på punkter hvor

ny statistikk gjorde dette mulig.

Utgangspunktet for revisjonsarbeidet var den rammen som var gitt

i SNA. 2) Grunntrekkene i denne ble lagt til grunn for vår nasjonale ramme-

lOsning, utformet i en kontoplan for det norske nasjonalregnskapet. Kon-

toplanens spesifikasjoner bygger således i stor utstrekning på SNA-klassi-

fikasjonene.

Blant klassifikasjonene som ble inkludert med utvidelsen av regn-

skapet, var en sterk spesifikasjon av finansobjekter i kapitalregnskapet,

som gjorde det mulig å bygge inn i nasjonalregnskapet det finansregnskap

med objektspesifikasjon som Statistisk Sentralbyrå har utarbeidd siden

1952. For (prig kan det sies at nytt SNA krevde mindre endringer i Norge

enn i mange andre land, fordi allerede det tidligere norske regnskapet

hadde mange trekk innebygget.

For en gar inn i beskrivelsen av selve kontosystemet, kan det

være på sin plass å si litt om hva som særlig karakteriserer det norske

regnskapet. Av viktige trekk kan nevnes:

a) Integreringen av årlige krysslOpstabeller i selve nasjonal-
regnskapet.

b) Den sterke vekten på varestrOmmer og varebalanser.

c) Innarbeidingen av detaljerte spesifikasjoner.

d) Hovedvekten på realregnskapet snarere enn på inntekts- og
kapitalregnskapet.

e) Innføringen av hele SNA's oversiktsmatrise som regnskaps-
ramme.

f) Regnskapets rolle som basis for integrering og koordinering
av Okonomisk statistikk i det hele.

Norge er ett av svært få land som har krysslOpstabeller integrert

i de årlige regnskapene. Flere faktorer har gjort dette mulig. Kryss-

lOpsstrukturen er ett av hovedtrekkene i nytt SNA, videre har det fra

modellbyggerne vært en sterk interesse for et nasjonalregnskap med inne-

bygde krysslOpstabeller som input og de store datamasser som er nOdvendig

for å lage slike krysslOpstabeller har tradisjonelt vært til stede. Kryss-

lOpstabeller har faktisk vært integrert i nasjonalregnskapet helt siden

1952. I Norge er nasjonalregnskapet i stor utstrekning blitt brukt som

1) Av definisjonsendringene var det spesielt virkningen på investerings-
tallene som ble stor. I Norge hadde en opprinnelig, i likhet med de andre
nordiske landene, men i strid med seinere internasjonale anbefalinger,
valgt å betrakte utgifter til reparasjons- og vedlikeholdsarbeider som en
del av bruttoinvesteringene. 2) Tabell 2.1 (An illustration of the com-
plete system) i "A System of National Accounts".
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empirisk grunnlag for de Okonomiske modeller som er blitt konstruert for

bruk i nasjonalbudsjettarbeidet og makroøkonomisk planlegging i det hele.

Den nåværende nasjonalbudsjettmodellen MODIS IV har bygd inn en slik sek-

tor-vare og vare-sektor krysslOpsstruktur som finnes i nasjonalregnskapet

og med tilnærmet samme spesifikasjonsgrad.

Med den varenomenklatur som benyttes i industristatistikken og

utenrikshandelsstatistikken har en greidd å innarbeide et detaljert sett

av varestrOmmer i endelig regnskap. Likeså har en innført ulike verdi-

komponenter for hver varestrOm. Ett mål har vært A få uttrykt varestrOm-
mer i basisverdi (se avsnitt 2.2.3), men oppdelingen gir samtidig mulighet

for en eksplisitt behandling av vareavgifter og varesubsidier både i nas-

jonalregnskapet og i MODIS. F.eks. gir kontoplanen en tilstrekkelig ramme

for behandling av merverdiavgiften gjennom hele varekryssløpet. Den

sterke vekten på varestrOmmer og varebalanser har positiv innvirkning på

konsistensen i regnskapet, deriblant også fastprisberegningene.

Typiske trekk ved regnskapet, nemlig integrerte krysslopstabeller

og vekten på varestrOmmer, henger sammen med et annet særtrekk, nemlig

den detaljerte spesifikasjonsgraden i regnskapet. Detaljrikdommen har

forst og fremst sin bakgrunn i deler av primærstatistikken og modellspe-

sifikasjonene i MODIS IV.

Implementeringen av nytt SNA har hittil vært konsentrert om real-

regnskapet. Dette gjenspeiler den interesse som de offentlige myndigheter

i særlig grad har vist for sammenhengen i realOkonomien. En slik tradisjon

gjennom hele etterkrigstiden har på tilsvarende vis bidratt til at mindre

vekt er blitt lagt på utbyggingen av inntekts- og kapitalregnskapet. Sta-

tistikkgrunnlaget har da også vært betydelig bedre for produksjonsstati-

stikken enn for inntekts- og finansstatistikken. 1)

Innføringen av hele SNA-matrisen som regnskapsramme er bl.a. et

uttrykk for den positive holdning Norge alltid har vist til å folge opp

FN-anbefalinger, og i dette tilfellet med nasjonalregnskapet ble arbeidet

med nytt SNA satt i gang for fullt straks etter at "A System of National

Accounts" ble offentliggjort og sendt landene.

I Norge har det vært lagt stor vekt på at nasjonalregnskapet bOr

spille en koordinerende og integrerende rolle i forholdet til annen Oko-

nomisk statistikk bl.a. for bruken av felles definisjoner, klassifikasjoner

osv. I Statistisk Sentralbyrå har det vært en hovedlinje i utviklingen at

primærstatistikken har vært utformet med øye for nasjonalregnskapets

1) Et uttrykk for dette er at "produksjonsmetoden" har vært hovedmetoden
for beregningen av bruttonasjonalproduktet (se avsnitt 5.1 nedenfor om
prinsipielle beregningsopplegg). I SOS nr. 4 (Odd Aukrust: Nasjonalregn-
skap) side 65, er det gitt en begrunnelse for valg av metode i Norge.
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behov, som i neste omgang har gitt grunnlaget for konstruksjon av økono-

miske planleggings- og nasjonalbudsjettmodeller i nær tilknytning til

nasjonalregnskapet. Av stor betydning er at hele denne arbeidskjeden er

institusjonalisert innenfor Statistisk Sentralbyrå og nasjonalregnskapet

og modellarbeidet til og med innenfor samme administrative avdeling.

1.5. Nasjonalregnskapets publiseringsrutiner 

Publiseringen av nasjonalregnskapstall i Norge folger visse ruti-

ner som ligger fast år etter år: Når det gjelder årsregnskapene, blir

det i første omgang beregnet forelOpige regnskapstall i tre ulike versjo-

ner for endelige regnskapstall foreligger ca. 20 måneder etter beregnings-

årets utgang.

De tre versjonene av foreløpige regnskap som stilles opp for et

regnskapsår blir gjerne kalt "utsynsregnskapet", "marsregnskapet" og

"novemberregnskapet". Den fjerde beregningsversjonen resulterer altså i

et endelig regnskap.
1)

Utsynsregnskapet offentliggjøres i publikasjonen "økonomisk utsyn"

(herav navnet utsynsregnskapet) som utgis ved månedsskiftet januar/februar

hvert år. Dette regnskapet beregnes ved slutten av året på grunnlag av

løpende regnskapstall for året fOr og indikatorer for de 10 (eventuelt 11)

første måneder av året. VarekrysslOpet i utsynsregnskapet er spesifisert

på de ca. 350 hovedvarer og ikke på de omlag 1 750 NR-varer. 2) Utsyns-

regnskapet publiseres på et forholdsvis aggregert nivå. En del tabeller

som faller utenom realregnskapet blir også stilt opp. 3)

Marsregnskapet utarbeides normalt i mars måned i det påfolgende år

(herav navnet). Det er basert på indikatorer for alle måneder i bereg-

ningsåret og verditall for året før. Tallene publiseres i Statistisk uke-

hefte i april måned. Tabellsett er identisk med det som brukes i økonomisk

utsyn. Mer detaljerte tall blir publisert noen måneder seinere i den år-

lige nasjonalregnskapspublikasjonen. De detaljerte tallene fra marsregn-

skapet brukes hvert år til å oppdatere struktur- og datagrunnlaget i mo-

dellen MODIS IV. Denne modellen er sentral for Finansdepartementets ar-

beid med nasjonalbudsjettene. Marsregnskapet foreligger så tidlig at det

blir brukt som datagrunnlag for det reviderte nasjonalbudsjettet som legges

fram på vårparten.

1) Tall fra endelig regnskap blir imidlertid normalt revidert i forbindelse
med hovedrevisjonene som innarbeider nye nivåtall fra ti-årige tellinger
osv. Det kan derfor ta svært lang tid før tallene får sin endelige form.
2) Om forskjellen mellom hovedvarer og NR-varer, se spesielt avsnitt 4.3.
3) Inntekts- og utgiftstall for offentlig forvaltning og for den private
sektor, disponibel inntekt for Norge, øking i nasjonalformuen og en del
andre poster.
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Novemberregnskapet (som utarbeides i november måned året etter

beregningsåret) skiller seg nokså mye fra utsynsregnskapet og marsregnska-

pet ved at en rekke av de indikatorene som benyttes i disse regnskapene

blir skiftet ut med endelige verditall i novemberregnskapet. Beregnings-

grunnlaget er endelig regnskap for året før og ikke et foreløpig regnskap

som tilfellet er for utsynsregnskapet og marsregnskapet. Tallene fra no-

vemberregnskapet (år t) blir publisert første gang sammen med endelig

regnskap for året for (år t-1) og utsynsregnskapet for neste år (år t+1)

i Økonomisk utsyn. Spesifikasjonsnivået er det samme i alle tre versjo-

nene av foreløpig regnskap. En viktig årsak til at påliteligheten økes

betydelig med novemberregnskapet er at hovedtall fra industristatistikken

foreligger før regnskapet utarbeides. 1)

Storparten av de ressurser som legges ned i det løpende nasjonal-

regnskapsarbeidet allokeres til arbeidet med årsregnskapene, dvs. de fore-

løpige og endelige regnskapene. Disse beregningsresultatene refererer seg

hovedsakelig til den delen av regnskapet som kalles realregnskapet (se

f.eks. avsnitt 3.2 og avsnittene 5.1-5.5). Men framstOtsarbeid blir også

gjort for beregning av tall for resten av regnskapet, dvs. inntekts- og

kapitalregnskapet (se avsnittene 3.3 og 5.6 nedenfor).

Av publiseringsrutinene ellers i nasjonalregnskapet må nevnes at

tall for utenriksregnskapet beregnes på løpende basis (månedlig, kvartals-

vis,årlig)og er fullt ut integrert i nasjonalregnskapet (se avsnitt 5.7).

For enkelte regnskapsår (1965, 1973 og 1976) er det blitt beregnet regio-

nale regnskapstall eller fylkesfordelt nasjonalregnskap (se avsnitt 5.8).

Dessuten har det vært beregnet, og vil bli beregnet, kvartalsvise nasjo-

nalregnskapstall (se avsnitt 5.9). Kryssløpspublikasjoner blir også

utarbeidd fra tid til annen.

2. BEGREPER OG DEFINISJONER

2.1. Innledning 

I de tre kapitlene som nå følger - om begreper og definisjoner,

nasjonalregnskapssystemet og klassifikasjoner - er det tatt sikte på å

beskrive og illustrere innholdet av det norske nasjonalregnskapet. Etter

at regnskapsrammen er presentert og leserne forhåpentligvis sitter inne

med kunnskaperomhva et nasjonalregnskap er, gjøres det i de to siste

kapitlene av publikasjonen et forsøk på å beskrive nokså detaljert hvor-

dan de norske nasjonalregnskapstallene beregnes.

1) Tall på varenivå foreligger først til endelig regnskap.
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Vi finner det hensiktsmessig å se litt på nasjonalregnskapets

grunnbegreper og den årlige tallpublikasjonen for nasjonalregnskapet fOr

en tar fatt på en teknisk presentasjon av hvordan nasjonalregnskapet er

oppbygd i detalj. En innføring i nasjonalregnskapets grunnbegreper er

gitt i avsnitt 2.2. Hovedvekten er her lagt på å redegjOre for de vik-

tigste begrep for hele nasjonen som f.eks. bruttonasjonalproduktet,

nettonasjonalproduktet osv. som forekommer sentralt i regnskapet. I

avsnitt 2.3 går en videre på denne veien gjennom en oppstilling av de

begreper som forekommer i årspublikasjonen, med en systematisk beskri-

velse av innhold eller definisjon av disse begrepene. Oppstillingen er

gjort etter tabellområde i årspublikasjonen. Metodepublikasjonen kan

oppfattes som et supplement til nasjonalregnskapets tallpublikasjoner

med bl.a. som formal å gi brukere av tallpublikasjonene en grundigere

innfOring i de begreper og definisjoner som forekommer i disse. I av-

snitt 2.4 er det dessuten gitt en oppstilling av nasjonalregnskapsbe-

greper og definisjoner som synes å være relevante ved siden av begrepene

fra tabellverket i nasjonalregnskapspublikasjonen. 1)

2.2. Nasjonalregnskapets grunnbegreper 

2.2.1. Hva er et nasionalrepskap?

Populært sagt er det norske nasjonalregnskapet et regnskap for

"foretaket Norge". Dets oppgave er dels å gi en systematisk statistisk

beskrivelse av Økonomien under ett, dels å kartlegge i stor detalj tran-

saksjonene mellom de ulike deler av Økonomien og mellom Norge og utlandet.

Nasjonalregnskapet er et omfattende og avstemt regnskapssystem for norsk

samfunnsOkonomi bygd på prinsippene for dobbelt bokholderi. Men nasjo-

nalregnskapet er ikke et regnskap i vanlig forstand, fordi det kan ikke

bygges opp gjennom en omhyggelig bokfOring av hver enkelt transaksjon som

forekommer. Isteden stilles et nasjonalregnskap opp på grunnlag av ulike

statistiske oppgaver. 2)

I dette arbeidet gjOres bruk av begreper, definisjoner og klassi-

fikasjoner fastsatt ved regler og konvensjoner som ofte er et resultat av

internasjonalt samarbeid. I nasjonalregnskapet tenker en seg samfunnet

delt opp i ulike regnskapsfOrende enheter kalt sektorer. For hver enkelt

sektor kan en stille opp et særskilt sektorregnskap. I nasjonalregnskapet

1) I alt er 150 begreper definert eller omtalt, fordelt på 80 i avsnitt
2.3 og 70 i avsnitt 2.4. 2) Det er på en måte statistikk i en ny drakt,
hvor tallmaterialet fra primærstatistikken er omgruppert og bearbeidd
for A kunne passes inn i det logiske system som nasjonalregnskapet repre-
senterer.
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er det spesielt samspillet mellom sektorene som analyseres. Når sektor-

regnskapene stilles sammen i et fullstendig nasjonalregnskap, har en ikke

bare fått opplysninger om hver enkelt sektor sett isolert, men samtidig

et bilde som på en anskuelig måte viser hvordan sektorene er kjedet sammen

Økonomisk. Den aktivitet som i realitetenes verden har form av et uover-

skuelig antall transaksjoner mellom Økonomiske enheter, blir i nasjonal-

regnskapet beskrevet som et system av strømmer mellom et forholdsvis lite

antall sektorer. I tillegg til slike strOmmer inneholder nasjonalregnska-

pet også beholdningstall som gir uttrykk for stOrrelsen av aktiva og pas-

siva på gitte tidspunkter.

Nasjonalregnskapet har den egenskap at tallene er stilt sammen i

et logisk oppbygd kontosystem hvor hver enkelt sektor er representert ved

et sett av konti. Et kontosystem er et nødvendig hjelpemiddel i alt sen-

st nasjonalregnskapsarbeid. Det gir oversikt under arbeidets gang og det

sikrer at beregningsresultatene henger sammen. Gjennom bruken av et konto-

system kan en få beregnet ukjente saldostorrelser og muligheten til å

kontrollere mer eller mindre usikre beregninger mot hverandre.

Selv om nasjonalregnskapets pålitelighet fOrst og fremst er av-

hengig av kvaliteten og omfanget av den primærstatistikk en har å bygge

på, spiller det også en stor rolle hvor godt denne statistikken blir ut-

nyttet. Som regel må det nokså vidtgående omgrupperinger og supplerende

beregninger til fr tallene kan settes på plass.

Når nasjonalregnskapstallene er ferdigberegnet, publiseres resul-

tatene i statistiske tabeller. Et kontosystem egner seg lite som ramme

for publiseringen av beregningsresultatene og det samme kan sies om en

annen presentasjonsform - matriseformen (toveistabeller) - som en vil

komme tilbake til i kapittel 3.

2.2.2. Sentrale begrep

Nasjonalregnskapet inneholder flere tusen tallserier. For å gi

oversikt er resultatene oppsummert i totaltall som hver for seg kaster

lys over de store linjer i landets Okonomiske utvikling. Disse total-

tallene vil være vel kjent for brukere av nasjonalregnskapstall og tjener

derfor som et godt utgangspunkt for den videre presentasjon av begrepene

og definisjonene i nasjonalregnskapet. Nedenfor beskrives og illustreres

folgelig fOrst nasjonalregnskapets hovedbegrep og relasjonene mellom disse.
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Figur 1. Sammenhengen mellom viktige nasjonale hovedstørrelser. Mill.kr.
1975 Relation between important domestic consepts.
kroner

Bruttoproduksjonsverdi 	 313 219

th, li

g
,r, uttonasjonal rodukt 	 148 701 Vareinnsats

Nettonasjonalprodukt 	 127 612 	 Vareinnsats + Kapitalslit
\1

Nasjonalinntekt 	 125 697

\ 	 \

Vareinnsats + Kapitalslit + Netto ren-
ter,aksjeutbytte mv. 	 fra utlandet 	 (-)

\Disponibel inntekt
' 	 i Norge 	 124 870

Vareinnsats + Kapitalslit + Netto renter,
mv.	 og stOnader fra utlandet (-)

Faktorinntekt 	 110 41 5
Vareinnsats + Kapitalslit + Indirekte
skatter - Subsidier

Drifts- 	 Vareinnsats + Kapitalslit + Indirekte
\resultat 	 24 229 	 skatter - Subsidier + Lønnskostnader

\ 	 \XI
\\ Sparing Vareinnsats + Kapitalslit + Netto renter mv. og

18 554 	 stOnader fra utlandet (-) + Konsum

Bruttoproduksjonsverdien er verdien av de varer og tjenester som

produseres i landet i løpet av regnskapsperioden, som vanligvis er et år.

Ved å trekke fra vareinnsatsen, dvs. verdien av anvendte råvarer, vedlike-

holdsutgifter o.l. i produksjonsprosessen i løpet av perioden, kommer en

fram til den samlede verdiskapingen i landet, uttrykt ved bruttonasjonal-

produktet. Denne verdiskapingen refererer seg til den Økonomiske aktivi-

teten som utfres av innenlandske produsenter og ikke til det Okonomiske

resultat som tilfaller innenlandske produksjonsfaktorer (se nedenfor om

nasjonalinntekten).

Nettonasjonalproduktet er definert som bruttonasjonalproduktet

fratrukket kapitalslitet, som er den beregnede verdireduksjonen av Ian-

dets produksjonskapital som fOlge av slitasje og elde. Nasjonalinntekten 

er definert som den samlede inntekt som tilfaller nordmenn fra produktiv

virksomhet, inklusive verdien av indirekte skatter minus subsidier. Al-

ternativt framkommer nasjonalinntekten ved a legge netto renter, aksje-
utbytte mv. fra utlandet til nettonasjonalproduktet. Ved å legge andre

netto inntektsoverføringer fra utlandet (stOnadsoverskottet) til nasjo-

nalinntekten, får en fram disponibel inntekt i Norge. Et mål for den

godtgjøring produksjonsfaktorene oppnår for sin innsats er faktorinn-

tekten. Den beregnes ved å trekke indirekte skatter fra og legge sub-

sidiene til nettonasjonalproduktet. Det totale driftsresultatet for

landet, som er den rest som står til disposisjon for foretakenes eiere
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til renter av fremmedkapital og som godtgjøring for innsats av eget arbeid

og egen kapital framkommer ved å trekke lønnskostnadene fra faktorinntek-

ten. Den siste hovedstørrelse en skal referere til i denne innføringen er

den samlede sparingen i landet. Den er definert som disponibel inntekt

minus utgifter til konsum (privat og offentlig).

Av ovennevnte nasjonale hovedstørrelser vil bruttonasjonalproduktet,

nettonasjonalproduktet, disponibel inntekt i Norge, faktorinntekten og

driftsresultatet være vel kjent fra tabellverket i nasjonalregnskapspub-

likasjonene. Bruttoproduksjonsverdien i landet (også kalt bruttoproduk-

sjonen) blir derimot ikke offentliggjort annet enn i spesielle krysslOps-

publikasjoner o.l. Nasjonalinntekten forekommer heller ikke i tabell-

verket for det norske nasjonalregnskapet, men inntar en sentral plass

f.eks. i internasjonal rapportering av nasjonalregnskapstall. Endelig må

nevnes at sparingen inntil nylig har gått under betegnelsen kapitaltil-

vekst i nasjonalregnskapstabellene. For en nærmere presisering av hoved-

begrepene henvises til listen over definisjoner i avsnittene 2.3 og 2.4.

2.2.3. Vurderinpuinsipper

Blant de nasjonale hovedstOrrelser oppfattes gjerne bruttonasjo-

nalproduktet som den mest sentrale. Ingen annen enkeltstOrrelse i nasjo-

nalregnskapet blir tillagt så stor betydning for vurdering av den økono-

miske situasjon i landet i sin alminnelighet og relativt i forhold til

andre land. Men selv om definisjonen av bruttonasjonalproduktet synes

klar, oppstår like fullt store praktiske og til dels prinsipielle måle-

problemer. Hvordan bruttonasjonalproduktet reint praktisk beregnes skal

en for alvor komme tilbake til i kapittel 5 om statistiske kilder og be-

regningsmetoder, men her skal en se på prinsipielle sider ved valg mellom

ulike vurderingsprinsipper.

I nasjonalregnskapstabeller vil en kunne se at bruttonasjonal-

produktet i alminnelighet er uttrykt i markedsverdier, men ofte støter en

på andre betegnelser også, som kjøperverdi, selgerverdi, basisverdi og

faktorverdi. 1) Her er det ofte, men ikke alltid, snakk om reelle for-

skjeller i vurderingsprinsipper. Ulike vurderingsprinsipper kommer inn

i bildet ved behandlingen av transaksjoner eller strømmer som lar seg

spalte opp i pris og volum, dvs. den del av regnskapet som omfatter vare-

strømmer. Av de nasjonale hovedstørrelsene fra figur 1 er det i grunnen

bare bruttoproduksjonsverdien (bruttoproduksjonen) og vareinnsatsen som

fullt ut oppfyller dette krav. Men bruttonasjonalproduktet er pr. defi-

nisjon avledet av disse to størrelsene. Derfor kan det også være på sin

1) Alternativt finnes formuleringer som sier at verdiene er vurdert til
markedspris, kjøperpris, selgerpris eller produsentpris, basispris eller
vurdert til faktorkost.
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rettmessige plass å trekke problematikken om ulike vurderinger med seg

til bruttonasjonalproduktet også. Men fOr en ser på ulike uttrykk for

bruttonasjonalproduktet, er det hensiktsmessig a se litt nærmere på hvor-
dan vurderingsprinsippene slår ut på de enkelte varestrommer i regnskapet

som bruttonasjonalproduktet er sammensatt av.

Helt sentralt i det norske nasjonalregnskap står varestrOmmene

eller varekrysslOpet. I dette ligger en oppstilling som viser tilgangen

av varene og tjenestene fra norsk produksjon og fra import på den ene

siden og bruken av varene og tjenestene til ulike innenlandske anvendelser

og til eksport på den andre siden. Dette varekryssløpet er illustrert i

figur 2 med 1975-tall for de nasjonale aggregatstOrrelsene.
1)

Figur 2. Hovedstørrelsene i varekrysslOpet. Mill.kr. 1975 Main
magnitudes of the commodity flows. Million Kroner   

Tilgang
av varer
og tjen-
ester

Bruttoproduksjonsverdi (bruttoproduksjon)
313 219

Import
72 139      

Anvendelse
(bruk av) Vareinnsats

Privat
konsum

Off.
kon-

Brutto-
inves- Eksport

varer og
tjenester

164 518 77 615 sum
28701

tering
52 335

62 189

Bruttonasjonalproduktet kommer ikke direkte til uttrykk i figur 2, men

utgjør differansen mellom bruttoproduksjon og vareinnsats. Ved å redusere

både tilgang og anvendelse med vareinnsatsen, kan en således avlede føl-

gende sammenheng (generalbudsjettlikningen):

Bruttonasjonalprodukt + Import =

Privat konsum + Offentlig konsum + Bruttoinvestering + Eksport

dvs.

Bruttonasjonalprodukt =

Konsum (Privat + Offentlig) + Bruttoinvestering (Fast kapital +
Lager) + Eksportoverskott (Eksport - Import)

1) Som det vil gå fram av beskrivelsen i kapittel 3 er varekryssløpet noe
mer bruttopreget - høyere bruttoproduksjon og tilsvarende hOyere vareinn-
sats som fOlge av innlagte hjelpestrOmmer av fordelingsmessig karakter -
men dette har ingen innvirkning på de andre hovedstOrrelsene.
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Verditallene i nasjonalregnskapet er prinsipielt av to slag, nem-

lig (i) tall uttrykt i beregningsårets priser - løpende verdier - og (ii)

tall uttrykt i et basisåres priser - verdier i faste priser. Fastpris-

tallene omtales ofte som volumtall. Reine mengde- eller kvantumstall pub-

liseres ikke i nasjonalregnskapet. 1)

StOrrelsene i varekrysslOpet i figur 2 blir beregnet både i 10-

pende og faste priser. Bare unntaksvis blir andre stOrrelser i nasjonal-

regnskapet beregnet i faste priser (se avsnitt 5.5.1 om deflateringsopp-

legget). I varekryssløpet blir løpende verditall for hver enkelt vare og

tjeneste deflatert med prisindekser for å få uttrykt tilsvarende verditall

i faste priser. Hvilke prisindekser og hvilke metoder som blir brukt i

hvert enkelt tilfelle er beskrevet i relativt stor detalj i kapittel 5.

I prinsippet kan varestrOmmene i nasjonalregnskapet vurderes bade

til kjøperpris, selgerpris og basispris. Dette blir gjort i det norske

regnskapet. I det nye norske regnskapet er det m.a.o. lagt inn fleksibili-

tet når det gjelder verdikomponenter og ulike vurderingsprinsipper. Hver

varestrOm i det norske regnskapet deles i prinsippet i de 8 grunnleggende

verdikomponenter vist i figur 3. I praksis vil den sterke oppdelingen og

fokuseringen på avgifter og subsidier bare være av betydning for et be-

grenset antall varer og tjenester. Et unntak utgjOr merverdiavgiften som

inntar en sentral rolle i varekryssløpet gjennom den bruttoføringsmåte som

er innført i det norske regnskapet.

Figur 3. Sammenhengen mellom verdikomponentene for hver vare i regn-
skapet Relation between the value components for each com-
modity in the national accounts

Kjøperverdi

Selgerverdi Bruttoavanse

Basis-
verdi

Mer-
verdi-
avgift

Andre
indirek-
te skat-
ter på
varer

Subsi-
dier
på
varer
(-)

Basis-
verdi
i vare-
handel

Merverdi-Andre
avgift i
varehan-
del

indirek-
te skat-
ter på
varer i
vare -
handel

Subsi-
dier på
vareri
vare-
handel
(-)

Det framgår av figur 3 at en vares kjøperverdi kan dekomponeres i varens

selgerverdi og bruttoavansen på varen. Hver av disse to hovedkomponentene

kan deles videre opp i de 4 delkomponentene basisverdi, merverdiavgift,

andre indirekte skatter på varer og subsidier på varer. På liknings form

gjelder således fOlgende relasjoner:

1) Et unntak er sysselsettingstall i beregnede årsverk som publiseres i
tabellverket for nasjonalregnskapet (kvantumstall for arbeidsinnsatsen).
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Kjøperverdi = Selgerverdi + Bruttoavanse

Basisverdi = Selgerverdi - Merverdiavgift - Andre indirekte
skatter på varer + Subsidier på varer

Basisverdi i varehandel = Bruttoavanse - Merverdiavgift i vare-
handel - Andre indirekte skatter på
varer i varehandel + Subsidier på varer
i varehandel

Definisjonssamenhengene ovenfor er satt opp ut fra selgerverdien som det

grunnleggende verdibegrep. Bruttoproduksjonen er gjerne uttrykt i sel-

gerverdier, men for A få uttrykt varenes verdi ved endelig forbruk i

kjøperverdier må bruttoavanser legges til. En bør særlig merke seg at

basisverdien er en residualstOrrelse som framkommer ved å trekke vareav-

gifter fra og legge varesubsidier til selgerverdien.

De verdibegrep en forbinder med hovedstOrrelsene i figur 2 er

fOlgende: Bruttoproduksjonsverdien er en selgerverdi. Importen er gitt

som cif-verdi og er i begrepsapparatet a betrakte som basisverdi.
Vareinnsatsen, det private konsumet, det offentlige konsumet og bruttoinves-

teringene er gitt i kjøperverdier. Eksporten er uttrykt i fob-verdi som

også er en form for kjøperverdi. 'Dermed er alle anvendelsene av varene

(og tjenestene) uttrykt i kjøperverdier og spørsmålet melder seg hvordan

dette balanserer med tilgangen av varer og tjenester i kjøperverdi. En

del av den samlede bruttoproduksjonsverdien er bruttoproduksjon i vare-

handel. Dette er bruttoavansen som nettopp er differansen mellom kjøper-

verdi og selgerverdi. 1) Dessuten bør nevnes at vareavgifter og eventuelle

varesubsidier på import kommer i tillegg til cif-verdien. 2)

En del av hovedresultatene ovenfor kan oppsummeres på følgende

måte: Bruttonasjonalproduktet er differansen mellom bruttoproduksjon og

vareinnsats. Bruttoproduksjonen eller bruttoproduksjonsverdien av de

varer og tjenester som blir produsert i landet i løpet av et år blir vur-

dert til de faktiske betalte priser i vedkommende år eller til tilsvarende

beregnede priser for varer som ikke blir omsatt. Som allerede nevnt vur-

deres bruttoproduksjonen til det en kaller selgerpris, dvs. den pris som

gjelder ved leveranse fra produsent (ab fabrikk). Vareinnsatsen angis til

kjøperpris, dvs. den pris som faktisk betales ved kjøp inklusive den

avanse som er pålOpt innsatsvarene siden disse ble levert fra produsent.

Siden "output" er vurdert i selgerverdier og "input" i kjøperverdier,

sier en at bruttonasjonalproduktet er uttrykt i markedsverdier. I reali -

teten kan bruttoavansen betraktes som en selgerverdi for virksomheten i

1) En liten del av bruttoproduksjonen faller riktignok utenom brutto-
avansene. 2) Disse inngår som deler av bruttoproduksjonsverdien i hjel-
pesektorer under varehandel (se avsnitt 5.2.6).
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varehandel (bruttoavansen betraktet som egne "varer"). Alternativt kan

en velge å legge bruttoavansen for hver vare til den korresponderende

selgerverdien og dermed få både bruttoproduksjon og vareinnsats til

kjøperverdi og (selvsagt også) bruttonasjonalproduktet til kjøperverdi.

I tillegg til markedsverdi kan en også uttrykke bruttonasjonal-

produktet til basisverdi, svarende til at bruttoproduksjonen er uttrykt

i basisverdi, men med fradrag for vareinnsats i kjOperverdi. 1)

Innenfor det nye systemet kan en også tenke seg mellomliggende

vurderinger som f.eks. bruttonasjonalproduktet til markedsverdi eksklu-

sive merverdiavgift. Med en nettoføring av merverdiavgiften (se av-

snitt 5.4.4) vil nettopp en slik vurdering peke seg ut for bruttoproduk-

tene i de enkelte nmringer. 2)

I det gamle nasjonalregnskapssystemet var det nokså vanlig å

vurdere bruttonasjonalproduktet til faktorpris. Forskjellen mellom

bruttonasjonalproduktet uttrykt i basisverdi og faktorverdi er at en i

det fOrste tilfellet bare korrigerer for varetilknyttede avgifter og sub-

sidier, mens bruttonasjonalproduktet i faktorverdi framkommer ved å trekke

alle indirekte skatter fra og legge alle subsidier til bruttonasjonalpro-

duktet i markedsverdi. Folgende relasjoner gjelder:

Basisverdi (tilnærmet basisverdi) = Selgerverdi - Indirekte skatter
på varer (vareavgifter) + Sub-
sidier på varer (varesubsidier)

Faktorverdi
3)
 = Selgerverdi - Indirekte skatter (vareavgifter og

andre indirekte skatter) + Subsidier (varesubsi-
dier og andre subsidier)

2.3. Begreper og definisjoner i nasjonalregnskapspublikasjonen 4) 

Nedenfor folger en oppstilling av de begreper og definisjoner som

forekommer i den årlige nasjonalregnskapspublikasjonen. Oppstillingen

fOlger tabellområdene i tallpublikasjonen:

1) At ikke vareinnsatsen også er uttrykt i basisverdi eller renset for
vareavgifter og varesubsidier, gjOr at en taler om tilnærmet basisverdi
i motsetning til rein basisverdi i situasjonen med vareavgifter og vare-
subsidier trukket ut i alle bakenforliggende transaksjoner, direkte for
vareinnsatsen og indirekte for produksjonen av innsatsvarene osv. bakover
i produksjonskjeden (se "A System of National Accounts", side 53). En
slik tenkt eller beregnet størrelse som rein basisverdi blir normalt ikke
aktuelt å beregne i praksis. Bruken av betegnelsen basisverdi i fortset-
telsen blir derfor å forstå i betydningen tilnærmet basisverdi. 2) Det
bOr tilfOyes at i en slik situasjon vil en ikke bare summere seg opp til
bruttonasjonalproduktet vurdert til markedspris eksklusive merverdiavgift,
men legge til en ikke-næringsfordelt post for merverdiavgiften slik at brutto-
nasjonalproduktet også i dette tilfellet vil bli vurdert til markedspris.
3) Faktorverdien er regnet brutto i den forstand at det ikke er gjort fra-
drag svarende til kapitalslitet. 4) Oversikten nedenfor dekker begrep
som forekommer i tabellverket for de årlige nasjonalregnskapspublikasjo-
nene, bl.a. "Nasjonalregnskap 1962 - 1978" og "Nasjonalregnskap 1968 -
1979". De viktigste begrepene er framhevet ved understrekning.
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a) Nasjonalprodukt
b) Konsum
c) Investering, kapitalslit og realkapital
d) Faktorinntekt, lønnskostnader mv.
e) Utenriksregnskap, disponibel inntekt, inntekter og utgifter

for privat og offentlig forvaltning og sparing.

Listen over definisjoner vil i avsnitt 2.4 bli supplert med andre begrep

og definisjoner som er relevante i nasjonalregnskapet. Samlet glr disse

to avsnittene definisjon eller beskrivelse av innhold for 150 av de mest

sentrale begreper i nasjonalregnskapet.

a) Nasjonalprodukt 

Bruttonasjonalprodukt 	Bruttoproduksjon minus vareinnsats.
Bruttonasjonalproduktet er også lik brut-
toverdien av varer og tjenester til kj0 -

perverdi levert til sluttanvendelse minus
importerte varer og tjenester til cif-
verdi.
Bruttonasjonalproduktet er videre lik
summen av lønnskostnader, driftsresultat,
kapitalslit og netto indirekte skatter
(indirekte skatter inklusive toll minus
subsidier).

Nettonasjonalprodukt 	Bruttonasjonalprodukt minus kapitalslit.

b) Konsum

Verdien av varer og tjenester som nyttes
av landets husholdninger eller av konsu-
mentorganisasjoner (private foreninger
og institusjoner uten ervervskarakter) i
løpet av en periode.
Posten omfatter utgifter som husholdnin-
ger og personer hjemmehørende i Norge har
til kjøp av nye varige konsumgoder (unn-
tatt boliger), halv-varige konsumgoder,
ikke-varige konsumgoder og tjenester minus
deres netto salg av brukte varer o.l. (se
også avsnitt 5.3.1).

Posten omfatter de konsumutgifter som
hjemmehørende husholdninger og personer
samt utlendinger har hatt i Norge (norsk
territorium) i løpet av en periode.
Spesifisert konsum framkommer ellers som
privat konsum i alt minus nordmenns konsum
i utlandet pluss utlendingers konsum i
Norge.

Posten omfatter nordmenns personlige ut-
gifter i utlandet som turister, diploma-
tisk og militært personell mv., sesongar-
beidere og grensearbeidere som er hjemme-
hørende i Norge og (av statistiske grun-
ner) utgifter ved forretningsreiser i
utlandet.

Privat konsum

Spesifisert konsum

Nordmenns konsum i
utlandet
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Utlendingers konsum
i Norge

Offentlig konsum 

Sivilt konsum

Militært konsum

Statlig konsum

Kommunalt konsum

c) Investering, kapitalslit 
og realkapital 

Posten omfatter utlendingers utgifter i Norge
som inngår i eksportkategoriene reisetrafikk
og andre utlendingers konsum i Norge.

Verdien av varer og tjenester som den offent-
lige forvaltning disponerer for forvaltnings-
messige og administrative formål,dvs. brutto-
produksjon minus salg av varer og tjenester.
Bruttoproduksjonen i offentlig forvaltning
er lik summen av sektorens kjøp av varer og
tjenester (vareinnsats), kapitalslit, lønns-
kostnader og eventuelle indirekte skatter.
Salg av varer og tjenester gjelder varer og
tjenester som offentlig forvaltning har ytt
næringsdrivende, private konsumenter, utlan-
det eller offentlige institusjoner mot sær-
skilt betaling (gebyr) (se også avsnitt
5.3.2).

Det sivile offentlige konsum omfatter godt-
gjøring til sivilt personell i stats- og
trygdeforvaltningen og kommuneforvaltningen
unntatt bygge- og anleggsarbeidere, andre
løpende offentlige utgifter til varer og
tjenester for sivile formål og kapitalslit
på offentlig konsumkapital.
Utgifter til sivile bygge- og anleggsarbei-
der, biler, maskiner, redskap og inventar
mv. regnes som en del av landets brutto-
investering.

Det militære offentlige konsum omfatter
godtgjøring til militært personell og alle
løpende anskaffelser og bygge- og anleggs-
arbeider for forsvaret, unntatt familie-
boliger.

Posten omfatter kapitalslitet på den stat-
lige konsumkapitalen, lønnskostnader og ut-
gifter til varer og tjenester disponert av
stats- og trygdeforvaltningen for løpende
administrative og forvaltningsmessige
formål fratrukket varer og tjenester som
stats- og trygdeforvaltningen har ytt andre
mot betaling (gebyr).

Posten omfatter kapitalslitet på den kommu-
nale konsumkapitalen, lønnskostnader og ut-
gifter til varer og tjenester disponert av
kommuneforvaltningen for løpende administra-
tive og forvaltningsmessige formål fratrukket
varer og tjenester som kommuneforvaltningen
har ytt andre mot betaling (gebyr).

Bruttoinvestering 	 Bruttoinvestering i fast kapital pluss
lagerendring.
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Bruttoinvestering i 
fast kapital 

Lagerendring 

Innenlandsk netto-
investering

Nettoinvestering 
i fast kapital 

Aktiverte utgifter

Kapitalslit 

Utgifter som bedrifter og offentlig forvalt-
ning har til nyanskaffelse av varige kapi-
talgjenstander som tillegg til deres behold-
ning av realkapital minus netto salg av lik-
nende brukte og kasserte gjenstander.
Posten representerer varer (og tjenester)
som er gått med til å bygge ut realkapitalen
i landet og inkluderer anskaffelser av for-
nybare og ikke-fornybare varige goder, unn-
tatt jordeiendommer (omkostninger ved kjOP
og salg er imidlertid med), mineralreserver,
skog o.l. for sivilt bruk. Den omfatter
også varer under arbeid på bygninger og an-
legg, større reparasjonsarbeider, utgifter
til grunnforbedringer og endringer i livdyr-
bestanden (se også avsnitt 5.3.3).

Markedsverdien av den endring som fysisk
sett er skjedd i perioden med lager av rå-
varer o.l., ferdigvarer, varer under arbeid
unntatt bygge- og anleggsarbeider, slakte-
dyr, handelsvarer i bedriftene, samt varer
av strategisk betydning og kriselagre.
I praksis blir posten ofte bestemt som dif-
feransen mellom verdien av lagrene ved be-
gynnelsen og slutten av perioden, begge verd-
satt til tilnærmede gjennomsnittspriser for
perioden (se også avsnitt 5.3.4).
I Norge beregnes posten i praksis som dif-
feransen mellom samlet varetilgang (brutto-
produksjon og import) og særskilte vare-
anvendelser (privat konsum, offentlig kon-
sum, bruttoinvestering i fast kapital, eks-
port og vareinnsats).

Bruttoinvestering (inklusive lagerendring)
minus kapitalslit.

Bruttoinvestering i fast kapital minus
kapitalslit.

Utgifter som betraktes som investerings-
kostnader eller kapitaliserte kostnader.
Spesielt finnes posten aktiverte utgifter
til oljeboring og oljeleting, olje- og gass-
rørledninger som i sin helhet føres som brut-
toinvestering inklusive alle utgifter i for-
bindelse med oljeboring og oljeleting.

Reduksjonen i verdien av fast realkapital
(produksjonskapitalen inklusive offentlig
konsumkapital) som skyldes slitasje og elde.
Posten omfatter både forbruk av realkpital
som et normalt ledd i produksjonen og for-
bruk som skyldes mer tilfeldige eller ekstra-
ordinære årsaker. Verdireduksjon som følge
av nye oppfinnelser o.l., større naturkata-
strofer og uttOmming av naturreserver regnes
ikke med i kapitalslitet, men som kapital-
tap (se også avsnitt 5.4.3).



41

Fast realkapital pluss lager(kapital) på et
gitt tidspunkt.
Realkapitalens nyverdi ved utløpet av et
beregningsår bestemmes som summen av dette
års og tidligere års bruttoinvesteringer som
ikke tidligere er blitt helt avskrevet.
Realkapitalen beregnes vanligvis til ned-
skreven gjenanskaffelsesverdi, som ved ut-
gangen av beregningsåret er lik summen av
nedskrevne bruttoinvesteringer for dette og
tidligere år.

Fast realkapital i produksjonssektorene
for bedrifter (foretak).

Fast realkapital i produksjonssektorene
for offentlig forvaltning.

Avgifter og skatter som blir betalt til det
offentlige (offentlig forvaltning) av næ-
ringsdrivende i forbindelse med kjøp av
driftsmidler, produksjon, import og om-
setning. I prinsippet blir dessuten ut-
bytte av eierkapital i offentlige monopoler
regnet som indirekte skatt (se også avsnitt
5.4.4).

En generell avgift beregnet av verdien på
siste ledd i omsetningen.

En generell avgift på merverdien i hvert
enkelt produksjons- og omsetningsledd. Av-
giftsgrunnlaget er differansen mellom pro-
duksjons- eller salgssummen og verdien av
forbrukte eller innkjøpte varer og tjenester.
I prinsippet avgiftsbelegges storparten av
det innenlandske forbruk, mens varer og
tjenester som eksporteres til utlandet er
fritatt.

En avgift beregnet av verdien av anskaffelser
til investeringsformål og omfatter drifts-
midler inklusive råvarer, halvfabrikata eller
omsetningsvarer brukt som driftsmiddel og
arbeid knyttet til driftsmidler.
Avgiften berører m.a.o. deler av både
bruttoinvestering i fast kapital og vare-
innsats.

Benevnes også vareavgifter.
Avgifter som i prinsippet varierer propor-
sjonalt med kvantum eller verdi av produ-
serte eller omsatte varer og tjenester.
Posten omfatter en rekke spesielle vare-
avgifter på ulike matvarer, drikkevarer og
tobakksvarer, elektrisk kraft, kjøp av bil
mv., bensin og forskjellige andre varer og
tjenester. I tillegg kommer så de generelle
vareavgifter (alminnelig omsetningsavgift,
merverdiavgift og avgift på nyinvesteringer).

Realkapital 

Fast realkapital
i foretak

Offentlig konsum-
kapital

d) Faktorinntekt, lønns-
kostnader mv.

Indirekte skatter

Alminnelig om-
setningsavgift

Merverdiavgift

Investeringsavgift

Varetilknyttede
avgifter
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Toll 	 Avgifter på import som kommer inn under
Stortingsvedtaket om tolltariffen.
Tollen fastsettes enten som et fast beløp
pr. mengdeenhet (mengdetoll) eller som en
fast prosent av varens verdi (verditoll).

Kommunale avgifter 	 Avgifter som innkreves av kommuneforvalt-
ningen og som i det vesentlige omfatter
eiendomsskatten.

Avgifter som ikke er knyttet til varer og
som omfatter overskott i A/S Vinmonopolet,
dokumentavgift, avgift på utvinning av pet-
roleum, avgifter over Finansdepartementets
fonds, årsavgift på personbiler (betalt av
næringslivet), deler av kilometeravgiften,
registreringsavgift, passasjeravgift (sivil
luftfart) og en rekke mindre avgifter (se
andre indirekte skatter, vedlegg 10).

Avgifter på importvarer som danner tillegg
til cif-verdien, dvs. innskreving av toll,
merverdiavgift og spesielle særavgifter.

Korreksjonspost som svarer til differansen
mellom bruttoinvesteringene i fast kapital
vurdert til kjøperverdi inklusive merverdi-
avgift og kjøperverdi eksklusive merverdi-
avgift.

Korreksjonspost som svarer til differansen
mellom bruttoinvesteringene i fast kapital
vurdert til kjøperverdi inklusive investe-
ringsavgift men eksklusive merverdiavgift
og kjøperverdi eksklusive både investe-
ringsavgift og merverdiavgift.

Støtteutbetalinger fra det offentlige til
private i egenskap av næringsdrivende.
Subsidiene kan deles inn i varetilknyttede
subsidier og ikke-varetilknyttede subsidier
(se avsnitt 5.4.4).

Benevnes også varesubsidier.
Subsidier som i prinsippet varierer propor-
sjonalt med kvantum eller verdi av produ-
serte eller omsatte varer og tjenester.
Posten inkluderer også kompensasjon for
merverdiavgift på visse matvarer.

Subsidier som ikke er knyttet til varer.
Posten omfatter den del av pristilskott til
mjølk og mjølkeprodukter som inngår som ledd
i gjennomføringen av jordbruksavtalen, korn-
trygd, investeringstilskott, tilskott over
Finansdepartementets fonds, deler av tilskot-
tene over Kraftfôrfondet og over Prisdirek-
toratets fonds, pristilskott til norsk korn
og matmjøl, andre tilskott over bevilgnings-
regnskapet, tilskott fra Norsk tipping A/S,
tilskott til NRK, tollrefusjoner til skips-
byggeriene mv., kommunale subsidier og andre
subsidier som pristilskott til bil- og kyst-
ruter mv., driftstilskott til jordbruket og
arbeidsloysetrygdens riksreservefond (se
andre subsidier, vedlegg 10).

Andre avgifter

Avgifter på import

Refusjon av mer-
verdiavgift,
nyinvesteringer

Innkreving av in-
vesteringsavgift,
nyinvesteringer

Subsidier

Varetilknyttede
subsidier

Ikke-varetilknyttede
subsidier
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Subsidier som refu-
sjon av merverdiav-
gift på boliger og
sosiale bygg

Faktor inntekt

Lønnskostnader 

Lønn

Arbeidsgiveravgift
til folketrygden
mv.

Driftsresultat

Privat
driftsinntekt

Offentlig netto-
inntekt av kapital

Utlendingers netto-
inntekt av kapital-
plasseringer i Norge

Selvstendiges inn-
tekt av jordbruk,
skogbruk, fiske
og fangst

Inntekt av
boliger

Personlig rente-
inntekt (netto)

Tilskott til bolighus ved opPfOring av nye
helårsboliger og tilbygg, aldershjem og
barnehjem, private skoler og dissenterkir-
ker, som med bestemte begrensninger vil
kunne dekke påløpt merverdiavgift ved
byggingen. Disse tilskottene føres som
subsidier i nasjonalregnskapet.

Nettonasjonalprodukt minus indirekte skatter
pluss subsidier.
Faktorinntekten er et mål for den godtgjøring
produksjonsfaktorene oppnår for sin innsats
og deles i lønnskostnader og driftsresultat.

Lønn pluss arbeidsgiveravgift til folke-
trygden mv. inkl. netto tilskott til Lavt-
lønnsfondet (se også avsnitt 5.4.1).

Kontraktsmessig lønn pluss andre ytelser til
beste for lønnstakerne (se definisjoner
nedenfor i avsnitt 2.4).

Arbeidsgivers andel av avgifter til offent-
lige trygdeordninger som folketrygden,
Statens Pensjonskasse, Pensjonsordningen for
apoteketaten, Pensjonstrygden for sjømenn,
Pensjonstrygden for fiskere og Pensjons-
trygden for skogsarbeidere.

Faktorinntekt minus lønnskostnader.
Driftsresultatet er den rest som står til
disposisjon til renter på fremmedkapital og
som godtgjøring for innsats av eget arbeid
og egen kapital. Med utgangspunkt i brutto-
produksjonen må en trekke fra vareinnsats,
lønnskostnader, kapitalslit og indirekte
skatter samt legge til subsidier for å komme
fram til driftsresultatet (se også avsnitt
5.4.2).

Driftsresultat minus offentlig nettoinntekt
av kapital og utlendingers nettoinntekt av
kapitalplasseringer i Norge.

Posten omfatter summen av sparing (kapital-
tilvekst) i statlige foretak, skatt på
statlige foretak og renter, aksjeutbytte og
inntektsført overskott av statlige foretak
samt driftsresultat i kommuneforetak.

Renter, aksjeutbytte mv. til utlandet
minus renter, aksjeutbytte mv. fra utlandet.

Driftsresultatet i jordbruk, skogbruk,
fiske og fangst fratrukket renteutgiftene
for disse sektorene.

Posten omfatter driftsresultatet i bolig-
sektoren fratrukket renteutgifter.

Renteinntekter minus renteutgifter for
personer.
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Annen privat
driftsinntekt

Privat inntekt av
arbeid og kapital

Korreksjon for frie
banktjenester

Privat driftsinntekt minus selvstendiges
inntekt av jordbruk, skogbruk, fiske og
fangst, inntekt av boliger og personlige
renteinntekter netto.

Privat driftsinntekt pluss lønnskostnader.
Posten framkommer også som faktorinntekt
minus offentlig nettoinntekt av kapital og
utlendingers nettoinntekt av kapitalplas-
seringer i Norge.

Beregnet verdi for frie banktjenester som
differansen mellom bankers og andre finans-
institusjoners formuesinntekt fra innskott
og renter utbetalt til innskyterne.

Den delen av utenriksregnskapet som omfat-
ter de lOpende transaksjoner med utlandet,
som består av vare- og tjenestebalansen med
eksportoverskottet som saldo og rente- og
stOnadsbalansen med rente- og stOnadsover-
skottet som saldo (se også avsnitt 5.7).

Verdien av de varer og tjenester som er
levert til utlandet i lOpet av en periode
(se også avsnitt 5.3.5).

Verdien av de varer og tjenester som Norge
har mottatt fra utlandet i lOpet av en
periode (se også avsnitt 5.3.5).

Eksport i alt minus import i alt.

Import i alt minus eksport i alt.

Renter mv. og stOnader mottatt fra utlandet
minus renter mv. og stOnader betalt til
utlandet.

Eksportoverskott pluss rente- og stønads -
overskott overfor utlandet.
Posten framkommer som saldo på driftsregn-
skapet overfor utlandet.

Posten omfatter endringer i fordringer og
gjeld på grunn av valutakursendringer, til-
delte spesielle trekkrettigheter i rff og
andre omvurderinger.

Posten omfatter endringer i valutabeholdnin-
ger og lånegjeld på grunn av valutakursend-
ringer. Tilsvarende endringer i andre ford-
ringer og annen gjeld kommer i prinsippet
inn her, men oppgaver mangler.

e) Utenriksregnskap, dispo-
nibel inntekt, inntekter 
og utgifter for privat 
sektor og offentlig for-
valtning, samt sparing 

Driftsregnskap 
overfor utlandet

Eksport 

Import 

Eksportoverskott

Importoverskott

Rente- og stonads-
overskott overfor
utlandet

Overskott på
driftsregnskapet

Endring i interna-
sjonale reserver og
andre valutabehold-
ninger og lånegjeld
ikke forårsaket av
transaksjoner

Endringer i fordrin-
ger og gjeld pga.
valutakursendringer
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Stonader fra det
offentlige

StOnader til pri-
vate konsumenter

StOnader fra
utlandet

Stønader til ut-
landet

Direkte skatter og
trygdepremier mv.

Overføringer til
det offentlige

Formuesinntekt for
offentlig
forvaltning

Renteutgifter for
offentlig for-
valtning

Posten omfatter trygde- og pensjonsstOna-
der og andre stønader fra det offentlige
til private konsumenter.
Trygde- og pensjonsstOnader omfatter alders-
pensjon, ufOrestOnad, yrkesskadestOnad,
etterlattestønad, stønad til utgifte mødre,
krigspensjoner, pensjonsstønader for skogs-
arbeidere, fiskere og sjOmenn, kommunale
tillegg til lovbestemte trygdeordninger mv.,
sykepenger mv., dagpenger for arbeidsløyse,
arbeidslOysestOnad ellers, attfOringsstOnad,
engangsstønad ved død og utløsning av pen-
sjoner mv.
Andre stønader til private konsumenter ytes
over statens bevilgningsregnskap, Statens
Pensjonskasse og kommuneforvaltningen samt
ved barnetrygden (se vedlegg 11).

Stønader til private konsumenter som utgift
for offentlig forvaltning svarer til posten
stOnader fra det offentlige som inntekt for
den private sektor.

InntektsoverfOringer fra utlandet i form av
underhold, bidrag, pensjoner og erstatninger,
arv mv. til privatpersoner.
Det inngår for tiden ingen stønader fra ut-
landet til den offentlige sektor Omen Mars-
hall-hjelp mv. i tidligere år).

InntektsoverfOringer til utlandet fra pri-
vatpersoner i form av underhold, bidrag,
pensjoner og erstatninger, arv mv. og fra
det offentlige i form av statlige stOnader
(U-hjelp osv.).

Direkte skatter er ytelser (beløp) som skat-
tebetalerne blir pålagt å avstå til det of-
fentlige uten noen umiddelbar gjenytelse,
mens trygdepremier mv. er tvungne innbeta-
linger til offentlige trygdeordninger som
er organisert som selvstendige institusjoner.
Posten inkluderer inntektsskatter for perso-
ner og selskaper, formuesskatter for personer
og selskaper, årsavgift på privatbiler (be-
talt av personer), arveavgift, bOter, inn-
dragninger, andre direkte skatter, medlems-
avgift og arbeidsgiveravgift til folketrygden
og medlemsavgift og arbeidsgiveravgift til
andre trygder mv. (se vedlegg 11).

Posten omfatter bOter, inndragninger mv. be-
talt av private konsumenter som fOres som
utgifter for den private sektor og som inn-
tekter for offentlig forvaltning.

Posten omfatter renter og aksjeutbytter og
inntektsført overskott av statlige foretak
og driftsresultat i kommunale foretak.

Renter på offentlig gjeld.
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Offisielle inter-
nasjonale reserver

Privat disponibel
inntekt

Posten omfatter summen av Norges Banks
gullbeholdning, Norges Banks bankinnskott
i utlandet og beholdning av utenlandske
verdipapirer, reserveposisjon i IMF og
spesielle trekkrettigheter i IMF.

Overskottet på driftsregnskapet pluss
endring i internasjonale reserver og andre
valutabeholdninger og lånegjeld ikke for-
årsaket av transaksjoner.

Den delen av utenriksregnskapet som omfatter
de finansielle transaksjoner (betalings-
strOmmene) overfor utlandet.
Kapitalregnskapet viser langsiktige kapital-
transaksjoner og netto kortsiktige kapital-
transaksjoner hver for seg (se også avsnitt
5.7).

Netto kapitalinngang fra utlandet pluss netto
endringer i fordringer og gjeld forårsaket
av valutakursendringer mv.

Posten omfatter netto kapitalinngang fra ut-
landet til statsforvaltningen, finansinsti-
tusjoner, rederier, kommuner og andre of

 og private foretak pluss statistiske
feil.

Motpost til summen av endringer i fordringer
og gjeld pga. valutakursendringer og andre
omvurderinger som legges til netto kapital-
transaksjoner i alt for å komme fram til
oppgang i Norges nettogjeld.

I Norge er internasjonale reserver og andre
valutabeholdninger omfattet av Norges Banks
internasjonale reserver netto, forretnings-
og sparebankenes valutabeholdninger netto
og andre sektorers valutabeholdninger netto.
NettobelOpet framkommer ved at kortsiktige
valutalån i utlandet og utenlandske krone-
innskott i Norges Bank og andre banker trek-
kes fra summen av de offisielle internasjo-
nale reserver, bankinnskott i utlandet og
beholdninger av vrige utenlandske verdi-
papirer.

Nettonasjonalprodukt pluss rente- og
stOnadsoverskott fra utlandet.
Posten gir uttrykk for den inntekt som Norge
kan disponere til konsum og sparing.

Offentlig forvaltnings inntekter av kapital
og skatter mv. minus offentlig forvaltnings
renteutgifter, stOnader og subsidier pluss
sparing i statlige foretak.

Disponibel inntekt for Norge minus
offentlig disponibel inntekt.
Posten framkommer også som summen av privat
inntekt av arbeid og kapital, stOnader fra
det offentlige og stonader fra utlandet
fratrukket direkte skatter og trygdepremier,
overfOringer til det offentlige og stOnader
til utlandet.

Nedgang i Norges
gjeld

Kapitalregnskap 
overfor utlandet

Oppgang i Norges
nettogjeld

Netto kapitalinngang
fra utlandet

Netto endringer i
fordringer og gjeld
forårsaket av valu-
takursendringer mv.

Internasjonale re-
server og andre
valutabeholdninger

Disponibel inntekt 
for Norge 

Offentlig disponibel
inntekt
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(Wing i nasjonalformuen Posten svarer til landets kapital-
tilvekst (sparing).
Posten framkommer som summen av privat
sparing og offentlig sparing.

Privat sparing 	 Privat disponibel inntekt minus privat
konsum.

Offentlig sparing 	 Offentlig disponibel inntekt minus
offentlig konsum.

2.4. Andre definisjoner i nasjonalregnskapet 

Nedenfor følger en oppstilling av begreper og definisjoner som

kompletterer listen i avsnitt 2.3 over de begreper og definisjoner som

konkret forekommer i nasjonalregnskapspublikasjonen.

Begrepene er ordnet etter følgende emneområder:

a) Kontotyper mv.
b) Enheter og sektorer
c) Verdifastsetting
d) Nasjonalprodukt, produksjon o.l.
e) Konsum
f) Investering og realkapital
g) Faktorinntekt, lønnskostnader mv.
h) Utenriksregnskap, inntektsoverføringer, sparing mv.
i) Fordringer og gjeld

a) Kontotyper mv.

Driftskonti
	

Konti som refererer seg til produksjon,
tilgang og anvendelse av varer og tjenes-
ter, samt løpende inntekter og utgifter
(produksjonskonti, varekonti og inntekts-
konti).

Produksjonskonti
	

Samlebetegnelse for varekonti og produk-
sjonskonti i snever forstand (aktivitets-
konti).
Varekontiene viser tilgangen av varer og
tjenester fra innenlandsk produksjon og
import og anvendelser til vareinnsats og
sluttleveringer.
Aktivitetskontiene viser for hver av de
funksjonelle sektorer (bedrifter og
offentlig forvaltning) bruttoproduksjon
av varer og tjenester, vareinnsats, inn-
sats av primærfaktorer og indirekte
skatter og subsidier.

Konsumkonti
	

Konti som viser konsumtransaksjonene for
private husholdninger, offentlig forvalt-
ning og ikke-forretningsmessige konsum-
orienterte organisasjoner.

Inntektskonti
	

Konti som viser inntekter og utgifter
for institusjonelle sektorer.
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Kapitalkonti

Balansekonti

KrysslOpstabeller

Sluttleveringer

Kapitalkontiene eller kapitalendringskontiene
viser kapitaltransaksjonene - kapitaltilvekst
og finansiering - for innenlandske institu-
sjonelle sektorer.

Konti som viser fordringer, gjeld og egen-
kapital (formue) for institusjonelle sekto-
rer på et gitt tidspunkt.

KrysslOpstabeller eller input-output tabeller
viser en detaljert framstilling av vare- og
tjenestestrømmene mellom sektorene i økono-
mien. Nytt SNA har to krysslOpstabeller med
dimensjon vare-sektor: den ene (vareoutput-
tabellen) viser hvilke varer og tjenester
de enkelte sektorene leverer, mens den andre
(vareinputtabellen) viser fordelingen av
leveranser av de enkelte varer og tjenester
til vareinnsats og sluttlevering. Fra disse
tabellene kan det konstrueres kvadratiske
krysslOpstabeller i sektor-sektor format, i
vare-vare format eller en blanding.

Anvendelser av varer og tjenester til privat
konsum, offentlig konsum, bruttoinvestering
i fast kapital, lagerendring og eksport.

Transaksjoner med benevning kroner pr.
tidsenhet.

Størrelser på et gitt tidspunkt.

Varer i nasjonalregnskapet brukes bare om
varer og tjenester som normalt markedsføres
til priser som er ment å dekke produksjons-
omkostningene.
Omfanget er bestemt ved varer og tjenester
produsert i bedrifter, importerte varer og
tjenester (unntatt nordmenns konsum i ut-
landet og offentlig innkjøp i utlandet) og
dessuten den del av bruttoproduksjonen fra
offentlig forvaltning og ikke-forretnings-
messige konsumorienterte organisasjoner som
selges under samme betingelser som varer og
tjenester produsert i bedrifter.
Varer og tjenester som normalt ikke omsettes
i markedet til priser som er ment å dekke
produksjonsomkostningene føres derimot ikke
over varekontiene i nasjonalregnskapet. Det
gjelder det meste av bruttoproduksjonen fra
offentlig forvaltning, ikke-forretnings-
messige konsumorienterte organisasjoner,
lønt husarbeid, nordmenns konsum i utlandet
og offentlig innkjøp i utlandet.

Strømmer

Beholdninger

Varer
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Produsenter

Innenlandske pro-
duksjonsenheter

Innenlandsk område

Utenlandsk filial

Hjemmehørende hus-
holdninger og
personer

Bedrift

Foretak

Funksjonelle
sektorer

Næringssektorer

Bedrifter, produksjonssektorer for offentlig
forvaltning, produksjonssektorer for ikke-
forretningsmessige konsumorienterte organi-
sasjoner og lont husarbeid.
I Norge inngår de to sistnevnte kategoriene
blant produksjonssektorene for bedrifter.
Norske produksjonsenheter er for Øvrig defi-
nert slik at all produksjon som foregår på
norsk territorium foregår i produksjonsen-
heter hjemmehørende i Norge.
Norsk produksjon omfatter m.a.o. bare pro-
duksjon på norsk territorium.

Produksjonsenheter hjemmehOrende i Norge.

Innenlandsk område eller norsk territorium
omfatter land og sjOområder innenfor landets
politiske grenser - eksklusive utenlandske
ambassader mv. og internasjonale organisa-
sjoner på norsk jord - men inklusive norske
ambassader mv. i utlandet, norske skip og
fly i utenriksfart og norske boreplattformer
som opererer i internasjonalt farvann.

Filial av et utenlandsk moderselskap som be-
handles som norsk produksjonsenhet ved at
produksjonen foregår på norsk territorium.

Alle personer bosatt på norsk territorium
(uansett statsborgerskap), unntatt utlen-
dinger som er bosatt mindre enn ett år i
landet.
Unntaket gjelder utlendinger som besøker
landet for rekreasjon, ferie, medisinsk
behandling, studier, konferanser, sportsbe-
givenheter, mannskapsopphold fra utenlandske
fartøyer, handelsreisende og sesongarbeidere,
offisielle representanter inklusive tjeneste-
menn ved ambassader, konsulat o.1., militært
personell og internasjonale organisasjoners
tjenestemenn som ikke er norske statsborgere.

En lokalt avgrenset funksjonell enhet hvor
det hovedsakelig drives aktiviteter som
faller innenfor en bestemt næringsgruppe.

En institusjonell enhet som omfatter all
virksomhet som drives av samme eier.

Produksjonssektorer eller næringssektorer
som består av enheter som utfører samme
aktivitet. En funksjonell enhet er så-
ledes en produksjonsenhet, bedrift eller
virksomhet innen offentlig forvaltning som
utfører en nærmere bestemt aktivitet eller
funksjon.

Produksjonssektorer eller funksjonelle sek-
torer som består av enheter som utfOrer
samme aktivitet.
Aktiviteter som omfattes her er vanligvis
begrenset til slike som utføres av private
og offentlige bedrifter, dvs. eksklusive pro-
duksjonssektorer innen offentlig forvaltning.
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Institusjonelle 	 Sektorer som bestir av enheter som er av-
sektorer 	 grenset og definert ut fra institusjonelle

forhold, i fOrste rekke eieform eller eier-
kategori.
Denne sektorklassifikasjon er brukt for inn-
tektskonti, kapital(endrings)konti, omvur-
deringskonti og balansekonti.

Offentlig 	 Under offentlig forvaltning spesifiseres  fl-
forvaltning 	 gende institusjonelle sektorer: De organer

som omfattes av statsforvaltningens bevilg-
ningsregnskap, andre statsregnskap, trygde-
forvaltningen, kommuneforvaltningen (inklu-
sive kommuneforetak) samt sektor for
skatteinnkreving.
Statsforvaltningens bevilgningsregnskap om-
fatter statskassen (statens balansekonto).
Andre statsregnskap dekker forskotts- og
depositakonti, Finansdepartementets fond,
prisreguleringsfondene, arbeidslOysetrygdens
tiltaksfond for fylkene, statens pensjons-
kasser mv. og en konstruert sektor som hjel-
pesektor for bruttofiring av ulike poster i
en forvaltningssektor. Trygdeforvaltningen
omfatter folketrygden, folketrygdfondet og
andre offentlige trygdeordninger. Kommune-
forvaltningen omfatter by-, herreds- og
fylkeskommuner og kommunale lånefond, kom-
munale bedrifter med og uten særregnskap,
felleskommunale foretak, kommunale aksje-
selskaper og havnekasser. Sektor for skatte-
innkreving er en hjelpesektor som registrerer
differansen mellom pålOpte og inntektsfOrte
direkte og indirekte skatter, trygde- og pen-
sjonspremier og pålOpte og utgiftsfOrte
subsidier.
Under offentlig forvaltning spesifiseres
også produksjonssektorer for aktiviteter
innenfor stats- og trygdeforvaltningen, res-
pektive kommuneforvaltningen, som i prinsippet
omfatter samme funksjonelle sektorer som for
tilsvarende privat virksomhet (bl.a. under-
visning og forskningsvirksomhet, helse- og
veterinærtjenester, sosial omsorg og vel-
ferdsarbeid) og spesielle offentlige sektorer
som offentlig administrasjon og forsvar.

Offentlig 	 Statens forretningsdrift pluss offentlig
foretak 	 produksjonsforetak (andre statsforetak).

Av statistiske grunner blir kommunale fore-
tak regnet som en del av kommuneforvalt-
ningen.

Selskaper 	 Ikke-personlige foretak som aksjeselskaper,
andelslag, store ansvarlige selskaper o.l.

Personlige 	 Selvstendige næringsdrivende og personlige
næringsdrivende 	 foretak for Ovrig som ikke betraktes som

selskapsliknende foretak (store ansvarlige
selskaper mv.).
Institusjonelt inngår personlige næringsdri-
vende i husholdningssektoren.
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Private ikke-forretningsmessige organisasjo-
ner som hovedsakelig yter tjenester til fore-
tak, men er ikke fullstendig eller hovedsa-
kelig finansiert eller kontrollert av disse
foretakene.

Institusjoner eller organisasjoner som sys-
selsetter minst to heltidsansatte og ikke
fullstendig eller hovedsakelig er finansiert
og kontrollert av offentlige organer, og som
i fOrste rekke yter tjenester til hushold-
ninger uten vederlag eller til priser som
ikke dekker produksjonskostnadene fullt ut.

Personer i egenskap av konsumenter, inklu-
sive foreninger o.l. som har mindre enn to
heltidsansatte.

Husholds- eller husholdningssektoren som
institusjonell sektor omfatter hjemmehorende
husholdninger og personer, alle personlige
næringsdrivende som i fOrste rekke driver
ikke-finansielle aktiviteter i egen regi og
som ikke omfattes av selskapsliknende fore-
tak (ansvarlige selskaper mv.), samt diverse
foreninger o.l. som har mindre enn to hel-
tidsansatte.

Ikke-forretnings-
messige produ-
sentorienterte
organisasjoner

Ikke-forretnings-
messige konsument-
orienterte orga-
nisasjoner

Private
konsumenter

Husholdninger

Selgerverdi

Bruttoavanse

Basisverdi

Markedsverdi av varer og tjenester ved
leveranse til forbruker (kjOper).
En vares kjOperverdi framkommer som summen
av selgerverdi og bruttoavanse.

Markedsverdi av varer og tjenester ved
leveranse fra produsent (selger).
Alternativt benyttes begrepet produsentverdi.
(Bruttoproduktene uttrykkes vanligvis i
selgerverdi som differansen mellom brutto-
produksjon i selgerverdi og vareinnsats i
kjøperverdi.)

KjOperverdi minus selgerverdi.
Verdien av transport- og distribusjonstje-
nestene som er utfOrt for å bringe varene
fra produksjonssted til endelig forbruker.

Selgerverdi minus varetilknyttede avgifter
pluss varetilknyttede subsidier.
(Bruttoprodukt uttrykt i basisverdi svarer
til differansen mellom bruttoproduksjon i
basisverdi og vareinnsats i kjøperverdi.
Basisverdi som definert her benevnes i SNA
som tilnærmet basisverdi i motsetning til
reinbasisverdi som er definert slik at også
indirekte input i produksjonen av varen eller
tjenesten også er renset for vareavgifter
og varesubsidier.)

c) Verdifastsetting 

Kjoperverdi
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Faktorverdi	 Selgerverdi minus indirekte skatter
(avgifter) pluss subsidier.
Dette verdibegrepet brukes ikke i nytt SNA.
(Bruttoprodukt uttrykt i faktorverdi (eller
til faktorpris eller -kost) svarer til dif-
feransen mellom bruttoproduksjon i faktor-
verdi og vareinnsats i kjOperverdi. Fak-
torverdi som definert her benevnes i SNA
som tilnærmet faktorverdi i motsetning til
rein faktorverdi som er definert slik at
også indirekte input i produksjonen av varen
eller tjenesten også er renset for avgifter
og subsidier.)

Fob-verdi	 Eksportens verdi ved landets tollgrense.
(free on board)	 Fob-verdien inkluderer transportomkost-

ninger til tollgrensen og eventuelle eks-
portavgifter og utgifter knyttet til las-
tingen.

Cif-verdi	 Importens verdi ved landets tollgrense.
(cost insurance	 Cif-verdien inkluderer alle utgifter til
freight)	 transport og forsikring knyttet til de

importerte varene.

Opptjeningsprin-	 Registrering av transaksjoner i den periode
sippet	 eller på det tidspunkt de faktisk foretas,

dvs. når produksjon finner sted, kjøp og
salg foregår, konsumet finner sted osv.
I nasjonalregnskapet er også skatter, av-
gifter, subsidier og stOnader i prinsippet
registrert etter opptjeningsprinsippet med
de i perioden pålOpte (i motsetning til inn-
betalte) belOp, som dermed vil kunne avvike
fra tallene i de offentlige regnskaper der
kontantprinsippet anvendes.

Kontantprinsippet	 Registrering av transaksjoner på det tids-
punkt når betaling faktisk finner sted eller
blir regnskapsmessig bokfOrt.
Tallene for inntekter og utgifter i de of-
fentlige regnskaper registreres etter kon-
tantprinsippet med innbetalte og bokfOrte
belop,

Forfallsprinsippet	 Registrering av transaksjoner på forfalls-
tidspunktet eller når krav på betaling opp-
star, skatter utliknes osv.
Tilsvarende gjelder for kontraktsmessige
betalinger som tilfaller mottakerne.

d) Nasjonalprodukt, 
produksjon o.l.

Bruttoproduksjon Bruttoproduksjonen eller bruttoproduksjons-
verdien er verdien av de varer og tjenester
som er produsert i lOpet av en periode
(f.eks. et år) av produksjonsfaktorer (ar-
beidskraft og realkapital) hjemmehørende i
Norge.
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Bruttoprodukt 	 Bruttoproduktet i en produksjonssektor er
sektorens bruttoproduksjon uttrykt i selger-
verdi minus vareinnsatsen i sektoren uttrykt
i kjøperverdi. Ved å summere bruttoproduk-
tene i de enkelte produksjonssektorene kommer
en fram til bruttonasjonalproduktet.

Vareinnsats 	 Verdien av anvendte råvarer, vedlikeholdsut-
gifter o.l. i produksjonsprosessen i 10pet
av en periode.
Reparasjonsutgifter bortsett fra større ut-
bedringsarbeider er også inkludert, det
samme gjelder forskjellige former for
tjenesteinnsats.

Nominelle 	 Betalinger for visse tjenester som det of-
gebyrer 	 fentlige på oppfordring yter identifiserbare

Økonomiske enheter (frivillige gebyrer i
motsetning til tvungne gebyrer).

Nasjonalinntekt 	 Den samlede inntekt som tilfaller nordmenn
fra produktiv virksomhet, inklusive verdien
av indirekte skatter minus subsidier.
Posten framkommer bl.a. ved å legge netto
renter, aksjeutbytte mv. fra utlandet til
nettonasjonalproduktet.

e) Konsum

Ikke-varige 	 Konsumgoder (konsumvarer) som har en
konsumgoder 	 forventet levetid på mindre enn ett år.

Halv-varige 	 Konsumgoder (konsumvarer) som har en for-
konsumgoder 	 ventet brukstid på om lag ett år eller noe

mer eller har forholdsvis liten verdi.
Eksempler her er klær og skotøy, tekstil-
varer og utstyrsvarer, spisebestikk og annet
kjøkkenutstyr, sportsutstyr og reiseeffekter.

Varige 	 Konsumgoder (konsumvarer) som har en for-
konsumgoder 	 ventet levetid på betydelig mer enn ett år

eller har en relativ høy verdi.
Eksempler her er biler, kjøleskap og vaske-
maskiner, møbler, radio- og fjernsynsmotta-
kere, ur og smykker, men ikke boliger som
er betraktet som fast realkapital.

0 Investering og 
realkapital 

Nettoinvestering 	 Bruttoinvestering minus kapitalslit.

Realinvestering 	øking i realkapitalen i løpet av en periode
som følge av investering i fast kapital og
lagerendring.

Grunneiendommer 	 Jord og annen grunn inklusive grunnforbed-
ringer, mineralreserver og andre reserver
under grunn, skoger, innsjOer og fiskefelt.

Immatrielle 	 Finansielle aktiva, fester (leases), mineral-
rettigheter 	 rettigheter, patenter, copyrights og liknen-

de aktiva som ikke motsvares av passiva
(gjeld).
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g) Faktorinntekt, lOnns-
kostnader mv.

Kontraktsmessig	 KontantlOnn pluss naturallOnn.
lOnn

Kontantlonn	 LOnn for arbeidet tid pluss lOnn for ikke-
arbeidet tid, samt andre kontante ytelser.
Lorin for arbeidet tid omfatter time-, uke-
eller månedslOnn, bonus, tantieme, gratiale,
skifttillegg og tillegg for ubekvem arbeids-
tid, faste og variable tillegg til lOnnen,
overtidsgodtgjørelse og betaling for ventetid.
Lonn for ikke-arbeidet tid omfatter 'Orin for
helge- og hoytidsdager, feriepenger, lønn
under sykdom utover trygdekassens satser,
lonn under svangerskap, lønn under militær-
og sivilforsvarstjeneste, lOnn under velferds-
permisjoner og beredskapstillegg.
Andre kontante ytelser omfatter bl.a. kontant
utbetalt kostverdi eller kontanttilskott til
måltider, kontant utbetalt husleie eller kon-
tant tilskott til reise til og fra arbeids-
plass og honorarer for styremOter, forlags-
virksomhet og oppfinnelser.

Naturallonnn	 Varer og tjenester som lOnnstakere mottar
uten vederlag eller til betydelig redusert
pris og som er til klar og direkte fordel
for disse lønnstakerne.
Posten omfatter kontraktsmessig avtalte na-
turalytelser vurdert til hva de koster ar-
beidsgiveren (fri kost, fritt hus, lys og
brensel mv.).
For militært personell er medregnet verdien
av kost og klær, men ikke hus.

Andre ytelser til	 Betalte og beregnede ytelser fra arbeids-
beste for lOnns-	 giverne til lOnnstakerne som ikke er ment
takere	 å være direkte produksjonsfremmende.

Posten omfatter arbeidsgivers premier og
tilskott til private pensjonskasser og pen-
sjonsfond, private sykekasser og ulykkes-
forsikring, ikke-avtalebestemt stOnad ved
bedriftsulykker, pensjoner utbetalt direkte
over bedriftens regnskap, engangsunderstOt-
telse, sluttgaver og etterlOnn ved dOds-
fall, mv.

Næringsinntekt	 Inntekt fra produktiv virksomhet og formue,
inklusive eiendomsrett over andre foretak,
minus formuesinntekt unntatt dividender
(aksjeutbytte) som foretaket utbetaler.

Utbytte på	 De faktiske utbetalinger til eierne fra
eierkapital	 drifts- og formuesinntekt opptjent i

personlige foretak.
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h) Utenriksregnskap, inntekts-
overføringer, sparing mv. 

Underskott på
driftsregnskapet

OppgjOrsbetingede
overfOringer

Offentlige tvungne
gebyrer

Sparing

Kapitaltilvekst

Importoverskott pluss rente- og stOnads-
underskott overfor utlandet.

InntektsoverfOringer som innebærer direkte
gjenytelser av kontraktsmessig karakter,
som f.eks. formuesinntekt, skadeforsik-
ringspremier og -erstatninger.

Inntektsoverføringer som ikke innebærer
noen direkte gjenytelse, som f.eks. direkte
skatter, stOnader og trygdepremier.

Faktiske og beregnede inntekter fra finans-
aktiva, grunneiendommer, patenter, copy-
rights, konsesjoner og liknende immaterielle
rettigheter.

Offentlige tvungne gebyrer er gebyrer som er
obligatoriske og uunngåelige.
Eksempler på tvungne gebyrer er passgebyr,
kjOrekortgebyr, rettssportler og lufthavn-
avgift.

Differansen mellom de lOpende inntekter og
de løpende utgifter, dvs. saldoen på inn-
tektskontiene. I nasjonalregnskapet har en
tidligere benyttet begrepet kapitaltilvekst
istedenfor sparing for å redusere faren for
bruken av ordet sparing med ulike begreps-
innhold.
Kapitaltilvekst ble definert som disponibel
inntekt minus konsum.

Kapitaltilvekst eller sparing ble definert
som disponibel inntekt minus konsum.
Bruttokapitaltilvekst omfatter anskaffelser
av fast realkapital, lager av ikke-varige
goder, mineralreserver og annen ikke-for-
nybar realkapital, finansaktiva, patenter,
copyrights og andre immaterielle rettig-
heter minus gjeldsøkingen.
Netto kapitaltilvekst framkommer ved å trek-
ke kapitalslit fra brutto kapitaltilvekst.

Differansen mellom netto fordringsOking og
netto gjeldsOking.

FordringsOking minus innløste (mottatte)
fordringer.

GjeldsOking minus innlOst (nedbetalt) gjeld.

Livsforsikringstakernes andel av livsfor-
sikringsselskapenes reserver.

Ikke-oppgjOrs-
betingede
overfOringer

Formuesinntekt

i) Fordringer og gjeld 

Netto fordrings-
endring

Nettokjøp av
fordinger

Nettoendring i
gjeld

Forsikringskrav
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Omvurdering

Prisvinst

Endringer i beholdningsstørrelser ikke for-
årsaket av transaksjoner, som endringer i
markedsverdien av finansobjekter som skyl-
des kursendringer o.l.
Omvurderinger vil kunne forekomme både av
finansaktiva, finanspassiva, realkapitalen
og egenkapitalen. Omvurderingene føres som
saldi i omvurderingskonti for hver insti-
tusjonell sektor.

Oking (eller nedgang) i verdien av kapital-
gjenstander som skyldes endring i markeds-
priser, oppdagelse av nye mineralreserver
og andre naturreserver, vekst i skogen, ut-
tømning av mineralreserver, uforutsett elde,
tyveri, større katastrofer og andre hendin-
ger med unntak av kjøp og salg av kapital-
gjenstander, normal slitasje og elde, Øde-
leggelse og tap av realkapital som skyldes
ulykker, avskrevet gjeld og andre strømmer
som er fOrt over transaksjonskontiene.

3. NASJONALREGNSKAPSSYSTEMET

3.1. Oversiktskonti i nasjonalregnskapet 

Systemstrukturen i nasjonalregnskapet kan presenteres ved hjelp av

flere ulike framstillingsmetoder, f.eks. likninger, diagrammer, kontosys-

temer og matriser. I dette innledningsavsnittet vil en benytte tradisjo-

nelle T-konti, dvs. en form for dobbel bokføring der hver post forekommer

to ganger, én gang på kreditsiden og én gang på debetsiden i regnskapet.

Seinere i kapittel 3 vil en også bruke matriseformen som er en svært hen-

siktsmessig presentasjonsmåte for store systemer.

En kan skille mellom ulike økonomiske primærprosesser: Produksjo-

nen, inntektsskapingen, inntektsomfordelingen, inntektsanvendelsen, kapi-

taldannelsen osv. Relasjonene mellom primærprosessene kan sammenfattes i

et system med fire oversiktskonti:

A. Produksjon

B. Inntekter

C. Kapitalakkumulasjon

D. Utlandet

Konto for verdiskaping, inklusive til-
gangen og anvendelsen av varer og
tjenester.

Konto for inntektsskaping, inntekts-
omfordeling og inntektsanvendelse.

Konto for bruttorealinvestering og
finansiering.

Konto for transaksjoner med utlandet.
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I det følgende er disse fire oversiktskontiene illustrert med 1975-

tall fra nasjonalregnskapet. Tabell 1 gir en oversikt over de begrep som

forekommer i oversiktskontiene med henvisninger til definisjonsmessige re-

lasjoner og 1975-tall. Tabellen inkluderer vel 30 hovedstOrrelser inklu-

sive slike som er nødvendige for å få belyst viktige transaksjoner mellom

privat sektor, offentlig sektor og utlandet. Det er ellers tatt med begrep

som ikke forekommer som tosidige posteringer i oversiktskontiene, men som

er nødvendige for sammenhengenes skyld (kodet med bokstaver i tabell 1).

Det presenteres to sett av oversiktskonti, nemlig (i) hovedkonti

i nasjonalregnskapet i tabell 2 og (ii) sammentrukne konti for Norge i

tabell 3. I tabell 2 er det dessuten innført underkonti for de to fOrste

prosessene. Under produksjon finnes både en varekonto for den samlede

tilgang og anvendelse av varer og tjenester i samfunnet og en produksjons-

konto for landet med verdiskapingen i form av bruttonasjonalproduktet som

saldopost. Denne saldoposten er fOrt over til den forste av kontiene under

inntekter som beskriver inntektsskapingen, mens inntektsomfordelingen og

inntektsanvendelsen med sparingen som saldopost er illustrert gjennom pre-

sentasjonen av separate konti for privat og offentlig sektor. Det er lagt

vekt på å få fram transaksjonene mellom den private og den offentlige sek-

tor og mellom hver av disse og utlandet selv på den summariske formen i

tabell 2. Nettobegrep av ulike slag er således unngått.

Tabell 3 framtrer i en mer sammentrengt form enn tabell 2 selv om

mønstret med fire oversiktskonti er beholdt. De to underkontiene for pro-

duksjon er sammen med kontoen for inntektsskaping trukket sammen til én

konto for bruttonasjonalproduktet etter komponenter og anvendelse. 1) Vare-

innsatsen er trukket ut på begge sider i forhold til varekontoen (A.1) i

tabell 2. Dette gjør bruttonasjonalproduktet invariant overfor ulike

sektorinndelinger. Bruttoproduksjonen vil i prinsippet øke med antall

sektorer og egner seg derfor ikke som produksjonsmål for samfunnet.

Kontiene for inntekter framtrer i tabell 3 som en konto for opptjening

og anvendelse av den disponible inntekt for Norge.

1) Debetsiden viser inntektskomponentene av verdiskapingen med driftsresul-
tatet som saldopost, mens kreditsiden viser hvordan de samme verdier blir
brukt på konsum, investering og eksport fratrukket import. Den sistnevnte
sammenhengen betegnes gjerne generalbudsjettet.
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Tabell 1. Sentrale begrep og relasjoner som er illustrert på kontoform i tabellene
2 og 3. Milliarder kr. 1975 Main concepts and relationships illustra-
ted in tables 2 and 3. 1 000 million kroner. 1975

Koder Sentrale begrep Relasjoner
'Verdi-

belOp

(1)
(2)
(3)

Bruttoproduksjon
Vareinnsats
Bruttonasjonalprodukt (BNP) (1)-(2)

313,2
164,5
148,7

,

BNP etter anvendelse: (4)+(5)+(6)

1- (7) ,- (8) - (9)
(4) Privat konsum 77,6

(5) Offentlig konsum 28,7
(6) Bruttoinvestering i fast kapital 50,8

(7) Lagerendring 1,5

(8) Eksport 62,2

(9) - Import 72,1

BNP etter inntektskomponenter: (10)+(11)+(12)
+(13)-(14)

(10) Lønnskostnader 86,2
(11) Driftsresultat 24,2
(12) Kapitalslit 21,1
(13) Indirekte skatter 26,5
(14) - Subsidier 9,3

(A) Nettonasjonalprodukt (3)-(12) 127,6

(15) Renter, askjeutbytter mv. fra utlandet 1,8
(16) Renter, askjeutbytter mv. til utlandet 3,7

(B) Nasjonalinntekt (A)+(15)-(16) 125,7

(17) ' StOnader fra utlandet (18)+(19) 0,5
(18) StOnader fra utlandet til det offentlige -

(19) ' Stonader fra utlandet til privat sektor 0,5
(20) Stønader til utlandet (21)+(22) 1,3
(21) StOnader til utlandet fra det offentlige 0,9
(22) StOnader til utlandet fra privat sektor 0,4
(23) Disponibel inntekt for Norge (B)+(17)-(20) 124,9

(C) Konsum (4)+(5) 106,3
(24) Sparing (23)-(C) 18,6

,

(D) Offentlig disponibel inntekt (13)-(14)+(18) 40,5
-(21)+(25)+(26)
+(27)-(28)

(25) Offentlig nettoinntekt av kapital 0,8
(26) Direkte skatter og trygdepremier fra privat

sektor 43,5
(27) Andre overfOringer fra privat sektor til det

offentlige 0,0
(28) StOnader til private konsumenter fra det

offentlige 20,1
(29) Offentlig sparing (D)-(5) 11,8

(30) Privat driftsinntekt (11)-(25) 21,5
+(15)-(16)

(E) Privat disponibel inntekt (23)-(D) 84,4
(31) Privat sparing (E)-(4) 6,8

,

(F) Nettorealinvestering (6)+(7)-(12) 31,2
=(24)+(33)

(32) Overskott på driftsregnskapet overfor utlandet (8)-(9)+(15) -12,6
(= netto	Øking	 i Norges nettogjeld til utlandet) -(16)+(17)-(20)

(33) Netto kapitalinngang fra utlandet (-32) 12,6
,
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Tabell 2. Hovedkonti i nasjonalregnskapet. Milliarder kr. 1975 Main
types of account in the national accounts. 1 000 million
kroner. 1975

A. Produksjon

A.1.	 Konto for tilgang og anvendelse av varer og tjenester

(1)	 Bruttoproduksjon	 313,2 (2)	 Vareinnsats 164,5
(9)	 Import	 72,1 (4) Privat konsum 77,6

(5) Offentlig konsum 28,7
(6) Bruttoinvestering i

fast kapital 50,8
(7) Lagerendring 1,5
(8)	 Eksport 62,2

Samlet tilgang av Samlet anvendelse av
varer og tjenester	 385,3 varer og tjenester 3a5,3

A.2.	 Produksjonskonto for Norge

(2)	 Vareinnsats	 164,5 (1)	 Bruttoproduksjon 313,2
(3)	 Bruttonasjonalprodukt 	 148,7

Samlet produksjon	 313,2 Samlet produksjon 313,2

B.	 Inntekter

B.1.	 Konto for inntektsskaping

(10) Lønnskostnader	 86,2 (3)	 Bruttonasjonalprodukt 148,7
(12) Kapitalslit	 21,1
(13) Indirekte skatter	 26,5
(14) - Subsidier	 9,3

Driftsresultat	 (11):
(25) Offentlig nettoinntekt

av kapital	 0,8
(16) Renter,	 aksjeutbytter

mv.	 til utlandet	 3,7
(15) - Renter,	 aksjeutbytter

mv. fra utlandet	 1,8
(30)	 Privat driftsinntekt	 21,5

Samlet inntektsskaping	 148,7 Samlet verdiskaping 148,7

B.2.	 Inntektskonto for privat sektor

(4)	 Privat konsum	 77,6 (10) Lønnskostnader 86,2
(26) Direkte skatter og (30) Privat driftsinntekt 21,5

trygdepremier fra (28) StOnader til private
privat sektor	 43,5 konsumenter fra det

(27) Andre overfOringer fra offentlige 20,1
privat sektor til det (19) StOnader fra utlandet
offentlige	 0,0 til privat sektor 0,5

(22) StOnader til utlandet
fra privat sektor	 0,4

(31) Privat sparing	 6,8
f

Samlede utgifter for Samlede inntekter for
privat sektor	 128,3 privat sektor 128,3
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Tabell 2 (forts.). Hovedkonti i nasjonalregnskapet. Milliarder kr.
1975 Main types of account in the national
accounts. i 000 million kroner. 1975

B.3. Inntektskonto for offentlig sektor

(5)
(14)
(28)

Offentlig konsum
Subsidier
StOnader til private
konsumenter fra det
offentlige

28,7
9,3

20,1

(13)	 Indirekte skatter
(26) Direkte skatter og

trygdepremier fra
privat sektor

(27) Andre overfOringer

26,5

43,5

(21) StOnader til utlandet fra privat sektor
fra det offentlige 0,9 til det offentlige 0,0

(29) Offentlig sparing 11,8 (25) Offentlig nettoinntekt
av kapital 0,8

(18) StOnader fra utlandet
til det offentlige

Samlede utgifter for Samlede inntekter for
offentlig sektor 70,8 offentlig sektor 70,8

C. Kapitalakkumulasjon

C.1.	 Konto for bruttorealinvestering og finansiering

(6) Bruttoinvestering (12) Kapitalslit 21,1
i fast kapital 50,8 (29) Offentlig sparing 11,8

(7) Lagerendring 1,5 (31) Privat sparing 6,8
(33)=(-32) Netto kapital-

inngang fra utlandet 12,6

Samlet bruttoreal- Samlet finansiering av
investering i Norge 52,3 bruttorealinvestering 52,3

D.	 Utlandet

D.1. Konto for utlandet

(8) Eksport 62,2 (9)	 Import 72,
(15) Renter, aksjeutbytter (16) Renter, aksjeutbytter

mv. fra utlandet 1,8 mv. til utlandet 3,7
(18) StOnader fra utlandet (21) StOnader til utlandet

til det offentlige - fra det offentlige 0,9
(19) StOnader fra utlandet (22) Stonader til utlandet

til privat sektor 0,5 fra privat sektor 0,4
(32) Overskott på drifts-

regnskapet overfor ut-
landet (= netto 0king
i Norges nettogjeld
til utlandet) -12,6

Eksport/inngang 64,5 Import/utgang 64,5
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Tabell 3. Sammentrekninger. Konti for Norge. Milliarder kr. 1975
Consolidated accounts for Norway. 1000million kroner. 1975

A.3.	 Bruttonasjonalprodukt etter komponenter og anvendelse

(10) Lønnskostnader 86,2 (4) Privat konsum 77,6
(11) Driftsresultat 24,2 (5) Offentlig konsum 28,7
(12) Kapitalslit 21,1 (6) Bruttoinvestering i
(13) Indirekte skatter 26,5 fast kapital 50,8
(14) - Subsidier 9,3 (7) Lagerendring 1,5

(8) Eksport 62,2
(9) - Import 72,1

(3) Bruttonasjonalprodukt 148,7 (3) Bruttonasjonalprodukt 148,7

B.3.	 Disponibel inntekt for Norge, opptjening og anvendelse

(4) Privat konsum 77,6 (10) Lønnskostnader 86,2
(5) Offentlig konsum 28,7 (11) Driftsresultat 24,2
(24) Sparing 18,6 (13) Indirekte skatter 26,5

(14) - Subsidier 9,3
(15) Renter, aksjeutbytter

mv. fra utlandet 1,8
(16) - Renter, aksjeut-

bytter mv. til
utlandet 3,7

(17) StOnader fra utlandet 0,5
(20) - StOnader til ut-

landet 1,3

(23) Disponibel inntekt (23) Disponibel inntekt
for Norge 124,9 for Norge 124,9

C.2.	 Bruttorealinvestering og sparing

(6) Bruttoinvestering i (12) Kapitalslit 21,1
fast kapital 50,8 (24) Sparing 18,6

(7) Lagerendring 1,5 (33)=(-32) Netto kapital-

]

inngang fra utlandet 12,6

Samlet bruttoreal- Samlet finansiering
investering i Norge 52,3 av bruttorealin-

vestering 52,3

D.2. Konto for utlandet

(8) Eksport 62,2	 (9) Import 72,1
(15) Renter, aksjeutbytter (16) Renter, aksjeutbytter

mv. fra utlandet 1,8 mv.	 til utlandet 3,7
(17) StOnader fra utlandet 0,5 (20) StOnader til utlandet 1,3

(32) Overskott på drifts-
regnskapet overfor ut-
landet (= netto Øking
i Norges nettogjeld
til utlandet) -12,6

Eksport/inngang 64,5 Import/utgang 64,5
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3.2. Realregnskapet 

3.2.1. InnledninE

Det norske nasjonalregnskapssystemet, slik det foreligger i dag

basert på anbefalingene fra FN (nytt SNA), er et meget omfattende system.

Nasjonalregnskapets spesifikasjoner er gitt i en kontoplan for nasjonal-
1)
 I en beskrivelse av nasjonalregnskapssystemet er det god

grunn til å gi den konkrete utformingen av kontoplanens oppbygging en

sentral plass. På den måten vil en kunne få et godt innblikk i både na-

sjonalregnskapets omfang og innhold, samt de regnskapsmessige sammen-

henger.

Det er allerede blitt understreket hvor viktig det er å se nasjo-

nalregnskapet som en helhet. Allikevel synes det tvingende nOdvendig å

stykke opp systemet i deler når en skal gi en beskrivelse av et slikt

omfattende system. På det arbeidstekniske plan eksisterer det en for-

holdsvis klar todeling av regnskapet som ofte brukes som en hovedopp-

deling av nasjonalregnskapet. De to delene er realregnskapet og inntekts-

og kapitalregnskapet.

Realregnskapet er kjernen i det norske nasjonalregnskapet. Det

består i hovedsak av et såkalt varekrysslOp som gir en detaljert føring

av leveranser og mottak av varer og tjenester i de ulike sektorene. 2)

HovedbOkene og hovedfilene for nasjonalregnskapet (se avsnitt 6.2) om-

fatter denne delen av regnskapet som avstemmes i varebalanser og i

bruttoproduktene for de enkelte produksjonssektorer og bruttonasjonal-

produktet for hele økonomien.

3.2.2. Integrerte krysslOpstabeller

Den indre kjernen i nasjonalregnskapet består av "sektor-vare

kryssløpet" som bl.a. gir en detaljert oversikt over tilgangen og an-

vendelsen av varer og tjenester. Kryssløpet kan illustreres i to sepa-

rate tabeller: Den ene (figur 4) viser hvor hver vare kommer fra, dvs.

hvilke varer de enkelte sektorer leverer. Den andre (figur 5) viser hvor

varene går, dvs. hvilke varer de enkelte sektorer mottar. I figurene er

gitt en indikasjon på spesifikasjonsnivået i det norske nasjonalregnskapet

i dag. Det omfatter ca. 1 750 varer (i endelig regnskap), ca. 190 pro-

duksjonssektorer og ca. 230 sluttleveringskategorier.

1) Nasjonalregnskapets kontoplan er trykt i serien Standarder for norsk
statistikk med spesifikasjoner både på norsk og engelsk. 2) Vare- og
produksjonskontiene A.1 og A.2 i tabell 2 framkommer ved aggregering
over de detaljerte kontiene i realregnskapet.



63

Figur 4. Sektor-varetabell for tilgangen av varer og tjenester
Industry -commodity table for the supply of goods and services

Tilgang fra:
Vare

1  	 1750
Sum
varer

Produksjonssektor
1

-

190

Importsektor
1

21

Sum tilgang av
varer og tjenester

I figur 4 viser kolonnene hvor mye av hver enkelt vare (og tje-

neste) som er produsert i hver av produksjonssektorene innenlands og hvor

mye som er importert fordelt på ulike typer av import (importsektorer).

Sumkolonnen viser den samlede tilgangen av varer og tjenester fordelt på

tilgangssektorer. Linjene viser hvordan tilgangen fra de respektive pro-

duksjonssektorer og importsektorer fordeler seg på de 1 750 varene i regn-

skapet. Sumlinjen viser den samlede tilgangen fordelt på de samme varene.

Figur 5. Vare-sektortabell for anvendelse av varer og tjenester
Commodity-industry table for the disposition of goods and
services

Produksjonssektor

1  	 190

Sluttleveringer
1  	 230

Sum anvendelse av
varer og tjenester

Vare
1

'
1750

Sum varer

Brutto-
produkt

Igillibbilliall.
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I vare-sektortabellen i figu2 5 viser linjene hvor mye av hver

enkelt vare og tjeneste som er levert til vareinnsats i produksjonssekto-

rene og hvor mye som går til sluttleveringer. Sumlinjen (fOr bruttopro -

duktet) viser den samlede anvendelsen av varer og tjenester fordelt på

sektorer. Den siste linjen - for bruttoproduktet - viser bruttoproduktet

i hver av produksjonssektorene og er blank for de resterende kolonner.

Kolonnene i figur 5 viser hvordan anvendelsen i de respektive produk-

sjonssektorer og sluttleveringskategorier fordeler seg på varer og tje-

nester. Sumkolonnen viser den samlede anvendelse av de enkelte varer og

tjenester. I kolonnene for produksjonssektorene vil dessuten bruttopro-

duktet framkomme som saldopost ved a trekke sum varer (vareinnsats) i

figur 5 fra sum varer (bruttoproduksjon) i figur 4 for hver av produk-

sjonssektorene.

KrysslOpsstrukturen slik den er skissert i figur 4 og figur 5

illustrerer ett av hovedprinsippene i nytt SNA, nemlig å knytte kryss-

lOpstabellene nærmere til observasjonsmaterialet. En br merke seg at

tabellene er rektangulære, dvs. at antall varer er forskjellig fra antall

produksjonssektorer. I tidligere regnskapsversjoner har en operert med

krysslOpstabeller på sektor-sektor form. Kvadratiske sektor-sektortabel-

ler eller vare-varetabeller er i virkeligheten avledet fra sektor-vare-

og vare-sektortabellene ut fra helt bestemte forutsetninger. For å kunne

foreta analyser som innebærer investering ("omvending") av en kryssløps-

matrise, er en nOdt til å transformere sektor-vare- og vare-sektortabellene

til kvadratiske tabeller på en eller annen måte. Med det nåværende opplegg

kan modellbyggeren selv velge forutsetninger for dette, f.eks. eksplisitt

ut fra formålet med analysen. Tidligere var valget allerede gjort i nasjo-

nalregnskapet. I denne forstand er modellbyggerne brakt et skritt nærmere

observasjonsmaterialet ved overgang fra sektor-sektor- eller vare-vare-

tabeller til sektor-vare- og vare-sektortabeller.

3.2.3. Omfanget av rea1regnska2et

Realregnskapet omfatter i fOrste rekke varekontiene og produksjons-

kontiene. Disse er illustrert i figur 4 og figur 5 på foregående side.

Bruttoproduktet i de enkelte produksjonssektorer (se siste linje i

figur 5) kan inndeles i følgende hovedkomponenter: lønnskostnader, drifts-

resultat, kapitalslit, indirekte skatter og subsidier. Denne delen av

nasjonalregnskapet kalles faktorinntektsregnskapet (i kontor-terminologi

"inntektshovedboka" i motsetning til "realhovedboka" representert ved

strOmmene ellers i figur 4 og figur 5). Siden faktorinntektsregnskapet

bare gir en dekomponering av bruttoproduktene for de ulike næringer, be-

traktes det som en del av realregnskapet.
1)

1) Dette gjelder faktorinntektsregnskapets debetside. Kreditsiden befinner
seg "lenger ned" i systemet og inngår i det som her er kalt inntekts- og ka-
pitalregnskapet. Inntektsskapingen fra produktiv virksomhet er for Øvrig
representert ved konto B.1 under prosessen inntekter i oversiktskontiene
i tabell 2.
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Tabell 4. Kontotyper i realregnskapet Types of account in the
production and commodity accounts

. Varekonti

10. Varekonti, basisverdi
11. Varekonti, merverdiavgift
12. Varekonti, andre indirekte skatter på varer
13. Varekonti, subsidier på varer
14. Varekonti, basisverdi i varehandel
15. Varekonti, merverdiavgift i varehandel
16. Varekonti, andre indirekte skatter på varer i varehandel
17. Varekonti, subsidier på varer i varehandel

18. Varekonti, selgerverdi
19. Varekonti, brutto handelsavanse

. Produksjonskonti og spesielle fordelingskonti 

20. Fordelings- og samlekonti for reparasjoner, uspesifisert
vareinnsats og investeringer

21. Produksjonskonti for stats- og trygdeforvaltningen
22. Produksjonskonti for kommuneforvaltningen
23. Produksjonskonti for bedrifter

. Konsumkonti

X 31. Konsumkonti for stats- og trygdeforvaltningen
X 32. Konsumkonti for kommuneforvaltningen
X 33. Konsumkonti for private konsumenter

4. Inntektskonti

X 41. Konti for komponenter i bruttoproduktet

Realkapitalkonti

54. Konti for kjøp/salg av eksisterende realkapital
X 57. Konti for realkapital etter funksjonell sektor,

stats- og trygdeforvaltningen
X 58. Konti for realkapital etter funksjonell sektor,

kommuneforvaltningen
X 59. Konti for realkapital etter funksjonell sektor,

bedrifter

7. Konti for utlandet

X 71. Konti for løpende transaksjoner, eksport
X 72. Konti for løpende transaksjoner, import

X = Berøringspunkter med inntekts- og kapitalregnskapet.
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Realregnskapet kan avgrenses mot inntekts- og kapitalregnskapet

ved å ta utgangspunkt i kontoplanen for nasjonalregnskapet. Tabell 4 gir

en oversikt over de kontotyper som helt eller delvis er knyttet til real-

regnskapet. Kontotyper merket med en stjerne representerer berOrings-

punkter med inntekts- og kapitalregnskapet, dvs. den ene kontosiden har

med realregnskapet h gjOre og den andre med inntekts- og kapitalregnskapet.

En fullstendig liste over kontotypene i nasjonalregnskapet finnes i ved-
1)

legg 1.

Av tabellen framgår at kontiene for konsum, inntekter, realkapital

og utlandet er sentrale brobyggere mellom de to hoveddelene av nasjonal-

regnskapet. Leveranser til stats- og trygdeforvaltningen og til kommune-

forvaltningen som offentlig konsum og vareleveranser til private konsu-

menter som privat konsum finner sin plass innenfor realregnskapet, mens

motpostene finnes i inntekts- og kapitalregnskapet under inntektskontiene

for de tilsvarende institusjonelle sektorer. Investeringene i real-

regnskapet fOres etter næring (funksjonelle sektorer) i realkapitalkonti-

ene og etter kapitalart i fordelingskontiene (kontotype 20). Motpostene

blir her fOrt i inntekts- og kapitalregnskapet via visse fordelings- og

samlekonti til kapitalkonti for institusjonelle sektorer. Konti for kjøp/

salg av eksisterende realkapital (kontotype 54) forekommer uten stjerne i

tabell 4. Grunnen til dette er at disse transaksjonene summerer seg til

null på kreditsiden i regnskapet fordi postene nettofOres (nettosalg gir

negativt fortegn). Konti for utlandet inneholder både tall for vare- og

tjenesteimport og -eksport som tilhOrer realregnskapet og de finansielle

motpostene.

Komponentene i bruttoproduktet (faktorinntektsregnskapet) fres

over til inntektskontiene for institusjonelle sektorer via visse forde-

lings- og samlekonti. Lønnskostnader er således inntekt for sektoren

personlig næringsdrivende, lønnstakere o.1., driftsresultat for private

ikke-personlige foretak, indirekte skatter for offentlig forvaltning, sub-

sidier utgift (negativt fOrt inntekt) for offentlig forvaltning, mens kapi-

talslitet fOres som negativ post til kapitalkontiene for institusjonelle

sektorer.

1) I det 5-sifrede kodesystemet som stort sett brukes i nasjonalregnskapet
representerer kontotypene de to første sifrene og bestemmer spesifikasjo-
nenes plass i selve systemet. De resterende tre sifrene av koden brukes
for spesifikasjoner innen hver av disse kontotypene. 2) Stats- og trygde-
forvaltningen, kommuneforvaltningen og private konsumenter (eller per-
sonlige næringsdrivende, lønnstakere o.l. som det heter i kontoplanen).
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3.2.4. Varekontiene

Under varekontiene i nasjonalregnskapet skilles det mellom for-

skjellige grupper av varer og tjenester. 1) Antall varekonti er ca. 1 750

i det mest detaljerte regnskapet (endelig regnskap), mot om lag 350 i de

forelopige regnskapene.

En har nedenfor satt opp to tabeller som illustrerer den samlede

tilgang og anvendelsen av varer og tjenester med 1975-tall. I tabell 5

er totaltall for varetilgangen og -anvendelsene fra oversiktskontoen A.1

i tabell 2 gjengitt sammen med visse transaksjoner som er fOrt utenom

varekontiene. I tabellen har en funnet det formålstjenlig å spesifisere

hver for seg virksomhet som er knyttet til stats- og trygdeforvaltningen,

til kommuneforvaltningen og til næringsvirksomhet i bedriftene. I nasjo-

nalregnskapet fres nemlig det meste av produksjonen i de to fOrstnevne

kategoriene utenom varekontiene. Tabell 6 er stilt opp på tradisjonell

kontoform og viser varetransaksjonene fordelt på leverandOrer og mottakere.

Her er benyttet de kontotyper i nasjonalregnskapets kontoplan som har til-

knytning til varekontiene.

Tabell 5. Samlet tilgang og anvendelse av varer og tjenester, etter f0-
ringsmåte i nasjonalregnskapet. KjOperverdier i milliarder
kr. 1975 Total supply and disposition of goods and services,
by type of treatment in the national accounts. Purchasers'
values in 1 000 million kroner. 1975

Total
FOrt over
varekontiene

FOrt utenom
varekontiene

Tilgang av varer og tjenester fra

Stats- og trygdeforvaltningen .. . . 	 13,1 0,7 12,4
Kommuneforvaltningen 	 17,5 1,2 16,3
Bedrifter 	 282,6 282,6
Bruttoproduksjon i alt 	 313,2 284,5 28,7
Import 	 72,1 72,1

Tilgang av varer og tjenester
i alt 	 385,3 356,6 28,7

Anvendelse av varer og tjenester til

Stats- og trygdeforvaltningen 	 5,2 5,2
Kommuneforvaltningen 	 4,7 4,7
Bedrifter 	 154,6 154,6
Vareinnsats i alt 	 164,5 164,5
Privat konsum 	 77,6 79,4 -1,8
Offentlig konsum 	 28,7 - 28,7
Bruttoinvestering i fast kapital 	 50,8 54,1 -3,3
Lagerendring 	 1,5 1,5
Eksport 	 62,2 57,1 5,1

Anvendelse av varer og tjenester
i alt 	 385,3 356,6 28,7

1) I regelen omtalt som "varer" oversatt fra det engelske uttrykket
"commodities" som dekker både varer og tjenester.
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Av tabell 5 framgår at om lag 8 prosent av samlet tilgang og an-

vendelse av varer og tjenester fOres utenom varekontiene i nasjonalregn-

skapet. Det gjelder storparten av bruttoproduksjonen i offentlig for-

valtning som fres direkte som sektorleveranser til offentlig konsum. 1)

Fra oversiktskontoen A.1 i tabell 2 via tabell 5 som splitter

varetransaksjonene i de transaksjoner som fres over varekontiene i na-

sjonalregnskapet og de transaksjoner som fres utenom varekontiene, er

en i tabell 6 framme ved en varekonto for samlet tilgang og anvendelse

av varer og tjenester som reflekterer de kontotyper og verdikomponenter

som er innfOrt i nasjonalregnskapet.
2)

Tabell 6 gir en oversikt over den type datainformasjon som finnes

i nasjonalregnskapets varekonti. Varekontiene registrerer tilgang av

markedsfOrte 3) varer og tjenester fra tre ulike typer av produksjons-

konti, (i) produksjonskonti for stats- og trygdeforvaltningen (kontotype

21), (ii) produksjonskonti for kommuneforvaltningen (kontotype 22) og

(iii) produksjonskonti for bedrifter (kontotype 23) og dessuten fra

importkonti (kontotype 72). I alt er det spesifisert bortimot 190 pro-

duksjonssektorer og 21 importsektorer.

Utenom tilgangen av varer og tjenester fra innenlandske produk-

sjonssektorer og fra import er det i tabell 6 fOrt opp tall for omfor-

deling via grupperingssektorer (kontotype 20). Leveransene fra denne

kontotypen (fordelings- og samlekonti for uspesifisert vareinnsats og

reparasjoner) representerer ikke noen ny tilgang av varer og tjenester

utover det som allerede er inkludert i tilgangen fra innenlandske pro-

duksjonssektorer og fra import. Av grunner som forenkling av registre-

ringen av uspesifiserte varer og tjenester, innarbeiding av artsspesi-

fikasjoner for reparasjoner osv. blir slike leveranser fOrt over konstru-

erte fordelings- og samlekonti. Disse hjelpekontiene "produserer" varer

og tjenester etter samme mOnster som produksjons- og importkontiene.

1) Videre fOres verdien av utlendingers konsum i Norge som tillegg til
eksporten av varer og tjenester og trekkes fra i tallet for spesifisert
vare- og tjenesteforbruk under privat konsum (2,1 mrd.kr). Sektorleve-
ranser for kjøp og salg av eksisterende realkapital er med på å Øke privat
konsum (0,3 mrd.kr) og eksporten (3,0 mrd.kr) mot en tilsvarende nedgang
i bruttoinvestering i fast kapital (-3,3 mrd.kr). 2) I tabell 6 finner
en igjen de samme hovedstOrrelser som forekommer i den fOrste kolonnen i
tabell 5; i tillegg fordeler 2-sifrede kontotyper tilgangen og anvendel-
sene etter stort sett samme spesifikasjoner som gitt i tabell 5, men med
underspesifikasjoner for transaksjonenes verdikomponenter slik de er spe-
sifisert i regnskapet. 3) Enkelte varer og tjenester er riktignok ikke
markedsførte, men føres likevel over varekonti i regnskapet.
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15 Merverdiavgift i

varehandel
	

0,1
16 Andre indirekte

skatter på varer
i varehandel
	

0,0
17 Subsidier på varer

i varehandel
	

-0,0

22 Produksjonskonti for kom-
muneforvaltningen målt i
18+19 Kjøperverdi
	

4,7
verdikomponenter
10 Basisverdi
	

3,9
11 Merverdiavgift
	

0,4
12 Andre indirekte

skatter på varer
	

0,0
13 Subsidier på varer 	 -0,0
14 Basisverdi i

varehandel
	

0,2
15 Merverdiavgift i

varehandel
	

0,1
16 Andre indirekte

skatter på varer
i varehandel
	

0,1

23 Produksjonskonti for
bedrifter målt i
18+19 Kjøperverdi
	

154,6
verdikomponenter
10 Basisverdi
	

128,2
11 Merverdiavgift
	

18,4
12 Andre indirekte

skatter på varer
	

0,6
13 Subsidier på varer 	 -0,2
14 Basisverdi i

varehandel
	

5,4
15 Merverdiavgift i

varehandel
	

1,2
16 Andre indirekte skat-

ter på varer i
varehandel
	

1,0
17 Subsidier på varer

i varehandel
	

-0,0
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Tabell 6. Varekonto for samlet tilgang og anvendelse av varer og tje-
nester, etter kontotype og verdikomponenter. Milliarder kr.
1975 Commodity account for total supply and disposition of
goods and services„ by type of account and value components.
1 000 million kroner. 1975

Bruttoproduksjon 

MarkedsfOrt produksjonl) 	284,5

Fordelt på leveranser fra

21 Produksjonskonti for
stats- og trygdefor-
valtningen malt i

	

18 Selgerverdi
	

0,7
verdikomponent

	

10 Basisverdi
	

0,7

22 Produksjonskonti for kommu-
neforvaltningen målt i

	

18 Selgerverdi
	

1,2
verdikomponent

	

10 Basisverdi
	

1,2

23 Produksjonskonti for
bedrifter målt i

	

18 Selgerverdi
	

253,6
verdikomponenter

	

10 Basisverdi
	

222,5
11 Merverdiavgift
	

28,2
12 Andre indirekte

	skatter på	 varer
	

5,9

	

13 Subsidier på 	 varer 	 -3,0

For varehandelsbedrifter
målt i
19 Bruttohandelsavanse
	

29,0
verdikomponenter
14 Basisverdi i

	

varehandel
	

21,5
15 Merverdiavgift i

	

varehandel
	

4,5
16 Andre indirekte

skatter på varer
i varehandel
	

3,2
17 Subsidier på varer

i varehandel 	 -0,2

Import 

Leveranser fra

72 Konti for løpende
transaksjoner,
import målt i

	

18 Selgerverdi
	

72,1
verdikomponent
10 Basisverdi (=cif-

verdi)
	

72,1
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Tabell 6 (forts.). Varekonto for samlet tilgang og anvendelse av varer
og tjenester, etter kontotype og verdikomponenter.
Milliarder kr. 1975 Commodity account for total
supply and disposition of goods and services, by
type of account and value components. 1 000
million kroner. 1975

Privat konsum 

Leveranser til

33 Konsumkonti for private
konsumenter målt i
18+19 Kjøperverdi	 79,4
verdikomponenter
10 Basisverdi	 54,6
11 Merverdiavgift	 6,5
12 Andre indirekte

skatter på varer	 2,6
13 Subsidier på varer	 -1,7
14 Basisverdi i varehandel 12,6
15 Merverdiavgift i

varehandel	 2,9
16 Andre indirekte skatter

på varer i varehandel	 2,0
17 Subsidier på varer i

varehandel	 -0,1

Bruttoinvestering i fast kapital 

Leveranser til

20 Fordelings- og samlekonti
for investeringer målt i
18+19 Kjøperverdi	 54,1
verdikomponenter
10 Basisverdi	 47,5
11 Merverdiavgift 	 2,4
12 Andre indirekte

skatter på varer	 2,7
13 Subsidier på varer	 -1,1
14 Basisverdi i varehandel	 2,3
15 Merverdiavgift i

varehandel	 0,3

Lagerendring 

Leveranser til

20 Fordelings- og samlekonti
for investeringer malt i
18 Selgerverdi
	

1,5
verdikomponent
10 Basisverdi
	

1,5

Eksport 

Leveranser til

71 Konti for lOpende transak-
sjoner, eksport målt i
18+19 Kjøperverdi (fob-

verdi)	 57,1
verdikomponenter
10 Basisverdi	 56,5
14 Basisverdi i varehandel	 0,8
16 Andre indirekte skatter

på varer i varehandel	 0,0
17 Subsidier på varer

i varehandel	 -0,2
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Tabell 6 (forts.). Varekonto for samlet tilgang og anvendelse av varer
og tjenester, etter kontotype og verdikomponenter.
Milliarder kr. 1975 Commodity account for total
supply and disposition of goods and services, by
type of account and value components. i 000
million kroner. 1975

Samlet tilgang av varer
og tjenester målt i
kjOperverdi 356,6

Samlet anvendelse av
varer og tjenester målt
i kjøperverdi 	 356,6

Omfordeling via grupperingssektorer Omfordeling via grupperingssektorer

Leveranser fra Leveranser til

20 	 Fordelings- og samle- 20 	 Fordelings- og samle-
konti for uspesifisert konti for uspesifiert
vareinnsats og repara- vareinnsats og repara-
sjoner målt i sjoner målt i
18 	 Selgerverdi 38,0 18 	 Selgerverdi 	 38,0
verdikomponenter verdikomponenter
10 	 Basisverdi 34,0 10 	 Basisverdi 	 34,0
11 	 Merverdiavgift 3,9 11 	 Merverdiavgift 	 3,9
12 	 Andre indirekte 12 	 Andre indirekte

skatter på varer 0,1 skatter på varer 	 0,1

For varehandelspro- For varehandelspro-
duksjon målt i duksjon målt i
19 	 Bruttohandelsavanse 2,2 19 	 Bruttohandelsavanse 	 2,2
verdikomponenter verdikomponenter
14 	 Basisverdi i 14 	 Basisverdi i

varehandel 1,3 varehandel 	 1,3
15 	 Merverdiavgift i 15 	 Merverdiavgift i

varehandel 0,4 varehandel 	 0,4
16 	 Andre indirekte 16 	 Andre indirekte

skatter på varer skatter på varer
i varehandel 0,5 i varehandel 	 0,5

17 	 Subsidier på varer 17 	 Subsidier på varer
i varehandel -0,0 i varehandel 	 -0,0

I alt 396,8 I alt 	 396,8

Av tabell 6 går det videre fram at varekontiene fordeler til-

gangen av varer og tjenester på anvendelsene vareinnsats, privat konsum,

bruttoinvestering i fast kapital, lagerendring og eksport. I alt spesi-

fiserer nasjonalregnskapet vareinnsats til tre klasser av produksjons-

sektorer (kontotypene 21, 22 og 23), 135 konti for privat konsum (konto-

type 33), 34 konti for bruttoinvestering i fast kapital etter art (konto-

type 20), 3 artskonti for lagerendringer (kontotype 20) og 15 konti for

eksport (kontotype 71). Årsaken til at sluttleveringen offentlig konsum

ikke forekommer i en varekonto er som nevnt at slike leveranser ikke

regnes som vareleveranser i SNA-forstand.
1) 

Bruttoinvesteringene blir

1) Avvik mellom tallene i tabell 7 og tallene i oversiktskontoen A.1 i
tabell 3 skyldes generelt sektorleveransene.
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fra artskontiene fOrt som bruttoinvestering etter næring på konti for

realkapital etter funksjonell sektor (kontotypene 57, 58 og 59). 1)

Varekontiene inneholder spesifikasjoner i to ulike dimensjoner.

Den ene dimensjonen går på antall varer (inklusive tjenester) i regn-

skapet.
2) 

Den andre dimensjonen av spesifikasjoner i varekontiene går på

sammenhengen mellom verdikomponentene for den enkelte vare i regnskapet. 3)

Verdikomponentene er trukket inn i tabell 6 i full spesifikasjon. Tabel-

len gir en varekonto for samlet tilgang og anvendelse av varer og tjenes-

ter inklusive omfordeling via grupperingssektorer vurdert til kjøper-

verdier med full verdispesifikasjon. På tilgangssiden der leveransene

normalt er gitt i selgerverdi, er handelsavansene kommet tydelig fram

tabellen som innenlandsk bruttoproduksjon levert fra produksjonskonti for

varehandelsbedrifter. Ved summering får en derfor samlet tilgang av varer

og tjenester målt i kjøperverdi som balanserer med samlet anvendelse av

varer og tjenester som naturlig nok er målt i kjOperverdi.

3.2.5. Produksionskontiene

I nasjonalregnskapets kontoplan er det spesifisert bortimot 190

produksjonssektorer. Disse fordeler seg på 14 produksjonssektorer innen-

for stats- og trygdeforvaltningen, 8 produksjonssektorer innenfor kommune-

forvaltningen og (for tiden) 163 produksjonssektorer knyttet til nærings-

virksomheten i bedriftene. På grunnlag av denne tredelingen er det spesi-

fisert korresponderende kontotyper for produksjonskonti i de tre klassene

1) Spesifikasjonsnivået for investeringene etter næring har hittil vært
26 konti for fast realkapital i bedrifter, 12 konti for stats- og trygde-
forvaltningen, 7 konti for kommuneforvaltningen og 1 konto for lager-
endringer. I 1980 ble spesifikasjonsnivået vesentlig utvidet da inves-
teringene i bergverksdrift og industri fOlger samme oppdeling som er
gjort for produksjonssektorene. Industriinvesteringene er m.a.o. spe-
sifisert like detaljert som bruttoproduksjonen, vareinnsatsen og kompo-
nentene i bruttoproduktet. 2) Uttrykt i antall spesifikasjoner for 3.-5.
siffer i de varekoder som brukes i foreløpige regnskap og som aggregerte
varekoder i endelig regnskap og i antall spesifikasjoner for 3.-9. siffer
i endelig regnskaps varekoder. 3) Det vises til avsnitt 2.2.4 foran og
til figur 3 som presenterer de ulike verdikomponentene som er innført i
nasjonalregnskapets kontoplan. Kodene for disse verdikomponentene finnes
også gjengitt i tabell 4 over kontotyper blant varekontiene i realregnska-
pet. Her finner en også aggregerte verdikomponenter som brukes på arbeids-
nivå, nemlig kontotype 18 for selgerverdier som summen av de detaljerte
verdikomponentene for basisverdi (kontotype 10), merverdiavgift (konto-
type 11), andre indirekte skatter på varer (kontotype 12) og subsidier
på varer (kontotype 13), og helt tilsvarende for arbeidskoden 19 for
bruttohandelsavanser som summen av kontotypene 14, 15, 16 og 17.
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av funksjonelle sektorer. Dette kommer tydelig til uttrykk i den aggre-

gerte varekontoen ovenfor (tabell 6) og tredelingen vil også beholdes i

den aggregerte produksjonskontoen som følger i tabell 7 nedenfor. 1)

Tabell 7 viser en produksjonskonto for Norge med 1975-tall i

milliarder kroner. Høyresiden (kreditsiden) gir bruttoproduksjonen for-

delt på verdikomponenter innen hver av de tre klasser av produksjonskonti,

mens venstresiden (debetsiden) viser vareinnsatsen fordelt på verdikompo-

nenter etter klasse av produksjonskonti og med bruttoproduktene som sal-

doposter.

I Norge regner en bare ikke-markedsfOrte tjenester som offentlig

forvaltning produserer for eget konsum (offentlig konsum) til ikke-mar-

kedsført produksjon, mens SNA definerer produksjonen utenom varekontiene

noe videre enn dette. Bruttoproduksjonen i offentlig forvaltning blir

delt i to: (6 produksjon av varer og tjenester som fibres over varekon-

tiene som salg av varer og tjenester (gebyrvarer) og (ii) den langt

største delen som gjelder ikke-markedsførte tjenester som fOres utenom

varekontiene direkte til konsumkontiene for stats- og trygdeforvaltningen

og kommuneforvaltningen som offentlig konsum (statlig og kommunalt).

Bruttoproduksjonen i bedrifter kan også fOringsmessig deles i to

kategorier, nemlig produksjon i varehandelsbedrifter (handelsavansene)

og produksjon i andre innenlandske bedrifter. Særbehandelingen for

bruttoavansene i varehandelen er bestemt ut fra det forhold at brutto-

handelsavansene representerer differansen mellom kjøperverdier og sel-

gerverdier og at de beregnes fra anvendelsessiden i varekryssløpet, i

motsetning til bruttoproduksjonen for vrig som beregnes direkte fra pro-

duksjonssiden. Handelsavansene registreres som bruttoproduksjon over

kontotype 19 og holdes atskilt fra annen bruttoproduksjon som fOres

over kontotype 18.

1) Av tallene framgår at vel 85 prosent av verdiskapingen i 1975 skrev
seg fra produksjonsvirksomhet i bedrifter, mens offentlig forvaltnings
andel av bruttonasjonalproduktet var på knappe 15 prosent dette året.
Videre framgår at vel 90 prosent av bruttoproduksjonen i 1975 er for-
delt på varer (varer og tjenester) i regnskapet, mens knappe 10 prosent
er fOrt som sektorleveranser til sluttlevering (offentlig konsum).
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Tabell 7. Produksjonskonti for Norge etter kontotype og verdikomponenter. Milli-
arder kr. 1975 Production accounts for Norway by type of account and
value components. i 000 million kroner. 1975

Vareinnsats Bruttoproduksjon

Vareinnsats i alt 164,5 Markedsført produksjon 284,5
Fordelt på leveranser til Fordelt på leveranser fra
21 	 Produksjonskonti for stats-

og trygdeforvaltningen målt i
21 	 Produksjonskonti for stats-

og trygdeforvaltningen målt i
18+19 	 Kjoperverdi
verdikomponenter

5,2 18 	 Selgerverdi
verdikomponent

0,7

10 	 Basisverdi 4,3 10 	 Basisverdi 0,7
11 	 Merverdiavgift
12 	 Andre indirekte skatter

på varer
13 	 Subsidier på varer
14 	 Basisverdi i varehandel
15 	 Merverdiavgift i varehandel

0,5

0,0
-0,0
0,3
0,1

22 	 Produksjonskonti for kom-
muneforvaltningen målt i
18 	 Selgerverdi
'verdikomponent
"10 	 Basisverdi

1,2

1,2

16 	 Andre indirekte skatter 23 wProduksjonskonti for be-
på varer i varehandel

17 	 Subsidier på varer i
0,0 drifter (ekskl. varehan-

delsbedrifter) målt i
varehandel

22 	 Produksjonskonti for kommune-
forvaltningen målt i
18+19 	 Kjøperverdi
verdikomponenter

-0,0

4,7

18 	 Selgerverdi
verdikomponenter
10 	 Basisverdi
11 	 Merverdiavgift
12 	 Andre indirekte skatter

253,6

222,5
28,2

10 	 Basisverdi
11 	 Merverdiavgift

3,9
0,4

på varer
13 	 Subsidier på varer

5,9
-3,0

12 	 Andre indirekte skatter For varehandelsbedrifter
på varer 0,0 målt i

13 	 Subsidier på varer -0,0 19 	 Bruttohandelsavanse 29,0
14 	 Basisverdi i varehandel 0,2 verdikomponenter
15 	 Merverdiavgift i varehandel 0,1 14 	 Basisverdi i varehandel 21,5
16 	 Andre indirekte skatter 15 	 Merverdiavgift i

på varer i varehandel 0,1 varehandel 4,5

23 	 Produksjonskonti for bedrifter
16 	 Andre indirekte skatter

malt i 	 •
18+19 	 KjOperverdi
verdikomponenter

154,6

på varer i varehandel
17 	 Subsidier på varer i

varehandel

3,2

-0,2

10 	 Basisverdi
11 	 Merverdiavgift

128,2
18,4

Ikke-markedsfOrt produksjon 28,7

12 	 Andre indirekte skatter
på varer 0,6

Fordelt på leveranser fra
21 	 Produksjonskonti for stats-

13 	 Subsidier på varer
14 	 Basisverdi i varehandel
15 	 Merverdiavgift i varehandel
16 	 Andre indirekte skatter

på varer i varehandel

-0,2
5,4
1,2

1,0

og trygdeforvaltningen
levert direkte til
31 	 Konsumkonti i stats-

og trygdeforvaltningen
(statlig konsum) 12,4

17 	 Subsidier på varer i 22 	 Produksjonskonti for kom-
varehandel

Bruttonasjonalprodukt

-0,0 muneforvaltningen levert
direkte til
32 	 Konsumkonti i kom-

Bruttonasjonalprodukt 148,7 muneforvaltningen
Fordelt på bruttoproduktleveranser
fra

(kommunalt konsum) 16,3

21 	 Produksjonskonti for stats-
og trygdeforvaltningen 7,9

22 	 Produksjonskonti for kom-
muneforvaltningen 12,8

23 	 Produksjonskonti for bedrifter 128,0

Samlet produksjon 313,2 Samlet produksjon 313,2
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I tillegg til produksjonskontiene for varehandel og de andre

ordinære produksjonssektorene, er det blitt nødvendig å innføre noen

hjelpesektorer som korreksjonsposter til bruttonasjonalproduktet.

Disse hjelpesektorene gjelder forskjellige typer avgifts- og subsidie-

korreksjoner samt korreksjoner for frie banktjenester. 1)

Av venstresiden i tabell 7 går det fram at produksjonssektorene

mottar vareinnsats som innsatsfaktorer og registrerer i form av brutto-

produkt verdiskapingen i de funksjonelt definerte produksjonssektorene.

Tabell 7 kan oppfattes som en detaljert utgave av oversiktskon-

toen A.2 i tabell 2, med spesiell fokus på produksjonsforholdene i de'

tre hovedsektorene stats- og trygdeforvaltning, kommuneforvaltning og

bedrifter. Bruttoproduksjonen, vareinnsatsen og bruttoproduktene i de

tre sektorene går således klart fram av tabell 7. Ser en på enkeltpos-

tene, merker en seg at storparten av vareproduksjonen til markedsverdi

er registrert til selgerverdi, mens 10 prosent av markedsverdien gjelder

handelsavanser på varer. 2)

3.2.6. S2esielle fordelingskonti i realregnskapet

Fordelings- og samlekontiene i realregnskapet (kontotype 20)

mottar en rekke ulike vareleveranser, samler dem og fordeler dem så ut-

over som sammensatte varer. Innholdsmessig består kontiene av tre deler:

(1) reparasjoner og uspesifisert vareinnsats  mv., (2) bruttoinvesteringer

i fast kapital og (3) lagerendringer. For reparasjonene og for den

uspesifiserte vareinnsatsen har den behandlingen som er innfOrt den for-

delen at den detaljerte tilgangen fres inn på et fåtall fordelingssekto-

rer som igjen forer et tilsvarende antall "fordelingsvarer" ut til de

endelige anvendelser. 3) Kontoplanen spesifiserer 12 konti for reparasjoner

og 10 konti for uspesifisert vareinnsats (inklusive emballasje).

1) Korreksjonsposter med positivt fortegn omfatter innkreving av toll, inn-
kreving av merverdiavgift på import, innkreving av særavgifter på import
og innkreving av investeringsavgift på nyinvesteringer. Korreksjonsposter
med negativt fortegn omfatter refusjon av merverdiavgift på nyinvesterin-
ger og subsidier (som refusjon av merverdiavgift) på boliger og sosiale
bygg. Alle disse korreksjonspostene er inkludert under bruttoproduksjon
og bruttoprodukt for bedrifter med samme verdier og er nødvendig for å
opprettholde konsistensen i varekrysslOpet (se avsnittet om indirekte
skatter og subsidier). Korreksjonene for frie banktjenester kommer bare
til uttrykk i vareinnsatsen og som fradrag i bruttonasjonalproduktet.
2) Denne avanseprosenten er lavere for vareinnsatsen, noe som kan skyldes
at det ligger forholdsvis lavere avanser på vareinnsats enn på andre an-
vendelser som f.eks. privat konsum. 3) Som et eksempel kan nevnes at den
ene "varen" som går ut fra fordelingskontoen for kontorrekvisita, utstyr
mv. i endelig regnskap er sammensatt av mer enn 50 enkeltvarer.
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Arsaken til at bruttoinvesteringene også er trengt inn på disse

spesielle fordelingskontiene er at det norske kontosystemet presenterer

ulike grupperinger av bruttoinvesteringene. Som en av flere tenkelige

løsninger er artsgrupperingen av bruttoinvesteringene blitt fOrt over

kontotype 20. Der er i alt spesifisert 34 ulike kapitalarter. Konto-

type 20 inneholder også tre konti for lagerendringer.

Reparasjonene og den uspesifiserte vareinnsatsen føres som leve-

ranser fra kontotype 20 til varekontiene. Bruttoinvesteringene i fast

kapital og lagerendringene føres derimot som leveranser fra kontotype 20

direkte til realkapitalkontiene uten å gå veien om varekontiene. I real-

kapitalkontiene gis er fordeling av bruttoinvesteringene i fast kapital

etter næring (funksjonelle sektorer). De spesielle fordelingskontiene

under kontotype 20 kan m.a.o. betraktes som hjelpemiddel til å foreta en

vareomfordeling av deler av vareinnsatsen som en ikke kjenner de detal-

jerte strommer av, og til å foreta en artsgruppering av bruttoinvester-

ingene.

3.2.7. Oversiktsmatrise for realregnskapet

I beskrivelsen av realregnskapet har en til nå støttet seg til

tabellkonstruksjoner som på en tradisjonell kontoform har illustrert

hvilke typer av posteringer som forekommer i realregnskapet.
1) 

En har

forsøkt å lage en linje i presentasjonen fra oversiktskontiene til kon-

tiene som knytter posteringene til nasjonalregnskapets kontotyper. Tabell

6 som gir en varekonto for hele økonomien og tabell 7 som gir en produk-

sjonskonto for økonomien utgjør til sammen den kontomessige rammen for kjer-

nen av realregnskapet. Hver av de 2-sifrede kontotyper er videre oppdelt

i mer detaljerte 3-sifrede konti. Klassifikasjonene er nærmere omtalt i

kapittel 4.

Den informasjonen som ligger i de aggregerte kontooppstillingene i

tabell 6 og tabell 7 og (ikke-balanserte) kontooppstillinger for berørings-

kontiene mellom realregnskapet og inntekts- og kapitalregnskapet, er fram-

stilt i matrisen vist i tabell 8. En linje i matrisen tilsvarer kredit-

siden i den tilsvarende konto, mens en kolonne representerer en debetside

i en konto. På samme måte som summen på debetsiden er lik summen på kre-

ditsiden i en konto, er summen av en kolonne lik summen av den tilsvarende

linjen i matrisen. En særlig fordel med matrisenotasjonen er at en tran-

saksjon trengerAbli registrert "én gang i matrisen mot to ganger i et full-

stendig kontooppsett.
2)

1) De aggregerte tabellkontiene har inkludert tabeller for varekonto for
_ samlet tilgang og anvendelse av varer og tjenester (tabell 6, oversikts-

konto A.1 i tabell 2 samt tabell 5 med sammenknytning mellom disse) og
tabeller for produksjonskonto for Norge (tabell 7 og oversiktskonti A.2 i
tabell 2). 2) Debet- og kreditposteringer skjer simultant i matrisen.
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3.2.8. Nærmere om berOrinzspunktene mellom realreznskapet oz
inntekts- og ka2italre8nska2et

I tabell 8 er linjer og kolonner i balanse for vare- og produk-

sjonskontiene. Dessuten er fordelings- og samlekontiene for grupperings-

sektorene i kontotype 20 i balanse i matrisen. Kontiene for kj0p/salg av

eksisterende realkapital kommer i en spesiell stilling i og med at poste-

ringene der er nettofOrt på linjen (bare omfordeling mellom sektorer).

De resterende 9 kontotyper framstilles i ubalanse i matrisen. Verdier

som har med realregnskapet å gjOre er fOrt inn, mens den andre siden av

transaksjonene hOrer hjemme i inntekts- og kapitalregnskapet og er derfor

utelatt i oversiktsmatrisen for realregnskapet. Disse kontotypene mar-

kerer berOringspunktene mellom realregnskapet og inntekts- og kapital-

regnskapet. Med utgangspunkt i tabell 8 skal en i det fOlgende gå litt

nærmere inn på disse kontiene som er felles for realregnskapet og inntekts-

og kapitalregnskapet.

Konsumkontiene

Fra tabell 8 kan det private konsumet og det offentlige konsumet

avleses henholdsvis som vareanvendelse for importerte og innenlandsprodu -

serte konsumgoder (kolonne for kontotype 33) og som anvendelse av produk-

sjon av offentlige tjenester (kolonner for kontotypene 31 og 32).
1)

Utenom vareleveransene finnes det i kolonnen for privat konsum

en markering for leveranser fra konti for kj0p/salg av eksisterende real-

kapital. Dette gjelder personbiler som opprinnelig er fOrt som investe-

ring i næringslivet, men som antas å bli solgt til private konsumenter

(des investert).

Bortsett fra fradragsposten for utlendingers konsum i Norge, fin-

ner en ingen posteringer på linjene for konsumkontiene i oversiktsmatri-

sen for realregnskapet. Slike posteringer finnes imidlertid på linjene

i oversiktsmatrisen for inntekts- og kapitalendringskontiene nedenfor. 2)

1) Tallene i kolonnen for privat konsum omfatter alt konsum av private
konsumgoder i Norge (av nordmenn og utlendinger) pluss nordmenns konsum
i utlandet, slik at totaltallet for norsk privat konsum kommer fram ved

trekke utlendingers konsum i Norge fra sumtallet i kolonnen for konto-
type 33. Fradragsleddet finnes som en eksportleveranse på linjen for
kontotype 33. 2) Se tabell 10 der de samme linjene viser hvilke belOp
som er brukt til lOpende forbruk av konsumvarer og -tjenester i stats-
og trygdeforvaltningen, i kommuneforvaltningen og hos private konsu-
menter.
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Kontiene for komponenter i bruttoproduktet 

Kontiene for komponentene i bruttoproduktet spiller en nokkel-

rolle ved salderingen av realregnskapet. Bruttoproduktet framkommer som

en differanse mellom bruttoproduksjon og vareinnsats for hver produk-

sjonssektor. I faktorinntektsregnskapet blir bruttoproduktet splittet i

lOnnskostnader, driftsresultat, kapitalslit, indirekte skatter og sub-

sidier. Alle disse strOmmene fOres videre fra denne kontotypen inn i

inntekts- og kapitalregnskapet. 1)

I kontiene for komponenter i bruttoproduktet spesifiseres 5 konti

for lOnnskostnader, 13 konti for kapitalslit, 62 konti for indirekte

skatter, 32 konti for subsidier og 1 konto for driftsresultat. Av pos-

teringene i tabell 9 går det fram at hele denne inntektsskapingen er

knyttet til produksjonssektorene; det skjer ingen inntektsskaping i de

spesielle fordelingskontiene (kontotype 20).

Realkapitalkontiene 

Deler av realkapitalkontiene hOrer også hjemme i realregnskapet.

Det gjelder fOrst og fremst bruttoinvesteringene fordelt på næring etter

funksjonelle sektorer.
2) 

Kontoplanen inkluderer i alt nærmere 150 in-

vesteringssektorer.

Kontiene for kjøp/salg av eksisterende realkapital er for korrek-

sjonskonti å regne når bruttoinvesteringene skal næringsfordeles og er

ikke relevante når bruttoinvesteringene skal fordeles på kapitalarter.

Nettofringen i tabell 8 for kontotype 54 gir seg utslag i både positive

og negative posteringer langs linjen for denne kontotypen som summerer

seg til nu11. 3)

Kontiene for utlandet

Den siste kontoblokken som har sitt innhold delvis innefor real-

regnskapet er kontiene for utlandet som gjelder eksport og import. Eks-

porten er en del av sluttleveringene og består av ordinær eksport av

1) I mange tilfelle via spesielle fordelings- og samlekonti som vil bli
nærmere omtalt nedenfor i avsnittet om inntekts- og kapitalendringskonti-
ene. 2) En ser av oversiktsmatrisen i tabell 8 at leveransene til disse
realkapitalkontiene kommer fra de spesielle fordelingskontiene under konto-
type 20 og omfatter bruttoinvesteringer i fast kapital og lagerendringer i
perioden etter art, og dessuten netto kjOp av eksisterende realkapital som
for hver kapitalart summerer seg opp til null, i og med at det som er kjøp
for den ene part er salg med samme belOp for den andre part. 3) Gjelder
leveranser til privat konsum (desinvestering av personbiler), bruttoinves-
tering i fast kapital og eksport (f.eks. eksport av brukte skip). Import
av brukt realkapital (f.eks. brukte skip) fOres ikke over kontotype 54,
men over varekonti og derfra til investeringskontiene på ordinær måte,
dvs. en parallell til fOringen av nordmenns konsum i utlandet.
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varer og tjenester, utlendingers konsum i Norge og eksport av eksisterende

realkapital (se kolonnen for kontotype 71 i tabell 8). Importen (linjen

for kontotype 72) leveres i sin helhet til varekontiene som tilgang av

varer og tjenester. Eksporten og importen fOres begge over på konto for

driftsregnskapet overfor utlandet, som er en del av inntekts- og kapital-

regnskapet og utenriksregnskapet.

3.3. Inntekts- og kapitalregnskapet 

3.3.1. Innledning

Som fr nevnt er det etablert en todeling av nasjonalregnskapet

i et realregnskap og et inntekts- og kapitalregnskap. Bindeleddene

mellom disse to delregnskapene er (i) inntektsopptjeningen ved produk-

sjonen i form av et faktorinntektsregnskap som gir komponentene i brutto-

produktet og (ii) utgiftsbelastning ved bruken av varer og tjenester.

Inntekts- og kapitalregnskapet omfatter i fOrste rekke inntekts- og

kapitaltransaksjoner som komplementerer transaksjonene fra realregnskapet.

Disse transaksjonene kan stilles opp i en rekke inntekts- og kapitalend-

ringskonti. Ved siden av endringstall gir inntekts- og kapitalregnskapet

også beholdningstall for balanser av finansobjekter og realkapital ved be-

gynnelsen og slutten av perioden. I regnskapet kommer dette til uttrykk

i et sett av balansekonti.

En fullstendig avstemt beregning av et inntekts- og kapitalregn-

skap på lOpende basis er hittil ikke blitt gjort. Arbeidet med å få til

dette er kommet godt i gang og fOlger den kontoplanen som er redegjort for

i denne publikasjonen.

De transaksjoner som p.t. beregnes på lOpende basis i nasjonalregn-

skapet har mest tilknytning til realregnskapet og faktorinntektsregnskapet.

Men også en del transaksjoner innenfor inntekts- og kapitalregnskapet be-

regnes på årlig basis. 1) Alle de størrelsene som er satt opp i oversikts-

kontiene i tabell 2 kan i prinsippet publiseres på lOpende basis.

I den beskrivelsen som folger, deles inntekts- og kapitalregnskapet

i to underkategorier: inntekts- og kapitalendringskontiene og balansekon-

tiene. I likhet med oversiktsmatrisen for realregnskapet (tabell 8) vil det

også bli presentert oversiktsmatriser for inntekts- og kapitalendringskon-

tiene og for balansekontiene.

1) Det gjelder f.eks. inntekts- og utgiftstall for offentlig forvaltning og
for den private sektor. Utenriksregnskapet (omfatterkontiene for drifts-
og kapitalregnskap overfor utlandet) settes opp både månedlig, kvartalsvis
og årlig.
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3.3.2. Oversikt over inntekts- og kapitaltransaksjonene

Med inntekts- og kapitaltransaksjonene i en periode forstås i det

fOlgende posteringer i inntekts- og kapitalregnskapet som omfatter inn-

tekter og utgifter samt endringer i realkapital og finanskapital, oppstått

som fOlge av transaksjoner i lOpet av perioden. Endringer som fOlge av

omvurderinger av realkapital og finanskapital i perioden og stOrrelsene

av beholdningene ved begynnelsen og slutten av perioden, vil bli tatt opp

i avsnittet om balansekontiene nedenfor.

Den sentrale informasjonen om inntekts- og kapitaltransaksjonene

finner en i inntektskontiene og kapitalkontiene i regnskapet som begge

er gruppert etter institusjonelle sektorer. I tillegg til de innenlandske

institusjonelle sektorer er det også mulig a betrakte utlandet som en in-
stitusjonell sektor. Inntektskonto og kapitalkonto for utlandet stilles

opp i form av et driftsregnskap og et kapitalregnskap som til sammen ut-

gjOr utenriksregnskapet.

Men inntekts- og kapitalendringskontiene inneholder også andre

kontomessige grupperinger. I tillegg til sektorspesifikasjonene etter

institusjonell sektor forekommer spesifikasjoner knyttet til ulike former

for transaksjoner. I analogi med sektor-vare- og vare-sektortabellene i

realregnskapet kan kjernen i inntekts- og kapitaltransaksjonene framstil-

les i to figurer. Den fOrste (figur 6) viser inngang eller inntekter til

de forskjellige Okonomiske subjekt (transaktOrer eller "transactors") fra

forskjellige former for transaksjoner ("transactions") og den andre (figur

7) viser utgang eller utgifter for de forskjellige Okonomiske subjekt for-

delt på transaksjonstype. Det br understrekes at figur 6 og figur 7 bare

er egnet til a belyse hovedtrekk, ikke til tallmessige presentasjoner.
Teknisk sett kan figurene ses på som utvalgte linjer og kolonner fra den

fullstendige matrisen for nasjonalregnskapet.

Figur 6 omfatter hovedposteringene i en sektor-transaksjonstabell

for inntekts- og kapitaltransaksjonene. Figuren illustrerer hvilke hoved-

kategorier av transaksjoner som gir inntekter eller inngang til de innen-

landske institusjonelle sektorer (17 i tallet) og til utlandet. Den fOrste

hovedkategorien gjelder inntektsopptjening eller inntektsskaping. For

innenlandske sektorer dreier det seg om inntekt fra produksjonen (nasjonal-

produktets komponenter) og for utlandet om betaling for import (til Norge).

Neste hovedkategori omfatter inntekter oppstått fra overfOringer mellom

sektorer (inntektsoverfOringer). For innenlandske sektorer kan dette være

direkte skatter for offentlig forvaltning, stønader for private konsumen-

ter, renteinntekter mv., mens inntektsoverfOringer for utlandet gjelder

renter, aksjeutbytter mv. og stOnader fra Norge til utlandet. Andre inn-

gangsposter i denne delen av regnskapet omfatter transaksjoner med finans-

objekter i form av gjeldsopptak, fOrt over kapitalendringskontiene. For
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innenlandske sektorer dreier det seg om transaksjoner med norske finans-

objekter som aksjer, ihendehaverobligasjoner my. etter utstedersektor,

mens det for utlandets del gjelder norske transaksjoner med utenlandske

finansobjekter i form av låneopptak i utlandet mv. På inngangssiden er

ikke tatt med transaksjoner som vedrOrer realkapital, men det er antydet

en nettoføring i regnskapet som netto kjøp av eksisterende realkapital

(se figur 7).

Figur 6. Sektor-transaksjon tabell for inntekts- og kapitaltransaksjon-
ene Industry-transaction table for the income and outlay and
capital finance transactions

Inngang (inntek-
ter)	 til:

Inntekts-
opptjening
(inntekts-
skaping)

Inntekts-
overfOr-
inger
(inntekter)

Salg av
eksister-
ende
realkapi-
tal

Transak-
sjoner med
finans-
objekter
(gjeld)

Institusjonelle
sektorer	 1

17
Innenlandske

NettofOrt
i regn-
skapet
som netto

sektorer i	 alt [A] C kp av E
eksister-

Utlandet [B] D ende real-
kapital

F

A og B	 Berøringspunkter med realregnskapet.

A	 Bruttonasjonalprodukt med komponenter (lønnskost-
nader, driftsresultat, indirekte skatter, subsidier
og kapitalslit)

B	 Import av varer og tjenester

C, D, E og Kjernen i inntekts- og kapitalendringskontiene
F	

C	 Inntektsoverforinger som inntekter til innenlandske
sektorer (direkte skatter, stønader, renteinntekter
mv.)

InntektsoverfOringer som inntekter for utlandet
(renter, aksjeutbytter mv. og stOnader til utlandet)

E	 Transaksjoner med norske finansobjekter (aksjer,
ihendehaverobligasjoner) som nettogjeld

F	 Transaksjoner med utenlandske finansobjekter (opptak
av lån i utlandet mv.) som nettogjeld til utlandet
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I figur 7 representerer kolonnene institusjonelle sektorer,

mens linjene representerer hovedkategorier av transaksjoner. Den første

hovedkategorien av transaksjoner gjelder kjøp av varer og tjenester som

løpende utgifter. For innenlandske sektorer gjelder dette privat konsum

og offentlig konsum og for utlandet eksport av varer og tjenester pluss

utlendingers konsum i Norge som utgiftsposter for utlandet. Dernest

kommer så utgifter oppstått fra overfOringer mellom sektorer (inntekts-

overfOringer). For innenlandske sektorer kan dette være direkte skatter

for institusjonelle grupper innen den private sektor, stonader for offent-

lig forvaltning, renteutgifter mv., mens inntektsoverfOringer som utgifter

for utlandet gjelder renter, aksjeutbytter mv. og stOnader fra utlandet.

De følgende to hovedkategorier gjelder transaksjoner med realkapital:

eksisterende (brukt) realkapital og ny realkapital. Kjøp av eksisterende

realkapital er fort netto som kjøp minus salg. Både denne hovedkatego-

rien og kjøp av ny realkapital (realinvesteringene) er bare gruppert in-

stitusjonelt på innenlandske sektorer, idet utlandet pr. definisjon ikke

registrerer norsk realkapitalopplysninger. Den siste regulære hoved-

kategori av transaksjoner i figur 7 gjelder transaksjoner med finans-

objekter som fordringer. For innenlandske eiersektorer dreier det seg

om transaksjoner med norske og utenlandske finansobjekter (aksjer, ihende-

haverobligasjoner mv.), mens en i kolonnen for utlandet finner transak-

sjoner med utlandet med norske finansobjekter. I tillegg er det tatt inn

en linje for saldoposter (sparing). Her finner en under innenlandske

sektorer sparingen i Norge, mens den andre posteringen gjelder utlandets

overskott på driftsregnskapet overfor Norge, m.a.o. utlendingers "sparing"

i Norge.
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Figur 7. Transaksjon-sektortabell for inntekts- og kapitaltransaksjonene

Transaction-industry table for the income and outlay and capital
finance transactions

Utgang (utgifter)	 for:

'Institusjonelle
Innenlandskesektorer	 Utlandet

1  	 17	
sektoreri alt

Kjøp av varer og tjenester
(løpende utgifter)

InntektsoverfOringer (utgifter)

EG:
I

[ll]

J

Kjøp av eksisterende realkapital

Kjøp av ny realkapital

Transaksjoner med finansobjekter
(fordringer)

K

[L]

M N

Sparing 0. P

G, H og L
	

Berøringspunkter med realregnskapet

G Privat konsum og offentlig konsum

H Eksport av varer og tjenester, pluss utlendingers kansurni
Norge

L Bruttoinvesteringer i realkapital (egentlig nettoinves-
teringer ved kapitalslit som fradragspost)

I, J, K, M, N, Kjernen i inntekts- og kapitalendringskontiene
0 og P	

I InntektsoverfOringer som utgifter til innenlandske sektorer
(stOnader, direkte skatter, renteutgifter mv.)

J Inntektsoverføringer som utgifter for utlandet (renter,
aksjeutbytter mv. og stOnader fra utlandet)

K Netto kjøp (kjøp minus salg) av eksisterende (brukt)
realkapital for innenlandske sektorer

M Transaksjoner med norske og utenlandske finansobjekter
(aksjer, ihendehaverobligasjoner mv.)

N Transaksjoner med i utlandet med norske finansobjekter

O Innenlandsk sparing i Norge

P Utlandets overskott på driftsregnskapet overfor Norge
(utlendingers "sparing" i Norge).

3.3.3. Omfanget av inntekts- o ka2italendrinskontiene

Inntektskontiene og kapitalendringskontiene er i store trekk be-

skrevet i figur 6 og figur 7. De 25 kontiene som forekommer i denne delen

av regnskapet kan grupperes i følgende klasser av kontotyper:

I) Konti som er felles for inntekts- og kapitalendringskontiene
og realregnskapet

2) Inntektskontiene for institusjonelle sektorer
3) Kapitalkontiene for institusjonelle sektorer
4) Utenriksregnskapet
5) InntektsoverfOringene
6) Endringene i finansobjekter
7) Samle- og fordelingskontiene
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Tabell 9 gir en oversikt over de kontotyper som hOrer hjemme i

inntekts- og kapitalendringskontiene med henvisning til de ovenfornevnte

klassene av kontotyper.

Tabell 9. Kontotyper i inntekts- og kapitalendringskontiene Types of
account in the income and outlay and capital finance accounts

3 Konsumkonti

1) 31 Konsumkonti for stats- og trygdeforvaltningen
1) 32 Konsumkonti for kommuneforvaltningen
1) 33 Konsumkonti for private konsumenter

4 Inntektskonti

1) 41 Konti for komponenter i bruttoproduktet
7) 42 Samlekonto for lOnn
7) 43 Samle- og fordelingskonti for direkte skatter, 	 indi-

rekte skatter og subsidier
7) 45 Samlekonto for kapitalslit
7) 46 Fordelingskonti for kapitalslit
7) 47 Faktorinntekt etter institusjonell opprinnelsessektor
5) 48 Konti for inntektsarter
2) 49 Inntektskonti

5 	 Realkapitalkonti

7) 51 Samlekonto for lagerendring
7) 52 Samlekonto for investering i fast kapital
7) 53 Fordelingskonti for investering i fast kapital
7) 55 Samlekonto for kjøp/salg av eksisterende realkapital
7) 56 Fordelingskonti for kjøp/salg av eksisterende realkapital
1) 57 Konti for realkapital etter funksjonell sektor

for stats- og trygdeforvaltningen
1) 58 Konti for realkapital etter funksjonell sektor

for kommuneforvaltningen
1) 59 Konti for realkapital etter funksjonell sektor for

bedrifter

6 Kapitalkonti for institusjonelle sektorer 

6) 61 Konti for endringer i fordringer og gjeld
3) 62 Kapitalkonti for institusjonelle sektorer

7 Konti for utlandet

1) 71 Konti for lOpende transaksjoner, eksport
1) 72 Konti for løpende transaksjoner, import
4) 73 Konto for driftsregnskapet overfor utlandet
4) 74 Konto for kapitalregnskapet overfor utlandet
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Blant kontotypene som er inkludert i tabell 9 finner en mange som

bærer preg av å være hjelpekonti (10 kontotyper som angir samle- og forde-

lingskonti). Sammen med kontotypene som representerer beroringspunktene

med realregnskapet, bygger disse kontiene bro over til de egentlige inn-

tekts- og kapitalendringskontiene, nemlig kontotypene 49 og 62 for innen-

landsk institusjonelle sektorer og kontotypene 73 og 74 for transaksjo-

nene med utlandet (utenriksregnskapet).

3.3.4. Transaksionskontiene i inntekts- oE kapitalregnskapet

InntektsoverfOringer 

InntektsoverfOringene omfatter inntekter (utgifter for den annen

part) som føres over konti for inntektsarter (kontotype 48). En lang rekke

inntektsarter er spesifisert i kontoplanen (se vedlegg 11: Klassifikasjon

av inntektsarter).
1)

Kontoposteringene for inntektsartene er nômalt knyttet til inn-

tektskontiene for institusjonelle sektorer (kontotype 49) og konto for

driftsregnskapet overfor utlandet (kontotype 73). På inntektssiden, finner

en dels ulike former for faktorinntekt og dels ulike former for inntekts-

overfOringer.
2) 

OverfOringene som utgiftsposter består av direkte skatter,

betaling av renter, utbytte, stOnader osv.

Kjop og salg av finansobjekter 

Kontiene for endringer i fordringer og gjeld (kjøp og salg av fi-

nansobjekter) inntar på mange måter en liknende plass innen kapitalkontiene

som kontiene for inntektsarter innen inntektskontiene. På kredit- eller

inngangssiden finner en transaksjoner med norske og utenlandske finansob-

jekter fordelt på institusjonelle eiersektorer og transaksjoner med ut-

landet med norske finansobjekter. Tilsvarende posteringer finnes på debet-

eller utgangssiden for gjeldspostene, dvs. transaksjoner med norske finans-

objekter fordelt på institusjonelle utstedersektorer og norske transaksjo-

ner med utlandet med utenlandske finansobjekter.

Spesifikasjonene i kontoplanen er gjengitt i vedlegg 12. Disse

omfatter både ordinære finansobjekter og mer spesielle korreksjonsposter

(se avsnitt 4.5 om andre grupperinger).

1) Inntektsarter på aggregert form (direkte skatter, stOnader mv.) er tatt
inn i flere av oversiktskontiene i avsnitt 3.1. 2) FOringsmåten er for-
skjellig for disse to kategoriene. Faktorinntektspostene leveres fra
kontotype 47 som faktorinntekt etter institusjonell opprinnelsessektor,
som er hjelpekonti lagt inn mellom inntektsskapingen etter funksjonell
sektor i kontotype 41 og inntektene etter institusjonell sektor i konto-
type 49.
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3.3.5. Inntekts- oa ka2ita1endrinaskonti for institusjonelle sektorer

Inntektskontiene

Inntektskontiene etter institusjonell mottakersektor (kontotype

49) inntar en sentral plass i inntekts- og kapitalregnskapet.  4

gir en oversikt over de 17 institusjonelle sektorer som er innfOrt ikontoplanen.

På inntektssiden mottar offentlig forvaltning indirekte skatter,

subsidier (negativt regnet) og direkte skatter som inntekter fra samle-

og fordelingskontiene i kontotype 43. Videre mottas inntektsoverfOringer

og primærinnsats fra kontotype 48. Blant inntektsoverfOringene finner

en renteinntekter (til alle sektorer), stOnader fra utlandet til offent-

lig forvaltning og til private, samt sosiale stOnader til private konsu-

menter. Primærinnsatsen eller faktorinntekten gjelder lønnsinntekter for

private konsumenter og driftsresultat mottatt av private ikke-personlige

foretak, selvstendige og offentlig forvaltning. 2)

På utgiftssiden forekommer tre sett av posteringer. Den første

gruppen gjelder konsumutgiftene i statlig konsum, kommunalt konsum og

privat konsum (levert fra konsumkonti). Neste sett gjelder avgitte

overfOringer, dvs. de institusjonelle sektorers utgifter i form av inn-

tektsoverfOringer. Disse omfatter bl.a. renteutgifter fordelt på insti-

tusjonelle sektorer, direkte skatter fordelt på institusjonelle skatt-

ytersektorer (private ikke-personlige foretak og personlige næringsdri-

vende, lønnstakere o.1.), stOnader fra offentlig forvaltning til utlandet,

private stOnader til utlandet og sosiale stOnader betalt av trygdeforvalt-

ningen. Den tredje posteringstypen er saldoposten på inntektskontiene -

sparingen - som overføres til kapitalkontiene for de samme institusjonelle

sektorer.

Kapitalkontiene 

Kapitalkontiene for institusjonelle sektorer (kontotype 62) inne-

holder både beholdningsstørrelser og endringsstørrelser. 3)

På inngangs- eller kreditsiden i kapitalendringskontiene inngår

sparingen (overført fra inntektskontiene) og transaksjoner med passive

finansobjekter (endringer i gjeld). På utgangs- eller debetsiden fore-

kommer nettoinvesteringene og transaksjoner i aktive finansobjekter (end-

ringer i fordringer). Nettoinvesteringene framkommer gjennom flere pos-

teringer for bruttoinvesteringene - lagerendring, bruttoinvestering i fast

kapital og netto kjøp av eksisterende realkapital - og kapitalslitet fOrt

som negativ post.

1) Dissekontienekunne like gjerne vært benevnt inntekts- og utgiftskonti for
institusjonelle sektorer, siden de registrerer alle inntekter og utgifter
for disse sektorene. 2) Det siste gjelder driftsresultat for kommunefore-
tak som er inkludert i kommuneforvaltningen. Statsforetakene er ikke med i
offentlig forvaltning. 3) Omtalen av beholdningsstørrelsene inklusive om-
vurderinger tas opp i forbindelse med balansekontiene.
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Utenriksregnskapet 

Blant kontiene for utlandet finner en sentrale deler av utenriks-

regnskapet som består av konto for driftsregnskapet overfor utlandet

(kontotype 73) og konto for kapitalregnskapet overfor utlandet (konto-

type 74).

Driftsregnskapet kan som nevnt betraktes som en inntektskonto for

utlandet, dvs. tilsvarende inntektskontiene for institusjonelle sektorer

i kontotype 49 ovenfor. På inntektssiden for utlandet inngår importen

(for Norge) fordelt på ulike importkonti samt inntektsoverforinger fra

Norge til utlandet. Tilsvarende poster på utgiftssiden omfatter ekspor-

ten fordelt på ulike eksportkonti og overfOringer fra utlandet til Norge.

Saldoen gir uttrykk for underskottet (ev. overskottet) på driftsregnskapet

overfor utlandet. Denne saldoen overfres til konto for kapitalregnskap

overfor utlandet. Denne fOringsmåten svarer til behandlingen av den

innenlandske sparingen (se ovenfor).

Konto for kapitalregnskap overfor utlandet kanpå sammemåte side-

stilles med kapitalkontiene for institusjonelle sektorer i kontotype 62. 1)

3.3.6. Fordelings- og samlekontiene i inntekts- oz kapitalendrinzskontiene

Samlekontiene og fordelingskontiene som er innfOrt i nasjonalregn-

skapet, ikke minst i inntekts- og kapitalregnskapet, er hjelpemiddel som

overflOdiggiOr posteringer i flere enn to dimensjoner. Betegnelsen samle-

konto innebærer at de spesifikasjoner som kommer inn på en slik konto blir

samlet i en sum som blir fort ut av kontoen og videre i systemet som ett

kodenummer. Fordelingskontiene er innfOrt for å få fram visse grupperin-

ger.

I den delen av regnskapet som omfattes av inntekts- og kapital-

endringskontiene, inngår fem typer av samle- og fordelingskonti under inn-

tektskontiene (kontotypene 42, 43, 45, 46 og 47) og fem typer under real-

kapitalkontiene (kontotypene 51, 52, 53, 55 og 56).

1) En fullstendig konto for kapitalregnskapet overfor utlandet med
åpningsbalanser, transaksjoner, omvurderinger og avslutningsbalanser
vil bli beskrevet under balansekontiene.
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Fra kontiene for komponentene i bruttoproduktet (kontotype 41 -

faktorinntektsregnskapet) fres IOnnskostnadene etter funksjonell sektor

til en samlekonto for lOnn (kontotype 42) og videre til kontiene for fak-

torinntekt etter institusjonell opprinnelsessektor (kontotype 47). 1) De

indirekte skattene og subsidiene fres til visse samle- og fordelingskonti

(kontotype 43)
2)

, mens kapitalslitet fOres til en samlekonto for kapital-

slit (kontotype 45) og videre til fordelingskonti for kapitalslit (konto-

type 46) med artsfordeling. 3) Driftsresultatet fores direkte til kontiene

for faktorinntekt etter institusjonell opprinnelsessektor (kontotype 47).

Fra disse forskjellige fordelingskontiene fOres transaksjonene videre til

kontiene for institusjonelle mottakersektorer (kontotypene 49 og 62).

Når det gjelder investeringene, gis som kjent to grupperinger av

bruttoinvesteringene i realregnskapet, nemlig etter art i kontotype 20

og etter funksjonell sektor i kontotypene 57, 58 og 59. Fra sistnevnte

tre kontosett fores bruttoinvesteringene inn på en samlekonto for lager-

endring (kontotype 51), en samlekonto for bruttoinvestering i fast kapi-

tal (kontotype 52) og en samlekonto for kj0p/salg av eksisterende real-

kapital (kontotype 55). Fra ovenfornevnte samlekontifOres lagerendringene

direkte til kapitalkontiene for institusjonelle sektorer (kontotype 62),

mens bruttoinvesteringene i fast kapital og kj0p/salg av eksisterende

realkapital fOrst fres inn på kapitalkontiene via visse fordelingskonti

(kontotypene 53 og 56).
4)

3.3.7. Oversiktsmatrise for inntekts- as ka2italendrinsskontiene

En oversiktsmatrise for inntekts- og kapitalendringskontiene er

gitt i tabell 10. Den har i likhet med tabell 8 ovenfor et rammeinnhold

gitt ved de 2-sifrede kontotypene i regnskapet. Ruter hvor posteringer

forekommer er markert med X.

1) Kontoen for faktorinntekt etter institusjonell opprinnelsessektor kan
godt betraktes som en forlengelse av realregnskapet, med en institusjonell
gruppering av inntekt fra produktiv virksomhet fr inntektsomfordeling.
2) Indirekte skatter fres forst inn på en samlekonto og fordeles videre
på tre hovedarter: generelle vareavgifter, andre vareavgifter og toll og
andre indirekte skatter. Subsidiene fordeles tilsvarende på varesubsidier
og andre subsidier. Kontotype 43 inkluderer også samlekonto og fordelings-
konti for direkte skatter fordelt på inntekts- og formuesskatt, fellesskatt,
særskatt til utviklingshjelp, medlemsavgift til folketrygden og arbeidsgi-
veravgift til folketrygden. De direkte skattene oppstår i kontoene for
inntektsarter (kontotype 48) ved inntektsoverfOringer. 3) Artsfordelingen
for kapitalslitet består av hovedartene (1) beboelseshus, (2) driftsbygg
og anlegg, (3) skip, båter og fly og (4) resten som omfatter biler mv.,
maskiner, redskap og inventar. 4) Artsfordelingen er den samme for kjøp/
salg av eksisterende realkapital som for kapitalslitet (se ovenfor). For-
delingskontiene for investering i fast kapital inneholder i tillegg en
spesifikasjon for endring i husdyrbestanden (livdyr).
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3.3.8. Oversikt over balansekontiene

Balansekontiene dekker den delen av inntekts- og kapitalregn-

skapet som ikke omfattes av inntekts- og kapitalendringskontiene.

Balansekontiene registrerer beholdningsstørrelser ved begynnelsen og

slutten av regnskapsperioden samt endringer i beholdningsstørrelsene

som skyldes omvurderinger.

Beholdningsstørrelser av finanskapital og realkapital danner

en slags ytre ramme for nasjonalregnskapssystemet. Beholdningsstor-

relsene kommer til uttrykk i åpningsbalansekonti pr. 1/1 og i avslut-

ningsbalansekonti pr. 31/12 hvert år. Et års åpningsbalanse vil så-

ledes være foregående års avslutningsbalanse. Både for aktive finans-

objekter (fordringer) og realkapitalen på den ene side og for passive

finansobjekter (gjeld) og saldoposten egenkapital på den annen side,

vil det prinsipielt være slik at beholdninger ifølge åpningsbalansene

tillagt endringer ifølge kapitalendringskontiene og omvurderinger er

lik beholdninger ifølge avslutningsbalansene. Disse sammenhengene

mellom åpnings- og avslutningsbalansene går ellers fram av figur 8

for institusjonelle sektorer (kontotype 62) og figur 9 for utlandet

(kontotype 74).
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Figur 8. Sammenhengen mellom åpningsba1anser og avslutningsbalanser på kapital-
kontiene for innenlandske institusjonelle sektorer Relation between
opening balance sheets and closing balance sheets for the domestic
institutional sectors

Beholdning
pr.	 1/1

Endringer	 Beholdning
i perioden	 pr.	 31/12

A. Fordringer

1. Finanskapital
Beholdning av aktive finansobjekter ved
begynnelsen av året

X

+ Transaksjoner med aktive finansobjekter
(kjop av fordringer)

X

+ Omvurdering av aktive finansobjekter X

= Beholdning av aktive finansobjekter ved
slutten av året X

2. Realkapital
2.1. Fast realkapital

Fast realkapital ved begynnelsen
av året

X

+ Nettoinvestering i fast kapital X

+ Omvurdering av fast realkapital X

= Fast realkapital ved slutten av året X

2.2.	 Lagerkapital

Lagerkapital ved begynnelsen

av året
X

+ Lagerendringer X

+ Omvurdering av lagerkapital X

= Lagerkapital ved slutten av året X

B.	Gjeld

1. Finanskapital

Beholdning av passive finansobjekter
ved begynnelsen av året

X

+ Transaksjoner med passive finans-
objekter

X

+ Omvurdering av passive finansobjekter X

= Beholdning av passive finansobjekter
ved slutten av året

X

2. Egenkapital

Beholdning av egenkapital ved begynnelsen
av året

1

X

+ Sparing i perioden X

+ Omvurdering av egenkapitalen X

= Beholdning av egenkapital ved slutten
av perioden

X

4
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Figur 9. Sammenhengen mellom åpningsbalanse og avslutningsbalanse på
kapitalkontoen for utlandet Relation between opening balance
sheet and closing balance sheet for rest of the world

Beholdning
pr.	 1/1

Endringer
i perioden

Beholdning
pr.	 31/12

A. Fordringer

1. Finanskapital

Beholdning av norske finansob-
jekter med utlending som kreditor
ved begynnelsen av året (utlandets
brutto tilgodehavender i Norge)

X

+ Transaksjoner med utlandet
med norske finansobjekter

X

+ Omvurdering av norske finans-
objekter med utlending som
kreditor

X

- Beholdning av norske finansobjekter
med utlending som kreditor ved
slutten av året (utlandets brutto
tilgodehavender i Norge)

X

B. Gjeld

1. Finanskapital

Beholdning av utenlandske finans-
objekter med innlending som
kreditor ved begynnelsen av året
(utlandets brutto gjeld til Norge)

X

+ Transaksjoner med utlandet med
utenlandske finansobjekter

X

+ Omvurdering av utenlandske finans-
objekter med innlending som
kreditor

X

= Beholdning av utenlandske finans-
objekter med innlending som
kreditor ved slutten av året
(utlandets brutto gjeld til Norge)

X

2. Netto fordringer	 på Norge

Utlandets netto fordringer på Norge
ved begynnelsen av året

X

+ Underskottet på driftsregnskapet
overfor utlandet X

+ Omvurdering av utlandets netto
fordringer på Norge X

= Utlandets netto fordringer på
Norge ved slutten av året X
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3.3.9. Omfanget av balansekontiene

Kontoplanen inneholder også en rekke spesifikasjoner for den delen

av nasjonalregnskapet som ikke omhandler transaksjoner i regnskapsperioden,

nemlig balansekontiene. I alt 26 kontotyper forekommer fordelt på følgende

klasser av kontotyper:

1) Konti som er felles for balansene og realregnskapet
2) Konti som er felles for både inntekts- og kapitalendringsdelen

og balansedelen av inntekts- og kapitalregnskapet
3) Omvurderingskonti
4) Åpnings- og avslutningsbalansekonti
5) Samle- og fordelingskonti

I tabell 11 er gitt en oversikt over de kontotyper som hører hjemme

i balansekontiene. Som tidligere er det gjort henvisninger til de enkelte

klasser av kontotyper.

Tabell 11. Kontotyper i balansekontiene Types of account in the balance
sheet accounts

0 Apningsbalansekonti

4) 01 Konti for finansobjekter
5) 14) 02 Samlekonto for egenkapital og realkapital etter art
5) 03 Fordelingskonti for lagerkapital
5) 14) 04 Samlekonto for lagerkapital
5) 05 Fordelingskonti for fast realkapital etter funksjonell

sektor
5) 06 Samlekonto for fast realkapital
5)/4) 07 Fordelingskonti for fast realkapital etter institu-

sjonell sektor

5 Realkapitalkonti

	

1) 	 57 Konti for realkapital etter funksjonell sektor,
stats- og trygdeforvaltningen

	

1) 	 58 Konti for realkapital etter funksjonell sektor,
kommuneforvaltningen

	

1) 	 59 Konti for realkapital etter funksjonell sektor,
bedrifter

6 Kapitalkonti for institusjonelle sektorer 

	2)	 62 Kapitalkonti for institusjonelle sektorer

7 Konti for utlandet

2) 	 74 Konto for kapitalregnskapet overfor utlandet

8 Omvurderingskonti

3)
5) 13)

81
82

Konti 	 for 	 omvurdering av finansobjekter
Samlekonto for omvurdering av egenkapital og
realkapital etter art

5) 83 Fordelingskonti for omvurdering av lager
5) 13) 84 Samlekonto for omvurdering av lager
5) 85 Fordelingskonti for omvurdering av fast

realkapital etter funksjonell sektor
5) 86 Samlekonto for omvurdering av fast realkapital
5) 13) 87 Fordelingskonti for omvurdering av fast real-

kapital etter funksjonell sektor
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Tabell 11 (forts.). Kontotyper i balansekontiene Types of account in
the balance sheet accounts

Avs lutningsbalansekonti

4) 91 Konti for finansobjekter
5) 14) 92 Samlekonto for egenkapital og realkapital etter art
5) 93 Fordelingskonti for lagerkapital
5) 14) 94 Samlekonto for lagerkapital
5) 95 Fordelingskonti for fast realkapital etter

funksjonell sektor
5) 96 Samlekonto for fast realkapital
5) 14) 97 Fordelingskonti for fast realkapital etter

institusjonell sektor

Blant kontotypene i tabell li finner en mange som bærer preg av å

være hjelpekonti eller grupperingskonti (hele 18 kontotyper i denne kate-

gorien). For halvparten av disse er det imidlertid gitt en alternativ

fortolkning som omvurderingskonti eller åpnings- og avslutningsbalan-

sekonti. BerOringspunktene . med realregnskapet (kontotypene 57, 58 og 59)

og samle- og fordelingskontiene forekommer fordi realkapitalen ikke bare

grupperes etter institusjonell sektor (som anbefalt i nytt SNA), men også

grupperes etter funksjonell sektor i det norske regnskapet.

Et sentralt trekk ved balansekontiene er en relativt detaljert

objektspesifikasjon for finanskapitalen i åpnings- og avslutningsbalanse-

kontiene og omvurderingskontiene. 1) Dessuten bOr nevnes at spesifikasjo-

nene etter institusjonell sektor (innenlandske sektorer og utlandet) supp-

lerer informasjonene om transaksjoner gitt i inntekts- og kapitalendrings-

kontiene ovenfor.

3.3.10. Omvurderinskontiene

Ifølge SNA skal beholdningene av finansobjekter og realobjekter

uttrykkes i markedsverdi. Endringer i markedsverdiene som skyldes kurs-

endringer o.l. fOres over kapitalkontiene som omvurdering. For hver insti-

tusjonell sektor vil en således ha en omvurderingskonto som viser omvurde-

ring av aktive finansobjekter, og omvurdering av realkapital på den ene side

og omvurdering av passive finansobjekter og omvurdering av egenkapital på

den annen side.

1) Tilsvarende grupperinger finnes for realkapitalen (i lagerkapital og kapi-
talarter for fast realkapital) og for egenkapitalen.
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For aksjer og ihendehaverobligasjoner kan markedsverdien være

forskjellig fra den pålydende verdi som kredittmarkedstatistikken viser.

Forskjellen er kalt kursdifferanse. For alle andre finansobjekter forut-

settes at markedsverdi er identisk lik pålydende verdi. I omvurderingene

inngår også verdiendringer som folge av valutakursendringer for finans-

objekter utstedt i utenlandsk valuta, regnskapsfOrte opp- og nedskriv-

ninger av finansobjekter i de sektorene det finnes regnskap for, prisvinst

på realkapital og andre omvurderinger.

Et slikt fOringsprinsipp med bruk av markedsverdi for både aktive

finansobjekter og passive finansobjekter vil gi avvik fra vanlig regn-

skapspraksis, idet passive finansobjekter vanligvis fOres opp til påly-

dende verdi. Men da kursdifferansene likevel blir fOrt på egne konti,

skulle det ikke være noe stort problem å finne f.eks. egenkapitalen som

differanse mellom aktiva til markedsverdi og passiva til pålydende verdi.

Strukturen i posteringene for oinvurderingskontiene er helt til-

svarende den en finner for åpningsbalansekontiene og avslutningsbalanse-

kontiene. Posteringene er i stor utstrekning differensiert gjennom de

spesielle grupperinger som er innfOrt (etter art, funksjonell sektor og

institusjonell sektor osv.). Prisvinst (kapitalgevinst ev. -tap) kan

gjelde både fast realkapital og lagerkapital.

Teoretisk skal endringen i egenkapitalen kunne forklares ved

sparing pluss omvurdering. I praksis vil en slik sammenheng neppe kunne

oppfylles. Det oppstår gjerne en uoverensstemmelse som skyldes bruk av

forskjellig statistikk for beholdningsstOrrelsene og for endringsstOrrel-

sene (strOmmene) som leder fram til sparingen. Endringen i egenkapitalen

bestemt direkte i kapitalregnskapet vil lett kunne avvike fra de resul-

tater en får med utgangspunkt i inntektsregnskapet. Slike uoverensstem-

melser kan fores inn på kapitalendringskontoen sammen med sparingen. I

en slik situasjon får en oppfylt sammenhengen:

egenkapital i åpningsbalansen + sparing + omvurdering av egen-
kapital + uoverensstemmelse = egenkapital i avslutningsbalansen.

3.3.11. Oversiktsmatrise for balansekontiene

Beskrivelsen av balansekontiene i nasjonalregnskapet avsluttes

nedenfor med en oversiktsmatrise for de 2-sifrede balansekontiene i inn-

tekts- og kapitalregnskapet. Matrisen er vist i tabell 12. Ruter hvor

posteringer i prinsippet finnes er markert med X.
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Sammenhengene mellom åpningsbalansekontiene og avslutningsbalanse -

kontiene som er illustrert i figur 8 ovenfor for innenlandske institusjo-

nelle sektorer og i figur 9 for utlandet kan finnes ved å kombinere matri-

sene itabell 10 og tabell 12, slik at en får en oversiktsmatrise for hele

inntekts- og kapitalregnskapet. 1) En fullstendig oversiktsmatrise for

nasjonalregnskapet er stilt sammen i vedlegg 2, som dermed presenterer

alle posteringene i tabell 8, tabell 10 og tabell 12 under ett.

Det bOr understrekes at alle posteringer på åpnings- og avslut-

ningsbalansekontiene og omvurderingskontiene som ikke direkte berOrer kapi-

talkontiene i kontotype 62 og kontotype 74, bare tjener fordelingsmessige

hensyn for å få fram alternative grupperinger (etter art, funksjonell sek-

tor og institusjonell sektor). 2)

4. KLASSIFIKASJONER

4.1. Næringsgrupperinger 

I nasjonalregnskapet skiller en mellom funksjonelle og institusjo-

nelle Økonomiske enheter. En funksjonell enhet er en produksjonsenhet,

bedrift eller virksomhet innenfor offentlig forvaltning som utfOrer en

nærmere bestemt aktivitet eller funksjon. En næringsgruppering av funk-

sjonelle enheter vil da si at enheter som utfOrer samme aktivitet blir

plassert i samme gruppe. De funksjonelle enhetene blir gruppert på pro-

duksjons- eller næringssektorer etter virksomhetens art. Inndelingen i

næringssektorer bygger på Standard for næringsgruppering i offentlig norsk

statstikk.

I vedlegg 3 er det vist hvordan spesifikasjonene i norsk Standard

for næringsgruppering er aggregert til nasjonalregnskapets produksjons-

sektorer 3)

1) Begge sett av posteringer for sammenfallende kontotyper i linjer og ko-
lonner må kombineres eller summeres. 2) En får dermed en rekke posteringer
innenfor diagonalmatrisene, noe som også var tilfelle med inntekts- og kapi-
talendringskontiene, men som ikke forekom for kontoposteringene i realregn-
skapet. 3) Norsk Standard for næringsgruppering er utarbeidd på grunnlag av
FN's internasjonale grupperingsstandard - International Standard Industrial
Classification of all Economic Activities (ISIC) - som i 1968 ble sterkt re-
vidert i forhold til forrige utgave fra 1958. Standarden gir et generelt
system for klassifisering av ulike typer av statistiske enheter - i forste
rekke bedrifter og foretak, herunder offentlige og private institusjoner og
organisasjoner - etter hva slags aktivitet eller næringsvirksomhet disse
enhetene hovedsakelig driver. Hovedformålet med standarden er å sikre at
det ved all næringsgruppering i den offisielle statistikken så vidt mulig
blir brukt samme gruppeinndeling, ensartede regler og prinsipper for klas-
sifiseringenogensartede definisjoner av de statistiske enheter som skal
klassifiseres. I og med at den norske standarden er basert på FN's gruppe-
ringsstandard, vil den også bidra til å muliggjore sammenlikninger mellom
opplysninger om næringer i norsk statistikk og tilsvarende statistikk for
andre land som har lagt ISIC til grunn for sitt nasjonale grupperingssystem.
Den norske standarden fOlger med meget få unntak nær ISIC's gruppeinndeling.
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I SNA ("A System of National Accounts") angir tabell 5.2 den

næringsgruppering som anbefales brukt for den funksjonelle sektorinn-

delingen i nasjonalregnskapet.
1)

Sektorkodene i nasjonalregnskapets kontoplan refererer seg ikke

til noe bestemt standardsystem, men har løpende koder. Derimot svarer

de aggregerte næringssektorene i nasjonalregnskapet (publiseringsversjo-

nen) stort sett til 2-sifret klassifikasjonsnivå i tabell 5.2 i SNA.
2)

Den næringsgrupperingen som er omtalt ovenfor er knyttet til pro-

duksjonskontiene, dvs. til beregningen av bruttoproduksjon og vareinnsats,

med bruttoproduktet som differansen mellom disse. Bruttoproduktets kom-

ponenter er også beregnet for samme detaljerte næringssektornivå.

1) Denne tabellen spesifiserer 1-, 2- og 3-sifrede næringskoder som med
få unntak faller sammen med 1968-utgaven av ISIC. Som tillegg til denne
er egne boliger tatt med under eiendomsdrift, mens offentlig administra-
sjon og forsvar er delt i 6 undersektorer som ikke forekommer i ISIC.
2) Følgende endringer er gjort i nasjonalregnskapets publiseringsversjon
i forhold til 2-sifret klassifikasjonsnivå i SNA:

a) Flere industrigrupper er spesifisert, idet hovedregelen er at 3-sifret
SNA-nivå følges. Unntak fra denne regelen igjen er at produksjon av lær
og lær- og skinnvarer publiseres sammen med produksjon av klær, raffine-
ring av jordolje sammen med produksjon av jordolje- og kullprodukter, pro-
duksjon og reparasjon av gummiprodukter sammen med produksjon av plast-
varer, mens produksjon av keramiske produkter og produksjon av glass og
glassvarer publiseres som én gruppe. Den 3-sifrede SNA-gruppen produksjon
av transportmidler publiseres i de to undergruppene bygging av fartøyer og
produksjon av andre transportmidler, mens "annen industriproduksjon" har
fått noe videre innhold enn i SNA.

b) Varehandelssektoren er ikke oppdelt på engroshandel og detaljhandel.

c) Flere transportsektorer er spesifisert, dvs. at jernbanedrift, trans-
port med rutebil, sporvei o.1., drosje og turbil, annen landtransport,
sjOtransport, lufttransport og tjenester i tilknytning til transport og
lagring inngår som egne spesifikasjoner i publiseringsstandarden.

d) Eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting publiseres hver for seg.

e) Flere grupper enn angitt i SNA's 2-Sifrede nivå er spesifisert under de
tjenesteytende næringer for øvrig. Offentlig administrasjon og forsvar er
således spesifisert hver for seg, likeså SNA-gruppen bestående av under-
visning og forskningsvirksomhet, helse- og veterinærtjenester, sosial om-
sorg og velferdsarbeid, samt interesseorganisasjoner, ideologiske og kul-
turelle organisasjoner, mens det for personlig tjenesteyting publiseres
tall separat for de tre gruppene reparasjon av kjøretøyer, husholdnings-
apparater mv., lOnt husarbeid og vask, rensing og annen personlig tjeneste-
yting.

f) Ingen næringssektor er inkludert for internasjonale organisasjoner og
ekstra-territoriale aktiviteter.

g) Foruten de ordinære næringssektorene er innført visse hjelpesektorer
som korreksjonsposter til bruttonasjonalproduktet etter næring. Den
største korreksjonsposten heter avgifter på import og omfatter merverdiav-
gift på import, andre avgifter på import, samt innkreving av toll. Flere
av korreksjonspostene omhandler indirekte skatter og subsidier, som refu-
sjon av merverdiavgift på nyinvesteringer, innkreving av investeringsav-
gift på nyinvesteringer og subsidier (som refusjon av merverdiavgift) på
boliger og sosiale bygg. Det er også innført en korreksjonspost som skal
fange opp skiftvirkninger i fastpristallene. Endelig har en korreksjoner
for frie banktjenester, som er innført for A få bedre sammenhenger i
tallene for banksektorene.
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Næringsgruppering etter funksjonell sektor er dessuten innført

for investeringene i fast kapital og for realkapitalen, men næringsspesi-

fikasjonene er her ikke gitt fullt så detaljert som for produksjonskon-

tiene.
1) 

Kontoplanen er i 1980 endret til å gi detaljerte næringsspesi-

fikasjoner for bruttoinvesteringene og realkapitalen under bergverksdrift

og industri (se bl.a. avsnitt 5.4.3 om BERKAP-beregningene). Ingen

næringsspesifikasjoner er imidlertid gitt for lagerkapitalen.

Både for produksjonskontiene og kontiene for realkapital etter

funksjonell sektor er det i kontoplanen og delvis også i publikasjons-

tabellene for hver næringssektor i prinsippet gitt en (institusjonell)

oppdeling på bedrifter, stats- og trygdeforvaltning og kommuneforvaltning.

Under bruttoinvesteringene blir dessuten de samlede investeringer i be-

drifter spesifisert på de to undergruppene private bedrifter og offent-

lige bedrifter.
2)

1) Følgende gruppering er brukt for realkapital etter funksjonell sektor:

Jordbruk
Skogbruk
Fiske og fangst
Utvinning av råolje og naturgass
Bergverksdrift for øvrig (detaljert)
Industri (detaljerte industrisektorer)
Elektrisitets- og gassforsyning
(separat)
Vannforsyning
Bygge- og anleggsvirksomhet
Boring etter olje og gass
Varehandel (ekskl. forretningsbygg)
Hotell- og restaurantdrift (ekskl.
forretningsbygg og hotellbygg)
Jernbanetransport
Rutebiltransport
Transport med sporvei og forstadsbane
Drosje- og turbiltransport, leiebil-
transport og hjelpevirksomhet for
landtransport (separat i form av veier
og gater for staten og kommunene)
Olje- og gasstransport med rør
SjOfart
Hjelpevirksomhet for sjøfart
Lufttransport
Tjenester i tilknytning til transport
og lagring
Post og telekommunikasjoner

2) Kommuneforetakene er inkludert i kommuneforvaltningen.

Bank- og finansierings-
virksomhet og forsikrings-
virksomhet
Boliger
Forretningsbygg
Annen privat tjenesteyting
inkl. forretningsmessig
tjenesteyting (bare ma-
skiner og transportmidler)

Investeringer i offentlig
forvaltning er spesifisert
på offentlig administra-
sjon, undervisning og
forskningsvirksomhet,
helse- og veterinærtje-
nester, sosial omsorg og
velferdsarbeid, ideolo-
giske og kulturelle orga-
nisasjoner (staten), kul-
turell tjenesteyting,
underholdning og sport
(staten), samt renovasjon
og reingjøring (kommunene).
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4.2. Institusjonell sektorinndeling 

I inntekts- og kapitalregnskapet vises hvordan de inntekter som

'skapes i produksjonsprosessen blir fordelt og brukt eller akkumulert.

Opplysninger om dette registreres for institusjonelt definerte sektorer

på nasjonalregnskapets inntekts- og kapitalkonti. En institusjonell

sektor er avgrenset og definert ut fra institusjonelle forhold, i første

rekke eieform eller eierkategori. For de institusjonelle sektorene blir

det stilt opp inntekts- og kapitalkonti (inklusive for realkapital), ba-

lansekonti og omvurderingskonti.

For tiden skiller nasjonalregnskapets kontoplan mellom 17 institu-

sjonelle sektorer, foruten utlandet som også kan betraktes som en insti-

tusjonell sektor. Av disse dekker 7 sektorer offentlig forvaltning og

statsforetak, 8 finansinstitusjoner, mens økonomien for øvrig bare er delt

på de to sektorene "private ikke-personlige foretak" og "personlig nærings-

drivende, lønnstakere o.l." De to sistnevnte sektorene danner til sammen

"andre norske sektorer", som hittil av primærstatistiske årsaker er blitt

betraktet som en residualsektor.
1)

Todelingen mellom funksjonelt definerte og institusjonelt definerte

sektorer er betont sterkt i nytt SNA. I tabell 5.1 i SNA er det gitt en

klassifikasjon av institusjonelle sektorer som anbefales brukt i nasjo-

nalregnskapet. Samme tabell gir samtidig en definisjon av hver enkelt

av sektorene med undersektorer. Nasjonalregnskapets sektorinndeling av-

viker noe fra disse SNA-anbefalingene. 2)

Offentlig forvaltning er fordelt på 5 institusjonelle sektorer

mot 3 undersektorer i SNA. En har funnet det formålstjenlig å la statens

bevilgningsregnskap være egen sektor med presentasjon av regnskapstall i

bokførte verdier. Det samme gjelder for andre statsregnskap, trygdefor-

valtningen og kommuneforvaltningen. Den andre sektoren som kommer i til-

legg gjelder "sektor for skatteinnkreving" og er innført for å fange opp

1) Andre norske sektorer består populært sagt av én sektor for selskaper
og én sektor for husholdninger. Når primærstatistikken tillater det, vil
nasjonalregnskapet ta sikte på å gi en videre oppdeling av husholdnings-
sektoren på sosioøkonomiske grupper, dvs. undergrupper for personlig næ-
ringsdrivende, lønnstakere og trygdede, pensjonister o.a. 2) SNA define-
rer fem institusjonelle hovedsektorer. I kontoplanens publiseringsversjon
finner en igjen offentlig forvaltning og finansinstitusjonene som hoved-
sektorer, private ikke-forretningsmessige institusjoner er sløyfet på
grunn av datahensyn, mens ikke-finansielle foretak o.l. og husholdninger
inklusive personlig næringsdrivende framkommer indirekte i publiserings-
versjonen, henholdsvis som summen av statsforetak og private ikke-person-
lige foretak under "andre norske sektorer" og som den andre sektoren i
samme gruppe, nemlig personlig næringsdrivende, lønnstakere o.l.
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differansene mellom pålOpte og bokfOrte verdier. I nasjonalregnskapet

er direkte og indirekte skatter, subsidier og stOnader i prinsippet re-

gistrert med de i året palOpte beløp. I de offentlige regnskapene deri-

mot registreres de belOp som faktisk er innbetalt (utbetalt) i regnskaps-

året, altså de bokførte verdier. ° Et annet spesielt trekk er at kommune-
foretakene inkluderes i kommuneforvaltningen av datahensyn.

I SNA er det spesifisert 4 undersektorer for finansinstitusjonene,

nemlig sentralbanken, andre kredittinstitusjoner, forsikringsselskap og

pensjonsfond, samt andre finansinstitusjoner. I den norske utgaven fore-

kommer Norges Bank som egen sektor, mens de tre andre undergruppene er

videreoppdelt på flere (2 eller 3) sektorer.

Vedlegg 4 gir den klassifikasjon av institusjonelle sektorer som

er lagt inn i kontoplanen i nasjonalregnskapet.

4.3. Varespesifikasjoner

Et kjennetegn ved det norske nasjonalregnskapet er de detaljerte vare-

spesifikasjoner som finnes der. Med integrerte krysslOpstabeller i regn-

skapet, fOrst og fremst gjort mulig gjennom bruk av den detaljerte produk-

sjonsstatistikken og utenrikshandelsstatistikken som foreligger, har det

lykkes å spesifisere varestrømmer ned på et uvanlig detaljert nivå til

nasjonalregnskap å være.

I det endelige regnskapet er det spesifisert nærmere 1 750 varer,

eller rettere 1 750 forskjellige grupper av varer og tjenester. Disse

vare- og tjenestegruppene går under betegnelsen nasjonalregnskapsvarer

(NR-varer) og framkommer ved aggregeringer av et betydelig større antall

enkeltvarer i primærstatistikken. Det finnes mer enn 5 000 varenummer i

utenrikshandels- og industristatistikken. Disse blir aggregert til om

lag 1 350 varegrupper i nasjonalregnskapet. De resterende 400 vare- og

tjenestegrupper i nasjonalregnskapet fordeler seg omtrent likt på varer

produsert i andre næringer enn bergverksdrift og industri og forskjellige

slags tjenester.

I de foreløpige regnskapene er det i alt spesifisert bortimot 360

varer som går under betegnelsen hovedvarer. Denne aggregerte utgave av

varelisten er skapt for å slippe arbeidet med alle detaljene i de fore-

løpige regnskapene, som utarbeides såpass tidlig at varedetaljene fra

industristatistikken ikke foreligger tidsnok i alle fall.

1) Innføringen av skatteinnkreversektoren innebærer at de påløpte verdier
blir splittet i to, i og med at inn på denne hjelpesektoren fOres den over-
skytende del av de påløpte verdier som på grunn av "tidslag" og andre år-
saker ikke er blitt registrert i de offentlige regnskaper i regnskapsaret.
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Nasjonalregnskapets varespesifikasjoner har lenge vært klassifisert

etter et prinsipp som innebærer at en vare så langt råd er bare allokeres

til en bestemt anvendelseskategori (f.eks. vareinnsats, privat konsum,

investering) og slik at enkeltvarene innen NR-varene forutsettes ha samme

handelsavanse.

Kodemessig er NR-varene tilfOrt et 4-sifret varenummer, som egent-

lig er 7-sifret i og med at en 3-sifret kode for varens hovedleverandOr er

plassert i front av varenummeret. Varens hovedleverandOr er vanligvis den

produksjonssektoren som har storst produksjon av varen. En kan komme fra

NR-varer til hovedvarer ved enkel aggregering, noe som også er aktuelt ved

beregningene i endelig regnskap (f.eks. foregår deflateringen på hoved-

varenivå).
1)

I vedlegg 3 (som også gir den næringsspesifikasjonen som er brukt

i nasjonalregnskapet) er i de to rubrikkene til høyre angitt det antall

hovedvarer og NR-varer som er spesifisert i regnskapet og knyttet til hver

av næringssektorene. Dette må ikke forveksles med det antall varer de

enkelte næringssektorene produserer. Som fOlge av at en industribedrift

er gruppert under den næringssektor som svarer til den vare som bidrar

mest til dens samlede bearbeidingsverdi, vil det være mange eksempler på

at en næringssektor produserer varer som den ikke er hovedleverandOr for.
2)

Med antall hovedvarer i vedlegg 3 forstås derfor bare de hovedvarer som

etter sin beskaffenhet hovedsakelig skulle vært produsert i omtalte

næringssektor.

Teoretisk sett skulle en forvente like mange hovedvarer som pro-

duksjonssektorer (ca. 190), men praksis har fOrt til en del avvik fra et

slikt mønster. En type avvik skyldes behandlingen av merverdiavgiften i

nasjonalregnskapet, som krever spesifikasjon av en prosentsats (og rela-

tivt avgiftsgrunnlag) for merverdiavgiften på hver hovedvare(strOm) for å

kunne beregne de pålOpte verdier for merverdiavgiften. Istedenfor å veie

sammen varestrømmer som hver for seg har forskjellig avgiftssats, er sek-

torens hovedleverandOr blitt oppdelt på flere "underhovedleverandOrer"

med tilhørende hovedvarer i regnskapet. Av vedlegg 3 framgår ellers en

relativt stor oppblåsning av antall hovedvarer innenfor primærnæringene og

bygge- og anleggssektoren.
3)

1) Varespesifikasjonssystemet innebærer at alle NR-varene som inngår i en
hovedvare har samme hovedleverandOr, mens derimot en produksjonssektor kan
være hovedleverandOr for én eller flere hovedvarer. 2) I næringssektoren
produksjon av kornvarer, for eksempel, har bedriftene ofte en betydelig
produksjon av kraftf6rblandinger som er hovedvaren knyttet til sektoren
(hovedleverandOren) produksjon av dyrefôr. 3) Forskjellige forhold ligger
bak her; visse oppdelinger er tradisjonsbundne og noe skyldes at virksomhet
som egne investeringsarbeider er holdt utenfor den reinevareproduksjonen i
flere næringer. For bygge- og anleggsvirksomheten er oppdelingen på hoved-
varer fOrt mer i tråd med de ulike produksjonsprosesser, dvs. en slags
aktivitetsoppdeling som en finner for industriens sektorer.
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I det endelige regnskapet er det spesifisert følgende antall NR-

varer for hver av hovednæringene etter hovedleverandOrprinsippet:

- Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 	 138 	 NR-varer

- Bergverksdrift 	 53

- Industri 	 1 298 	 tf

- Kraft- og vannforsyning 	 9

- Bygge- og anleggsvirksomhet 	 19

- Varehandel, hotell- og restaurantdrift 	 13

- Transport, lagring, post og telekommunikasjoner 	 54 	 fl

- Bank- og finansieringsvirksomhet, forsikrings-
virksomhet, eiendomsdrift og forretningsmessig
tjenesteyting 	 25

- Offentlig, sosial og personlig tjenesteyting 	 80

I alt 	 1 689

I tillegg til NR-varene som er knyttet til produksjonen, forekommer

vel 50 NR-varer (og hovedvarer) som resultat av en videreføring av vare-

strømmene over spesielle fordelingskonti. 1)
Noen av produksjonssektorene er definert på en slik måte at de ikke

vil ha knyttet til seg hovedvarer etter hovedleverandOrprinsippet. Dette

gjelder i første rekke for varehandelen og enkelte av hjelpesektorene under

varehandel
 2)

1) Eksempler på dette er ulike typer av reparasjonsarbeider og uspesifisert
vareinnsats som gjennom disse "fordelingsvarene" er blitt samlet i et hånd-
terlig antall varer for proporsjonal spredning som input i de ulike produk-
sjonssektorene. Andre varer som er konstruert over disse fordelingskonti-
ene har tilknytning til ulike transaksjoner på driftsregnskapet overfor
utlandet. Emballasje er en annen viktig post. 2) Både for varehandelens
produksjon (dvs. handelsavansene), hjelpesektorene innkreving av toll,
innkreving av merverdiavgift på import og innkreving av særavgift på import,
samt sektoren som viser beregnet gevinst i faste priser ved skiftvirkninger
mellom eksport og norsk anvendelse mv. vil produksjonen være fordelt på
hele varespektret eller de varer som måtte være relevante i denne sammen-
heng. Varene fra disse produksjonssektorene har preg av verdikorreksjoner
på andre varestrOmmer (handelsavansene justerer verdistrOmmer fra selger-
pris til kjOperpris, tollen og importavgiftene fra cif-verdi til
selgerverdi osv.). I tillegg finnes to hjelpesektorer under bank- og
finansieringsvirksomhet som grunnet den spesielle fOringen av frie bank-
tjenester ikke har bruttoproduksjon, men bare vareinnsats (med andre hoved-
varer), og endelig er næringssektoren "eiendomsdrift ellers" forelOpig ikke
beregnet.
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Det finnes ikke noe anbefalt klassifikasjonsopplegg for varestrom-

mene i "A System of National Accounts". FN har likevel utviklet et klassi-

fikasjonssystem som gar under betegnelsen "International Standard Classi-

fication of all Goods and Services" (ICGS). Dette systemet er bare noen fa

år gammelt, og har ikke fått betydning for arbeidet med klassifikasjonen

av varestrOmmene i det norske regnskapet.
1)

4.4. Konsumgrupperinger 

Dette avsnittet omhandler bade grupperingene av privat konsum og

av offentlig konsum. Privat konsum er klassifisert i relativt stor detalj

i form av en objektspesifikasjon (konsumgrupper) og dessuten etter varig-

het. Offentlig konsum er gruppert etter formal.

For objektspesifikasjonen av privat konsum er det innfOrt tre

ulike aggregeringsnivaer. Den mest detaljerte gruppering består av 135

konsumgrupper og er innført i selve kontoplanen. De andre to aggregerings-

nivåene tjener forskjellige analyse- og publiseringsformål og omfatter om

lag 40 undergrupper og 10 hovedgrupper. Alle tre aggregeringsnivå brukes i

den årlige nasjonalregnskapspublikasjonen.

I vedlegg 5 er gjengitt de aktuelle klassifikasjonene av privat

konsum. De tre fOrste rubrikkene beskriver innholdet (med koder) i hen-

holdsvis 10-, 40- og 135-grupperingene av det private konsum i nasjonal-

regnskapet. I en fjerde rubrikk er tatt med den varighetskode som er

knyttet til hver av konsumgruppene. 2) Tjenester av forskjellig slag dekker

noe over 1/4 av antall konsumgrupper eller bortimot 1/3 av verdien av privat

konsum for korreksjonspostene (spesifisert konsum).

I SNA angir tabell 6.1 den klassifikasjon av varer og tjenester

for husholdningenes konsum som anbefales brukt i nasjonalregnskapet. En

sammenlikning mellom SNA-klassifikasjonen og den norske klassifikasjonen

av privat konsum avdekker ikke store avvik. 3)

1) Det kan nevnes at ICGS-systemet har tilknytning til andre internasjonale
klassifikasjonssystem som ISIC (International Standard Industrial Classifi-
cation of all Economic Activities) og SITC (Standard of International Trade
Classification). 2) Vedlegg 5 og kontoplanen inneholder henholdsvis 4 og 6
slike varighetskoder; i kontoplanen er tjenester av boliger skilt ut fra de
Øvrige tjenestene og dessuten har korreksjonspostene fått sin spesielle
kode. For resten av konsumgruppene, dvs. for konsumvarene, er fordelingen
innbyrdes på varige, halv-varige og ikke-varige konsumgoder rundt regnet
20-25-55 prosent, henholdsvis. 3) For 10-grupperingen er det avvik i den for-
stand at matvarer og drikkevarer og tobakk i SNA ikke er delt i to separate
hovedgrupper. Dette medfOrer at de 10 undergruppene for matvarer opptrer
som 3-sifrede koder i SNA istedenfor som 2-sifrede i nasjonalregnskapet
vårt. Derimot finnes i SNA et mer markert skille mellom alkoholholdige og
ikke-alkoholholdige drikkevarer (2-sifret kodenivå). Andre avvik gjelder
oppdelingen som er gjort for klær på de to undergruppene bekledningsartik-
ler og tøyer, garn o.1., innfOringen av forsikring av innbo og lOsøre som
egen undergruppe, nedgraderingen av helsepostene til 3-sifrede spesifika-
sjoner, samt at utgiftene til ferdigpakkede turer er inkludert i korrek-
sjonspostene istedenfor som egen spesifikasjon (2-sifret) under andre
varer og tjenester i SNA.
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Varighetskodene som er innført svarer også godt til de anbefa-

linger som er gitt i samme SNA-tabell (tabell 6.1). Grenselinjen mellom

halv-varige og ikke-varige konsumgoder er trukket opp noe forskjellig for

en del av varegruppene. Det er ikke gitt noe klart kriterium i SNA på hva

som skal forstås som varige, halv-varige og ikke-varige goder, men i prak-

sis kan 3 års varighet vmre en rimelig grense mellom varige og halv-varige

goder, mens ikke-varige goder er antatt forbrukt mer eller mindre umiddel-

bart etter innkjøp, iallfall i løpet av det første året.

I formålsgrupperingen for offentlig konsum er det innført spesifi-

kasjoner som svarer godt til den offentlige formålsgrupperingen i tabell

5.3 i SNA. I alt er spesifisert 45 ulike formålskoder, som alle forekommer

for det statlige konsumet og hvorav 20 også gjelder for det kommunale kon-

sumet. SNA-tabellen angir undergrupper som indikerer hvilket innhold de

enkelte formålsgruppene br ha, men en videre oppdeling med flere formals-

grupper er innført for noen av hovedgruppene.
1)

I vedlegg 6 er satt opp den klassifikasjonen av offentlig konsum

som er benyttet i nasjonalregnskapet, med to spesifikasjonsnivå og en in-

dikasjon på at spesifikasjonsgraden er sterkere for det statlige enn for

det kommunale konsumet. Formålsgrupperingen i SNA har i den seinere tid

blitt vurdert endret flere ganger.
2)

4.5. Andre grupperinger 

Nasjonalregnskapets kontoplan inneholder en rekke andre klassifi-

kasjoner i tillegg til de funksjonelle og institusjonelle sektorfordelin-

gene, varespesifikasjonene, objektspesifikasjonen for privat konsum og

formålsgrupperingen for offentlig konsum som allerede er omtalt. For de

andre anvendelseskategoriene er det grunn til å se litt nærmere på klassi-

fikasjonen av bruttoinvesteringene i fast kapital etter art, spesifikasjo-

nene av lagerendringene og klassifikasjonene av eksport og import av varer

og tjenester. På produksjonssiden inneholder nasjonalregnskapet en alter-

.nativ næringsgruppering etter konkurransetype. For komponentene i brutto-

produktet er det redegjort for de spesifikasjoner som er brukt for kapital-

slit, indirekte skatter og subsidier, samt for lOnnskoscnadene. Grupperin-

gen av primærfaktorene sysselsetting og realkapital hører også naturlig

med, og endelig er tatt med en kort beskrivelse av de klassifikasjoner som

er innfOrt i inntekts- og kapitalregnskapet for inntektsartene og finans-

objektene.

1) For hovedgruppene alminnelig offentlig tjenesteyting, undervisning,
sosial trygd og velferd og rekreasjon, kulturelle og religiøse formal.
2) I 1980 foreligger et forslag (anbefaling) som bl.a. går ut på å
utvide antall hovedgrupper fra 9 til 14.
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Bruttoinvestering i fast kasital

Bruttoinvesteringene i fast kapital kan klassifiseres på forskjel-

lig vis. De viktigste klassifikasjonene er etter næring og etter art, men

investeringene grupperes også pa varer i tilgangen og etter institusjonelle

sektorer i inntekts- og kapitalregnskapet. Næringsgrupperingen av brutto-

investeringene etter funksjonell sektor er gjort rede for i avsnitt 4.1

ovenfor. En slik gruppering etter næringssektor kan stilles opp etter to

ulike prinsipper - etter hvem som har eiendomsretten til kapitalen eller

etter hvem som er brukere av kapitalen. I SNA er anbefalt a bruke eien-

domsretten til kapitalen som kriterium, en anbefaling som følges i det

norske regnskapet.
1)

Det er innført en forholdsvis detaljert gruppering av bruttoinves-

teringene etter kapitalart i nasjonalregnskapet. Kontoplanen spesifiserer

34 ulike kapitalarter innenfor 10 hovedgrupper. Hovedgruppene svarer til

det aggregeringsnivaet som er benyttet i nasjonalregnskapspublikasjonen.

I vedlegg 7 er stilt sammen de to aggregerte klassifikasjonene av brutto-

investeringene etter analyse- og publiseringsformål med den detaljerte

artsfordelingen i kontoplanen.

I SNA angir tabell 6.3 den klassifikasjon av bruttoinvesteringene

i fast kapital etter art som anbefales brukt i nasjonalregnskapet. En

sammenlikning mellom denne og den mest detaljerte publiseringsversjonen i

det norske regnskapet avdekker noen avvik som i fOrste rekke skyldes

spesifikke nasjonaleforhold. 2)

Lagerendring 

Residualberegningen av lagerendringene inviterer strengt tatt bare

til varespesifikasjoner. Foruten en samlepost for alle varer (endring i

varelager) finnes imidlertid spesielle poster som dekker endring i f6rbe-

holdning, husdyrbestand og hogstkvantum . og endring i varer under arbeid.

1) Kriteriet etter brukeren av kapitalen er blitt et stadig sterkere alter-
nativ, i fOrste rekke når en ser investeringene i relasjon til realkapita-
len som produksjonsfaktor (jfr. leasing av realkapital). Et hovedproblem
som oppstår ved overgang fra eier- til brukerkriteriet er allokeringen av
kapital som eies av en sektor men brukes i flere, og som må næringsfordeles
på brukersektorene istedenfor a allokeres til en utleiesektor. Eierforhol-
det star i en annen sentral stilling når investeringene fordeles på insti-
tusjonelle sektorer (se avsnitt 4.2). 2) De 7 hovedgruppene i SNA er blitt
til 10 (seinere 12) grupper hos oss og skyldes oppdeling av hovedgruppen
transportmidler, hovedsakelig for a kaste lys over skipsinvesteringene som
har betydd mye for norsk Økonomi. En liknende oppdeling gjelder investe-
ringer knyttet til oljeaktiviteten i NordsjOen som er blitt skilt ut i to
grupper og fordelt på anlegg, respektive maskiner, redskap og inventar. På
den annen side er hovedgruppen grunnforbedringer o.l. i SNA tatt med på det
detaljerte aggregeringsnivået i det norske regnskapet (under anlegg).
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I SNA angir tabell 6.2 den klassifikasjon av lagerendringene etter

art som anbefales brukt i nasjonalregnskapet. Denne har en næringspreget

hovedinndeling på vareproduserende næringer, varehandel, andre bedrifter

og offentlig forvaltning. Innen vareproduserende næringer finnes under-

poster for råstoff, varer under arbeid, endring i husdyrbestand o.l. samt

ferdigvarer. Disse spesifikasjonene har det ikke vært mulig å oppfylle

med det beregningsopplegg som følges i det norske regnskapet.

Eksport og import 

I kontoplanen er det spesifisert 15 ulike grupper for eksport og

21 grupper for import på konti for løpende transaksjoner med utlandet.

Vareeksporten og vareimporten er hver for seg splittet i to for a indikere
hvor mye som gjelder varer ifølge handelsstatistikken og hvor mye som

gjelder varer utenom handelsstatistikken. De øvrige gruppene gjelder for-

skjellige slags tjenester. I vedlegg 8 er tatt inn en oppstilling over

klassifikasjonene av eksport og import, spesifisert på grupper og de to

hovedgrupperingene som benyttes for analyse- og publiseringsformål.

Tabell 6.4 i SNA gir den anbefalte klassifikasjonen av eksport og

import av varer og tjenester. Den inneholder 5 hovedgrupper foruten to

grupper av korreksjoner. ° Spesifikasjonene i det norske regnskapet av-
viker en del fra disse anbefalingene.

Næringer etter konkurransetype 

En alternativ næringsfordeling etter konkurransetype er blitt ut-

arbeidd for spesielle analyseformål. Skjermede næringer er de næringer

der produksjonen i hovedsak antas solgt på det innenlandske marked uten

vesentlig utenlandsk priskonkurranse. Konkurranseutsatte næringer er næ-

ringer somantas åselgedet meste av sin produksjon til utlandet eller på

det innenlandske marked i konkurranse med utenlandske produkter (henholds-

vis utekonkurrerende og hjemmekonkurrerende næringer).

Denne næringsfordelingen har stått sentralt i de modellversjonene

som har wart brukt ved utformingen av norsk pris- og inntektsfordelings-

politikk i seinere år. Pris- og inntektsmodellen PRIM ble utformet av

"Utredningsutvalget for inntektsoppgjørene 1966", med Odd Aukrust som

1) Hovedgruppene gjelder varer, transport og kommunikasjon, forsikrings-
tjenester, det offentliges og internasjonale organisasjoners transaksjoner
utenlands, respektive innenlands, og andre varer og tjenester. Den ene
korreksjonsposten skal dekke avvik mellom registrering av eksport og
import etter eierskifte og registrering etter grensepassering, som er
brukt i utenrikshandelsstatistikken til vanlig. Den andre korreksjons-
posten gjelder direkte kjøp i markedet og tilsvarende utgifter i utlandet
for utenlandske, respektive hjemmehOrende, husholdninger.
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formann, for å bli integrert i MODIS IV i 1974. I denne modellen som i

tidligere versjoner står forutsetningene om næringenes kostnadsovervelt-

fling over på produktprisene sentralt. For hver næring forutsettes enten

full overveltning av vareinnsats- og lønnskostnader i produktprisene

(skjermede næringer) eller at næringen ikke kan velte Okte kostnader over

i produktprisene i det hele tatt (konkurranseutsatte næringer).

I vedlegg 3 er det for hver av produksjonssektorene i nasjonal-

regnskapet angitt aktuelle koder for konkurransetype. 1) Som kriterium

for inndelingen på disse konkurransetypene er bl.a. brukt eksportandeler

og importandeler som er observert for hovedleverandOrvarene for de respek-

tive næringssektorene.

Kapitalslit 

I og med at kapitalslitet inngår i produksjonskontiene som kompo-

nent i bruttoproduktet, vil en ha kapitalslitstall fordelt på hver av

produksjonssektorene. Hovedgrupper av kapitalslitstall vil ellers fore-

komme på samme spesifikasjonsnivå som for bruttoinvesteringene i fast

kapital for a få fram nettoinvesteringstall. I kontoplanen under konti
for komponenter i bruttoproduktet er tatt inn en klassifikasjon som stort

sett svarer til den mest detaljerte av de aggregerte gruppene i vedlegg 7.

Indirekte skatter og subsidier 

Indirekte skatter og subsidier er som kapitalslitet komponenter i

bruttoproduktet og- vil ut fra dette fohold ha en tilsvarende plass i klas-

sifikasjonssystemet. Detaljerte artsspesifikasjoner for indirekte skatter

og subsidier er innført med en tilhørende publiseringsversjon. I vedlegg

10 er tre ulike aggregeringsnivå angitt, dvs. etter detaljerte arter,

etter hovedgrupper svarende til publiseringsversjonen og endelig etter

aggregerte grupper svarende til visse fordelingskonti for indirekte skat-

ter og subsidier i kontoplanen. Et hovedskille går mellom vareavgiftene

og sektoravgiftene, henholdsvis mellom varesubsidiene og sektorsubsidiene

(se avsnitt 5.4.4).

1) Kodene er S for skjermede næringer, UK for utekonkurrerende næringer og
HK for hjemmekonkurrerende næringer. For industrien er det laget en
videre spesifikasjon hvorI betegner investeringsvareindustri og K konsum-
vareindustri. Bokstavkoden 0 er brukt spesielt for utvinning og rOrtrans-
port av råolje og naturgass. 94 næringssektorer er klassifisert som
skjermede næringer, 60 sektorer som hjemmekonkurrerende næringer og 18
sektorer som utekonkurrerende næringer. Det kan nevnes at empiriske ana-
lyser (Samfunnsøkonomiske studier nr. 23, Statistisk Sentralbyrå) har vist
at forskjellene mellom skjermede og konkurranseutsatte næringer ofte ikke
er særlig store.
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Lønnskostnader 

I kontoplanen er lOnnskostnadene gitt fem ulike spesifikasjoner,

mens SNA fOlger en inndeling i kontraktsmessig lOnn, arbeidsgiverandel av

trygdeavgifter mv. og tilleggsytelser til beste for lønnstakerne. Den

fOrstnevnte posten er i det norske regnskapet splittet i kontantlønn og

naturallønn, og en har videre funnet det formålstjenlig å skille mellom

arbeidsgiveravgiften til folketrygden og arbeidsgiveravgiften til andre

trygdeordninger, siden folketrygden dominerer i det sosiale trygdesyste-
1

met.

Sysselsetting 

Sysselsettingsoppgaver er ikke inkludert i nasjonalregnskapet på

samme måte som andre data, men betraktes likevel som viktige data med klar

relevans til produksjonsresultat, lønnskostnader o.a. Sysselsetting etter

næring i beregnede årsverk publiseres i nasjonalregnskapspublikasjonen i

samme næringsdetalj som for bruttonasjonalproduktet, faktorinntekten,

lønnskostnadene osv. I tillegg finnes en videre oppdeling av totalen på

antall årsverk utfOrt av selvstendige og antall årsverk utført av lønns-

takere. I tråd med SNA's Onskemål kan det bli aktuelt å publisere tall

for arbeidet tid (timeverk) for hver næring som tillegg i årsverkstabellen.

Realkapital 

I nasjonalregnskapet er realkapitalen spesifisert på tre hoved-

grupper, nemlig fast realkapital i foretak, offentlig konsumkapital og

lagerkapital. Det spesifikasjonsnivå som benyttes er nøye lagt opp i

samsvar med tilsvarende spesifikasjoner for bruttoinvesteringene og

kapitalslitet.

Inntektsarter

En sentral klassifikasjon i inntektsregnskapet gjelder gruppe-

ringen etter inntektsarter. Her må en klart skillemellom inntekt som

skapes i produktiv virksomhet - faktorinntekt - og inntekt som seinere

omfordeles i samfunnet - inntektsoverføringer. Når det gjelder faktor-

inntekten, har en ovenfor allerede omtalt spesifikasjonene under lønns-

kostnader, samt residualposten driftsresultat. For inntektsoverføringene

er det i kontoplanen spesifisert en rekke former for kapitalinntekt som

renter, aksjeutbytte, utbytte på eierkapital, inntekter av patenter, leie

mv., videre spesifikasjoner for skadeforsikringspremier og -erstatninger,

12 ulike poster for direkte skatter og trygdepremier, 21 ulike poster for

1) Med innfOringen av LavtlOnnsfondet i 1980 er det åpnet for en ny post i
nasjonalregnskapet under lOnnskostnader: tilskott til LavtlOnnsfondet
(fOres netto).
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stønader til private konsumenter, og endelig tre poster som omhandler

overføringer mellom offentlige forvaltningssektorer, andre innenlandske

overføringer og overfOringer til og fra utlandet. Vedlegg 11 inneholder

en fullstendig liste over inntektsartene i kontoplanen med tilhørende

hovedgrupper av faktorinntekt og inntektsoverfOringer.

Finansobjekter 

Den andre sentrale klassifikasjonen i inntekts- og kapitalregn-

skapet er grupperingen av finansobjekter. I vedlegg 12 er satt opp den

klassifikasjonen av finansobjekter som er innarbeidet i nasjonalregnskapets

kontoplan. Den består av 11 ordinære finansobjekter som stort sett følger

grupperingen fra SNA, men i tillegg kommer en del spesielle konti som har

med kursdifferanser og ulike korreksjoner å gjøre» .)

5. KILDER OG BEREGNINGSMETODER

Beskrivelsen nedenfor i avsnittene 5.2, 5.3, 5.4 og 5.5 refererer

seg til kilder og beregningsmetoder i endelig regnskap når ikke annet er

uttrykkelig nevnt.

5.1. Det prinsipielle beregningsopplegg 

Det mest sentrale begrep i nasjonalregnskapet er bruttonasjonal-

produktet. Før en går i gang med å beskrive hvordan dets "byggeklosser"

beregnes i detalj, er det god grunn til å se litt på de ulike beregnings-

opplegg som praktiseres for å bestemme hovedstOrrelsen bruttonasjonalpro-

duktet. I prinsippet kan den beregnes på forskjellige måter. Det er

vanlig å skille mellom tre metoder, nemlig (i) "produksjonsmetoden", dvs.

som summen av bruttoproduktene (bruttoproduksjon minus vareinnsats) i de

enkelte næringene, (ii) "inntektsmetoden", dvs. som summen av bruttopro-

duktenes komponenter (lonnskostnader, driftsresultat, kapitalslit og in-

direkte skatter minus subsidier) og (iii) "forbruksmetoden" som summen

av sluttleveringene, dvs. privat konsum, offentlig konsum, lagerendringer,

bruttoinvestering i fast kapital og eksport minus import.

1) En slik gruppe er korreksjoner for periodiseringsavvik for direkte skat-
ter, nærmere bestemt for å ta hånd om de forskjellige utlikningsbegrep en
har for direkte skatter (påløpt, men ikke utliknet skatt, utliknet, men
ikke betalt skatt, bokført, men ikke utbetalt skatt osv.). En annen gruppe
av samme karakter gjelder for indirekte skatter og subsidier med konti for
skatteinnkreverbeholdning for påløpte, men ikke innbetalte indirekte skat-
ter eller påløpte, men ikke utbetalte subsidier. For finansobjektene ak-
sjer og ihendehaverobligasjoner er det dessuten innfOrt spesielle konti som
uttrykker kursdifferansen mellom pålydende verdi og markedsverdi.
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I situasjoner der statistikk over innenlandsk produksjon, eksport

og import er rikeligere og mer pålitelig enn statistikk over inntekter og

forbruk, vil produksjonsmetoden i hovedsak anvendes til å bestemme brutto-

nasjonalproduktet, som siden benyttes som kontrolldatum for bestemmelsen

av komponentene i bruttonasjonalproduktet og bruttonasjonalproduktet etter

anvendelse. Ved fastsettelsen av de to sistnevnte grupperingene beregnes

ofte privat konsum eller lagerendringene residualt blant anvendelsene og

driftsresultatet residualt blant komponentene, selv om det i prinsippet

kanskje ville være bedre om slike størrelser ble beregnet direkte om enn

på et svakt grunnlag. Dersom alle tre grupperingene beregnes uavhengige

av hverandre, vil de kunne summere seg opp til tre forskjellige tall for

bruttonasjonalproduktet, og med dette oppstår uvilkårlig spørsmålet om

de respektive talls kvalitet og om differansene skal utjevnes eller vises

som statistisk avvik.

I praksis vil ingen av de tre hovedmetodeneblibenyttet alene i rein-

dyrket forstand. Om produksjonsmetoden benyttes ved beregningen av brutto-

produktene for de fleste næringene, kan den for enkelte næringer bli av-

løst av forbruksmetoden eller inntektsmetoden, bl.a. fordi det ikke finnes

pålitelige data for vareinnsats. Eksempler på dette kan være bygge- og

anleggsvirksomhet og visse tjenesteytende næringer. Forbruksmetoden blir

ofte kombinert med "varestrømmetoden", som tar utgangspunkt i tilgangs-

tall i selgerverdi og fører disse over til tall for anvendelsene uttrykt

i kjøperverdi ved å legge til bruttoavanser der de hører hjemme. Inntekts-

metoden er vanligvis brukt i mer reindyrket forstand enn de andre hoved-

metodene, men tall for kapitalslit, indirekte skatter og subsidier beregnes

likevel ofte på grunnlag av investeringsdata og tall fra de offentlige

regnskaper.

I Norge er produksjonsstatistikk (og statistikk over utenriks-

handelen) bedre utbygd enn inntekts- og forbruksstatistikk og produksjons-

metoden er derfor den viktigste av hovedmetodene for beregningen av brutto-

nasjonalproduktet. Bruttonasjonalproduktet beregnet fra produksjonssiden

vil så i neste omgang bli brukt som kontrolltall ved beregningen av kom-

ponenter og sluttleveringer. Finansstatistikken er så svakt utbygd at den

ene av komponentene, driftsresultatet, må beregnes som en residualstørrel-

se. Men det bør sies at selve definisjonen av driftsresultatet ikke gjør

denne residualberegningen særlig urimelig. Også i privat regnskapsføring

framkommer driftsresultatet som en saldo. Bruttonasjonalproduktet bestemt

fra produksjonssiden er også benyttet som kontroll ved fastleggingen av

sluttleveringene, idet lagerendringene i det norske nasjonalregnskapet i

grunntrekkene beregnes residualt. Bakgrunnen for denne situasjonen er

bl.a. lite omfattende lagerstatistikk og den detaljerte kryssløpsstruktu-

ren som er "innbakt" i de løpende nasjonalregnskapsberegningene.
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Produksjonsmetoden er benyttet til a beregne bruttoproduktet for
nesten alle næringssektorene. Dette Mores innen rammen av detaljerte

krysslOpstabeller og ved å gjOre bruk av varestrOmmetoden. Inntektsme-

toden er bare anvendt ved beregningen av bruttoproduktene i de offentlige

forvaltningssektorene, samt i noen få private tjenesteytende sektorer som

undervisning og forskningsvirksomhet, sosial omsorg og velferdsarbeid og

lOnt husarbeid. Forbruksmetoden kan sies å dominere ved beregningen av

bruttoproduksjonen for varehandelen, ettersom bruken av varestrOmmetoden

på forbrukssiden i regnskapet bestemmer bruttoavansene i varehandelen,

mens produksjonsmetoden benyttes i neste omgang for å komme fram til

varehandelens bruttoprodukt. Forbruksmetoden kommer også sentralt inn

ved beregningen av bruttoproduksjonen i bygge- og anleggssektoren.

Bruk av inntektsmetoden er den eneste farbare vei for beregningen

av bidraget til bruttonasjonalproduktet fra offentlig forvaltning. Dette

skyldes at produksjonen i de offentlige produksjonssektorene er definert

lik kostnadene. Denne metoden benyttes ellers for privat virksomhet hvor

pålitelige opplysninger om vareinnsatsen er vanskelig å finne eller hvor

det forekommer teoretiske problemer med identifisering av produksjonen. I

noen tilfelle kan bruttoproduksjonen lettest bestemmes som summen av kom-

ponentene i bruttoproduktet og vareinnsatsen.

Forbruksmetoden benyttes ved uavhengige beregninger for sluttle-

veringene. Denne metoden brukes derfor normalt ved beregningen av  of

 konsum med utgangspunkt i de offentlige regnskapene og ved beregning-

ene av eksport og import ut fra statistikken over utenrikshandelen og andre

supplerende kilder. Forbruksmetoden er også benyttet som hovedmetode ved

beregningen av privat konsum og bruttoinvestering i fast kapital i det

norske regnskapet, men kombinert med den detaljerte varestrOmmetoden.

Lagerendringene er primært bestemt som differansen mellom tilgang og sum-

men av andre anvendelser for hver vare, summert over alle varer til et

totaltall.
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5.2. Bruttonasjonalprodukt etter næring 

5.2.1. Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst

Jordbruk

I nasjonalregnskapet har jordbrukssektoren følgende innhold slik

den er aggregert fra 5 ulike produksjonskonti i kontoplanen:

- "Jordbruk, planteproduksjon" omfatter dyrking av alle slags
jordbruks- og hagebruksvekster som høy og annet dyrefôr, korn,
poteter, grønnsaker, frukt, bær, blomster og planter.

- "Jordbruk, husdyrproduksjon" omfatter husdyrhold, med eller
uten tilknytning til gårdsdrift, som storfeavl, sau- og geite-
avl, svineavl, fjørfeavl, biavl, tamreindrift, pelsdyravl og
hesteoppdrett.

- "Jordbrukets egne investeringsarbeider, kjøreinntekter mv."
omfatter det arbeid som utføres av jordbrukets egne produksjons-
faktorer i forbindelse med investeringene i jordbruket samt
kjøring i skogen og annen kjøring.

- "Tjenester i tilknytning til jordbruk" omfatter fjøskontroll
og inseminasjon.

- "Jakt og viltstell" omfatter jakt og fangst av fugler og land-
pattedyr som ervervsvirksomhet.

Beregningene av postene på jordbrukets produksjonskonti bygger på

de detaljerte oppstillinger av jordbrukets totalregnskap som utarbeides

av Budsjettnemnda for jordbruket. benyttes de innstillinger som

Budsjettnemnda avgir i forbindelse med nasjonalbudsjettet. Beregningene

for jakt og viltstell bygger imidlertid på Byråets jaktstatistikk.

For plante- og hagebruksproduksjonen bygger Budsjettnemndas bereg-

ninger i stor utstrekning på Byråets årlige jordbruksstatistikk, som igjen

er basert på et utvalg av oppgaver fra jordstyrene og fylkesgartnerne.

Avlingsstatistikken ble omlagt fra 1976 og er nå basert på et utvalg av

6 000 bruk. Produksjonstallene framkommer som produktet av areal og

avling pr. dekar for de enkelte vareslag. Mengden av solgt korn og hjem-

meforbrukt fôr- og matkorn bygger imidlertid på oppgaver over leveransene

til Statens Kornforretning og leiemaling ved bygdemøllene. Hjemmeforbru-

ket av korn til mat er verdsatt etter en mjOlverdi pr. kg som svarer til

den verdi en ville hatt ved salg til Statens Kornforretning. For bereg-

ning av husdyrproduksjonen og kjøp av produksjonsmidler utnytter Budsjett-

nemnda også statistikk fra jordbrukets egne omsetningsorganisasjoner.

Andre kilder er dessuten benyttet for noen mindre poster. Fr til eget

bruk opptrer i nasjonalregnskapet som en beregnet intern leveranse fra

plante- til husdyrjordbruket, beregnet på grunnlag av Budsjettnemndas tabell

over fôrtilgang.

1) Totale inntekter, kostnader og total arbeidsinntekt i jordbruket i år-
lige publikasjoner "Jordbrukets totalregnskap og totalbudsjett" fra Bud-
sjettnemnda for jordbruket.
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For omregningen fra mengdetall til verditall, som altså utfOres

av Budsjettnemnda for jordbruket, er prisgrunnlaget for de fleste salgs-

produktene og flere av produksjonsmidlene å finne i de prisbestemmelser,

tilskottsordninger og importordninger som er vedtatt i jordbruksavtalene.

For de produkter og produksjonsmidler som ikke omfattes av avtalene,

bygger prisberegningen på andre foreliggende kilder, som prisoppgaver

fra Landbrukets Priscentral, prisstatistikk fra omsetningsorganisasjonene

MV

Beregningene av bruttoproduktene for jordbrukssektorene bygger i

alt vesentlig på Budsjettnemndas oppgaver. Dersom Budsjettnemndas tall

sammenliknes med nasjonalregnskapets sluttall, får en store forskjeller

i resultatstOrrelser som bruttoprodukt, faktorinntekt mv. som folge av

en rekke forskjeller i definisjoner og prinsipielle siderved fOringen. 1)

De viktigste korreksjoner som er foretatt for nasjonalregnskapets formal

er fOlgende:

- Omfanget er utvidet i nasjonalregnskapet til å inkludere tje-
nester i tilknytning til jordbruket, jaktsektoren, samt noe
statlig og kommunal forvaltning på dette området.

- Vurderingen er forskjellig. I nasjonalregnskapet vurderes
produksjonen av varer og tjenester til de priser som produ-
sentene får for sine produkter (selgerpriser) og vareinnsats
til de priser som produsentene betaler (kjøperpriser).
I Budsjettnemndas materiale derimot, holdes merverdiavgiften
utenfor og produktbundne tilskott legges til. Dette medfOrer
betydelige avvik, særlig for bruttoproduksjon og vareinnsats.

- Reparasjoner og vedlikehold betraktes i nasjonalregnskapet
som vareinnsats, mens de føres som bruttoinvestering og
kapitalslit hos Budsjettnemnda for jordbruket.

- Kryssleveranser, som Budsjettnemnda ikke registrerer, er
innført i nasjonalregnskapet hvor jordbruket er splittet på
flere undersektorer. Dette fOrer til like store avvik i
bruttoproduksjon og vareinnsats.

Korreksjonene for varetilknyttede avgifter og subsidier berører

de fleste jordbruksvarene. Merverdiavgift på bruttoproduksjon og vare-

innsats blir lagt til i forbindelse med bearbeidingen av tallmaterialet.

En rekke tilskott må trekkes fra Budsjettnemndas inntektstall under

produksjonsberegningene. Av andre korreksjoner kan nevnes at totalver-

dien for korn korrigeres for vanninnhold og kvalitet. For noen varer

benyttes Budsjettnemndas oppgaver sammen med industristatistikkens for-

brukstall (rå huder, kjOtt av reinsdyr, fjørfe mv.). Det anslås hvor mye

som inngår i kraftf6rblandingene, mens resten av det innkjøpte fôret

fores som forbruk av det enkelte vareslag. En del vareinnsats fordeles

mellom de to hovedsektorene etter faste fordelingsnOkler.

1) Bruttoproduksjonsverdien i nasjonalregnskapet er tilmed 35-40 prosent
hoyere enn Budsjettnemndas tall for inntekter (bruttoproduksjon).
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I samsvar med anbefalingene i SNA er husdyrbestanden delt i to

kategorier. Budsjettnemndas tall for endring i husdyrstatus fordeles

derfor mellom lagerendring og bruttoinvestering i fast kapital.

Når det gjelder produksjonen i jaktsektoren, bestemmes volumet

ut fra Byråets jaktstatistikk, mens Budsjettnemndas priser på annet fjær-

kre, reinsdyrkjOtt og revskinn benyttes ved verdiberegningen for henholds-

vis skogsfugl, vilt og skinn av ville dyr.

Skogbruk 

Alt arbeid med hogst og framdrift (medregnet flOting og biltrans-

port som betales av skogeieren) er regnet med til skogbruket. Av skog-

kultur og skogsveibygging er det regnet med at en viss del er utfOrt av

skogbrukets egne produksjonsfaktorer. Dessuten er inntekter og kostnader

ved innsamling av ville bær og vekster regnet å tilhOre skogbruket i nasjo-

nalregnskapet.

Som grunnmateriale for oppstillingen av bruttoproduksjonen i skog-

bruket benyttes tabellen for skogbrukets produksjonskonto i den årlige

publikasjonen "Skogstatistikk". Tabellen omfatter hovedposten tOmmer og

kubb til salg, tOmmer og ved til bruk på gårdene, salgsved, gjerdefang og

staur og juletrær. I tallet for tOmmer og kubb til salg inngår flotnings-

utgifter fram til fabrikk. Innsamlig av ville bær og vekster er ikke med

i skogstatistikken. Produksjonen omfatter videre investeringsarbeid utfOrt

av egne produksjonsfaktorer, reparasjons- og vedlikeholdsarbeid utfOrt av

egne produksjonsfaktorer, samt endring i beholdning av tOmmer ogvedi skogen.

Oppgavene over avvirkning til salg og industriell produksjon gis

av skogoppsynet på grunnlag av oppgaver fra tOmmerkjOpere, skogeierfore-

ninger og skogeiere. Fylkesskogkontorene sender oppgavene til Byrået som

utarbeider den årlige skogstatistikken. Det foreligger meget gode verdi-

oppgaver, som fOlge av at skogavgiften i skogbruket beregnes på grunnlag

av bruttoverdien av hogsten det enkelte år. Anslag og oppgaver over

mengder og priser benyttes for en del poster.
2) 

I beregningen av inves-

terings-, reparasjons- og vedlikeholdsarbeider utfOrt av egne produksjons-

faktorer brukes som prisindikator lOnn for timelOnnet arbeid ifOlge

tariffene for hogst og kjøring. Oppstillingen av bruttoproduksjon for

innsamling av ville bær og vekster bygger på et meget usikkert datagrunn-

lag.
3)

1) Inkludert i lagerendringene er endring i bestanden av storfe under 1 år
(70 prosent), okser over 1 år, kviger (20 prosent), slaktesvin og hOner.
Regnet som investering er endring i bestanden av hester, storfe under 1 år
(30 prosent), kviger (80 prosent), kyr, sauer, geiter, avlssvin over 6
mnd. og pelsdyr. 2) Dette gjelder for inntektspostene tømmer og ved til
bruk på gårdene, gjerdefang og staur samt juletrær. For endring i hogst-
kvantum benyttes oppgaver over mengder og hogstkostnader. 3) F.eks. be-
nyttes oppgaver for hagebær fra Budsjettnemnda for jordbruket som indika-
tor for produksjonen av ville bær.
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Vareinnsatsen i skogbruket er forholdsvis beskjeden. Den stOrste

posten er leie av hest og traktor fra jordbruket, som delvis bygger på

skjOnnsmessig anslag. I de seinere årene er det gjennomfort årlige ut-

valgstellinger for skogbruket, med det primære formal å underske drifts-

utgiftene i skogbruket. Skogkulturkostnadene er fordelt mellom vareinn-

sats og investering etter vurdering av de ulike typer kostnader. 1)

Det er enkelte avvik mellom nasjonalregnskapstallene og tilsva-

rende tallstOrrelser i skogbrukets totalregnskap. Ett avvik gjelder mer-

verdiavgiften som er inkludert i nasjonalregnskapet, men unntatt i skog-

brukets totalregnskap. Det kan ellers nevnes at skogstatistikkens tall

for tOmmer og kubb til salg blir fordelt på varer i nasjonalregnskapet

etter sortiment og sortimentsandeler.

Fiske og fangst 

Sektoren fiske og fangst i nasjonalregnskapet omfatter i fOrste

rekke hav- og kystfiske bestående av fangst og ilandbringing av fisk og

skalldyr, blOgging, slOying og ising av fisk fOr levering til foredlings-

anlegg eller oppkjøper, salting, filetering, frysing og annen foredling

om bord i fangstfartOyet, samt innsamling av tang og tare. Videre er

inkludert sel- og hvalfangst, mens derimot ferskvannsfiske ikke er inn-

arbeidet i nasjonalregnskapet. I 1979 ble imidlertid en ny produksjons-

sektor innfOrt i nasjonalregnskapet: "Utklekking og oppdrett av fisk mv."

Oppstillingen av sektortall for fiske og fangst bygger for en

stor del på offisiell statistikk. Resultatene fra siste fiskeritelling i

1971 er trukket inn ved fastleggingen av det tallmessige nivå, mens de

løpende beregninger av postene på produksjonskontoen for fiske og fangst

i store trekk samsvarer med de detaljerte oppstillinger av totalregnskapet

for fiskerinæringen som utarbeides av nasjonalregnskapskontoret etter opp-

drag av Budsjettnemnda forfiskerinæringen. 2)

I totalregnskapet inngår i fOrste rekke verdien av registrert

førstehåndslevert fisk mv., videre inngår verdiutbyttet av selfangst og

hvalfangst, uregistrert fangst og fiskernes forbruk av egen fangst. Under

inntektene tas også medverdien av fiskernes egne monterings- og vedlikeholds-

arbeider på egne varige driftsmidler (farkoster, redskap, sjOhus mv.).

1) Som vareinnsats regnes rydding, inngjerding, grOfterensk, brenning og
markberedning, samt 25 prosent av kostnadene forbundet med planting og
grOfting og bekkerensk på plantefelt. 2) Totalregnskapet publiseres årlig
som arbeidsnotat i Statistisk Sentralbyrå (nå i serien Rapporter) og som
eget notat for Budsjettnemnda for fiskerinæringen.
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Bortsett fra fiskernes inntekter av fraktfart med egne fiskebåter, er inn-

tekter som fiskere og fangstfolk har ved virksomhet utenom fiske og fangst

ikke med i beregningene. Subsidier som utbetales til fiskerne gjennom

salgslagene, inngår i fOrstehåndsverdien av ilandbrakt fangst, mens avgift

til salgslagene er trukket fra. Bruttoproduksjonen både i totalregnskapet

og i primærstatistikken fOres eksklusiv merverdiavgift, som blir lagt til

i nasjonalregnskapet.

Fiskeridirektoratet utarbeider statistikken over registrert fOrste-

håndslevert fisk mv. brakt i land av norske fiskere i Norge eller direkte

i utlandet. Det meste av oppgavematerialet kommer fra de salgslag som har

lovbeskyttet førstehåndsomsetning av fisk. For fisket etter laks og sjø -

aure er oppgavene gitt av Statistisk Sentralbyrå, mens oppgavene over

sanking av tang og tare fås fra spesielle kilder. Statistikken over re-

gistrert forstehåndslevert fisk mv. publiseres i Fiskeridirektoratets

ukehefte "Fiskets Gang" som også gir måneds- og årsoppgaver. Årlige tall

publiseres også i NOS "Fiskeristatistikk". Primærstatistikken gir både

mengde- og verditall etter fiskesort, samt dessuten anvendelsesgrupper

som brukes som støtte under varefordelingen i nasjonalregnskapet. 1)

Statistikken over selfangsten og småhvalfangsten utarbeides også

av Fiskeridirektoratet. For selfangsten beregnes spekkverdien ut fra

mengde- og prisoppgaver, mens verdien av pelsskinn beregnes residualt fra

total innklaringsverdi. Statistikken over småhvalfangsten spesifiserer

verdi og mengde av den totale fangst med spesifikasjoner av mengder på

spekk, kjøtt til dyrefôr og kjøtt til konsum. Det foregår ingen norsk

hvalfangst lenger utover småhvalfangsten.

Tallene for fangst til eget forbruk bygger på mengdeoppgaver fra

fiskeritellingen i 1971 (bare yrkesmessig fangst). Mengdetallene er

ekstrapolert til seinere år ved å legge inn en antatt årlig volumnedgang

på 5 prosent og omregnet til verdi ved A bruke priser for fOrstehåndslevert

registrert fangst levert til anvendelsen "ising, fersk". Uregistrert

fangst er fisk som fiskerne omsetter direkte til forbrukerne uten at

fangsten blir registrert i fiskeristatistikken. Her er tallene meget

usikre og bygger på anslag gjort i Fiskeridirektoratet for en del år til-

bake.

1) Anvendelsesgruppene i primærstatistikken er fOlgende : ising, frysing,
henging, salting, hermetisering, oppmaling og agn.
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For fiskernes egne arbeider med montering, reparasjon og vedlike-

hold av egen realkapital beregnes nivåtallene i nasjonalregnskapet ut fra

fiskeritellingens tall, mens utviklingen i seinere år er anslått på grunn-

lag av antatte ukeverkstall og timelOnn for korresponderende ervervsmessig

virksomhet. Den inntekt som er oppgjent av fiskere som driver fraktfart

med fiskefartOyer en del av året er anslått hva volum angår, mens prisin-

deksen er beregnet på grunnlag av gjennomsnittlig månedsfortjeneste i alt

for skipsførere på lasteskip i kystfart.

Under vareinnsats er postene reparasjons- og vedlikeholdskostnader

og drivstofforbruk de viktigste. Når det gjelder reparasjoner og vedlike-

hold, er beregningene for fremmedytelse på sjOhus, rorbuer mv. basert på

anslag, mens fremmedytelse på fiskebåter er basert på fiskeritellingens

totalverdi og fra 1972 på industristatistikkens post "reparasjonsarbeide

på fiskebåter". Et liknende opplegg er brukt for fremmedytelse på red-

skap, men det byr på problemer å skille mellom vedlikeholdskjøp og nyan-

skaffelser av fiskeredskap.

For drivstoff er Byråets fiskeritellinger den grunnleggende data-

kilden for kvantumstallene, mens utviklingen mellom tellingene baseres

på oljeselskapenes salgsoppgaver etter forbrukergrupper.

kontrolleres mot oppgaver over drivstoff mv. i Fiskeridirektoratets

lOnnsomhetsundersOkelse for helårsdrevne båter over 40 fot. Prisgrunn-

laget er direkte oppgaver fra oljeselskapene samt Prisdirektoratets

prisforskrifter for mineraloljeprodukter. Agnforbruket beregnes ut fra

Fiskeridirektoratets oppgaver over mengde og pris etter fiskesort. Andre

kostnader er beregnet av Fiskeridirektoratet og gjelder utgifter til

salt, is, kasser, tOnner og annen emballasje. Fiskeritellingens mate-

riale samt resultatene fra Fiskeridirektoratets lOnnsomhetsundersOkelser

for fiskefartOyer og andre kilder er brukt for beregningene av vedlike-

holdsrekvisita, assuranse, havnetjenester og annen vareinnsats, mens

driftsutgifter i utlandet beregnes i utenriksregnskapet.

1) Byråets salgsstatistikk for petroleumsprodukter fra 1973.
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Tabell 13.1. Bruttoprodukt i jordbruk, skogbruk, fiske og fangst.
Mill. kr Value added in agriculture, hunting, forestry
and fishing. Million kroner

2 018 1962 3 075
2 034 1963 3 061
2 369 1964 3 411
2 700 1965 3 975
2 519 1966 4 019
2 744 1967 3 902
2 809 1968 4 063
3 216 1969 3 958
3 127 1970 5 114
2 954 1971 5 769
3 079 1972 5 691
2 988 1973 6 340
3 218 1974 7 494

1975 8 236
1976 9 655
1977 11 025
1978 x 11 532
1979 x 11 788

1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961

Figur 10.1. Bruttoprodukt i jordbruk, skogbruk, fiske og fangst i
prosent av bruttonasionalnroduktet Value added in agri-
culture, hunting, forestry and fishing. Percentage share
of gross domestic product
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5.2.2. BerIverksdrift

Næringen bergverksdrift omfatter all ekstraktiv virksomhet, dvs.

bryting og utvinning av malmer, mineraler, olje, naturgass, stein, sand

og torv. I de seinere årene har olje- og gassutvinningen kommet til å

dominere denne næringen fullstendig, slik at det faller naturlig å dele

beskrivelsen som følger i ett avsnitt om utvinning av råolje og naturgass

og ett om bergverksdrift ellers.

Utvinning av råolje og naturgass

Utvinningen av råolje og naturgass omfatter foruten selve utvin-

ningen også prosjektering og boring for egen regning etter råolje og

naturgass. Byrået opererer ikke med en egen næring for oljevirksomhet

totalt, men grupperer de ulike sider ved oljevirksomheten som ulike akti-

viteter i samsvar med prinsippene i norsk Standard for næringsgruppering. 1)

I oljevirksomheten har det oppstått enheter som krever særskilt

behandling i statistikksammenheng. Det gjelder f.eks. når flere uavhen-

gige selskaper danner en gruppe med det formal å lete etter og utvinne

råolje og naturgass. Gruppen vil velge en operatør til å ta hånd om grup-

pens virksomhet, som innebærer at data for gruppens industrielle virksom-

het innehas av operatørselskapet og innhentes fra det. Gruppen betraktes

både som foretaksenhet og som bedriftsenhet, slik at gruppen blir klas-

sifikasjonsenhet, mens operatOrselskapet blir rapporteringsenhet.

Produksjonen av råolje foregår i 1980 fra to hovedfelt på den

norske kontinentalsokkelen i Nordsjøen og produksjon av naturgass også

fra to slike felt. Råolje er produsert fra Ekofisk siden 1971 og Stat-

fjord siden slutten av 1979. Naturgass produseres fra Ekofisk og Frigg.

Den produserte oljen fra Ekofisk har siden oktober 1975 blitt transpor-

tert i oljerørledning til Teesside i England. Leveranse av naturgass

gjennom en rOrledning fra Ekofisk til Emden i Vest-Tyskland startet i

september 1977, mens den britiske gassledningen fra Frigg til St.Fergus

i Skottland ble åpnet omtrent på samme tid. Den andre gassrørledningen

fra Frigg til St.Fergus er norsk og kom i drift i august 1978.

Byrået har valgt å registrere grensefelt som går inn på to

eller flere lands kontinentalsokler etter eierprinsippet, dvs. i samsvar

med landenes eierandeler i olje-/gassreservene.
2) 

Andelene blir anvendt

til å fordele både produksjon, vareinnsats og investering i grensefeltene

mellom Storbritannia og Norge.

1) Utvinning av råolje og naturgass tilhOrer bergverksdrift, oljeboring på
kontraktsbasis kommer med under bygge- og anleggsvirksomhet, engroshandel
med råolje og naturgass tilhører varehandel, drift av rorledninger betraktes
som del av transportnæringen, mens investeringsselskaper og holdingselska-
per som i det alt vesentlige driver finansieringsvirksomhet tilhører sekto-
ren bank- og finansieringsvirksomhet. 2) Våren 1980 er de norske eieran-
deler 84,09 prosent for Statfjord, 60,82 prosent for Frigg og 16,25 prosent
for Murchinsonfeltet, men delingsandelene endres fra tid til annen.
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Datagrunnlaget for produksjonen av råolje er månedlige og årlige

produksjonstall innhentet fra operatørene på den norske kontinentalsokke-

len og årlige tall for råoljeverdien som innhentes til industristatistikken

og bygger på fakturaverdier som Byrået innhenter gjennom regnskapsstati-

stikken. Nasjonalregnskapet baserer imidlertid råoljeverdien på utenriks-

handelsstatistikkens priser og industristatistikkens mengdetall.

Fra 1975 har det vært operert med en administrativ fastsetting av

priser på petroleum som utvinnes på den norske kontinentalsokkelen, sva-

rende til de priser som kunne vært oppnådd ved salg mellom uavhengige par-

ter på et fritt marked. Disse administrative priser, som blir kalt norm-

priser, brukes for a løse de kontrollmessige og administrative problemer
som ellers vil oppstå med hensyn til skattleggingen av oljeselskaper.

Normprisene fastsettes av Olje- og energidepartementet og gjelder

oljeleveranser fob Teesside. Men ved å utnytte oppgaver fra det sel-

skapet som eier rørledningen mellom Ekofisk og Teesside gjOr det mulig

å skille mellom transportkostnadene og terminalkostnadene i Teesside og

således beregne transportkostnadene pr. enhet olje. Dermed er det mulig

å beregne verdien av råoljen fob Ekofisk. 1)

Industristatistikken gir også oppgaver over produsert mengde na-

turgass. FOrst fra 1979 fikk en gjennom utenrikshandelsstatistikken

månedlige verdianslag for eksporten av naturgass til Storbritannia og

Vest-Tyskland (fOrt tilbake til september 1977). Prisgrunnlaget er

imidlertid cif-priser beregnet ut fra offisiell britisk og vest-tysk

importstatistikk. Tilleggsberegninger er også her nOdvendig for å få
2)

vurdert gasseksporten til fob-verdi Ekofisk og Frigg.

For vareinnsatsen er datagrunnlaget dårligere. Det har vist seg

å være svært vanskelig å få registrert den direkte importen til virksom-

heten på kontinentalsokkelen tilfredsstillende. Enkelte opplysninger

innhentes fra operatorene, men disse gir ikke noe godt grunnlag for å

splitte vareleveransene på de enkelte varer og tjenester slik nasjonal-

regnskapet krever.

1) Det kan nevnes at normprisene fastsettes i ettertid, noe som betyr
at utenrikshandelsstatistikken (og nasjonalregnskapet) anslår en fore-
løpig pris på oljen som blir erstattet med normprisen når denne fore-
ligger. 2) I disse beregningene er terminalkostnadene i Emden satt
til 1/3 av totalkostnadene for rOrledningen mellom Ekofisk og Emden.
For gassrOrledningene fra Frigg antas at rOrtransport- og terminalkost-
nadene pr. transportert mengdeenhet gass er de samme som for rørledningen
fra Ekofisk til Emden.
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Bergverksdrift ellers 

I nasjonalregnskapet er virksomheten i bergverksdrift utenom ut-

vinning av råolje og naturgass spesifisert på fire produksjonssektorer,

nemlig "bryting av kull", "bryting og utvinning av malm", "bryting og ut-

vinning av stein, grus og sand" og "bryting og utvinning ellers". 1)

For disse produksjonssektorene er datagrunnlaget den årlige indu-

stri -statistikken som vil bli nærmere omtalt i avsnittet om industri.

Tabell 13.2. Bruttoprodukt i bergverksdrift. Mill. kr Value added in
mining and quarrying. Million kroner

1949 116 1962 298
1950 133 196 3 315
1951 175 1964 333
1952 248 1965 394
1953 268 1966 409
1954 258 1967 469
1955 264 1968 496
1956 308 1969 591
1957 290 1970 628
1958 268 1971 670
1959 248 1972 954
1960 261 1973 1 042
1961 265 1974 1 488

1975 4 533
1976 7 	 141
1977 8 330
1978 x 13 599
1979 x 21 618

Figur 10.2. Bruttoprodukt i bergverksdrift i prosent av bruttonasjonal-
produktet Value added in mining and Quarrying. Percentage
share of gross domestic product

1) "Bryting og utvinning ellers" omfatter kvarts, grafitt, kleberstein mv.
samt utvinning av torv og produksjon av torvstrø og huminal.
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5.2.3. Industri

Denne næringen omfatter ervervsmessig virksomhet i fabrikker,

verksteder o.l. (eller hjemme hos arbeideren) som går ut på framstilling

av nye produkter av råstoffer og mellomprodukter ved mekaniske, kjemiske

eller manuelle produksjonsprosesser (unntatt gassproduksjon og bygge- og

anleggsvirksomhet). Videre er medregnet reparasjoner av maskiner, skip

og andre industriprodukter, unntatt reparasjoner av kjøretøyer, hushold-

ningsapparater og varer til personlig bruk, som regnes som personlig
. 	 1)

tjenesteyting.

Industrisektoren er i nasjonalregnskapet inndelt i nærmere 100

produksjonssektorer.

Nasjonalregnskapets tall for industrien er basert på den årlige

industristatistikken. Denne statistikken regnes for å være av meget hOY

kvalitet samtidig som den er forholdsvis detaljert. Dette forhold har

hatt stor betydning for utformingen av det norske nasjonalregnskapet med

hovedvekt lagt på produksjonsdata og detaljerte varestrømmer. De årlige

integrerte krysslOpstabellene ville således vært utenkelige i det norske

regnskapet uten den detaljerte industristatistikken.

Industristatistikken dekker næringene bergverksdrift og industri

slik disse er definert i den norske næringsstandarden. Hvert år henter

Byrået inn et fullstendig sett av oppgaver fra alle "store" bedrifter. 2)

Fra alle "små" industribedrifter utenom enmannsbedrifter, hentes det år-

lig inn enkle oppgaver over sysselsetting og omsetning mv. Enmannsbedrif-

ter er holdt helt utenfor den årlige industristatistikken og inngår så-

ledes ikke i de beregnede totaltall som industristatistikken gir for alle

bedrifter. Til hjelp ved innhentingen av oppgaver til industristatistik-

kenbenyttes Byråets sentrale bedrifts- og foretaksregister, som også gir

1) Som eksempler på hvordan industrien avgrenses mot andre næringer kan
ellers nevnes at produksjon av fiskevarer og hvalkjøtt om bord på skip som
også driver fiske og fangst grupperes under fiske og fangst; risping,
slOying og ising av fisk regnes som et naturlig ledd i fiske- og handels-
virksomhet, mens filetering, frysing, salting og tørking av fisk regnes
som industri. Produksjon av monteringsferdige hus, hytter og garasjer for
oppføring på et annet sted enn produksjonsstedet regnes som industri, mens
all virksomhet på byggeplassen hører inn under bygge- og anleggsvirksomhet.
Reinompakkingav varer grupperes under forretningsmessig tjenesteyting der-
som virksomheten blir utfOrt som særskilt tjeneste for andre og ellers som
handelsvirksomhet, mens ompakking i forbindelse med tilsetting av andre
stoffer derimot regnes som industri. Rensing, farging og annen etterbe-
handling av tekstiler for spinnerier og veverier tilhører industri, mens
rensing, vasking og farging for husholdninger og enkeltpersoner grupperes
under personlig tjenesteyting. Tapping av kildevann o.l. på flasker, kar-
tonger o.l. regnes som industri, mens vannforsyning gjennom ledningsnett,
tankfartøy mv. grupperes under vannforsyning. 2) I de fleste næringsgrup-
per blir bedrifter med minst 5 sysselsatte i gjennomsnitt for siste år
regnet som store, men for 10 av næringsgruppene er grensen for stor bedrift
satt til minst 3 sysselsatte og i 10 andre næringsgrupper blir alle bedrif-
ter regnet som store (bl.a. utvinning av råolje og naturgass, raffinering
av råolje og meierier).
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oversikt over tilgang av nye bedrifter. Fra 1973 er "manntallet" over

foretak som brukes ved innkreving av merverdiavgift (moms-registret) tatt

i bruk for ajourforing av bedrifts- og foretaksregistret. Bedrifter som

driver virksomhet som faller i flere næringsgrupper er i prinsippet grup-

pert under den virksomhet som gir størst tilskott til bedriftens samlede

bearbeidingsverdi (bruttoproduksjonsverdi minus vareinnsats). Oppgavene

for hjelpeavdelinger (hovedkontorer, salgskontorer o.l.) er tatt med under

samme industrigruppe som oppgavene for den bedriften innen foretaket

hjelpeavdelingene hovedsakelig yter tjenester til.

Bruttoproduksjonsverdien er i industristatistikken fOrt eksklusiv

merverdiavgift og definert som summen av en rekke poster.
1)

Salgsverdien

av produksjon for egen regning er oppgitt etter prisene på produksjons-

stedet (ab fabrikk), inklusive verdi av emballasje og transport med be-

driftens eget mannskap og materiell, men eksklusive andre utgifter til

transport, spedisjon, assuranse mv. Andre avgifter enn merverdiavgiften

er inkludert, mens tilskott som bedriften mottar fra det offentlige ikke

er tatt med.

Vareinnsatsen i industristatistikken er også registrert uten mer-

verdiavgift og inkluderer en rekke poster for de store bedriftene. 2) Ver-

dien av råstofforbruket er vurdert til priser på produksjonstidspunktet.

For de små industribedriftene blir bruttoproduksjonsverdi, vareinnsats

og varespesifikasjoner beregnet av fagkontoret på grunnlag av de full-

stendige registeropplysningene over omsetning mv. og ved å utnytte opp-

lysninger som er gitt av de minste av de store bedriftene på det fullsten-

dige industristatistikkskjemaet. Tall for enmannsbedrifter blir beregnet

separat ved nasjonalregnskapskontoret på basis av faste nOkler fra siste

bedriftstelling og utvikling i timelOnnssatsene i industrisektorene.

1) Salgsverdi av produksjon for egen regning, godtgjørelse for repara-
sjonsarbeid utfOrt for kunder, godtgjørelse for montering eller installa-
sjon hos andre av egne produkter eller innkjøpte handelsvarer, godtgjO-
relse for leiearbeid utfOrt for andre, godtgjOrelse for annet arbeid ut-
fOrt i året, verdi av egne investeringsarbeider utfOrt av bedriftens
egne ansatte, verdi av eget reparasjonsarbeid, leieinntekter og endring
av lager av varer under arbeid. 2) Råstoffer og hjelpestoffer som blir
brukt direkte i forbindelse med produksjonsprosessen, brensel, drivstoff
og elektrisk kraft, innkjOpt ferdig emballasje og råstoff til produksjon
av emballasje, andre varer brukt i året, betaling til andre bedrifter
for reparasjonsarbeid, betaling til andre bedrifter for utført leiear-
beid, leieutgifter, driftsutgifter, verdi av eget reparasjonsarbeid,
samt investeringsavgift som ikke er inkludert i noen av postene foran.
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Nasjonalregnskapskontoret mottar industristatistikkens oppgaver

på magnetbånd til bruk for nasjonalregnskapsberegningene. Foruten bereg-

ning av tall for enmannsbedrifter og noen få andre korreksjoner, er det

stort sett bare omkodingsarbeid som gjenstår fr tallene foreligger på

nasjonalregnskapsform. Verdioppgavene etter vare og etter næring må

omkodes til respektive nasjonalregnskapskoder for vare og sektor. Om-

kodingsfilene (masterfiler som de er kalt) må fibres jour og utvides hvert

år på grunnlag av oppgaver fra fagkontoret over nye varenummer og endring

i varenummer.

De få korreksjoner som ellers foretas, gjelder i forste rekke

merverdiavgiften og vareinnsatsen. På grunn av de fOringsmessige prin-

sipper som er innført i nasjonalregnskapet vedrørende merverdiavgiften

og investeringsavgiften, vil det være behov for å foretavisse korreksjo-

ner i industristatistikkens tall for a oppnå dette formålet. 1) Beregnet

merverdiavgift som tillegg til bruttoproduksjonsverdiene avledes innenfor

krysslOpstabellene (se indirekte skatter nedenfor). De andre korreksjoner

gjelder forsikringspremier som beregnes ved nasjonalregnskapskontoret og

visse reparasjonsutgifter som holdes utenfor beregningene av reparasjoner

i nasjonalregnskapet.

Tabell 13.3. Bruttoprodukt i industri. Mill. kr Value added in
manufacturing. Million kroner

3 259 1962 8 206
3 624 1963 8 829
4 706 1964 9 899
4 737 1965 10 777
4 753 1966 11 572
5 208 1967 12 371
5 466 1968 - 	 13 356
5 957 1969 15 085
6 100 1970 17 441
6 116 1971 19 201
6 394 1972 21 561
7 048 1973 24 279
7 629 1974 27 728

1975 32 301
1976 34 316
1977 36 214
1978 x 37 689
1979 x 39 699

1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961

1) Investeringsavgiften trekkes ut samtidig som at inngående merverdi-
avgift for vareinnsatsen blir lagt til industristatistikkens tall, be-
regnet pålOpt på grunnlag av en katalog som gir merverdiavgiftssats etter
vare og mottakersektor.
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Figur 10.3. Bruttoprodukt i industri i nrosent av bruttonasjonal-
produktet Value added in manufacturing. Percentage
share of gross domestic product

5.2.4. Kraft- og vannforsyning

I næringen kraft- og vannforsyning omfatter bedriftsbegrepet både

selve produksjonsvirksomheten (kraftstasjon, gassverk mv.) og fordelingen

av kraft og vann (inklusive transformering og pumping mv.) uansett om

foredlingsanlegget strekker seg over flere kommuner. I nasjonalregnskapet

spesifiseres tre produksjonssektorer innenfor denne næringen:

- "Elektrisitetsforsyning" som omfatter produksjon, transfor-
mering, overfOring og fordeling av elektrisk kraft.

- "Gassforsyning" som omfatter produksjon av gass og fordeling
av gass gjennom ledningsnett.

- "Vannforsyning" som omfatter oppsamling, rensing og fordeling
av vann, samt produksjon og fordeling av damp og varmt vann.

Ved beregningen av bruttoproduksjon og vareinnsats for elektrisi-

tetsforsyningen er den statistiske kilde den årlige elektrisitetsstati-

stikken, som er en produksjonsstatistikk i likhet med industristatistikken.

Statistikken som blir hentet inn årlig av Statistisk Sentralbyrå, omfatter

reine fordelingsverk og kraftproduserende elverk som er basert på salg av

elektrisk kraft med en maskineffekt på minst 100 kW og dessuten elverk

som forsyner foretaks egen industrivirksomhet dersom det har en kapasitet

på minst 500 kW.
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Bruttoproduksjonen av elektrisk kraft er definert som summen av

en rekke poster.
1) 

Vareinnsatsen er på samme vis spesifisert på en rekke

poster i e1ektrisitetsstatistikken. 2) Oppgaver over gassforsyningen blir

også publisert i elektrisitetsstatistikken, basert på årlige oppgaver fra

gassverkene over sysselsetting, produksjon, vareinnsats mv. Som for indu-

stristatistikkens data, må merverdiavgiften beregnes som tillegg til

elektrisitetsstatistikkens verdioppgaver for nasjonalregnskapet. For

vannforsyningen baseres beregningene på oppgaver fra kommuneregnskapene.

Vannverk danner en av postene under kapitlet utbyggings- og boligformål

på et eget skjema for nasjonaløkonomisk gruppering av utgiftene og inntek-

tene på kommuneregnskapet. Vannverkene inngår imidlertid ikke i kommune-

forvaltningen i nasjonalregnskapssammenheng, men regnes isteden med blant

de kommunale bedriftene.
3)

Tabell 13.4. Bruttoprodukt i kraft- og vannforsyning. Mill. kr Value
added in electricity, gas and water. Million kroner

1949 	 274 	 1962 	 1 100
1950 	 308 	 1963 	 1 173
1951 	 336 	 1964 	 1 269
1952	 371 	 1965 	 1 390
1953 	 407 	 1966 	 1 525
1954 	 472 	 1967 	 1 737
1955 	 524 	 1968 	 1 926
1956 	 554 	 1969 	 2 079
1957 	 674 	 1970 	 2 563
1958 	 763 	 1971 	 2 720
1959 	 821 	 1972 	 3 006
1960 	 917 	 1973 	 3 451
1961 	 977 	 1974 s 	4 387

1975 	 5 037
1976 	 5 736
1977 	 5 984
1978 x 	 7 755
1979 x 	 9 129

1) Leveranse av kraft til bedrifter i eget foretak, salg av fastkraft
til andre, salg av tilfeldig kraft til andre, salg av elektrisk kraft til
andre elverk, eksport av elektrisk kraft, transitterings- og transforme-
ringsinntekter, godtgjørelse for montering eller installasjon hos andre,
godtgjørelse for reparasjonsarbeid utført for andre, verdi av egne in-
vesteringsarbeider utført av bedriftens egne ansatte, verdi av eget re-
parasjonsarbeid, leieinntekter av bygninger og anlegg, samt leieinntekter
av maskiner. 2) Kjøp av elektrisk kraft fra andre elverk, import av
elektrisk kraft, overfOringsutgifter, verdi av eget reparasjonsarbeid,
brensel og smøreolje, driftsmateriell mv., reparasjonsutgifter betalt til
andre, leie av bygninger og anlegg, leie av maskiner mv., samt driftsut-
gifter ellers. 3) Inntektene på produksjonskontoen for denne sektoren
er langt større enn utgiftene og skal da ifølge SNA behandles som bedrift.
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Figur 10.4. Bruttoprodukt i kraft- og vannforsyning i prosent av

bruttonasjonalproduktet Value added in electricity, as
and water. Percentage share of gross domestic product

5.2.5. Bygge- og anlegssvirksomhet

Bygge- og anleggsvirksomhet omfatter all virksomhet som direkte

er knyttet til oppføring, forandring, vedlikehold (bortsett fra daglig

stell og pass) og riving av bygninger og til bygging og reparasjon av

anlegg. Utgraving av gruvesjakter mv. og boring etter olje og naturgass

grupperes under bergverksdrift dersom arbeidet utfres for egen regning,

men under anleggsvirksomhet når virksomheten skjer på kontraktsbasis for

andre. Produksjon av monteringsferdige hus, hytter, garasjer mv. for

oppfOring på et annet sted enn produksjonsstedet regnes som industri,

mens montering mv. på byggestedet grupperes under byggevirksomhet.

I nasjonalregnskapet er det spesifisert to produksjonssektorer

under næringen bygge- og anleggsvirksomhet, nemlig den egentlige bygge-

og anleggsvirksomheten og boring etter olje og gass som særskilt virksom-

het på kontraktsbasis.

Bygge- og anleggsvirksomhet

Bygge- og anleggssektoren skal registrere all virksomhet på bygge-

og anleggsplasser,
1) 

men ikke arkitektvirksomhet og byggeteknisk konsu-

lentvirksomhet som inkluderes i produksjonssektoren forretningsmessig

tjenesteyting.

1) Består av grunnarbeid, oppforing, riving, reparasjon og vedlikehold,
innrednings- og installasjonsarbeid på bygninger og anlegg, samt plan-
legging og administrasjon av slik virksomhet.
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Bruttoproduksjonen i bygge- og anleggssektoren omfatter alle byg-

ge- og anleggsarbeider. 	 bygge- og anleggsvirksomhet antas således

å finne sted i bygge- og anleggssektoren en

egen arbeidskraft eller med leid arbeidskra

offentlige bygge- og anleggsarbeider regnes

bygge- og anleggssektoren, dvs. der foreko

leie av produksjonsfaktorer som produksjons

Bygge- og anleggssektorens produksj

på grunn av mangelfullt primærmateriale til

byggherrens næring og ikke etter byggets og

sifikasjoner av bygninger og anlegg er gjor

varestrOmmer:

en ved hjelp av sektorens

t. Arbeidere som utfOrer

derimot som sysselsatt i

er ikke noen post for bort-

Ores i offentlig forvaltning.

nskonto leverer 18 varer, som

dels er klassifisert etter

anleggets art. FOlgende spe-

for nasjonalregnskapets

shus
rakker, koier, rorbuer o.l.
bygg for jordbruk, skogbruk

Bygging av bolig
Bygging av friti
Bygging av bolig
Bygging av drift
og fiske
Bygging av offen
helse og sosialt
Bygging av andre
Bygging av andre
Reparasjon av be
Reparasjon av dr

Grunnforbedringe
Bygging av bergv
Bygging av elekt
Bygging av veian
Bygging av andre
Bygging av andre
mv.)
Reparasjon av an

Bygging og repar

Bygging og repar

lige bygg for undervisning,
arbeid
offentlige driftsbygg
driftsbygg
oelseshus
ftsbygg

i jord- og skogbruk
rks- og industrianlegg
isitetsanlegg
egg
offentlige anlegg
anlegg (kommunikasjonsanlegg

egg

sjon av militære bygg

sjon av militære anlegg

postene på bygge- og anleggs-

gaver over reparasjoner og ny-

a næringsstatistikk for sekto-

et, Televerket, industrien mv.

anleggsstatistikk, c) bygge-

delsstatistikkens tall for

s- og lønnsstatistikk og

Sivile bygninger

Sivile anlegg

Militære bygg

Militære anlegg

De viktigste kildene for beregning

sektorens produksjonskonto er: a) Sektorop

investeringer i bygninger og anlegg basert

rer som omfatter Norges Statsbaner, Postver

samt stats- og kommuneregnskap, b) bygge- o

arealstatistikk, d) industri- og utenriksha

tilgang av byggematerialer, e) sysselsettin

f) inputprisberegninger.

1) For andre sektorer enn bygge- og anleggs
virksomheten som bortleie av egne produksjo
bygge- og anleggssektoren, vurdert lik lonns

irksomhet produksjonsfOres
sfaktorer (vareinnsats) til
ostnadene til egne arbeidere

som utfOrer bygge- og anleggsarbeid på sektorens egen produksjonskapital.
Alle bygge- og anleggsmaterialer mv. som an endes til disse arbeider vil
inngå som vareinnsats i bygge- og anleggssektoren.
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Bruttoproduksjonen bestemmes i fOrste omgang fra anvendelsessiden

som summen av sektorenes investeringer, reparasjoner og vedlikehold i byg-

ninger og anlegg. For investeringene i boliger beregnes tallene hovedsa-

kelig ut fra oppgaver over antall boliger og boligflate og pris pr. bolig

og pris pr. boligflateenhet. Kildene som benyttes her er Husbankens års-

statistikk, Stortingsmelding om Landbruksbankens virksomhet og bygge-

arealstatistikken. Reparasjoner av boliger anslås fOlge noe i underkant

av volumutviklingen for kapitalslitet på boliger og forutsetter at bolig-

massen er overveiende ny, mens prisutviklingen bestemmes ut fra en input-

prisindeks.
 1)

Investeringer i forretningsbygg beregnes ved hjelp av byggeareal-

statistikkens oppgaver over fullførte og igangsatte bygg samt bruk av

inputprisindeks. Reparasjon av forretningsbygg som for en stor del går

som reparasjoner (vareinnsats) i sektoren utleie av andre bygg, antas å

fOlge verdiutviklingen for sektorens bruttoproduksjon. Leveransene fra

bygge- og anleggssektoren til reparasjoner og investeringer i de offent-

lige forvaltningssektorene bestemmes ut fra stats- og kommuneregnskapene.

For andre mottakere enn boliger, forretningsbygg og offentlig forvaltning

blir reparasjonene og investeringene i bygninger og anlegg beregnet ut

fra næringsstatistikk eller beregnet anslagsvis. For de næringer hvor

nasjonalregnskapsberegningene eller primærstatistikkens oppgaver er

usikre, er de periodiske bedriftstellingene og primærnæringstellingene

blitt brukt til revisjon i nasjonalregnskapet og for næringsstatistikken.

For militære bygge- og anleggsarbeider fOres bruttoproduksjons-

tallene over til kontoen for offentlig konsum og ikke til bruttoinveste-

ringer i fast kapital. Kildematerialet er her statsregnskapet. Militære

boliger regnes derimot som investeringer og er inkludert i varegruppen

boliger ovenfor.

Bruttoproduksjonen i bygge- og anleggssektoren avledet fra an-

vendelsessiden kontrolleres og avstemmes mot bygge- og anleggsstatistik-

kens bruttoproduksjonstall. Deretter kan bruttoproduksjonen etter vare

avledes av brukersektorenes endelige investeringstall. En del tillegg

må gjOres til bygge- og anleggsstatistikkens endelige bruttoproduksjons-

tall for at det skal korrespondere med nasjonalregnskapets begrep.
2)

1) Boliger omfatter alle boliger og fritidshus enten de er leide, delvis
selveide eller helt selveide. 2) Ferdighus fra industri, bortleie av
produksjonsfaktorer til bygge- og anleggsvirskomhet, materialer til egne
arbeider på egen realkapital (anslått som andel av bortleien), drifts-
resultat i enmannsbedrifter (anslag), materialer til enmannsbedrifter
(anslått som andel av driftsresultatet), utgående merverdiavgift og selv-
byggeres egeninnsats (residual som også vil omfatte uforklart differanse).
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Vareinnsatsen i bygge- og anleggsse toren blir bestemt som summen

av en rekke komponenter.
1) 

Posten annen va einnsats anslås i fOrste om-

gang på grunnlag av tidligere års andeler a bruttoproduksjonen (eksklu-

sive ferdighus), men blir i neste omgang ko trollert og avstemt mot nivå

og utvikling for bygge- og anleggsstatistik ens vareinnsatstall for å

harmonere med nasjonalregnskapets begrep.

Nasjonalregnskapets endelige varein satstall for bygge- og an-

leggssektoren blir bestemt under varebalans ringen for byggematerialer.

Men denne varefordelingen vil i sterk grad ære preg av skjOnn. Ved hjelp

av de resultater som etter hvert blir tilgj ngelige som resultat av struk-

turundersOkelser for næringen bygge- og anl ggsvirksomhet regner en med a
kunne bedre kvaliteten av vareinnsatstallene

Boring etter olje og gass 

Denne produksjonssektoren omfatter oring etter råolje og natur-

gass, legging av rOr og annen anleggsvirkso het knyttet til olje- og gass-

utvinning utfOrt som særskilt virksomhet på kontraktsbasis. En bedrift

som leier ut boreplattformer med mannskap b traktes som en bygge- og an-

leggsbedrift, men ikke utenlandske oljebori gsselskap som borer på norsk

del av kontinentalsokkelen på oppdrag fra n rske rettighetshavere, selv

om de oppholder seg der mer enn ett år. Sli ke oljeboretjenester regnes

som import.

Den viktigste kilden for beregning v bruttoproduksjonen i denne

sektoren er bygge- og anleggsstatistikken. De opplysninger som Byrået

innhenter til den årlige bygge- og anleggss atistikken fra bedrifter som

driver oljeboring, er noe forskjellig fra o pgavene som innhentes fra de

Ovrige bygge- og anleggsbedriftene. På et get spOrreskjema for oljebo-

ring mv. spOr Byrået bl.a. etter data for b uttoinntekt opptjent i hen-

holdsvis norsk og utenlandsk område fordelt etter type vilkar.
2)
 For

investeringene og totalt forbruk av varer s esifiseres de leveranser som

kommer direkte fra utlandet uten å ha vært innom norsk tollområde, av hen-

syn til fOringen i utenriksregnskapet og na jonalregnskapet.

Foruten den årlige bygge- og anleg sstatistikken benyttes også

den kvartalsvise investeringsstatistikken sm kilde for beregningene i fore-

lopige regnskap.

1) Ferdighus fra industri, bortleie av prod ksjonsfaktorer til bygge- og
anleggsvirksomhet, uspesifisert vareinnsats reparasjoner og vedlikehold
og annen vareinnsats. 2) Spesifikasjonene jelder godtgjOrelse for virk-
somhet for andre med boreplattform eller bo eskip, boligplattform, service-
plattform, kranfart0y, rOrledningsfart0y, g dtgjorelse for annet offshore-
arbeid, utleie av boreplattform mv. uten ma nskap, bruttoinntekt av annen
næringsvirksomhet (provisjonsinntekter, god gjorelse for konsulentarbeid,
know-how osv.), samt verdi av reparasjons- g vedlikeholdsarbeid på egne
aktiva utfOrt i året med bedriftens egne an atte.
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Bruttoproduksjonen i oljeboringssektoren leveres til investerings-

sektoren oljeboring og andre utgifter ril oljeleting, til eksport og even-

tuelt til rørledninger. I nytt SNA er det ikke klart om slike utgifter

skal grupperes under investering eller under vareinnsats. Den norske

praksisen som klassifiserer alle utgifter som bruttoinvesteringer i fast

kapital, dvs. full aktivering av utgifter til oljeboring og oljeleting,

har vært motivert ut fra liknende aktiviteter under bergverksdrift, og ikke

minst av datahensyn, der en ville unngå store negative tall for bruttopro-

duktet i oljeutvinningssektoren som følge av store utgiftstall og ingen

produksjon i oppstartingsårene. Boring av tørre hull avskrives da over
.	 1)

ett ar.

Tabell 13.5. Bruttoprodukt i bygge- og anleggsvirksomhet. Mill. kr
Value added in construction. Million kroner

1949 1 011 1962 3 106
1950 1 068 1963 3 451
1951 1 167 1964 3 612
1952 1 378 1965 4 007
1953 1 527 1966 4 768
1954 1 698 1967 5 122
1955 1 814 1968 5 097
1956 1 891 1969 5 891
1957 2 157 1970 6 339
1958 2 261 1971 7 264
1959 2 387 1972 7 875
1960 2 494 1973 8 413
1961 2	 715 1974 10 258

1975 11 527
1976 12 785
1977 15 040
1978 x 17 011
1979 x 17 619

1) En annen fortolkning av SNA går ut på å betrakte disse utgiftene
som løpende utgifter, dvs. vareinnsats, fram til det tidspunkt en
beslutning om Økonomisk utnyttelse av funnet er tatt, og først føre
de etterfølgende utviklingskostnader som investeringer i fast kapital.



1950 	 1955 	 1960 	 1965 	 1970 	 1975 	 1979

Pst. av
BNP

10  

5

Rrrw4

POW

:OA
WOO  

134

Figur 10.5. Bruttoprodukt i bygge- og anleggsvirksomhet i prosent av
bruttonasjonalproduktet Value added in construction.
Percentage share of gross domestic product

5.2.6. Varehandel ., hotell- og restaurantdrift

Varehandel

Varehandel er den enkeltsektor i nasjonalregnskapets kontoplan

som yter det største bidrag til bruttonasjona1produktet. 1)

I nasjonalregnskapet er det bare spesifisert én varehandelssektor.

At sektoren ikke er blitt delt opp i flere produksjonssektorer, skyldes

dels mangelen på primærstatistikk (produksjonsstatistikk) og dels den

spesielle tekniske behandling varehandelen får i nasjonalregnskapet.

For varehandelen får nemlig produksjonsberegningene karakteren av residu-

alberegninger fra anvendelsessiden i varekryssløpet. Direkte opplysninger

om avansesatser for de enkelte NR-varer foreligger bare spredt og tilfel-

dig.

Bruttoproduksjonen i varehandelen defineres praktisk som differan-

sen mellom varenes kjøperverdi hos endelig forbruker og varenes selger-

verdi, dvs. verdi ab fabrikk eller import cif-verdi. Produksjonsbegre-

pet i varehandelen svarer således stort sett til bruttohandelsavansen.

Bruttoproduksjonen er fordelt på hele spektret av varer. Utenom brutto-

avansene forekommer likevel en hovedvare som har varehandelens hovedle-

verandørkode og som dekker provisjoner og noen andre transaksjoner (se

nedenfor).

1) Prosentvis andel på 13-14 prosent i 1970-årene. Til sammenlikning har
andelen for industrien totalt ligget mellom 17 prosent og 22 prosent i
samme tidsrom.
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Den delen av bruttoproduksjonen som består av bruttohandelsavanser,

beregnes fra anvendelsessiden ut fra vareleveransene til vareinnsats og

sluttleveringer. Bruttoavansene betyr mest for vareleveransene til privat

konsum. Når en skal beregne bruttohandelsavanser her, starter en normalt

med å beregne verditall i lOpende kjøperverdier. Med utgangspunkt i for-

rige års regnskap og primærstatistikk som viser årlige endringer i bl.a.

detaljomsetningen fordelt på bransjer, blir verdiindekser konstruert for

de enkelte konsumgrupper for lOpende kjøperverdier (se avsnittet om privat

konsum).

Under den siste hovedrevisjonen innhentet Byrået, vesentlig fra

offentlige organer og diverse bransjeorganisasjoner, opplysninger om

bruttoavanseprosenter for de enkelte varekonsumgruppene, både på detaljist-

leddet og på engrosleddet, foruten spredte opplysninger om distribusjons-

mOnstret (engrosandeler mv.). Ved denne "direkte metoden", sammen med

indirekte beregningsresultater på grunnlag av prisoppgaver og oppgaver

fra forbruksundersOkelsen i 1967, ble det for dette året etablert et nivå

for konsumtallene med tilhOrende bruttoavanser.

På basis av kjøperverdier og bruttoavanseprosenter kan løpende

selgerverdier beregnes mekanisk. Ved bruk av bl.a. prismaterialet for

konsumprisindeksen og engrosprisindeksen kommer en fram til foreløpige

kjøperverdier og selgerverdier både i løpende og faste priser. Etter at

konsumtallene er beregnet så langt, kommer ulike typer av vurderinger inn
1)

i bildet under varefordelingsarbeidet.

For leveranser til andre anvendelser enn privat konsum er de ma-

skinelle beregningsrutinene bygd opp på tilsvarende måte som for leveran-

ser til privat konsum. På grunnlag av industristatistikken får en f.eks.

opplysninger om råstofforbruk osv. til løpende kjøperverdier etter tillegg

for beregnet merverdiavgift. Omregningen fra kjøperverdi til selgerverdi

blir som for privat konsum foretatt på anvendelsessiden i varekrysslOpet.

Det er to forhold som gjør at beregningene av bruttoavansen for disse

anvendelsene blir mer usikre. For det første ble ikke bruttoavanseprosen-

tene revidert ved siste hovedrevisjon. For det andre har en ingen mulighet

til å kontrollere prisindeksene for kjøperverdiene slik som tilfellet er

med konsumprisindeksen for privat konsum.

1) F.eks. indikerer en positiv differanse mellom konsumprisindeksen og
engrosprisindeksen generelt økning i bruttoavanser i regnskapet. Dersom
en finner prisindeksene for selgerverdiene pålitelige nok, vil en løpende
kunne oppdatere bruttoavansene selv om beregningsrutinene tar utgangspunkt
i fjorårets avanseprosenter. Bruttoavansene i løpende priser kan også
bli justert som fOlge av at lagerendringstall og avanseprosenter analyseres
over tiden på varenivå for de viktigste konsumvarer. Det skorter imidler-
tid på egnet lagerstatistikk og direkte avansestatistikk i systematisk
omfang eksisterer heller ikke.
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Tallmessig svarer bruttohandelsavansene for mer enn 95 prosent av

bruttoproduksjonen i varehandelen. Resten består av provisjoner mv., re-

gistreringsavgift på brukte biler, kommisjonsprovisjon for Norsk tipping

og noe annet.
1) 

Den totale bruttoavanseprosenten er om lag 20 prosent,

regnet i forhold til selgerverdiene for alle varer under ett. Bruttoavan-

sen fordeler seg totalt sett omtrent slik på de ulike anvendelsene: privat

konsum 60 prosent, vareinnsats 20 prosent, bruttoinvesteringer 15 prosent,

eksport 3 prosent og offentlig konsum 2 prosent. Vareomsetningen i vare-

handelen, slik den defineres til daglig, er 3-4 ganger hOyere enn den

bruttoproduksjonen i varehandel nasjonalregnskapet registrerer.

Når det gjelder vareinnsatsen, er det spesielt transporttjenester,

husleie og andre tjenester, samt emballasje o.l. som har stor betydning i

varehandelen. Transportomkostningene som er påfOrt varene etter at de

forlater fabrikkporten (se avsnittet om industri) er inkludert i brutto-

handelsavansene. En stor del av transportytelsene kommer imidlertid fra

andre sektorer enn varehandelen og registreres derfor som vareinnsats i

varehandelen. En stor del av leveransene fra sektoren "utleie av andre

bygg" er husleietjenester til varehandelen. 2)
Datagrunnlaget for beregningen av vareinnsats i varehandelen må

karakteriseres som svakt. Bortsett fra siste bedriftstelling (1974-tel-

lingen), har en aldri hatt oppgaver over den totale vareinnsatsen i vare-

handelsnæringen i norsk primærstatistikk. Tallene er basert på mer eller

mindre faste fordelingsnOkler. Mange av innsatsfaktorene gjelder leve-

ranser fOrt over de spesielle fordelingskontiene. Vurderinger ut fra

utviklingen i varehandelens driftsresultat og den totale krysslOpskoef-

fisienten (vareinnsats i forhold til bruttoproduksjon) for varehandelen

har ofte fOrt til korreksjoner i vareinnsatsen.

Hotell- og restaurantdrift 

Produksjonssektoren hotell- og restaurantdrift i nasjonalregnska-

pet produserer tjenestene romutleie og servering. 3) Disse tjenestene
(hovedvarene) er spesifisert på varegruppene romutleie, servering av 01,

servering av vin, servering av brennevin og servering av mat. Dette indi-

kerer at varene er gruppert etter hvilke tjenester som ytes, uavhengig av

bedriftsenheten, noe som henger sammen med primærstatistikkens karakter. °
1) Varestrømmer som gjelder avanser ved omsetning av brukte varer mangler
imidlertid i bruttoproduksjonstallet i varehandelen i sin alminnelighet.
2) Bygninger og anlegg behandles ikke som en del av primærfaktorene i vare-
handelssektoren i fOrste rekke på grunn av svakt datagrunnlag. Dette betyr
at kapitalslitet i varehandelen bare omfatter slit på butikkinnredninger osv.
3) Dette gjelder enten de forekommer i godkjente restauranter, restauranter
og kaféer ellers, hoteller, campingplasser eller herberger ellers (pensjo-
nater, gjestgiverier, turisthytter, moteller, ungdomsherbergerogandre her-
berger). Salg fra polseboder, kiosker o.l. grupperes imidlertid under
varehandel. 4) Hotelltjenester vil således komme inn både under romutleie
og servering. I norsk Standard for næringsgruppering derimot er undergrup-
peringen basert på bedriftstype.
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Bruttoproduksjonsverdien for romutleie er i utgangspunktet definert

lik bruttoomsetningen for herbergevirksomhet ifOlge siste bedriftstelling.

Dette nivåtallet blir lOpende utviklet i samsvar med endringene i en volum-

indeks beregnet ut fra antall gjestedogn i hotellene (fra hotellstatistik-

ken) og en prisindeks som er delindeksen "utgifter ved hoteller og pensjo-

nater" fra konsumprisindeksen.

For servering av 01 beregnes de leverte tjenester ved å multipli-

sere skjenkepris pr. liter med antall liter utskjenket 01 for hver av de

tre skatteklassene, med statistikk over priser og volum innhentet gjennom

alkoholstatistikken. For servering av vin og brennevin settes bruttopro-

duksjonsverdien lik konsumentenes utgifter til vin og brennevin på res-

tauranter mv. som beregnes av A/S Vinmonopolet. For servering av mat ma

en også ta utgangspunkt i siste bedriftstelling. Bruttoomsetningen for

servering av mat bestemmes residualt som differansen mellom total brutto-

omsetning for hotell- og restaurantdrift og beregnet bruttoomsetning for

servering av 01, vin og brennevin samt utleie av rom, og bruttoproduksjonen

settes så lik denne beregnede bruttoomsetningen. Nivåtallet utvikles

10pende ved hjelp av et veid gjennomsnitt av volumindeksene for romutleie,

servering av 01, vin og brennevin, kombinert med konsumprisindeksen for

mat på restaurant.

Beregningene av vareinnsatsen hviler dels på et svakt grunnlag,

men for vin og brennevin får en nøyaktige tall over innkjøpet fra A/S Vin-

monopolet og nar det gjelder 01, kjenner en utskjenket volum og innkjøps-

prisene for hver av de tre klassene. 	 av godstransport, res-

taurantmusikk, reisebyråtjenester og offentlige gebyrer beregnes i for-

bindelse med de respektive sektorberegninger. For resten av vareinnsatsen

ma en utnytte oppgaver over vareforbruket for Norsk Hotell- og Restaurant-

forbunds medlemsbedrifter i et bestemt ar. Dette tallmaterialet utvikles

i takt med bruttoproduksjonen.

1) Prisoppgavene er innhentet fra Oslo-bryggeriene, som tas som indikato-
rer for hele landet. Volumoppgavene er derimot totaltall beregnet av
Bryggeriforeningen.
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Tabell 13.6. Bruttoprodukt i varehandel og hotell- og restaurantdrift.
Mill. kr Value added in wholesale and retail trade and
restaurants and hotels. Million kroner

2 351 1962 7 823
2 667 1963 8 302
3 305 1964 9 122
3 900 1965 9 970
4 186 1966 10 734
4 692 1967 11 520
4 623 1968 11 795
5 109 1969 13 224
5 458 1970 11 788
5 627 1971 13 229
6 033 1972 14 720
6 564 1973 16 937
7 244 1974 19 010

1975 21 501
1976 25 120
1977 28 526
1978 x 31 177
1979 x 33 511

1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961

Figur 10.6. Bruttoprodukt i varehandel og hotelli ) og restaurantdrift
i prosent av bruttonasjonalproduktet	 Value added in
wholesale and retail trade and restaurants iTqd hotels.
Percentage share of gross domestic product'

1) Merverdiavgiften forårsaker lavere andeler for 1970 og seinere år.
.7) The i)alue added tax cause lower shares for 1970 and later years.
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5.2.7. Transport, lagring, post og telekommunikasioner

Jernbanetransport 

Produksjonssektoren jernbanetransport omfatter transport av gods

og personer med jernbane, dvs. den egentlige jernbanedriften. Statsba-

nenes verksteder er inkludert i industrien, NSB's bilruter i sektoren

rutebiltransport og arbeid på nyanlegg i bygge- og anleggssektoren. I

nasjonalregnskapet har en for bruttoproduksjonen spesifisert 9 ulike

varer .
1)

Den viktigste kilde for beregningen av bruttoproduksjonen i jern-

banedrift er naturlig nok regnskapet fra Norges Statsbaner. I nasjonal-

regnskapet inkluderes dessuten et anslag for gratisreiser, mens tillegg

også er gjort for inntekter fra det eneste private jernbaneselskapet,

basert på oppgaver i samferdselsstatistikken. Jernbanenes tjenesteyting

finner anvendelse som vareinnsats, eksport og privat konsum, men forde-

lingen er i stor utstrekning foretatt skjønnsmessig. Eksportanslaget gjø-

res i utenriksregnskapet på grunnlag av Norges Banks valutastatistikk.

Vareinnsatsen i jernbanetransport bestemmes som summen av repara-

sjons- og vedlikeholdskostnader og materialkostnader som vedrOrer driften,

innhentet fra NSB på spesielt skjema med spesifikasjoner på varer.

Rutebiltransport 

Rutebiltransport omfatter transport av personer og gods med rute-

bil samt skolebarnkjøring. I nasjonalregnskapet er det spesifisert 6

varer for denne produksjonssektoren, hvorav reiser og flytningsutgifter

og frakt dekker mer enn 85 prosent av sektorens bruttoproduksjon. 2)

Beregningene for rutebiltransporten baseres på skjemaet til rute-

bilstatistikken. For rutebilreiser inkluderer bruttoproduksjonen også

poster som busstransport av skolebarn og andre kontraktruter på eget

løyve og det er gjort et anslag for gratisreiser. For flytningsutgifter

og frakt med rutebiler inkluderes foruten ordinær godsfrakt, også mjølke-

transport og andre kontraktruter på eget lOyve i inntektspostene.

Tjenesteytingen fra sektoren rutebiltransport fordeles mellom vareinnsats

og privat konsum.

I) Person- og godstransport med jernbane svarer for vel 85 prosent av den
totale bruttoproduksjonen i sektoren jernbanetransport, bortleie av produk-
sjonsfaktorer til bygge- og anleggsvirksomhet svarer for om lag 10 prosent,
mens resten fordeler seg på egne investeringsarbeider, postfOrsel, rettig-
hetsavgift, godtgjørelse for drift av poståpnerier, annonseinntekter og
elektronisk databehandling. 2) Produksjonen for øvrig omfatter reiser med
drosjebiler og turbiler, flytningsutgifter og frakt med leiebiler, vogn-
leie og postfrakt. Vognleie gjelder inntekter av person- og godstransport
på andres lOyve; dette er en kryssleveranse innen sektoren og skal gi ut-
trykk for utleie og leie av rutebiler.



140

Vareinnsatsen i rutebiltransport er beregnet ved å summere 15

poster i skjemaet til rutebilstatistikken (men må tilpasses varespesifi-

kasjonene i nasjonalregnskapet og korrigeres mht. merverdiavgift og

investeringsavgift).

Transport med sporvei og forstadsbane 

Denne produksjonssektoren omfatter reiser, vognleie og annonse-

inntekter. Den alt overveiende del av produksjonen gjelder passasjer-

inntekter som sporveisselskapene får ved salg av billetter, men også

her gjøres det et tilleggsanslag for gratisreiser.

Som kilder for beregningene benyttes årsberetningene fra A/S Oslo

Sporveier, A/S Ekebergbanen, A/S Holmenkollbanen og Fløybanen samt års-

meldingen for Trondheim Trafikkselskap. 	 produksjonen i sektoren

leveres til privat konsum.

Ovenfornevntekilderbenyttes også til å beregne vareinnsatsen, men

for vedlikehold av rullende materiell utnyttes skjemaene fra industri-

statistikken for sporveisverksteder. Godtgjørelsen verkstedene har for

reparasjonsarbeid i alt settes lik vedlikehold på rullende materiell.

Drosje- og turbiltransport

Denne produksjonssektoren omfatter persontransport med drosjebil

og turbil, samt utleie av personbil med fører. I praksis vil imidlertid

det meste av turbiltransporten leveres fra sektoren rutebiltransport, da

rutebilselskapene utfører det vesentlige av turbiltransporten. Rutebil-

statistikken er en regnskapsstatistikk med gode oppgaver, mens statistik-

ken over drosje- og turbiltransport er svært mangelfull.

Drosjetellingen fra 1972 er ikke anvendt for beregningene i nasjo-

nalregnskapet da tellingen ikke inneholdt økonomiske tall. Derimot er

nivåtall blitt fastlagt ut fra siste bedriftstelling. I publikasjonen

"Bil og vei", som utgis av Opplysningsrådet for Biltrafikken, publiseres

tall for bestanden av drosjer ved utgangen av hvert år. Som volumindi-

kator for produksjonen i sektoren i et år benyttes gjennomsnittsbestanden

i året beregnet på grunnlag av bestanden ved inngangen og utgangen av

året. Konsumprisindeksen for drosjebil benyttes som prisindeks. Under

varefordelingen leveres noe mer enn halvparten til privat konsum, mens

resten går til vareinnsats.

1) I Oslo Sporveiers regnskap benyttes som bruttoproduksjon postene under
passasjerinntekter for sporveisdriften, tunnelbanedriften og Lilleaker/
Kolsåsbanen. I årsberetningen for Fløybanen benyttes spesifikasjonen pas-
sasjerinntekt. Inntekter fra sporveisdriften er ikke skilt ut i årsmel-
dingen for Trondheim Trafikkselskap og inntektene beregnes derfor ved hjelp
av en verdiindeks.
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Et nivå for vareinnsatsen i sektoren er blitt anslått ut fra ek-

sempler på beregning av kostnader ved bilhold fra Opplysningsrådet for

Biltrafikken. På løpende basis er det forutsatt samme volumutvikling i

vareinnsatsen som for bruttoproduksjonen. For prisene brukes i tillegg

prisutviklingen for forskjellige mineraloljeprodukter (publisert av Pris-

direktoratet i Pristidende).

Leiebiltransport 

Sektoren omfatter transport utenfor rute med laste- eller vare-

bil, traktor, weasel mv. drevet som særskilt virksomhet, samt utleie av

laste- eller varebil med fører. I nasjonalregnskapet er produksjonen i

sektoren spesifisert på to varer, dvs. (i) vognleie og (ii) flytningsut-

gifter og frakt, hvorav den sistnevnte klart dominerer i størrelse. Vogn-

leien er som tidligere nevnt en kryssleveranse.

Beregningene av flytningsutgifter og frakt må basere seg på indeks-

beregninger med utgangspunkt i bedriftstellingene. Volumutviklingen mellom

de to siste bedriftstellingene er anslått ved å utnytte resultatene fra

lastebiltellingene i perioden, og fra 1976 har en utnyttet en ny kilde,

nemlig snarstatistikk for lastebiler som publiseres av Statistisk Sentral-

byrå. Denne snarstatistikken oppgir nyttelast for registrerte kjøretøyer

for godstransport og kjørelengde pr. kjøretøy etter kjøretøygruppe. Ved

hjelp av disse data kommer en fram til antall tonnkilometer som et kapa-

sitetsmål for hver gruppe og det er utviklingen i summen av disse som be-

nyttes til volumindeksen. Som prisindeks bruker en utviklingen i maksi-

malprisen for lastebiltransport. 	 3,5 prosent av bruttopro-

duksjonen leveres til privat konsum, mens resten går til vareinnsats.

Den viktigste innsatsvaren i leiebiltransport er reparasjoner på

biler mv., hvor volumindeksen antas A folge bruttoproduksjonen, mens pris-
indeksen er hentet fra Transportøkonomisk Institutt's kostnadsindekser

for lastebiltransport. For de fleste innsatsvarene i sektoren antas verdi-

indeksen å følge tilsvarende verdiindeks for bruttoproduksjonen.

Hjelpevirksomhet for landtransport 

Dette er en sektor som omfatter drift av transportsentraler for

rutebiler, drosjebiler, turbiler, leiebiler og andre motorkjøretøyer, drift

av parkeringsplasser og parkeringshus, utleie av biler uten fører, drift

av veier og broer som særskilt virksomhet, samt bud og bærere. I nasjo-

nalregnskapet er produksjonen i sektoren spesifisert på to varer, nemlig

(i) gods- og transportsentraler og (ii) annen hjelpevirksomhet for land-

transport, utenom den offentlige tjenesteytingen ved utgifter til veier

og gater.

1) For gruppen 4,6 - 5 tonn lass ved 20 km transport.
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For gods- og transportsentralene bestemmes bruttoproduksjonen som

utviklingen i summen av bruttoproduksjonsverdiene for sektorene rutebil-

transport, drosje- og turbiltransport og leiebiltransport. For annen

hjelpevirksomhet for landtransport brukes to volumindikatorer. Den ene

indikerer stOrrelsen av den gjennomsnittlige motorvognparken, mens den

andre er en indikator for tallet på personbiler som brukes som utleie-

vogner. Prisindeksen som benyttes er et veid gjennomsnitt av forskjel-

lige delindekser i konsumprisindeksen mv.

Vareinnsatsen anslås til 3 prosent av bruttoproduksjonsverdien og

fordeles på varer etter faste nOkler.

Olje- og gasstransport med rør 

Denne produksjonssektoren omfatter drift av rørledninger for tran-

sport av råolje, raffinert olje og naturgass. For rørtransport av olje

og gass til anlegg i utlandet oppstår visse avgrensningsproblemer med hen-

syn til hvilken del av virksomheten som skal regnes som norsk. Selv om

territorialkravet i prinsippet skalbenyttes,hardet i mange tilfelle vist

seg mer praktisk å anvende eierkriteriet. ROrledningen fra Ekofisk til

Teesside eies av et norskregistrert selskap og regnes derfor som norsk

selv om stOrstedelen av ledningen ligger på britisk side. Også pumpesta-

sjoner, overvåkingsanlegg osv. som selskapet har tilkoplet rørledningene

i den britiske sektor, regnes som norske. Installasjonene i Teesside

kommer derimot ikke med i norsk statistikk. Etter samme prinsipp kommer

ledningen mellom Ekofisk og Emden med i norsk statistikk. Fra Friggfel-

tet til Skottland er det blitt lagt to gassledninger, hvorav den ene er

norsk.

Datagrunnlaget for beregning av transporttjenestene fra rOrled-

ningene som går til England og Vest-Tyskland, er regnskapsoppgaver fra

selskapet som dekker omkostningene ved transporten. det gjelder

gassledningen til Skottland, har en ikke tilsvarende regnskapsoppgaver

fra rettighetseierne. En har gjort den forutsetning at pris pr. trans-

portert mengdeenhet er den samme som for rørledningen mellom Ekofisk og

Emden.
2)

1) Philips A/S er operatør av ledningene, men en har hittil ikke fått
oppgaver fra Philips som gjelder denne aktiviteten. 2) Det forutsettes
at halvparten av gassmengden som transporteres fra Friggfeltet går
gjennom hver av ledningene.
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Utenriks sjøfart 

Denne sektoren omfatter transport av personer og gods i utenriks-

fart. I nasjonalregnskapet er produksjonen i denne sektoren spesifisert

på tre varer, nemlig eksport av skipsfartstjenester (bruttofrakter), skips-

reiser og transport av varer i innenriksfart. Av disse dominerer brutto-

fraktene fullstendig. Transporttjenestene utføres dels av norskregistrerte

skip og dels av leide skip fra utlandet (enten de er norsk eller utenlandsk

eid).

Hovedkilde for beregningene er skipsfartsstatistikkens skjema for

bruttofrakter og driftsutgifter for skip i utenriksfart. 1) Fordelingen av

skipsreiser på anvendelser blir anslått. 2)

Vareinnsatsen i utenriks sjOfart domineres av skipsfartens drifts-

utgifter i utlandet. Skipsfartsstatistikken sondrer ikke mellom totale

utgifter og innenlandsk leveranse til utenriks sjøfart for alle utgifts-

postene hvert år. Hvert 5. år gir imidlertid statistikken opplysninger om

hvor mye av hver utgiftspost som er betalt i norske kroner. For A få et

anslag for innenlandske leveranser for de mellomliggende årene benyttes

kjente forholdstall mellom total og innenlandsk leveranse. Forsikrings-

tjenester som er levert fra utenlandske forsikringsforetak er også inklu-

dert i driftsutgiftene i utlandet. 3) Reparasjons-, vedlikeholds- og hava-

riutgifter er gitt fra skipsfartsstatistikkens skjema. For den vrige

vareinnsatsen har en splittet enkelte poster i det årlige skjemaet med

forholdstallene fra det skjemaet som gir innenlandske leveranser.

Innenriks sjofart 

Sektoren omfatter transport av personer og gods med skip og båter

på kysten, elver og innsjøer. I nasjonalregnskapet er det spesifisert 5

varer, nemlig bilferging, skipsreiser, transport av varer, postfOrsel og

skipsleie. Sektoren kan deles i rutefart, lOs fraktfart på kysten og

annen innenriks sjOfart. Bare for rutefarten finnes årlig Okonomisk sta-

tistikk, for resten utvikles tallene ved hjelp av indekser.

1) Denne statistikken definerer bruttoproduksjonsverdien i sektoren som
summen av reisecertepartifrakter, linjefrakter, tidsfrakter fra utenland-
ske befraktere, bareboatfrakter fra utenlandske befraktere (leiekontrakt
for "tomt skip"), kompensasjon for betalte utgifter ved drift av skip som
er bareboatfraktet til utlandet, frakter opptjent ved kontraktfart, frak-
ter opptjent ved eventuell innenriksfart og frakter ved hire/purchase
eksklusive avdragsbetaling. 2) Som indikator for anslaget for privat
konsum benyttes antall personer innreist til Norge direkte fra ikke-nordiske
land med skip. 3) Forsikringspremier betalt til utenlandske forsikrings-
selskaper minus havari- og frakterstatninger. Det må dessuten gjOres et
fradrag for mottatte forsikringer for skip som har hatt totalforlis og
vært forsikret i utlandet.
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For beregning av bruttoproduksjonen i rutefart benyttes en årlig

innhentet primærstatistikk for innenriks rutefart. Produksjonen leveres

dels til privat konsum, dels til vareinnsats. For lOs fraktfart på kysten

bruker en som volumindikator produksjonsindekser for industri og berg-

verksdriftP Prisindeksen er en indeks sammenveidav indeks for månedsfortje-

neste for voksne sjOmenn i innenriks sjøfart, engrosprisindeks for maskiner

og transportmidler og flere andre indekser. Nivåtall er fastlagt på grunn-

lag av siste bedriftstelling og annen statistikk som godstransport på

kysten i 1965. I tillegg er det laget et anslag for produksjonen til for-

syningsbåter i Nordsjøen, som er blitt utviklet med samme verdiindeks som

for de totale norske investeringer i oljevirksomheten i NordsjOen. Brutto-

produksjonsverdien for annen innenriks sjøfart utvikles ved en volumindeks

som er basert på sum vekt av inn- og utførsel med skip fra utenrikshandels-

statistikken og en prisindeks som er den samme som for los fraktfart på

kysten.

Vareinnsatsen i innenriks sjøfart bestemmes også fra ovenfornevnte

primærstatistikk hva rutefart angår. For los fraktfart på kysten anslås

vareinnsatsen til 50 prosent av bruttoproduksjonsverdien med varespesi-

fikasjonene anslått som for rutefarten.
2) 

For annen innenriks sjøfart

anslås vareinnsatsen til 40 prosent av bruttoproduksjonsverdien.

Hjelpevirksomhet for sjøfart 

Dette er 'en produksjonssektor i nasjonalregnskapet som produserer

varegruppene skipsekspedisjoner, lasting og lossing, havnetjenester og

hjelpevirksomhet for sjøtransport. Fyr- og losvesenet er ikke inkludert

i denne sektoren, men i offentlig forvaltning.

Bortsett fra tjenesteytingen fra havnevesenet hvor produksjonen

er satt lik salgs- og leieinntekter for havnekasser i kommunalstatistikken,

utvikles de andre varegruppene som produktet av en volumindeks og en pris-

indeks. Volumindeksene består av ulike indikatorer. 3) Prisindeksene er

forskjellige delindekser fra lonnsstatistikken, pluss konsumprisindeksens

delindeks for bolig og vedlikeholdsutgifter. Også her er siste bedrifts-

telling brukt som grunnlag for nivåtallene.

Vareinnsatsen i tre av undersektorene er basert på faste andeler

av bruttoproduksjonsverdiene. 4) For havnevesenet utnyttes kommunalstati-

stikken.

1) Bryting og utvinning av stein, produksjon av sement og kalk, samt for
industri i alt. 2) Reparasjonene er imidlertid bestemt residualt fra in-
dustristatistikken. 3) Total innførsel og utførsel (varemengde) med skip,
antall tonnkilometer i annen innenriks rutefartunntattbilferje, gjennomsnitt-
lig bruttotonnasje i handelsflåten mv. og antall timer utfOrte i alt av
losse- og lastearbeidere. 4) 30 prosent for skipsekspedisjoner og annen
hjelpevirksomhet for sjotransport og 4 prosent for lasting og lossing.
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Lufttransport 

Luftfartssektoren i nasjonalregnskapet omfatter varegruppene rei-

ser, godsfrakt og postfrakt, mens den offentlige produksjonssektoren for

hjelpevirksomhet for lufttransport (drift av flyplasser mv.) dekkes av en

produksjonskonto under statsforvaltningen. Sektoren domineres av et fler-

nasjonalt konsern, SAS, som i nasjonalregnskapet får en spesiell behandling.

IfOlge anbefalinger fra FN skal driftsinntekter, driftsutgifter og kapi-

taltransaksjoner som angår flydriften i slike tilfelle allokeres til hvert

land ut fra landets andel av aksjekapitalen i konsernet.
1)

Når det gjelder beregningene i luftfartssektoren, er det ut fra

kildematerialet rimelig å dele sektoren inn i SAS, Scanair, stOrre norske

flyselskap og småflyselskap. Produksjonen bestemmes på grunnlag av års-

og kvartalsoppgaver for SAS innhentet fra Statistiska Centralbyrån i

Stockholm (tilsvarende også for Scanair). Avvikende regnskapsår må kor-

rigeres for og dessuten omregning fra svenske til norske kroner. For å

beregne produksjonen for de norske selskapene benyttes to separate skje-

maer, ett for større selskaper og ett for småflyselskaper. Bruttoproduk-

sjonen leveres både til vareinnsats, bruttoinvestering, privat konsum og

eksport.

Ved å summere relevante poster i kildene nevnt ovenfor, kommer en

fram til et totaltall for vareinnsatsen i sektoren. Det er foretatt flere

stOtteberegninger på basis av disse kildene for å fordele denne totalen på

varer.

Tjenester i tilknytning til transport og lagring 

Denne sektoren omfatter 7 ulike NR-varer i nasjonalregnskapet, nem-

lig reisebyråvirksomhet, turistkontorer og hytteformidling, skipsmekling

og befraktning, flymekling, andre tjenester i tilknytning til transport

(containerleie, distribusjonssentraler for aviser og ukeblad, utenlandske

flyselskapers virksomhet i Norge mv.), lagring drevet som særskilt virksom-

het og spedisjon.

For reisebyråvirksomheten tar produksjonsberegningene utgangspunkt

i omsetningsstatistikk for reisebyråer utfOrt av Hotell- og turistdirek-

toratet og i ulike volum- og prisindekser. Reiselivsstatistikken gir ut-

viklingen i antall overnattinger i de to hytteformidlingsbyråene Norsk

Hytteformidling A/S og Folkeferie A/S. Tallet på overnattinger sammen med

en veid prisindeks for ulike lønnsindekser bestemmer tjenesteproduksjonen

1) Norsk andel av aksjekapitalen i SAS er 2/7. De samme eierandeler er
også brukt for charterselskapet Scanair. Differansen mellom 2/7 av de
samlede trafikkinntekter (som altså regnes som norsk produksjon) og den
norske anvendelsen av tjenestene som settes lik det belOp selskapene har
kassert inn i Norge, regnes som norsk eksport. På den annen side blir dif-
feransen mellom 2/7 av SAS's og Scanairs samlede kjøp av varer og tjenester
og selskapenes kjøp i Norge regnet som norsk import. I prinsippet kan en
således få negativ eksport og negativ import.
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i turistkontorer og hytteformidling. Utviklingen i bruttoproduksjonen

for skipsmekling og befraktning bestemmes på grunnlag av opplysninger fra

skipsfartsstatistikken. 	 av flymekling beregnes ut fra indi-

katorer som frakt- og postsendinger sammen med en spesiell lønnsindeks.

For andre tjenester i tilknytning til transport brukes en volumindeks som

bl.a. bygger på utviklingen i bilparken. For lagring benyttes volumindek-

sen for import eksklusive skip, kombinert med en lønns- og konsumpris-

indeks som prisindeks. For spedisjon brukes en prisindeks som er den

samme som den som er brukt for skipsmekling og befraktning, og en veid

volumindeks basert på eksportvolum og importvolum eksklusive skip og den

totale produksjonsindeksen for industrien. Nivåtallene for denne sektoren

er basert på siste bedriftstelling.

Vareinnsatsen i sektoren bestemmes ut fra faste andeler av brutto-

produksjonen og varierer fra 30 prosent til 55 prosent for de forskjellige

tjenestegruppene.

Post og telekommunikasjoner 

Post og telekommunikasjoner er dekket ved to produksjonssektorer

i nasjonalregnskapet, nemlig post og telekommunikasjoner. Den sentrale

administrative virksomhet som drives av Postdirektoratet og Teledirekto-

ratet hører ikke inn under denne sektoren, men tilhører offentlig admi-

nistrasjon. Virksomheten ved de sentrale kontorene til Postgiro og Post-

sparebanken tilhører sektoren bankvirksomhet.

Produksjonssektoren post leverer NR-varene porto, brukte frimerker

mv., tjenesteyting fra Postverket til Postgiro og tjenesteyting fra Post-

verket til Postsparebanken.
2)

Ved beregningen av Postverkets inntekter av porto tas utgangspunkt

i sum driftsinntekter i forklaringen til Postverkets regnskap gitt av

Postdirektoratet. Tjenesteytingen fra Postverket til Postgiro settes lik

kostnadene for postgirotjenesten, som er gitt ved spesifiserte kostnader

for Postgirokontoret i Postverkets regnskap. Tjenesteytingen fra Post-

verket til Postsparebanken settes lik posten godtgjørelse fra Postspare-

banken i Postverkets regnskap. Postverkets regnskap gir også grunnlag for

beregningen av vareinnsatsen i sektoren.

Produksjonssektoren telekommunikasjoner spesifiserer telefon, tele-

graf, egne investeringsarbeider og bortleie av produksjonsfaktorer fra

telefon som NR-varer. Drift og daglig vedlikehold av hjelpemidler for

skipsnæringen og flynavigasjon inngår ikke i denne sektoren, men i hen-

holdsvis sektorene hjelpevirksomhet for sjøfart og lufttransport.

1) Postene tidsfrakt og bareboatfrakt fra norske befraktere for norske og
leide utenlandske skip. 2) De deler av Postverkets virksomhet som holdes
utenfor er bilverksted-, postsparebank-, postgiro-, postskole- og post-
museumsvirksomheten.
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Produksjonsberegningene for telefon- og telegraftjenestene baseres

på Televerkets driftsregnskap som publiseres av Teledirektoratet i Tele-

verkets årbok. Driftsregnskapet er oppdelt på hver driftsgrein og repara-

sjonene for hver reparasjonsart. Produksjonen leveres til vareinnsats,

privat konsum og eksport. Samme kilde vil også gi spesifikasjoner for

beregning av vareinnsatsen i sektoren, men de nåværende beregninger tar

isteden utgangspunkt i en tabell som erutarbeidetav Okonomiavdelingen i

Teledirektoratet.

Tabell 13.7. Bruttoprodukt i transport, lagring, post og telekommunika-
sjoner. Mill. kr Value added in transport, storage and
communication. MMion kroner

1949 1 889 1962 5 812
1950 2 322 1963 6 339
1951 3 408 1964 7 034
1952 3 590 1965 7 785
1953 3 197 1966 8 042
1954 3 163 1967 9 482
1955 3 796 1968 10 565
1956 4 859 1969 10 648
1957 5 285 1970 12 555
1958 4 638 1971 13 423
1959 4 805 1972 14 548
1960 5 096 1973 16 869
1961 5 513 1974 18 998

1975 17 949
1976 19 468
1977 20 704
1978 x 22 940
1979 x 24 960

Figur 10.7. Bruttoprodukt i transport, lagring, post og telekommunika-
sjoner i prosent av bruttonasjonalproduktet Value added
in transport, storage and communication. Percentage share
of gross domestic product
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5.2.8. Bank- og finansieringsvirksomhet, forsikringsvirksomhet,
eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteting

Bank- og finansieringsvirksomhet 

Bank- og finansieringsvirksomhet er i nasjonalregnskapet spesi-

fisert på tre produksjonssektorer samt to spesielle hjelpesektorer for

frie banktjenester. Produksjonssektoren "bankvirksomhet" omfatter

Norges Bank, forretningsbankene, sparebankene, Postgiro og Postspare-

banken. Sektoren "annen kreditt- og finansieringsvirksomhet" består

av virksomhet drevet av statsbankene, kredittforetakene og finansierings-

selskapene samt investeringsselskaper og holdingsselskaper som i det alt

vesentlige driver finansieringsvirksomhet (eksklusive leasingselskaper).

Den tredje produksjonssektoren gjelder "tjenester i tilknytning til bank-

og finansieringsvirksomhet" og omfatter fonds- og aksjemekling, bOrs-

virksomhet, kredittformidling, patent- og lisensformidling og andre tje-

nester i tilknytning til finansieringsvirksomhet.

Ved beregningen av verdiskapingen i bankene oppstår visse prin-

sipielle vanskeligheter. Bankene tar nemlig bare i liten utstrekning

direkte betaling i form av provisjon for sin tjenesteyting, og dersom

bare de betalte banktjenestene skulle tas med som mål for bankenes tje-

nesteyting, ville en få negative bruttoprodukt i banksektorene da admi-

nistrasjonsutgiftene ofte er større enn de faktiske provisjonsinntektene.

Resten av bankenes inntekter består av netto formuesinntekt (renteover-

skott mv.). For ikke å undervurdere banksektorenes tjenesteyting har en

derfor, i tillegg til de betalte banktjenester, beregnet en verdi for

frie banktjenester som sektorene bankvirksomhet og annen kreditt- og fi-

nansieringsvirksomhet "produserer". Frie banktjenester føres som vare-

innsats i hjelpesektorene og betraktes som korreksjonspost for brutto-

nasjonalproduktet.
I) 

SNA anbefaler å vise korreksjonsposten separat

for å understreke at denne fOringsmåten er gjennomført ved beregningene.

Statistiske kilder ved beregningen av produksjonskontoen for

bankvirksomhet er driftsregnskap og årsberetning fra Norges Bank, drifts-

og resultatregnskap for forretnings- og sparebankene, oversikt over inn-

tekter og kostnader i postgirotjenesten fra Postdirektoratet og stortings-

melding om Postsparebankens virksomhet. For å beregne vareinnsatsen i

postgiro er også tatt hensyn til beregninger for produksjonssektoren post-

tjenester.

1) Korreksjonsposten representerer en forenklet fOringsmåte, reflektert i
kontoplanen ved at hele beløpet for frie banktjenester inngår som vareinn-
sats i to konstruerte hjelpesektorer for frie banktjenester, istedenfor
som vareinnsats i de ordinære produksjonssektorene. Hjelpesektorene pro-
duserer negative bruttoprodukt lik vareinnsatsen (dvs. de har ingen brutto-
produksjon). Totaleffekten av denne fOringsmåten er hOyere bruttoproduk-
sjon,men uendret bruttoprodukt og driftsresultat for hele Økonomien.
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For Norges Bank bestemmes bruttoproduksjonen som renteinntekter

(minus avsetninger til staten), provisjoner og diverse inntekter, mens

vareinnsatsen består av administrasjonsutgifter og omkostninger fratruk-

ket lonn og investeringer som er fOrt over driftsregnskapet. Frie bank-

tjenester i forretnings- og sparebanker mv. framkommer som netto rente-

inntekter pluss kassakredittprovisjon. Betalte banktjenester bestemmes

som provisjoner, gebyrer mv. og andre inntekter av reelle ytelser (bl.a.

husleie, utleie av bankbokser og beregnet gevinst ved valutasalg). Brut-

toproduksjonen i postgiro omfatter renter av postgiromidler og frimerke-

inntekter, mens bruttoproduksjonen for Postsparebanken beregnes som

renter, provisjon mv. av obligasjoner, kontolån til statskassen og pante-

lån pluss forskjellige inntekter minus renter til innskyterne. Både

bruttoproduksjonen og vareinnsatsen beregnes fra den årlige stortings-

meldingen om Postsparebankens virksomhet.

Kilder for beregningen av bruttoproduksjon og vareinnsats i sek-

toren annen kreditt- og finansieringsvirksomhet omfatter driftsregnskap

for statsbankene, årsregnskap for kredittforetak og årsregnskap for pri-

vate finansieringsselskaper eksklusive leasingselskaper. Også for disse

sektorene er det konstruert tall for frie banktjenester.

Datagrunnlaget er meget spinkelt for tjenester i tilknytning til

bank- og finansieringsvirksomhet. Et nivåtall for bruttoproduksjonen

sektoren er fastlagt på grunnlag av siste bedriftstelling og utviklet for

seinere år som for lOnn i forretnings- og sparebanker. Vareinnsatsen er

satt til 20 prosent av bruttoproduksjonen i sektoren.

Forsikringsvirksomhet 

I nasjonalregnskapet er det spesifisert to produksjonssektorer

for forsikringstjenestene: "livsforsikring" og "skadeforsikring". 1)

Livsforsikring omfatter privat organisert livs-, livrente- og pensjons-

forsikring, livsforsikringsformidling og fellesorganer for livsforsik-

ringsselskaper. Skadeforsikring omfatter privat organisert forsikring

og formidling av forsikring mot materielle skader, ulykker, avbrudd,

ansvar og fellesorganer for skadeforsikringsselskaper.

1) Sosialforsikring inngår i tjenestene fra trygdeforvaltningen under
offentlig administrasjon.
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For forsikringssektorene har en også måttet innfOre spesielle

imputasjoner (beregnede størrelser). Tankegangen er at siden en stor del

av premiebetalingene går til erstatninger og til opplegg av reserver, er

det ikke rimelig å bruke premieinntektene som mål for tjenesteytingen.

For livsforsikring har en valgt å beregne tjenesteytingen som summen av

premieinntekter og selskapenes renteinntekter av forsikringsfond, erstat-

ningsreserve og bonusfond ("fremmede renter") fratrukket betalte erstat-

ninger og Øking i premie- og erstatningsreserven.
1) 

Bruttoproduksjonen

i skadeforsikring er renter minus erstatninger (periodisert).

Beregningene for produksjonssektoren livsforsikring gjelder

livsforsikringsselskapene, private og kommunale pensjonskasser og -fonds

og Fellesordningen for Tariffestet Pensjon (FTP). De bygger på solid

statistikk, dels regnskapsberetninger og dels offisiell forsikringsstati-

stikk. Som kilde for beregning av bruttoproduksjonen for livsforsikrings-

selskapene benyttes oppgaver fra Forsikringsrådet, men også oppgaver fra

kredittmarkedstatistikken er trukket inn ved beregningen av "fremmede

renter".

For skadeforsikringsselskaper under Forsikringsrådets kontroll

og for utenlandske skadeforsikringsselskaper er detaljerte oppgaver fra

Forsikringsrådet hovedkilden for beregningen av bruttoproduksjon og vare-

innsats, mens det for andre skadeforsikringsselskaper foreligger spesielle

regnskapsopplysninger 2)

Eiendomsdrift

Eiendomsdrift omfatter virksomhet knyttet til eie og bruk av

boliger, drift av forretningsbygg, samt tjenester av bygg og anlegg. Det

er hovedsakelig produksjonssektorene "boliger" og "utleie av andre bygg"

som står for det meste av produksjonen av slike tjenester i nasjonalregn-

skapet. Sektoren "eiendomsdrift ellers" som består av eiendomsmekling,

eiendomsbestyrelse, boligbyggelag og utparsellering av tomter, er imidler-

tid hittil ikke blitt beregnet.

Boligsektoren er klart den største. I motsetning til andre private

produksjonssektorer som generelt produserer markedsførte varer eller tje-

nester fra bedrifter, leverer boligsektoren for en stor del ikke-markeds-

fOrte tjenester, beregnet som privat konsum for de som eier boligene.

1) Livsforsikringsselskapenes reserver er regnet for å tilhøre forsikrings-
takerne, mens skadeforsikringsselskapenes reserver er tilregnet selskapene.
2) Gjelder Statens Varekrigsforsikring og Den Norske Krigsforsikring for
Skib.



151

I prinsippet skal bruttoproduksjonsverdien gi uttrykk for markedsverdien

av de tjenester som boligene yter, dvs. den verdien en ville ha fått om

en summerte husleiene for alle boliger dersom boligmarkedet hadde vært et

perfekt leiemarked. Bare en del av boligmassen leies ut til full markeds-

leie, resten er selveide boliger, innskuddsleiligheter, leiligheter med

lovregulert leie osv. Det er derfor nødvendig å beregne en imputert hus-

leie for denne del av boligmassen.

Den indirekte beregningsmetoden som er valgt for beregningen av

bruttoproduksjonen i hele boligsektoren tar utgangspunkt i nivåtall for

et basisår. I neste omgang beregnes så bruttoproduksjonen for seinere år

ved å utvikle bruttoproduksjonen i basisåret ved hjelp av indikatorer for

endringer i boligmassen.

Bruttoproduksjonen i basisåret (p.t. 1970) beregnes som summen

av vareinnsats, kapitalslit, netto indirekte skatter, lønnskostnader og

driftsresultat (referert til som inntektsmetoden). Vareinnsatsen består

dels av anslåtte verdier, dels av verdier beregnet i tilknytnig til sek-

torberegninger for forsikring, vannforsyning, renovasjon, teknisk tjeneste-

yting og reparasjoner, som beregnes i sammenheng med produksjonsberegnin-

gene for bygge- og anleggsvirksomheten. Kapitalslit, netto indirekte skat-

ter og lønnskostnader beregnes uavhengig av sektorberegningene for øvrig,

mens driftsresultatet i basisåret er satt konvensjonelt til 2,7 prosent av

nedskrevet gjenanskaffelsesverdi av boligmassen. Dette er ment å reflek-

tere den inntekt skattemyndighetene beregner av selveid bolig (2,7 prosent

er en gjennomsnittssats). For øvrige år bestemmes imidlertid driftsresul-

tatet residualt.

Løpende bruttoproduksjon beregnes forskjellig for boliger oppført

før og etter basisåret. Beregnet markedsleie (tjenester levert) av boliger

oppført fra og med basisåret er konvensjonelt satt til 6 prosent av halv-

parten av bruttoinvesteringene i året.. 1) Tallene inflateres hvert år med

konsumprisindeksen for boliger. Verdien av tjenester levert av boliger

oppført før basisåret blir residualt bestemt i basisåret. Med utgangspunkt

i folketellingen har en beregnet avskrivningsbelOp (for riving av eldre bo-

liger) som i basisåret utgjorde 2,2 prosent av tjenester levert av boliger

oppført fOr basisåret. Nettotjenesten, dvs. tjenester levert fra bolig-

massen oppført før basisåret inflateres også med konsumprisindeksen for

boliger. For reparasjonene betraktes verdien i sin helhet som del av

bruttoproduksjonen og beregnes uavhengig av boligsektoren. Vareinnsat-

sen bestemmes etter samme beregningsmetode som skissert ovenfor for basis-

året. Bruttoproduksjonen i boligsektoren leveres i sin helhet til privat

konsum.

1) En regner her med at halvparten av bruttoinvesteringene resulterer i f er-
dige boliger i beregningsåret og den andre halvparten det påfølgende år.
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Den andre produksjonssektoren - utleie av andre bygg - omfatter

utleie av forretningsbygg til en rekke tjenesteytende næringer og dess-

uten utleie av bygninger og anlegg til bergverksdrift, industri og elek-

trisitetsforsyning, samt til eiendommer som det fOres særregnskap  for.

Stort sett er primærstatistikken slik at det er lettere a skaffe
rede på leieutgiftene enn leieinntektene, og derfor har en valgt å la

leie av bygg hvor utleiesektor er ukjent bli produsert i egen sektor

(utleie av andre bygg). Det samme er tilfelle med utleie av bygninger

og anlegg i bergverksdrift, industri og elektrisitetsforsyning hvor indus-

tri- og elektrisitetsstatistikken registrerer hOyere leieutgifter enn

leieinntekter. Differansen blir i nasjonalregnskapet fOrt som produksjon

i utleiesektoren, levert til ovenfornevnte sektorer. Husleie for forret-

ningsbygg er dekket ved statistikk for sektorene bankvirksomhet, annen

kreditt- og finansieringsvirksomhet, livsforsikring og skadeforsikring,

mens resten av produksjonen leveres fra utleiesektoren. Vareinnsatsbe-

regningene i utleiesektoren bygger i hy  grad på ans1ag. 1)

Forretningsmessig tjenesteyting 

Produksjonssektoren forretningsmessig tjenesteyting omfatter en

rekke forskjellige tjenester: 1) revisjon og bokfOring drevet som selv-

stendig virksomhet, 2) juridisk tjenesteyting som består av rettshjelp

og juridisk rådgivning drevet som selvstendig virksomhet, 3) reklame- og

annonsebyråer inklusive markedsundersOking, vindusdekorering, reklame-

tegning og dekorasjonsmaling når disse virksomhetene drives selvstendig,

4) teknisk tjenesteyting 2) , 5) elektronisk databehandling drevet som

selvstendig virksomhet og endelig 6) forretningsmessig tjenesteyting

ellers.
3)

Når det gjelder de lOpende beregningene, har en for den først-

nevnte gruppen satt bruttoproduksjonen lik omsetningsverdien for revi-

sjons- og bokfOringsfirmaene ifølge siste bedriftstelling og utviklet

verdiindekser for seinere år på grunnlag av sysselsettingsoppgaver og

et veid gjennomsnitt av lOnnsindekser for mannlige og kvinnelige funksjo-

nærer. Vareinnsatsen er beregnet residualt ut fra bl.a. anslag for

brutto driftsresultat. Bedriftstellingen er også utgangspunktet for

1) Når det gjelder forsikring, renovasjon og vannkraft blir leveransene
til sektoren beregnet i tilknytning til sektorberegningene. Resten av
vareinnsatsen varierer proporsjonalt med bruttoproduksjonen. 2) Omfatter
arkitektvirksomhet, byggeteknisk konsulentvirksomhet, maskinteknisk,
bilteknisk og annen teknisk konsulentvirksomhet, by- og regionalplanleg-
ging, hagearkitekter og oljevern. 3) Omfatter administrasjons- og orga-
nisasjonsteknisk tjenesteyting, avskrivnings- og kopieringsvirksomhet,
arbeidsformidling, nyhetsformidling til presse mv., kredittopplysning,
inkasso, adressering, vakttjeneste og andre former for forretningsmessig
tjenesteyting.
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beregningene av juridisk tjenesteyting, med bruk av samme prisindeks som

ovenfor og volumindeks dannet på grunnlag av antall eiere i sektoren.

For reklame- og annonsebyråene baseres beregningene på oppgaver over be-

regnet omsetning publisert i Autoriserte Reklamebyråers Forenings årbok. 1)

For teknisk tjenesteyting og forretningsmessig tjenesteyting ellers danner

også bedriftstellingen basis for beregningene. Basisårets tall utvikles

ved hjelp av samme indekser som for gruppen revisjon og bokføring. Samme

opplegg er også benyttet for å bestemme vareinnsatsen. Elektronisk data-

behandling var ikke spesifisert i siste bedriftstelling, men en fullsten-

dig oversikt over bedrifter som yter tjenester innen området administrativ

databehandling med årsomsetning i 1970 er blitt pubisert i "Guide til

merkantile tjenester 1972". Aret 1970 er derfor brukt som basisår. For

seinere år er samme metodeopplegg brukt som for gruppen revisjon og bok-

faring.

Vareinnsatsen i alt for sektoren forretningsmessig tjenesteyting

framkommer ved summering av vareinnsatsen for hver enkelt gruppe, mens

spesifikasjonen på NR-varer i høy grad bygger på skjønn. Det meste av

bruttoproduksjonen fra sektoren går som vareinnsats til andre sektorer. 2)

I nasjonalregnskapet er også spesifisert en produksjonssektor for

utleie av maskiner og utstyr til bruk i næringsvirksomhet. Det finnes

ingen primærstatistikk for denne utleievirksomheten, unntatt for sektorer

innen bergverksdrift, industri og elektrisitetsforsyning. 3)

1) Bruttoproduksjonen er satt lik omsetningen pluss et anslagsvis til-
legg på 25 prosent for å dekke både byråer organisert utenfor ARF og
markedsundersøkelsesbyråer mv. 2) 27 prosent av produksjonen i juridisk
tjenesteyting og noe fra forretningsmessig tjenesteyting ellers er an-
slått levert til privat konsum og dessuten forekommer spredte leveranser
til eksport og investering. 3) Slik tilfellet er for annen utleie, regis-
treres høyere utgifter enn inntekter av maskinleie i industristatistikken
mv. Differansen føres derfor som bruttoproduksjon i sektoren for utleie
av maskiner og utstyr. Vareinnsatsen er anslått ut fra sysselsettings- og
omsetningsoppgaver for 1972 og er blitt utviklet proporsjonalt med brutto-
produksjonen for seinere år.
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1950	 1955	 1960	 1965	 1970	 1975	 1979
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Tabell 13.8. Bruttoprodukt i bank- og finansieringsvirksomhet, forsik-
ringsvirksomhet, eiendomsdrift og forretningsmessig tje-
nesteyting. Mill. kr Value added in financing, insurance,
real estate and business services. Million kroner

1 020 1962 3 726
1	 112 1963 3 953
1	 221 1964 4 206
1 354 1965 4 561
1 524 1966 4 920
1 730 1967 5 417
1 960 1968 5 988
2	 176 1969 6 452
2 463 1970 7 620
2 672 1971 8 612
2 901 1972 9 561
3	 171 1973 10 910
3 510 1974 12 982

1975 14 949
1976 17 326
1977 20 080
1978 x 22 357
1979 x 24 695

1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961

Figur 10.8. Bruttoprodukt i bank- og finansieringsvirksomhet, for-
sikringsvirksomhet, eiendomsdrift og forretningsmessig
tjenesteyting i prosent av bruttonasjonalproduktet
Value added in financing, insurance, real estate and
business services. Percentage share of gross domestic
product
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5.2.9. Offentlq,  sosial o 2ersonliL tienesteytin

En rekke forskjellige typer av tjenesteytende virksomhet inngår i

denne næringen. I norsk Standard for næringsgruppering dekker den følgende

næringsområder: 1) offentlig administrasjon og forsvar, politi og retts-

vesen, 2) renovasjon og reingjøring, 3) undervisning, helse- og andre sosial-

tjenester, 4) kulturell tjenesteyting, underholdning og sport og 5) person-

lig tjenesteyting. Produksjonssektorene i nasjonalregnskapet er generelt

delt i tre forskjellige klasser (se f.eks. avsnitt 4.1). Langt de fleste

er sammensatt av bedrifter (privat virksomhet pluss offentlige bedrifter),

mens resten av produksjonen har tilknytning til stats- og trygdeforvalt-

ningen og kommuneforvaltningen (offentlig tjenesteyting). I det følgende

faller det hensiktsmessig å beskrive den offentlige tjenesteytingen og den

private tjenesteytingen hver for seg.

Offentlig tjenesteyting 

De fleste av produksjonssektorene i offentlig forvaltning finnes i

næringen offentlig, sosial og personlig tjenesteyting som svarer for mer

enn 90 prosent av den totale verdiskapingen i offentlig forvaltning.

Nedenfor følger en liste som viser alle offentlige produksjonssektorer i

nasjonalregnskapet med tilhørende næring (S = Stats- og trygdeforvalt-

ningen, K = Kommuneforvaltningen):

Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst
Tjenester i tilknytning til jordbruk
Skogbruk

Transport, lagring, post og telekommunika-
sjoner
Hjelpevirksomhet for landtransport 	 S 	 K
Hjelpevirksomhet for sjøfart
Lufttransport

Bank- og finansieringsvirksomhet, forsik-
ringsvirksomhet, eiendomsdrift og forret -

ningsmessig tjenesteyting
Annen kreditt- og finansieringsvirksomhet
Forretningsmessig tjenesteyting

Offentlig, sosial og personlig tjenesteyting
Offentlig administrasjon 	 S 	 K
Forsvar
Renovasjon og reingjøring 	 K
Undervisning og forskningsvirksomhet 	 S 	 K
Helse- og veterinærtjenester 	 S 	 K
Sosial omsorg og velferdsarbeid 	 S 	 K
Ideologiske og kulturelle organisasjoner 	 S 	 K
Kulturell tjenesteyting, underholdning
og sport 	 S 	 K
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Alt i alt er det spesifisert 14 produksjonssektorer under stats- og trygde-

forvaltningen og 8 produksjonssektorer under kommuneforvaltningen. Sekto-

rene offentlig administrasjon, forsvar og undervisnings- og forsknings-

virksomhet dekker mer enn 85 prosent av verdiskapingen i statlig forvalt-

ning, mens undervisnings- og forskningsvirksomhet, helse- og veterinær-

tjenester og offentlig administrasjon svarer for vel 80 prosent av brutto-

produktet i kommuneforvaltningen.

Med nytt SNA fikk en innfOrt en ny oppstilling av produksjonsregn-

skapet for offentlig forvaltning. Nå inkluderer kostnadssiden for hver

produksjonssektor hovedpostene lønnskostnader, kapitalslit og vareinnsats

(kjOp av varer og tjenester inklusive reparasjoner). Til sammen definerer

de bruttoproduksjonen i sektoren. På inntektssiden framkommer det offent-

lige konsumet residualt ved å trekke gebyrer (salg av varer og tjenester)

fra bruttoproduksjonen. Bruttoproduktet i sektoren er fOlgelig lik summen

av lønnskostnader og kapitalslit, dvs. driftsresultatet er lik null pr.

definisjon.
 I)

. For produksjonssektorene innen stats- og trygdeforvaltningen (se

listen med S-markerte sektorer foran) bygger beregningene i det vesentlige

på stats- og trygderegnskapene (-budsjettene), men en liten del kommer

også fra andre statsregnskap (statlige fond o.1.). Statens bevilgnings-

regnskap danner datagrunnlaget for produksjonsberegningene. Full spesi-

fikasjon av regnskapets kapitler og postermedbruk avkoder finnes for bl.a.

utgifts- og inntektsartene basert på Byråets standard for artsgruppering

av statskassens, fondenes og trygdenes transaksjoner. Dette primærmateri-

alet foreligger på magnetbånd. Nasjonalregnskapet krever i tillegg om-

koding til nasjonalregnskapssektorer (produksjonssektorer) og konsumfor-

mål. For andre statsregnskap legges postene lOnnskostnader, vareinnsats

og gebyrer til den produksjonssektor og det formål som er relevant.

Videre beregnes kapitalslit med bruk av fordelingsnOkler basert på akku-

mulerte investeringer. Tilskott til Statens Pensjonskasse for statens

tjenestemenn blir i nasjonalregnskapet betraktet som en del av medlemme-

nes lOnn og fordeles på sektorene proporsjonalt med lOnnen. 2)

1) FOr siste hovedrevisjon bestod bruttoproduksjonen bare av lønninger,
mens samlet kapitalslit av offentlig konsumkapital kom med som egen post
(bruttotjenesteyting av offentlig konsumkapital). Andre offentlige ut-
gifter til varer og tjenester ble belastet konsumkontiene direkte og
passerte ikke de respektive næringssektorene slik de nå gjør. 2) Unntak
gjelder for forsvaret der et fast belOp benyttes ved fordelingen.
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For kommuneforvaltningen (K-markerte sektorer) bygger beregningene

på opplysninger som Byrået samler inn på skjemaet for nasjonalokonomisk

gruppering av utgiftene og inntektene på kommuneregnskapet. Så lenge

regnskapstallene ikke foreligger, bygger beregningene på tilsvarende

skjema for budsjettene, men spesifikasjonene er ikke så detaljerte for

budsjettene som for regnskapene. Kapitlene på skjemaet fra kommunene er

gitt koder for produksjonssektor og formal og summer for disse fås på

basis av et rikssammendrag for alle kommunene. Kodene for postene på

skjemaet definerer hva som skal regnes som lOnnskostnader, vareinnsats

(vedlikehold av bygninger og anlegg og andre driftsutgifter) og gebyrer

(vanlige salgs- og leieinntekter). Postinndelingen på skjemaet gir ingen

opplysninger om reparasjoner utenom bygge- og anleggsreparasjoner. Ut

fra posten "andre utgifter" trekkes derfor et anslag for andre repara-

sjoner. For å få kapitalslitstall for de enkelte produksjonssektorer

benyttes også her fordelingsnOkler basert på akkumulerte investeringer.

Gebyrene deles i hva som går til vareinnsats og privat konsum.

Renovasjon og reingjOring 

Denne produksjonssektoren omfatter kloakkvesen, reingjOring og

vinduspussing og renovasjonogreingjOring ellers (sOppeltOmming og -for-

brenning, skorsteinsfeiing og desinfeksjon).

Kloakkvesenet tilhOrer en produksjonssektor innen kommuneforvalt-

ningen og behandles likt med annen offentlig virksomhet. For den private

tjenesteytingen bestemmes nivåtall for bruttoproduksjonen lik bruttoom-

setningen i vinduspuss-, reingjOrings- og desinfeksjonsbyråer ifOlge

siste bedriftstelling. For påfOlgende år utvikles lønnskomponenten ved

hjelp av en verdiindeks dannet på grunnlag av sysselsatte lønnstakere i

sektoren og en prisindeks som veid gjennomsnitt av lOnnsindeksene for

kvinnelige og mannlige industriarbeidere. Resten av bruttoproduksjons-

verdien utvikles med en tilsvarende indeks. Vareinnsatsen utvikles pro-

porsjonalt med bruttoproduksjonen. Produksjonen fordeles skjønnsmessig

med 80 prosent til vareinnsats og 20 prosent til privat konsum.

Undervisning og forskningsvirksomhet 

Undervisning består i det alt vesentlige av offentlig virksomhet

som allerede er beskrevet (under offentlig tjenesteyting). Den private
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delen av undervisningssektoren omfatter forskjellig slags undervisnings-

virksomhet drevet for privat regning bortsett fra bl.a. drift av skolein-

ternater hvor pensjonen ikke er inkludert i skolepengene. I nasjonalregn-

skapet er den private virksomheten fordelt på en rekke NR-varegrupper. 1)

Forskningsvirksomheten leverer to varer, nemlig (i) forsknings- og utvik-

lingsarbeid som omfatter forskningsrådenes institutter ved universitetet,

hOgskoler og offentlige institutter finansiert av forskningsrådene og i

andre institutter, og (ii) opplysnings- og utredningsarbeid som er finan-

siert av forskningsrådene.

Beregningene for alle varegrupper innen privat undervisning følger

et fast mOnster. Bruttoproduksjonen beregnes fra kostnadssiden som summen

av vareinnsats og lønnskostnader fratrukket subsidier. 2) Nivåtall for

lOnn og vareinnsats er i utgangspunktet anslått pa basis av statistikk

over antall lærere og elever, gjennomsnittsinntekt for lærere og kostnader

pr. elev. For skoleslag der slik statistikk ikke foreligger, er det gjort

anslag ut fra antall skoler. Subsidiene er beregnet ut fra statsregn-

skapet. Løpende tall for lønnskostnader er beregnet ut fra utviklingen

i antall lærere og en indeks for lønn i undervisningssektoren. Vareinn-

satsen utvikles i et fast forhold til subsidiene og lønnskostnadene.

Andre volumindikatorer som benyttes er antall utlånte bOker ved folkebok-

samlingene og antall avholdte kurs for folkeopplysningsorganisasjonene.

For forskningstjenestene baseres produksjonsberegningene på statistikk fra

forskningsrådene som gir opplysninger om utgifter til forsknings- og ut-

viklingsarbeid samt andre spesifikasjoner.

Total vareinnsats i sektoren blir skjønnsmessig fordelt mellom

spesifiserte og uspesifiserte vareinnsatsgrupper og reparasjoner.

Helse- og veterinærtjenester

Helse- og veterinærtjenester er i nasjonalregnskapet spesifisert

på 11 forskjellige NR-varegrupper: 1) privatpraktiserende leger som om-

fatter all privat legevirksomhet som betales (delvis) av trygdekontorene,

2) privatpraktiserende tannleger, 3) tannteknikere, 4) fysikalske insti-

tutter som dekker fysikalsk behandling som blir betalt (delvis) av trygde-

kontorene, 5) private alminnelige sykehus som også inkluderer sykestuer,

selvstendige fødehjem og fOdselsklinikker, 6) sykepleie i hjemmet, 7) pri-

vate spesialsykehus, 8) pleie av sinnslidende og psykisk utviklingshemmede

1) Private førskoler og grunnskoler, private skoler under lov om videre-
gående opplæring, private folkehOgskoler, private fagskoler for landbruk,
private skoler for helsestell og sosialt arbeid, private videregående sko-
ler ellers, universiteter og høgskoler (private) og private utdanningsin-
stitusjoner ellers (korrespondanseskoler, folkeopplysningsorganisasjoner
mv.). 2) En har sett bort fra kapitalslit og driftsresultat unntatt for
noen av delaktivitetene som sjåførskoler,  private handelsskoler og selv-
stendige musikklærere.
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i hjemmene, 9) daghjem for psykisk utviklingshemmede, 10) private syke-

hjem og 11) veterinærtjenester som omfatter privatpraktiserende veteri-

nærer og dyrehospitaler.

For privatpraktiserende leger og fysikalske institutter tar en

ved beregningen utgangspunkt i Rikstrygdeverkets årsmelding. Bruttopro-

duksjonen settes lik 150 prosent av trygdekontorenes utgifter til legehjelp

(samt utgifter til legeskyss) respektive 110 prosent av trygdekontorenes

utgifter til fysikalsk behandling. For tannleger og tannteknikere bygger

produksjonsberegningene på anslag over bruttoomsetningen pr. privatprak-

tiserende tannlege i et basisår. Dette tallet utvikles for etterfOlgende

år ut fra tallet på privatpraktiserende tannleger og konsumprisindeksen

for tannlegehjelp. For private alminnelige sykehus og private sykehjem

beregnes bruttoproduksjonen som summen av kostholdsutgifter og kostnader

utenom kosthold, samt et 10 prosent tillegg for sykehusenes polikliniske

virksomhet.
1) 

Bruttoproduksjonen for sykepleie i hjemmet settes lik lønns-

kostnadene. For daghjem for psykisk utviklingshemmede settes bruttopro-

duksjonen lik summen av alle utgifter, mens bruttoproduksjonen for pleie

av sinnslidende og psykisk utviklingshemmede i hjemmene beregnes som

antall pasienter multiplisert med forpleiningsutgifter pr. pasient.

Veterinærtjenestene beregnes ved at bruttoproduksjonen settes lik utgifter

til dyrleger som beregnet av Budsjettnemnda for jordbruket.

Total vareinnsats i den private helsesektoren fås ved oppsummering

av beregnet vareinnsats i alle varegruppene. Disse tallene er enten an-

slag foretatt med utgangspunkt i statistikk for de enkelte institusjoner

eller fra regnskap for enkelte år. Veterinærtjenestene leveres som

vareinnsats til jordbruket (husdyrproduksjon), mens helsetjenestene le-

veres til privat konsum, bortsett fra at 10 prosent av produksjonen for

privatpraktiserende leger og tannleger går til vareinnsats i statlig og

kommunal forvaltning.

Sosial omsorg og velferdsarbeid 

Sektoren omfatter dels sosiale tjenester for barn og ungdom (pri-

vate barnehjem og daginstitusjoner), dels sosiale tjenester for eldre

(private aldershjem).

1) Kostholdsutgiftene bestemmes ut fra beregnet utgift til mat pr. person
ifOlge forbruksunderskelsen, konsumprisindeksen for matvarer og antall
senger i sykehusene, mens kostnader utenom kosthold beregnes ut fra
regnskapstall for Oslo kommunes sykehjem samt tallmateriale i Odelstings-
proporsjon nr. 36 for 1967-68. Fra sistnevnte tallmateriale har det vært
mulig å beregne hvor mye en seng i et alminnelig sykehus og i et spesial-
sykehus koster i forhold til en sykehjemseng. Antall senger har til nå
vært en nOkkelindikator for volumutviklingen, men vil antakelig bli skif-
tet ut med utviklingen i driftsutgiftene fra helsestatistikken.
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Bruttoproduksjonen i sosial omsorg og velferdsarbeid defineres

som sektorens totale kostnader fratrukket subsidier. For private barnehjem

tar anslaget for kostholdsutgifter utgangspunkt i forbruksundersøkelsens

tall ( 75 prosent av utgiftene pr. person). Disse tallene utvikles med

konsumprisindeksen for matvarer og antall barnehjemsplasser fra NOS-pub-

likasjonen "Barneomsorg". Andre kostnader beregnes ut fra regnskapstall

for aldershjem i Oslo i 1967 og utvikles med indikatorene antall plasser

og kommunal lønn i sektoren. For daginstitusjoner finnes bl.a. oppgaver

over utgifter pr. barn for private og kommunale daginstitusjoner. Kost-

nadene for private aldershjem beregnes på samme mate som for barnehjem.

Bruttoproduksjoneni sektoren går i sin helhet til privat konsum.

Fordelingen av vareinnsatsen er dels gjort på grunnlag av regnskapstall

fra Oslo kommune, dels skjønnsmessig.

Interesseorganisasjoner 

Produksjonssektoren "interesseorganisasjoner" omfatter arbeids-

giver- og arbeidstakerorganisasjoner, samt tekniske og økonomiske bran-

sjeorganisasjoner, yrkessammenslutninger og institusjoner til fremme av

omsetning og andre næringsinteresser.

Datagrunnlaget for beregningene i denne sektoren er svakt. Lønns-

kostnadene i et basisår er anslått på grunnlag av antatte lønnskostnader

pr. sysselsatt og sysselsettingstall fra folketelling og arbeidskrafts-

statistikk. Tall for vareinnsatsen og reparasjonene er anslått som 25

prosent respektive 2,5 prosent av lønnskostnadene. I tillegg er beregnet

tall for subsidier og kapitalslit. Indikatorer for de løpende beregninger

er sysselsettingsutviklingen i sektoren og utviklingen i sektorens lønns-

nivå.

Fordelingen av vareinnsatsen på varer og fordelingen av brutto-

produksjonen på vareinnsats og privat konsum bygger på skjønn.

Ideologiske og kulturelle organisasjoner 

Denne sektoren omfatter religiøs virksomhet og kulturelle organi-

sasjoner ellers som politiske partier og foreninger og organisasjoner som

arbeider for å fremme ideologiske eller kulturelle formal.

Datagrunnlaget for beregningene samt beregningsmåten er som for

produksjonssektoren interesseorganisasjoner.
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Kulturell tjenesteyting, underholdning og sport 

I nasjonalregnskapet er denne sektorens produksjon spesifisert på

hele 16 varegrupper. Tallmessig er lisenser for radio og fjernsyn viktigst

(NRK's produksjon og utsending av radio- og fjernsynsprogrammer). Annen

virksomhet som har med film å gjOre omfatter filmleie (filmutleiebyråenes

virksomhet), reklamefilm, produksjon av spillefilm, dokumentarfilm og

kortfilm, samt kinoforestillinger. Innenfor dette området hOrer også NR-

varen konserter, sirkus o.a.
1) 

Produksjonssektoren består ellers av

teaterbesøk, selvstendig arbeidende forfattere, andre kunstverk (eksport-

verdien av antikviteter som er mer enn 100 år gamle), restaurantmusikk,

muser (som ogsa omfatter bibliotek), kunstgallerier og botaniske og

zoologiske hager, og andre forestillinger som omfatter drift og utleie av

idrettsanlegg, svOmmehaller, badestrender og andre utendørs bad, utleie

av sportsutstyr og idretts- og sportsforeninger. Sektoren omfatter ende-

lig en del lotterier og spi11. 2)

For radio og fjernsyn beregnes tjenesteproduksjonen som NRK's

lisensavgift for radio og fjernsyn. Kilde er den årlige stortingsmel-

dingen "Om verksemda i NRK" som også er datagrunnlag for vareinnsatsen.

For filmutleie beregnes produksjonen som 30 prosent av spilleinntektene

ved kinoene og eksport ifølge handelsstatistikken. For reklamefilm be-

regnes produksjonen ut fra innsats av kinoreklame beregnet i Autoriserte

Reklamebyråers Forenings årbok, produksjonen av spillefilm bestemmes som

25 prosent av spilleinntektene og tilhOrende eksport fra handelsstatistik-

ken, mens produksjonen av dokumentarfilm og kortfilm anslås skjønnsmessig.

For kinoforestillinger finnes god statistikk. Produksjonen settes lik

spilleinntektene ved alle norske kinoer offentliggjort i publikasjonen

"Film og Kino" fra Kommunale kinematografers landsforbund. For konserter,

sirkus o.a. beregnes nivåtallene ut fra siste bedriftstelling og forbruks-

undersOkelsen i 1967 med bruk av sysselsettingsindikator og konsumpris-

indeks i de lOpende beregninger. En liknende metode benyttes for teater-

besk. Tjenestene fra selvstendig arbeidende forfattere beregnes som

summen av utgifter til honorarer for sektorene forlegging av aviser og

annen forlagsvirksomhet, andre kunstverk settes lik eksport ifølge handels-

statistikken (ubetydelig produksjon), for restaurantmusikk anslås volum-

utviklingen sammen med konsumprisindeksen for teaterbesøk, for muséer tas

utgangspunkt i et nivåtall for 1966 som utvikles ved hjelp av en volum-

indeks og konsumprisindeksen, mens tjenester levert fra andre forestillin-

ger beregnes på basis av forbruksundersOkelsen og med sysselsetting og

1) Omfatter kor- og orkestervirksomhet, sirkus, fornOyelsesparker o.l.
Tall derimot for drift av skiskoler, danseskoler, rideskoler, bridgeskoler
mv., drift av bowlingbaner og andre fornOyelsesetablissementer, samt utleie
av lystbåter, ridehester mv. finnes ikke i nasjonalregnskapet. 2) Tjenes-
teytingen fra Norsk tipping A/S, Pengelotteriet og totalisatorspill ved
veddeløpsbaner, samt ikke-offentlige spill som bingo, lotterier o.l.
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konsumprisindeks som indikatorer for utviklingen over tiden. Tjeneste-

ytingen fra Norsk tipping A/S bestemmes fra årsregnskapet for denne

institusjonen og er beregnet som spilleinnsats fratrukket premieandel.

Tjenester levert fra Pengelotteriet er satt lik lotteriavgift fra

Pengelotteriet ifolge statsregnskapet, samt anslag for administrative

utgifter (lOnn og vareinnsats). Samme beregningsmetode er anvendt for

tjenesteytingen fra totalisatorspill. For andre lotterier og spill tar

en utgangspunkt i forbruksundersOkelsen i 1967 og utvikler dette nivå-

tallet med et veid gjennomsnitt av volumutviklingen for de offentlige

spill og ved å holde samme prisnivå som for offentlig spill.

Ved summering av vareinnsatsen for hver varegruppe får en fram

total vareinnsats i sektoren, mens den videre fordelingen på varer i hOY

grad bygger på skjønn.

Reparasjon av kjøretøyer, husholdningsapparater og varer for personlig bruk 

Denne sektoren spesifiserer 7 varegrupper i nasjonalregnskapet. 1)

Beregningene for denne sektoren er under omlegging. Det er plan-

lagt en statistikk hvert tredje år for alle bilverksteder med mer enn 3

sysselsatte. Den beregningsmetoden som har vært praktisert til nå består

i å utvikle et historisk gitt nivå med en volumindeks ut fra endringen i

gjennomsnittlig beholdning av motorvognparken og kumulerte tall for fOrste-

gangsregistrerte biler de siste 3 år og bruk av priser for de varer som

inngår, bl.a. konsumprisindeksen for verkstedsreparasjoner. Utgiftene til

verkstedsreparasjoner som registreres ved de løpende forbruksundersOkelsene

kan være til hjelp ved bestemmelsen av konsumleveransene. For øvrig leveres

produksjonen til vareinnsats.

Vareinnsatsen i sektoren er beregnet på grunnlag av konstant kryss-

lOpskoeffisient (i verdi) og samme utvikling forutsettes for alle varer som

inngår.

Vaskeri- og renserivirksomhet 

Produksjonsssektoren omfatter vasking og skylling av klær, hånd-

klær mv., utleie av arbeidsforklær, håndklær og sengetøy samt selvbetje-

ningsvaskerier og rensing, farging og pressing av klær, rensing av senge-

utstyr, golvtepper og andre tekstiler og endelig reparasjon av klær og

andre tekstiler.

1) Uspesifisert reparasjonsarbeid, monteringsarbeid, reparasjonsarbeid for
elektriske maskiner, apparater og redskap, reparasjonsarbeid for skip,
båter og annet flytende materiell, reparasjonsarbeid for biler, traktorer,
sykler og annet transportmateriell, egne investeringsarbeider på maskiner
og bortleie av produksjonsfaktorer til bygge- og anleggsvirksomhet.
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Beregningene for denne sektoren tar utgangspunkt i bruttoomset-

ningen for vaskerier og renserier i siste bedriftste11ing. 1) Nivåtallene

utvikles ved a benytte sysselsettingstall for sektoren og konsumprisin-
deksen for vask, rensing, farging mv. Det er dessuten gitt et skjønns-

messig tillegg i volumindeksen for produktivitetsOking.

Produksjonen er fordelt med 55 prosent til vareinnsats og 45 pro-

sent til privat konsum på grunnlag av resultater fra forbruksundersOkelsen

i 1967. Vareinnsatsen er beregnet som fast andel av bruttoproduksjonen.

LOnt husarbeid 

LOnt husarbeid omfatter husarbeid, barnepass og barnepleie, hage-

stell og liknende tjenester for private husholdninger.

Datagrunnlaget for beregningene er svakt. Nivåtall ble basert på

lønnsoppgaver fram til 1961, seinere er nivået blitt utviklet med en

verdiindeks dannet på grunnlag av konsumprisindeksen for leidhjelp hjem-

met og en indeks for sysselsettingen i sektoren. Både tjenester levert

og bruttoproduktet i denne sektoren er definert lik lønnskostnadene.

Dette innebærer null vareinnsats i sektoren.

Annen personlig tjenesteyting 

Denne sektoren i nasjonalregnskapet omfatter hår- og skjønnhets-

pleie, fotografer (fotografering, framkalling, kopiering og forstørring

av fotografier), begravelsesbyråer og andre personlige tjenester. 2)

Ved beregningen av bruttoproduksjonen i denne sektoren har en

nivåtall fra siste bedriftstelling som utvikles ved hjelp av sysselset-

tingstall og konsumprisindeksen, men andre indikatorer er også brukt,

f.eks. industriarbeiderlOnn for beregningen av andre personlige tjenester

og antall døde pr. år for begravelsesbyråer.

Bruttoproduksjonen går til privat konsum, bortsett fra 45 prosent

av tjenesteproduksjonen fra fotografer som anslås gå til vareinnsats ba-

sert på fordelingsnOkler fra forbruksundersøkelsen i 1967. Vareinnsatsen

i sektoren er beregnet som faste andeler av bruttoproduksjonen for de

enkelte NR-varene.
3)

1) Dekket områdene vaskerier og strykerier, garderoberenserier og -stryke-
rier samt kunststopperier. 2) Ikke-medisinske bad, ikke-medisinsk massa-
sje, ekteskapsformidling, vedkapping og annen personlig tjenesteyting.
3) Varierer fra 5 prosent for andre personlige tjenester til 40 prosent
for begravelsesbyråer. Den videre varefordeling er foretatt etter skjønn.
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Tabell	 13.9. Bruttoprodukt i offentlig,	 sosial og personlig tjeneste-
yting.	 Mill. kr 	 Value added in community, social and
personal services. 	 Million kroner

1949 1 606 1962 5 437
1950 1 685 1963 6 031
1951 1 926 1964 6 731
1952 2 229 1965 7 533
1953 2 420 1966 8 451
1954 2 603 1967 9 600
1955 2 786 1968 10 612
1956 3 118 1969 11 	 735
1957 3 417 1970 13 159
1958 3 663 1971 15 497
1959 4 043 1972 17 659
1960 4 285 1973 20 323
1961 4 742 1974 23 101

1975 27 874
1976 33 251
1977 38 214
1978 x 42 816
1979 x 45 457

Figur 10.9. Bruttoprodukt i offentlig, sosial og personlig tjeneste-
yting i prosent av bruttonasjonalproduktet Value added
in community, social and personal services. Percentage
share of gross domestic product
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5.3. Bruttonasjonalprodukt etter anvendelse 

5.3.1. Privat konsum

Det private konsum omfatter verdien av de varer og tjenester som i

årets løp benyttes av landets husholdninger eller av konsumentorganisasjoner

(private foreninger og institusjoner uten ervervskarakter). I kontoplanen

er det under privat konsum spesifisert 135 konsumgrupper fordelt på 98

varegrupper og 37 tjenestegrupper (se detaljerte spesifikasjoner i vedlegg

5). Konsumgruppene er sammensatt av et varierende antall nasjonalregn-

skapsvarer. For publiserings- og analyseformål aggregeres konsumgruppene

til det en kaller 40-grupperingen og videre til 10-grupperingen. De 10

hovedgruppene av privat konsum har følgende betegnelser:

1. Matvarer 6. Helsepleie
2. Drikkevarer og tobakk 7. Transport, post- og teletjenester
3. Klær og skotOY 8. Fritidssysler og utdanning
4. Bolig, 	 lys og brensel 9. Andre varer og tjenester
5. Møbler og husholdningsartikler 10. Korreksjonsposter

Hovedgruppen korreksjonsposter består av nordmenns konsum i utlan-

det fratrukket utlendingers konsum i Norge. Det private konsum kan for

Øvrig inndeles i varige konsumgoder, halv-varige konsumgoder, ikke-varige

konsumgoder, tjenester av boliger og andre tjenester. Varige konsumgoder

som biler, møbler, elektriske husholdningsartikler og klær regnes som kon-

sumert i det året de blir anskaffet, men for boliger er det gjort et unntak

som innebærer at et beløp for beregnet husleie tas med i det private kon-

sumet hvert år i stedet for anskaffelsesverdien.

Varene og tjenestene er vurdert til kjøperpriser, oppfattet som

priser avtalt mellom kjøper og selger etter fradrag for rabatter, men uten

fradrag for selgerens eventuelle tap på kundefordringer.

Når det gjelder avgrensningen mot andre størrelser, er det spesiell

grunn til å trekke fram at utgiftene til helsepleie i offentlige helsein-

stitusjoner regnes som offentlig konsum, mens refusjoner fra det offent-

lige for legebesøk mv. regnes som privat konsum. 2) Av andre spesielle

poster som er inkludert i privat konsum, kan nevnes: 1) Jordbruks- og

fiskerbefolkningens forbruk av egne produkter, vurdert til hva produktene

ville ha innbrakt ved salg, og en del andre poster av tilsvarende karakter.

2) Bruk av egen bolig, vurdert til hva boligen ville ha innbrakt ved utleie.

1) Dette innebærer at konsumspesifikasjonene utenom korreksjonsposter om-
fatter alt innenlandsk kjøp av varer og tjenester for konsumformål, mens
det totale private konsum gir uttrykk for nordmenns kjøp av konsumvarer og
-tjenester. 2) Inntil 1979 ble folketrygdens andel av utgiftene til helse-
pleie (kurpengene) ved offentlige helseinstitusjoner klassifisert som privat
konsum, men føres nå som offentlig konsum.
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3) Gratisytelser fra bedrifter til lønnstakere i den utstrekning ytelsene

er regnet som lønn. 4) Tjenester fra offentlig forvaltning som det ytes

særskilt betaling for i form av skolepenger, vann, kloakk, renovasjon

o.l. 5) Nordmenns personlige utgifter i utlandet.
1) 

6) LOnt husarbeid,

men ikke husarbeid i eget hjem. Reise- og diettutgifter som lønnstakerne

får refundert av arbeidsgiveren eller som selvstendige næringsdrivende

har ved forretningsreiser i Norge, og utgifter til redskap o.l. når de

blir refundert av arbeidsgiveren i tilknytning til yrker der det er

vanlig at lønnsmottakerne selv holder redskapen, er eksempler på poster

som holdes utenom det private konsum.

Ved beregningen av privat konsum har en i prinsippet valget mellom

direkte og indirekte metoder, med bruk av ulike typer datagrunnlag. Med

direkte metoder menes slike som muliggjør beregning av privat konsum fra

anvendelsessiden direkte, mens indirekte metoder i første rekke bygger på

varestrOmberegninger som bestemmer privat konsum med utgangspunkt i til-

gangstall. Den direkte metoden krever statistikk over konsumentenes

forbruk etter konsumgrupper, noe som kan oppnås gjennom forbruksunder-

sOkelsene. En mellomløsning i forhold tilde to ovenfornevnte metodeopplegg

vil si å ta utgangspunkt i omsetningsstatistikk fordelt på detaljhande-

lens næringsgrupper, og på grunnlag av visse forutsetninger beregne om-

setningsverdier etter konsumgrupper. Omsetningsstatistikkens datagrunnlag

omfatter den årlige varehandelsstatistikken og den månedlige detaljomset-

ningsindeksen, og det er disse to datakildene som danner hovedgrunnlaget

for de norske konsumberegningene i henholdsvis endelig og foreløpig

regnskap.

Nivåtall for det private konsumet har vært bestemt ved hovedrevi-

sjonene ved hjelp av resultater fra forbruksundersøkelsene og andre kilder

som oppgaver over varetilgang, reviderte avansesatser o.l. Omsetnings-

tallene i varehandelsstatistikken har bare vært brukt som grunnlag for be-

regning av årlige endringer, dvs. verdiindekser. Ved den siste hovedre-

visjonen som ble foretatt rundt 1970 i forbindelse med overgangen til nytt

SNA, stod forbruksundersøkelsen for året 1967 sentralt i revisjonsarbeidet.

Dengang fikk en gjennomført tre typer beregningsendringer for det private

konsum: 1) Konsumet av tjenester ble oppvurdert betydelig som følge av

1) Inkluderer også utgifter ved forretningsreiser i utlandet pga. sta-
tistiske årsaker.
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Okt produksjon i tjenesteytende næringer. 2) Avansene ble betydelig

redusert. 3) En betydelig kvalitetsmessig revisjon av varefordelingen

ble foretatt.
1)

Når det gjelder utviklingen i det private konsumet, blir indek-

sene i den månedlige detaljomsetningsindeksens grunnmateriale benyttet

som verdiindikatorer for de fleste varekonsumgruppene i foreløpig regn-

skap og endringene i tilsvarende omsetningstall i den årlige varehandels-

statistikken brukt som verdiindikatorer i endelig regnskap. Selv om en

nå har årlige forbruksundersOkelser som datakilde i tillegg, har sammen-

likninger mellom tall fra forbruksundersOkelsene og varehandelsstati-

stikkenvist store nok avvik til amatte opprettholde den nåværende praksis,

som altså innebærer at forbruksundersokelsene fortsatt må vike plassen

for omsetningsstatistikken i det løpende beregningsarbeidet. Andre

datakilder benyttes fOrst og fremst til kontroll av beregnede implisitte

volumindekser i forelOpig regnskap og til en viss grad i endelig regn-

skap.
2)

Detaljomsetningsindeksen lages nå på grunnlag av omsetningsopp-

gaver fra et utvalg av forretninger i detaljhandelen. 3) FOr 1970 var

grunnlaget skattedirektørens oppgaver over innbetalt omsetningsskatt.

Omsetningsbegrepet omfatter både kontantsalg og salg på kreditt for

egen regning og bruttoverdien av provisjonssalg for andre, og omsetnings-

verdien er gitt etter fradrag av merverdiavgift.

1) Under revisjonsarbeidet med avansene ble flere metoder benyttet, ofte
i kombinasjon. Den mest direkte metoden ble foretatt gjennom intervju
med fagfolk i varehandelsnæringen om størrelsene på nærmere spesifiserte
konsumgruppeavanser. Avanser ble også fastlagt indirekte på grunnlag av
beregninger, nærmere bestemt prisberegninger for matvarer, drikkevarer og
tobakk, samt beregning av brutto detaljavanser fra varehandelsstatistikken
kombinert med bruk av engrosandeler og engrosavanser fra den direkte me-
toden eller direkte opplysninger om kjøperverdier. I tillegg til dette
ble oppblåste tall fra forbruksundersøkelsen i 1967 benyttet. Dette re-
sulterte bl.a. i stor avanserevisjon for klær og skotøy og til dels for
mObler og husholdningsartikler. Det tidkrevende arbeidet med vareforde-
ling og vareflytting under siste hovedrevisjon ble fOrt helt ned til de
detaljerte BTN-varer. Her inngikk arbeid med revisjon av varefordeling,
flytting av varer mellom konsumgrupper, ny konsumgruppering og ny vur-
dering av primærdata. 2) Budsjettnemnda for jordbruket (jordbruksvarer),
Norges elektriske materiellkontroll (elektriske husholdningsartikler),
Avgiftsdirektoratet (fjernsyns- og radioapparater, platespillere mv.),
avisenes og ukepressens informasjonskontorer og Byråets energistatistikk.
3) Fra 1 200 - 1 500 bedrifter i detaljhandelen med periodisk rullering
(utskifting) av utvalget.
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Den årlige varehandelsstatistikken utarbeides på grunnlag av opp-

lysninger som hentes inn for kontroll og ajourføring av Byråets sentrale

bedrifts- og foretaksregister. Nye bedrifter blir fort inn i registret

hovedsakelig på grunnlag av opplysninger fra arbeidsgiverregistrene i de

enkelte kommuner og ved hjelp av Avgiftsmanntallet for merverdiavgifts-

pliktige. Opplysningene som innhentes gjelder omsetning (og gjennomsnitt-

lig sysselsetting) siste kalenderår og opplysninger for kontroll av

næringsgruppe og beliggenhet mv., gitt direkte av bedriftene på en enkel

blankett ("navnekort").

Ved beregning av de fOrste foreløpige verditall for det private

konsumet foreligger grunnmaterialet til den månedlige detaljomsetnings-

indeksen bare for de første 10 (ev. 11) måneder av det aktuelle året, og

en må fOlgelig gjOre anslag for den siste delen av året. 	den andre

versjonen av forelOpig regnskap foreligger imidlertid indekstall for hele

året. Mens bare totalindeksen og delindeksene for de 8 hovedgruppene i

detaljhandelen blir offentliggjort fra detaljomsetningsindeksens materiale,

blir det for nasjonalregnskapskontoret hver måned utkjørt indekser for

samtlige 33 næringsgrupper innen detaljhandelen. Disse detaljerte delin-

deksene blir i stor grad brukt ved konsumberegningene. Det samme er til-

felle med det detaljerte konsumprisindeksmaterialet der 3-sifrede indekser

vanligvis utnyttes.

stedet for benyttemer eller mindre representative delindekser

i detaljomsetningsindeksen hver for seg ved beregningen av de enkelte

varekonsumgrupper, har en på grunnlag av en beregnet konsummatrise kons-

truert veide detaljomsetningsindekser til bruk som verdiindekser for de

aktuelle konsumgruppene i regnskapet. Konsummatrisen gir sammenhenger

mellom næringsgruppe (bransje i varehandelsstatistikken) og nasjonalregn-

skapets konsumgrupper. 2) Grunnlaget for matrisen er innkjopsstatistikken

for detaljhandelen som siden 1969 er blitt utarbeidet hvert 3.-4. år (sist

publisert for 1976) og er basert på oppgaver fra et utvalg på vel 3 000

bedrifter i detaljhandelen. 3) Spesifikasjonsnivået i innkjøpsstatistikken

for detaljhandelen har vært noe over 100 varer, eller omtrent det samme

som antall varekonsumgrupper i nasjonalregnskapet.
4) 

Verdiindeksens vekter

blir revidert når nye resultater fra innkjøpsstatistikken foreligger, dvs.

hvert tredje eller fjerde år, og holdes konstant for de mellomliggende årene.

1) Julehandelen inngår i disse anslagene og gjor det særlig vanskelig å
treffe "riktig". 2) En kolonne i matrisen gir den relative fordelingen av
omsetningen i en bestemt bransje på konsumgrupper og en linje i matrisen den
relative fordeling av en konsumgruppe på bransjer. 3) Sporreskjemaet inne-
holder spOrsmål om bedriftenes innkjOp fordelt på varegrupper, bokfort
verdi av varebeholdningene, omsetning mv. På grunnlag av oppgavene blir det
også beregnet bruttofortjenester. For nasjonalregnskapsformål har en korri-
gert for omsetning som antas vedrOre andre anvendelser enn privat konsum,
og en får dermed fram en konsummatrise istedenfor en fullstendig vareomset-
ningsmatrise. 4) De to grupperingene er ikke helt sammenfallende.
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Med unntak av 12 konsumgrupper blir veide verdiindekser benyttet

til beregning av varekonsumet. I praksis kan en si at hele materialet for

detaljomsetningsindeksen blir utnyttet. Det samme opplegget brukes også

til å utnytte varehandelsstatistikken. Her blir relative endringstall for

omsetning fordelt på de samme detaljistbransjer betraktet som "endelige

tall" for de tilsvarende forelOpige oppgaver fra detaljomsetningsindeksen.

For 12 konsumgrupper blir det innhentet oppgaver over omsatt

mengde, som sammen med en prisindeks - vanligvis delindeks i konsumprisin-

deksen - antas å gi bedre resultat enn det en får ved å benytte de veide

verdiindeksene. De konsumgruppene dette gjelder for omfatter smør, marga-

rin o.1., mineralvann, 01, sigarer o.1., sigaretter, rOyketobakk, andre

tobakksvarer, kjøp av bil mv., kjOp av motorsykler og sykler, fjernsyns-

mottakere og radiomottakere mv. 1)

For 21 av de varekonsumgruppene som blir bestemt ved hjelp av om-

setningstall og konsummatrisen, blir det også innhentet oppgaver over

omsatte mengder. Disse oppgavene blir brukt til å kontrollere de bereg-

nede deflaterte verdiindeksene. For disse konsumgruppene gjelder at de

implisitte volumindeksene som reflekterer deflatert detaljomsetning bare

vil bli korrigert dersom mengdeindikatorene viser betydelig avvik fra

nasjonalregnskapets volumindekser. 2)

1) For smor konstrueres en volumindeks på grunnlag av oppgaver fra Norske
Meieriers Salgssentral over smOrproduksjon, oppgaver over import og eks-
port fra handelsstatistikken, samt lagertall publisert i Statistisk Måneds-
hefte. For margarin, spiseolje o.l. benyttes produksjonsindeksen for
industrisektoren produksjon av margarin. Mengdeoppgaver fra produsentene,
henholdsvis over antall liter mineralvannog alkoholfritt 01 og antall liter
omsatt alkoholholdig 01, benyttes som volumindikatorer for drikkevarene,
bortsett fra at verdiomsetningstall fra Vinmonopolet benyttes for vin,
brennevin mv. Oppgaver fra Avgiftsdirektoratet over antall omsatte sigarer
og sigaretter, samt antall tonn omsatt rOyketobakk, skrå og snus er an-
vendt i beregningen av tobakksforbruket. For den store gruppen kjOp av
bil mv. benyttes antall fOrstegangsregistrerte personbiler som volumindeks
mens produksjonsindeksen for produksjon av motorkjøretøyer, motorsykler,
sykler og transportmidler ellers benyttes for kjOp av motorsykler og
sykler. Når det gjelder bilkjøpene, kan nevnes at Vegdirektoratet både
til foreløpig og endelig regnskap gir oppgaver over salget av person-
biler fordelt på privat konsum og investering. Endelig anvendes oppgaver
over antall solgte enheter oppgitt av Avgiftsdirektoratet for de to kon-
sumgruppene fjernsynsmottakere og radiomottakere, platespillere mv.
2) Kontrolldata finnes for 10 av matvaregruppene med mengdetall for for-
bruk publisert i egen tabell i konsumavsnittet i økonomisk utsyn utar-
beidet etter varefordelingsprinsippet, men residualen inneholder imidler-
tid samlet innenlandsk forbruk (privat konsum pluss vareinnsats). For
petroleum og fyringsolje og for bensin og olje danner salget av de enkelte
oljeproduktene etter forbrukergrupper kontroll av volumutviklingen, gjen-
nom den statistikk som Byrået produseres på oppdrag fra Norsk Petroleums-
institutt og på grunnlag av salgsoppgaver fra oljeselskapene. Statistikk
fra Norges elektriske materiellkontroll gir mulighet for å stille opp til-
gang av elektriske husholdningsartikler og derved mulig kontroll av volum-
indeksene for 7 konsumgrupper i nasjonalregnskapet. Radio- og fjernsyns-
apparater hOrer også til de produkter som omfattes av materiellkontrollen.
For aviser og ukeblad foreligger opplagstall fra avisenes og ukepressens
informasjonskontorer.
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Privat konsum av tjenester blir både i foreløpig og endelig regn-

skap bestemt ved beregningen av bruttoproduksjon i de tjenesteytende

sektorene. Det er hovedsakelig budsjettoppgaver, og i noen tilfelle

sysselsettingstall, somgirgrunnlaget for de foreløpige tallene, mens

regnskapstall kommer sterkere inn i endelig regnskap. 1)

Nedenfor fOlger en kort beskrivelse av det lOpende beregnings-

grunnlaget for tjenestekonsumet i samme rekkefOlge som tjenestegruppene

forekommer i kontoplanen. For reparasjoner av skotOy benyttes verditall

fra industristatistikken over reparasjoner av skotOy. Verdiindeks for

boligkonsumet tas fra produksjonsberegningene basert på investeringstall

for boliger, samt beregninger for reparasjoner og rivning av eldre boli-

ger. Leveranse av elektrisitet direkte til forbruk i husholdninger og

jordbruk, som gitt i elektrisitetsstatistikken, gir verdiindikator for

elektrisitetsforbruket i endelig regnskap. Sysselsettingsdata ligger

bl.a. til grunn for volumindeksen for vask, rensing, farging mv., mens

reparasjon av mObler og utstyrsvarer bestemmes volummessig ved bruk av

produksjonsindeksen for industrisektoren produksjon av møbler og inn-

redninger. Konsumgruppene forsikring av innbo og lOsOre og leid hjelp

til hjemmet beregnes også ut fra sysselsettingsindikatorer (sysselsetting

for produksjonssektorene "skadeforsikring" og "lOnt husarbeid").

Når det gjelder helsetjenestene, benyttes helsestatistikkens an-

tall tannleger som volummål for gruppen tannlegehjelp i endelig regnskap,

mens gruppene legehjelp og massasje, fysikalsk behandling beregnes ut fra

løpende oppgaver fra Rikstrygdeverket over trygdekontorenes utgifter til

legehjelp respektive fysikalsk behandling. For konsumgruppen sykehus-

opphold bygger volumindeksen for private sykehus på antall sykesenger mv. 2)

For beregning av utgiftene til offentlige befordringsmidler benyt-

tes regnskapstall for en rekke av konsumgruppene.
3) 

En volumindikator i

form av bl.a. antall passasjerkilometer brukes for utgiftene til drosje

og en kombinasjon av regnskapstall og antall netto tonnkilometer for leie-

transport benyttes for flytteutgifter og frakt i endelig regnskap. Regn-

skapsoppgaver fra Postverket og Televerket er beregningsgrunnlag for

porto, telefon og telegrammer.

1) For produksjonssektorer en ikke har regnskapsoppgaver for blir som
oftest sysselsettingen også brukt som volumindikator i endelig regnskap
(inflatert med konsumprisindeksen). 2) LOpende verditall for sykehus-
gebyrene fr definisjonsomleggingen i 1979 (se ovenfor) ble gitt fra de
offentlige regnskaper for offentlige sykehus. 3) Konsumgruppene jern-
banetransport, transport med sporvei og forstadsbane, transport med båt
og ferje, flytransport og busstransport.
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Når det gjelder offentlige forestillinger mv., har en verditall

for kinobesøk på grunnlag av billettinntektene, mens utgifter til teater-

besøk og andre forestillinger må beregnes på grunnlag av sysselsettings-

data og anslag for Øvrig. Regnskapsoppgaver gir verdiindekser for gruppene

fjernsyns- og radiolisens og lotteri, tipping mv. Utgifter til fotogra-

fering beregnes ut fra en volumindeks som også bygger på sysselsetting.

For skolegang konstrueres en volumindeks ved å bruke oppgaver fra

undervisningsstatistikken, som antall lærere, antall elever etter institu-

sjonens eiertype mv. Sysselsettingsdata ligger til grunn for volumin-

deksen som brukes for konsumgruppen hårpleie, skjOnnhetspleie. For ut-

gifter ved restauranter, kaféer o.l. og utgifter ved hoteller, pensjo-

nater o.l. benyttes flere volumindikatorer.
1) 

For tjenester fra livsfor-

sikring mv., tjenester gjennom interesseorganisasjoner og tjenester gjennom

religiOse og kulturelle organisasjoner er volumindeksene som benyttes ba-

sert på sysselsettingstall, men i endelig regnskap foreligger iallfall

regnskapstall fra Forsikringsrådet. Endelig har en sekkeposten andre

tjenester som en benytter mange forskjellige indikatorer for, men også

lOpende verditall for gebyrer fra de offentlige regnskaper for offentlig

virksomhet.

Korreksjonspostene nordmenns konsum i utlandet og utlendingers

konsum i Norge beregnes ut fra lOpende oppgaver i utenriksregnskapet på

grunnlag av primærmateriale fra Norges Bank, samt fra skipsfartsstatistik-

ken for norske sjOfolks konsum i utlandet.

Avslutningsvis må nevnes at ved den beregningsmetoden som følges,

vil alle nasjonalregnskapsvarene innen en og samme konsumgruppe utvikle

seg likt ved den første tilnærmede bestemmelse av konsumtallene. Når

endelige tilgangstall foreligger for den enkelte vare, vil i alminnelig-

het forholdet mellom varene kunne forrykkes, men stort sett vil likevel

summen av varene i konsumgruppen kunne beholdes. Under varefordelingen

blir tilgang og anvendelse av en vare balansert ved lagerendring og/eller

bruttoavansekorreksj on.

I nasjonalbudsjettmodellen MODIS blir det private konsumet bereg-

net endogent ut fra pris- og inntektsendringer, pris- og inntektselasti-

siteter og anslag for den marginale konsumtilbOyeligheten for ulike inn-

tektsgrupper. Slike beregninger blir ikke benyttet ved beregning av

privat konsum i nasjonalregnskapet, men de resultater en har kommet fram

til i regnskapet blir gjerne stilt sammen med beregningsresultatene fra

makrokonsumfunksjonen i MODIS. 2)

1) Antall liter Ol levert til skjenkesteder (oppgaver fra Bryggerifore-
ningen), oppgaver over konsumentenes utgifter til vin og brennevin på
skjenkesteder (fra A/S Vinmonopolet) og antall liter vin og brennevin
levert skjenkesteder (fra alkoholstatistikken), samt antall gjestedøgn
(fra hotellstatistikken). 2) Gjennomgående har en registrert tilnærmel-
sesvis samme faktisk og beregnet Øking fra år til år.
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Figur 11.1. Privat konsum i prosent av bruttonasjonalproduktet Private
final consumption expenditure. Percentage share of gross
domestic product
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Tåbell 14.1. Privat konsum. Mill. kr Private final consumption
expenditure. Million kroner

1949 8 900 1962 22 929
1950 9 699 1963 24 407
1951 10 850 1964 26 498
1952 12 070 1965 28 297
1953 12 758 1966 30 327
1954 13 739 1967 32 916
1955 14 543 1968 35 182
1956 15 571 1969 39 218
1957 16 486 1970 43 046
1958 17 149 1971 47 904
1959 18 272 1972 52 559
1960 19 562 1973 58 287
1961 21 301 1974 66 106

1975 77 615
1976 89 486
1977 103 915
1978 x 108 658
1979 x 114 787

5.3.2. Offentlig konsum

Offentlig konsum omfatter varer og tjenester disponert av stats-

forvaltningen, trygdeforvaltningen og kommuneforvaltningen (inkl. kom-

muneforetakene) for lOpende administrative og forvaltningsmessige formal.

Posten er beregnet netto, idet fradrag er gjort for varer og tjenester

som stats- og kommuneforvaltningen har ytt private mot særskilt betaling. 1)

Det skilles mellom militært og sivilt offentlig konsum. Det

militære offentlige konsum omfatter godtgjOringen til militært personell,

samt anskaffelser og anleggsarbeider for forsvaret. Dette betyr at de

"militære investeringer" i form av bygge- og anleggsarbeider, biler, ma-

skiner osv. i sin helhet regnes som offentlig konsum i det året arbeidet

utfOres eller gjenstanden anskaffes. Militære boligbygg fOres imidlertid

som investering, spesifisert under kapitalarten beboelseshus, og utgifter

til disse inngår ikke i det offentlige konsum.

1) Gebyrer som skolepenger, kloakkavgifter mv., polykliniske inntekter,
billettpenger ved offentlige muséer, bad o.1., salgsinntekter av bl.a.
trykksaker og en rekke andre mindre poster.
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Det sivile offentlige konsum omfatter godtgjOring til personell i

stats- og trygdeforvaltningen og kommuneforvaltningen, kapitalslit på of-

fentlig konsumkapital og dessuten andre lOpende utgifter for den of

 forvaltningen. 1) Godtgjøringen til offentlig administrativt perso-

nell inkluderer trygdepremier og pensjonstrekk, inklusive statlige og

kommunale bidrag til offentlige pensjonskasser.

I avsnitt 5.2.9, side155,om offentlig tjenesteyting ble det orien-

tert om de nye prinsippene for fOring av produksjonskontiene for de

offentlige forvaltningssektorer. På debet- eller kostnadssiden framkommer

bruttoproduksjonen som summen av komponentene lønnskostnader, kapitalslit

og vareinnsats (kjøp av varer og tjenester), mens kreditsiden består av

gebyrer (salg av varer og tjenester) og saldoposten offentlig konsum, som

til sammengir det totale vare- og tjenesteforbruk. Ut fra en slik generell

oppstilling kan en si at offentlig konsum består av lønnskostnader, kapi-

talslit og netto kjøp av konsumvarer og -tjenester i den offentlige for-

valtning.

Det offentlige konsumet fres direkte fra produksjonskontiene til

visse konsumkon t i uten å gå veienornvarekonti og grupperes etter formal

med en konsumkonto for hvert formal. En enkelt produksjonssektor kan

levere til flere konsumkonti, og tilsvarende kan den enkelte konsumkonto

motta produksjon fra flere produksjonssektorer. InnfOringen av formals-

grupperingen betyr at hver av postene på produksjonskontiene må formals-

grupperes. Formålsgrupperingen som brukes i nasjonalregnskapet er gjen-

gitt i vedlegg 6 - Klassifikasjon av offentlig konsum. 2)

Råmaterialet for beregningen av det offentlige konsumet er de

offentlige regnskapene. For å komme fram til en gruppering av regnskaps-

postene som passer for nasjonalregnskapet - en såkalt nasjonalOkonomisk

gruppering - har en vært nOdt til å omgruppere regnskapene. Statens be-

vilgningsregnskap som danner hovedgrunnlaget for produksjons- og konsum-

beregningene, blir i vesentlig grad bearbeidet maskinelt. Koder for pro-

duksjonssektor og konsumformål er innfOrt for bruk i nasjonalregnskapet.

1) Kapitalutgifter til anskaffelse av bygninger og anlegg, biler, maski-
ner, redskap og inventar (offentlig konsumkapital) regnes som del av
landets bruttoinvesteringer og blir seinere avskrevet. Det er m.a.o. de
beregnede avskrivninger (kapitalslitet) i det enkelte år og ikke årets
faktiske utlegg til nybygg, biler og maskiner osv. som inngår i det offent-
lige konsum. 2) For statsforvaltningen er formålsgrupperingen noe utvidet
i forhold til hva som er anbefalt i SNA. Dette henger bl.a. sammen med
et tidligere forsk på å tilpasse grupperingen til Finansdepartementets
programområder/programkategorier.



175

Denne kodingen blir foretatt for hvert kapittelnr. i statsregnskapet.

Statskassens særregnskaper og regnskapene for en rekke fonds- og trygde-

ordninger blir også bearbeidet. For kommuneforvaltningen er den nasjo-

nalOkonomiske gruppering gjennomført i kommunalstatistikken, idet hver

kommune har måttet utarbeide eget skjema med den nødvendige gruppering.

Gebyrene behandles som betalinger for produserte varer og tje-

nester med egne varenummer fOrt over nasjonalregnskapets varekonti. 1)

Et resultat av omleggingen til nytt SNA er overfOring av en del tidli-

gere gebyrer til indirekte skatter og/eller bOter, inndragninger mv.

Hvis det er næringsdrivende som betaler, grupperes betalingen som indi-

rekte skatt, mens den grupperes under bOter, inndragninger mv. når det

er private konsumenter som betaler og betraktes da som overfOring fra

private konsumenter.til det offentlige.

Tabell 14.2. Offentlig konsum. Mill. kr Government final consumption
expenditure. Million kroner

1949 1 388 1962 5 431
1950 1	 511 1963 5 977
1951 1 900 1964 6 634
1952 2 335 1965 7 608
1953 2 664 1966 8 438
1954 2 845 1967 9 615
1955 2 820 1968 10 562
1956 3 201 1969 11 674
1957 3 538 1970 13 533
1958 3 738 1971 15 978
1959 4 090 1972 17 861
1960 4 249 1973 20 390
1961 4 633 1974 23 759

1975 28 701
1976 34 087
1977 38 625
1978 x 43 555
1979 x 46 255

1) De statlige gebyrene grupperes etter om det er næringsdrivende, pri-
vate konsumenter, utlandet eller offentlige institusjoner som betaler
dem. I kommuneregnskapene blir salgs- og leieinntekter fordelt mellom
gebyrer til vareinnsats, gebyrer til privat konsum og bøter, inndrag-
ninger mv.
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Figur 11.2. Offentlig konsum i prosent av bruttonasjonalproduktet
Government final consumption expenditure., Percentage
share of gross domestic product

5.3.3. BruttoinvesterinE i fast kapital

Bruttoinvestering i fast kapital omfatter anskaffelser av offent-

lig konsumkapital, boliger og anskaffelser av produksjonskapital i private

og offentlige bedrifter i lOpet av en regnskapsperiode. Den klassifika-

sjonen av bruttoinvesteringene i fast kapital som er anvendt i nasjonal-

regnskapet er gjengitt i vedlegg 7 og inneholder 34 forskjellige inves-

teringsarter. De fire aggregerte hovedgruppene er bygninger, anlegg,

transportmidler og maskiner, redskap og inventar m.v.

Det eksisterer en rekke avgrensningsproblemer for bruttoinveste-

ringene i fast kapital, spesielt i forholdet til lagerendringene og vare-

innsatsen. Den generelle regelen er at anskaffelser med en varighet på

minst ett år skal inkluderes i bruttoinvesteringene i fast kapital.

Reparasjons- og vedlikeholdsutgifter blir generelt regnet som vareinn-

sats, men betraktes som bruttoinvestering i fast kapital hvis reparasjo-

nene eller vedlikeholdsarbeidene er så store at kapitalens levetid for-

ventes forlenget eller gir Okt produktivitet. Utgifter til store grunn-

forbedring i jordbruket og skogbruket blir å regne som investeringer,

likeså har en i Norge inkludert alle utgifter til oljeboring og oljeleting

som bruttoinvestering i fast kapital. Den del av endringen i husdyrbestan-

den som gjelder livdyr omfattes av investeringene, mens resten av endringen

i husdyrbestanden (slaktedyr o.l.) betraktes som endring i lagerkapital.

1) Slike anskaffelser (f.eks. utstyr, instrumenter o.1.) blir likevel ofte
i praksis fOrt som vareinnsats når anskaffelsesverdien er liten.
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Bruttoinvesteringene i fast kapital er vurdert til kjøperverdi

og inkluderer slike kostnader som transport- og installasjonsutgifter,

honorarer til arkitekter og andre tekniske konsulenter, utgifter til

klargjøring av tomt o.1., forskjellige slags gebyrer og avgifter osv.

Verdien av anskaffelsene gjelder de faktiske utgifter inklusive investe-

ringsavgift som er pålOpt i perioden uten hensyn til når betaling finner

sted. Ved nettokjøp av jord og skog regnes imidlertid også tomt med i

verdien. Egne investeringsarbeider verdsettes til påløpte kostnader.

Anskaffelser av brukte maskiner og transportmidler er i prinsip-

pet inkludert, til gjengjeld er salg av eldre maskiner o.l. fratrukket. 1)

Kjøp og salg av fast eiendom mellom norske foretak er det av praktiske

grunner sett bort fra. Men nettosalg av fast eiendom fra foretakene til

offentlig forvaltning er regnet med under bruttoinvestering i offentlig

konsumkapital og fratrukket under foretakene.

I tillegg til artsfordelingen er bruttoinvesteringene i fast

kapital også gruppert etter næring. Når en skal beskrive hvordan brutto-

investeringene faktisk beregnes er det mest hensiktsmessig å ta utgangs-

punkt i investeringene i de respektive næringer, da datagrunnlaget som

benyttes i stor utstrekning er næringsstatistikk av forskjellig slag.

Offentlig forvaltning

Investering i offentlig konsumkapital omfatter for det første

sivile bygge- og anleggsarbeider som finansieres over stats- og kommune-

budsjettene. Videre omfatter investeringsbegrepet biler og maskiner mv.

for sivilt bruk og inventar og utstyr til bygninger. Militære bygge- og

anleggsarbeider er ikke inkludert, idet varer og tjenester som det offent-

lige legger beslag på til militære formal i sin helhet er regnet med i det

offentlige konsumet
 2)

Beregningsgrunnlaget for investeringer i stats- og trygdeforvalt-

nin3en er regnskaps- og budsjettall fra stats- og trygderegnskapene. De

maskinelle utkjøringer fra basismaterialet for statens bevilgningsregnskap

gir en fordeling på investeringssektorer og en artsfordeling på nybygg,

nyanlegg, kjøp av skip og kjøp av utstyr. Dessuten spesifiseres nettokjøp

av fast eiendom (kjøp og salg hver for seg). I nasjonalregnskapet fordeles

1) Kjøp og salg av brukte maskiner mellom norske bedrifter innbyrdes er det
i praksis sett bort fra. Derimot er inkludert verdien av brukt tonnasje
innkjøpt fra utlandet, mens salg av norsk tonnasje til utlandet er fratruk-
ket. 2) Et anlegg blir klassifisert som sivilt selv om militære synsmåter
har vært medvirkende ved planleggingen av det, såfremt anlegget er til ri-
melig nytte også i fredstid.
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investeringene skjOnnsmessig videre på 9 arter. I tillegg til investe-

ringene i bevilgningsregnskapet må en også ta med eventuelle investeringer

under andre statsregnskap. Dette gjelder særlig deposita- og forskotts-

kontiene.
1)

Beregningsgrunnlaget for investeringene i kommuneforvaltningen er

oppgaver innhentet på skjemaet for nasjonalOkonomisk gruppering av utgif-

tene og inntektene på kommuneregnskapet for beregningsåret. Så lenge

regnskapstall ikke foreligger benyttes oppgaver på tilsvarende skjema for

budsjettene. Disse spesifikasjonene er ikke så detaljerte som for regn-

skapene. På grunnlag av kapittelinndelingen på skjemaet kan investerings-

postene bygninger og anlegg og varig utstyr fordeles på investeringssek-

torer. Nettokjøp av fast eiendom er også tatt med. Tilsvarende fordeles

basismaterialets tall videre på nasjonalregnskapets investeringsarter.

Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 

Datagrunnlaget for investeringene i jordbruket er i det alt vesent-

lige hentet fra Budsjettnemnda for jordbrukets årlige publikasjon "Jord-

brukets totalregnskap og totalbudsjett". I Budsjettnemndas investerings-

tall inngår også utgifter til reparasjoner og vedlikehold. Disse blir

trukket fra ved utarbeidingen av nasjonalregnskapet. Budsjettnemndas tall

for driftsbygninger er basert på nivåtall for 1970 stilt opp på grunnlag

av nybygd og tilbygd areal fra byggearealstatistikken, priser pr. m2 fra

Statens Landbruksbank og andre kilder. Tallene for årene etter 1970 er

basert på volum- og prisindekser for utviklingen i søknadsmassen til Land-

bruksbanken. Tallene for grOfting, nydyrking og planering bygger på opp-

gayer over offentlige tilskott. Totalregnskapet og oppgaver fra Vegdirek-

toratet danner basis for beregningene av investeringer i biler, mens in-

vesteringene i maskiner og redskaper (bl.a. traktorer) bygger på tilgangs-

tall fra norsk produksjon og fra import fordelt på varer.

Investeringene i skogbruket beregnes på grunnlag av skogbrukstel-

lingene og utvalgstellingene for skogbruket. Tallene som publiseres sum-

marisk i skogstatistikken blir nærmere spesifisert og omkodet for nasjonal-

regnskapsformål. Utgifter til skogkultur bygger på detaljerte tall fra

Skogdirektoratet.
2) 

Av andre investeringer i skogbruket bOr nevnes at

utgiftene til skogsveier beregnes på grunnlag av oppgaver fra Landbruksde-

partementet og at beregningsgrunnlaget for biler, maskiner og redskap er

skogbrukstellingen, utvalgsundersOkelsen i 1975 for skogbruket og de 10-

pende utvalgsundersOkelsene som gir investeringstall for skogeiere.

1) Investeringsutgifter over slike konti fres til sektorer hvor denne type
investeringer ellers forekommer. 2) Av disse utgiftene regnes grOfting og
deler av skogplanting og gjødsling som bruttoinvestering. Utgifter til
skogshusvær deles likt mellom bruttoinvestering og reparasjoner og ved-
likehold.
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Bruttoinvesteringer i fiskeredskap og fiskefartøyer er beregnet

på grunnlag av industri- og utenrikshandelsstatistikk, mens bruttoinves-

teringene i sjøhus mv. bygger på anslag. De løpende beregningene utføres

ellers med støtte i de periodiske fiskeritellingene. 1)

Bergverksdrift 

For bergverksdrift utenom oljeutvinning er datagrunnlaget det

samme som for industrien (se nedenfor).

Alle investeringer som foretas på den norske kontinentalsokkelen

behandles i prinsippet som investeringer i Norge, idet operatørene på den

norske del av sokkelen må ha konsesjon og forplikter seg til å opprette

norske datterselskap. Disse operatørene sender inn oppgaver over antatte

og fullførte investeringer til investeringsstatistikken og den årlige in-

dustristatistikken (se industri nedenfor). Utvinningsfelter som strekker

seg over sokkelgrensen behandles på en særskilt måte, med bruk av for-

delingsprosenter mellom landene som også omfatter investeringene (se av-

snittene 5.2.2 og 5.2.7). Operatørene på slike felter må sende inn et

tilleggsskjema med spesifikasjon av investeringene på norsk side av sokkel-

grensen.

Industri

Datagrunnlaget for investeringsberegningene i endelig regnskap er

den årlige industristatistikken som også dekker bergverksdrift. Detaljerte

investeringsoppgaver innhentes for alle store bedrifter, mens små bedrifter

dekkes ved et utvalg av bedrifter som fyller ut enklere oppgaveskjemaer med

bl.a. totaltall for investeringer. Dette kildematerialet gir grunnlag for

totaltall for anskaffelser og kjøp minus salg av brukt kapital for store og

små bedrifter innen bergverksdrift og industri. Ved nasjonalregnskapskon-

toret gjøres tilleggsberegninger for investeringer i enmannsbedrifter.

I de to første versjonene av foreløpig regnskap er datagrunnlaget

statistikk over antatte og utførte investeringer i den kvartalsvise inves-

teringsstatistikken. Denne statistikken innhenter oppgaver fra et stort

utvalg av bedrifter innen oljeutvinning, bergverksdrift for øvrig, industri

og kraftforsyning. På grunnlag av verdioppgavene for utstyr og faste an-

legg beregnes indekstall med basisår 1975 som tilpasses nasjonalregnskapets

formål.

1) Nyanskaffelser av fiskebåter beregnes i nasjonalregnskapet som summen
av utgiftene til varegruppene båter, motorer og annet utstyr.
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Fra og med endelig regnskap 1978 vil investeringssektorene for

bergverksdrift og industri i nasjonalregnskapet være identiske med pro-

duksjonssektorene og beregnes analogt med disse i endelig regnskap.

Statistikkgrunnlaget blir utnyttet langt bedre både til endelig og fore-

løpig regnskap.

Kraft- og vannforsyning

For elektrisitets- og gassforsyning er statistikkgrunnlaget den

årlige elektrisitetsstatistikken som omfatter alle fordelings- og kraft-

produserende verk i elektrisitetssektoren med maskinkapasitet over 100

kW. Statistikken omfatter også kraftverk som eies og drives av bedrifter

i andre næringer dersom maskinkapasiteten er på minst 500 kW. Til fore-

løpig regnskap brukes den kvartalsvise investeringsstatistikken.

For vannforsyning er investeringsdata til bruk i endelig regn-

skap hentet fra kommuneregnskapene (se offentlig forvaltning).

Bygge- og anleggsvirksomhet 

Investeringer i driftsbygg, biler, maskiner og redskap o.l. i

sektoren bygge- og anleggsvirksomhet beregnes på grunnlag av bygge- og

anleggsstatistikken. Det innhentes summariske oppgaver fra alle bedrif-

ter med minst 5 sysselsatte pluss spesifiserte investeringstall fra be-

drifter med 10 eller flere sysselsatte. Nasjonalregnskapskontoret bruker

oppgavene slik at prosentvis endring fra foregående år brukes som en

indikator på utviklingen for hver investeringsart. Nivåtall er blitt

fastlagt for året 1974 på grunnlag av bedriftstellingens oppgaver og med

tillegg for enmannsbedrifter.

Bygge- og anleggsstatistikken er også datagrunnlag for investe-

ringene i oljeboringssektoren. Alle bedrifter i denne sektoren omfattes

av statistikken og tallene kan derfor brukes direkte i endelig nasjonal-

regnskap. Til foreløpig regnskap foreligger bare ufullstendige oppgaver. °
Varehandel, hotell- og restaurantdrift 

Statistikkgrunnlaget i disse sektorene er svært dårlig, da det

bare foreligger totale tilgangstall for de relevante investeringsvarer.

Dette materialet gir ikke uten videre holdepunkter for å skille mellom

investeringer i de ulike tjenesteytende sektorene. Nivåjusteringer fore-

tas imidlertid ved innarbeidingen av resultater fra bedriftstellingene.

1) Det er bl.a. tatt hensyn til leverte mobile oljeboreplattformer i den
aktuelle perioden.
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Bygninger som eies og brukes av varehandelen og av hotell- og restaurant-

næringen blir i nasjonalregnskapet fOrt som forretningsbygg, slik at in-

vesteringene i disse sektorene begrenser seg til biler mv., maskiner,

redskap og inventar.

Transport, lagring, post og telekommunikasjoner 

For jernbanedrift er statistikkgrunnlaget oppgaver fra Norges

Statsbaner i form av regnskapstall til endelig regnskap og budsjettall

til foreløpig regnskap. Oppgavene gis med full artsspesifikasjon. For

investeringer i rutebiltransport foreligger oppgaver fra Vegdirektoratet

som bygger på Bilregistrets tall for nyregistrerte biler fordelt på bil-

type og næring og opplysninger om priser på de vanligste biltypene. For

transport med sporvei og forstadsbane er datagrunnlaget årsberetninger og

årsmeldinger for sporveisselskapene, samt data fra Prosjekteringskontoret

for tunnelbanen vedrørende anleggsdriften. Oppgaver fra Vegdirektoratet

basert på Bilregistret er også datagrunnlag for investeringer i biler mv.

i sektorene drosje- og turbiltransport, leiebiltransport og tjenester i

tilknytning til landtransport. Veianleggene inngår i offentlig forvalt-

ning.

Prinsippet om at bare investeringer 	 norsk territorium og norsk

del av kontinentalsokkelen skal regnes som investeringer i Norge blir ikke

alltid fulgt for sektoren olje- og gasstransport med rør. De tre rOrled-

ningene fra felt i NordsjOen som eies fullt ut av norske selskap betraktes

som norsk kapital i regnskapet selv om deler av ledningen ligger i andre

lands soner. Til både endelig og foreløpig regnskap brukes oppgaver til

investeringsstatistikken som har full dekningsgrad på dette området.

For sjøfart er statistikkgrunnlaget tilgangstall fra industri-

statistikken og importstatistikken for investeringsarten skip, mens in-

vesteringer i bygninger er med under forretningsbygg. Investeringstallet

for skip omfatter import av nye og brukte skip, skip levert fra norske

verft til norske eiere, samt ombygninger av eldre handelsskip ved norske

og utenlandske verft. Kilde her er skipsfartsstatistikkens skjema. Dess-

uten anslås et tillegg for leveranser av diverse utstyr fra norske bedrif-

ter til handelsflåten. For hjelpevirksomheten for sjøfart gir kommune-

statistikken regnskapstall for kommunale havnekasser, mens investeringene

ellers i sektoren må anslås gjennom varefordelingen.
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For lufttransport behandles investeringene i de skandinaviske

selskapene SAS og Scanair på en spesiell måte. Transaksjonene allokeres

til de enkelte land i forhold til deres andel av aksjekapitalen. Dette

prinsippet har fOrt til at norske investeringer blir fastlagt som 2/7 av

SAS og Scanairs totale investeringer pluss investeringene i norske luft-

fartsselskaper. Statistikkgrunnlaget er import- og eksportstatistikk samt

oppgaver fra luftfartsselskapene.

Bedriftstellingene er eneste datagrunnlag for investeringer i

sektoren tjenester i tilknytning til transport og lagring.

For post og telekommunikasjoner hentes opplysninger om investe-

ringene fra Postverkets og Televerkets regnskaper.

Bank- og finansieringsvirksomhet, forsikringsvirksomhet, 
boliger og forretningsbygg 

For bankvirksomhet foreligger investeringsoppgaver fra banksta-

tistikken fordelt på bygninger og utstyr for store forretnings- og spare-

banker. Disse tallene "blåses" opp til totaltall ved hjelp av balanseopp-

gaver for alle banker. Norges Bank gir egne oppgaver. Investeringstall

for forsikringsvirksomhet beregnes ut fra endringer i balansetallene for

bygninger og utstyr fra foregående år. -

Investeringene i boliger har lenge utgjort omkring 1/6 av den

totale bruttoinvestering i fast kapital. Statistikkgrunnlaget er fOrst

og fremst byggearealstatistikken som omfatter alle nybygg med minst ett

rom og kjøkken. Gjennomsnittet av påbegynt og fullfOrt boligareal i

lOpet av året brukes som mål på investert totalareal. En annen viktig

kilde er årsmeldingen fra Den Norske Stats Husbank med opplysninger for

den del av boligbyggene som Husbanken finansierer (priser pr. m2 og

arealtall). Landbruksbankens årsmelding gir tilsvarende opplysninger for

de boligbygg som er finansiert i denne banken. Prisene refererer til to-

talt finansieringsbehov fratrukket ratomtpris. Investeringene i "privat-

finansierte" hus beregnes ved å forutsette samme pris pr. m 2 som for

husbankfinansierte bygg. Tillegg for påbygninger og ombygninger av bygg

samt garasjebygg finansiert i Husbanken og Landbruksbanken beregnes ut fra

opplysninger fra de respektive banker. Endelig bOr nevnes at beregningene

for investeringer i fritidshus er basert på nivåtall fra fritidshusunder-

sOkelsen i 1970 med anslått årlig vekst på 10 prosent i lOpende verdier.
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Investeringssektoren forretningsbygg omfatter investeringene i

bygninger for produksjonssektorene varehandel, hotell- og restaurantdrift,

forretningsmessig tjenesteyting og annen privat tjenesteytende virksomhet.

Nivåtall bestemmes ut fra siste bedriftstelling, mens volumutviklingen fra

år til år er beregnet på grunnlag av byggearealstatistikken. 1) Inputpris-

indeksen for driftsbygg beregnet i bygge- og anleggsvirksomhet benyttes

som prisindeks.

Offentlig, sosial og personlig tjenesteyting 

Det vises til beskrivelsen for offentlig forvaltning når det gjel-

der investeringene i offentlig konsumkapital, beskrivelsen for forretnings-

bygg når det gjelder investeringene i driftsbygg og beskrivelsen for vare-

handel, hotell- og restaurantdrift når det gjelder investeringene forOvrig

for informasjon om datagrunnlaget.

Tabell	 14.3. Bruttoinvestering i fast kapital.
capital formation. 	 Million kroner

Mill.	 kr Gross fixed

1949 4 189 1962 11 333
1950 4 381 1963 12 296
1951 4 710 1964 12 779
1952 5 660 1965 14 274
1953 6 542 1966 15 634
1954 7 161 1967 17 703
1955 7 643 1968 16 723
1956 7 908 1969 16 367
1957 8 696 1970 21 195
1958 9 758 1971 26 450
1959 9 506 1972 27 302
1960 9 573 1973 32 753
1961 10 821 1974 39 605

1975 50 791
1976 62 000
1977 71 074
1978 x	 67 485
1979 x	 63 976

1) Tall for varehandels-, bank- og forsikringsbygg, undervisnings- og
forskningsbygg, helse- og veterinærbygg og annen virksomhet gir samlet
en volumindeks.
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Figur 11.3. Bruttoinvestering i fast kapital i prosent av bruttonasjonal-
produktet Gross fixed capital formation. Percentage share
of gross domestic product

5.3.4. Lagerendring

Lagerendringene regnes som del av bruttoinvesteringene siden lager-

kapitalen er en del av landets realkapital.

Lagerendringene omfatter i nasjonalregnskapet endring i varelager,

endring i varer under arbeid og endring i fôrbeholdning, husdyrbestand og

hogstkvantum. Den klart viktigste kategorien er endringen i varelagrene

som består av råstoff - varer som bedriftene har kjøpt for vareinnsats, men

som ikke er blitt brukt i perioden - og ferdigvarer, dvs. varer som er pro-

dusert, men ikke solgt. Varer under arbeid gjelder store kapitalvarer som

ved utgangen av perioden ennå er under produksjon. I Norge inkluderer den-

ne posten endringer i verdien av skip og oljeboreplattformer i arbeid i

regnskapsperioden, samt opplysninger som innhentes om varer under arbeid ved

den årlige industristatistikken. Grenselinjene mellom lagerendring og

bruttoinvestering i fast kapital er ikke alltid lett å trekke i praksis.

Som for varer under arbeid har en slike grenseproblemer for husdyrbestanden,

hvor Norge følger SNA's anbefaling om å føre livdyrene som fast kapital og

annen husdyrbestand som lagerkapital (se jordbruk, avsnitt 5.2.1). Endring

i avvirket, men ikke levert tOmmer kommer med i lagerendringstallene, men

ikke endringen i trekapitalen som tidligere ble tatt med under bruttoin-

vesteringene i fast kapital.



185

Ett av de mest særpregede trekk ved det norske nasjonalregnskapet

er bestemmelsen av lagerendringene som residualer i varekrysslOpet. Det

betyr at statistiske kilder bare kommer inn i beregningene indirekte. 1)

Residualberegnede lagerendringstall blir kontrollert og rettet opp

under varefordelingsarbeidet som ressursmessig legger beslag pa 2-3 måneds-

verk for hvert endelige årsregnskap. Som stOtte under vurderingen av

lagerendringsestimatene brukes den årlige industristatistikkens lagertall.

Under varefordelingen kontrolleres tilgangen, forbruket og endringen i

lager for hver av de ca. 1 750 NR-varene. Lagerendringene fOres i sin

helhet som basisverdi, m.a.o. det er ikke gjort noe forsøk på a skjelne

mellom de ulike typer av lagerendringer verdibegrepsmessig sett. I SNA

anbefales f.eks. at råstofflager vurderes til kjøperverdi, ferdigvare-

lager til selgerverdi osv.

Tabell 14.4. Lagerendring. Mill. kr Increase in stocks. Million
kroner

1949 194 1962 133
1950 86 1963 -82
1951 717	 • 1964 -7
1952 293 1965 837
1953 -420 1966 997
1954 -198 1967 571
1955 -360 1968 -399
1956 139 1969 149
1957 -195 1970 3 131
1958 -946 1971 1 709
1959 -1 031 1972 -84
1960 -159 1973 966
1961 -76 1974 4 018

1975 1 544
1976 1 	 376
1977 -1 576
1978 x -5 634
1979 x 3 904

1) Riktignok er lagerendringsverdier for varer som er omfattet av den
kvartalsvise lagerstatistikken i noen grad tatt hensyn til - med spesi-
fikasjoner for lagerendring egne produkter, lagerendring råstoff og
lagerendring engroshandel - men den andelen av totale varelager som
lagerstatistikken omfatter varierer fra vare til vare og i nasjonalregn-
skapet har en hittil ikke maktet å korrigere lagerstatistikkens tall for
å få fram totale lagertall for enkelte varer.
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Figur 11.4. Lagerendring i prosent av bruttonasjonalproduktet Tncrease
in stocks. Percentage share of gross domestic product

5.3.5. Eksport o& import

Eksporten omfatter de varer og tjenester som er levert til ut-

landet i lOpet av regnskapsperioden. Inkludert er varer som utfres fra

Norge, utlendingers konsum ved opphold i Norge og tjenester som i lOpet

av perioden er ytt utlandet av produksjonsfaktorer hjemmehOrende i

Norge.
1)

Importen omfatter varer og tjenester som Norge har mottatt fra

utlandet i lOpet av perioden. Inkludert er varer som innfOres til Norge,

nordmenns utgifter ved opphold i utlandet og tjenester som er ytt Norge

av produksjonsfaktorer hjemmehørende i utlandet. 2)

Eksport er en del av sluttleveringene i varekrysslOpet, mens

import er en del av den disponible vare- og tjenestetilgang for Norge.

Det er imidlertid hensiktsmessig å behandle eksporten og importen i samme

avsnitt fordi begrepene, definisjonene og datagrunnlaget er av samme

slag.

Vareeksporten og vareimporten anbefales i SNA registrert i hen-

hold til generalhandelsprinsippet, dvs. registrert når varene passerer

landets geografiske grenser inklusive via transittopplag eller frilager.

Generalhandelsprinsippet folges stort sett i Norge, idet utenrikshandels-

statistikken omfatter utførsel av norske og fremmede varer fra den frie

omsetning og fra kredittopplag, transittopplag og frilager, og varer som

innfOres direkte til bruk i landet og varer som legges inn på transitt-

opplag og frilager. Ellers er det nokså vanlig i mange land at spesial-

handelsprinsippet anvendes i utenrikshandelsstatistikken, dvs. at bare

varer som passerer landets tollgrenser blir registrert.

1) Av spesielle poster kan bl.a. nevnes at eksporten også omfatter kjøp
som er foretatt av utenlandske ambassader, internasjonale organisasjoner
mv. i det innenlandske marked og fisk o.l. levert til utlandet direkte
fra fangstfeltet. 2) Utgifter som norske ambassader mv. har i utlandet
skal inkluderes i importtallet.
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I nasjonalregnskapet skal alle transaksjoner i prinsippet regis-

treres når objektene skifter eier, men dette vil innebære avvik fra den

praksis som følger med bruk av oppgavene fra handelsstatistikken som re-

gistrerer objektene når de fysisk passerer tollgrensene for landet.

Vareeksporten vurderes til fob-priser norsk havn eller grense-

stasjon, eventuelt ved operasjonsområdet innenfor den norske del av kon-

tinentalsokkelen. I fob-prisene er inkludert eventuelle eksportavgif-

ter og kostnader knyttet til lastingen uansett om disse betales av

eksportør eller importør. 2) Vareimporten vurderes tilsvarende til cif-

priser. Disse inkluderer all frakt og forsikringer knyttet til de im-

porterte varene uansett om betalingene er gjort til Norge eller utlandet.

Skip regnes som importert, henholdsvis eksportert, når skipene i henhold

til skipsregistret i Handelsdepartementet registreres som overtatt av

norsk eier, respektive utenlandsk eier. Skipsimporten omfatter ikke

norskeide skip som registreres i utlandet.

Nasjonalregnskapet spesifiserer 15 ulike konti for eksport og

21 ulike konti for import under konti for lOpende transaksjoner med ut-

landet. De fleste av kontiene gjelder tjenester av forskjellig slag.

Når det gjelder varene, er det innfOrt separate konti for varer ifølge

handelsstatistikken, varer utenom handelsstatistikken, eksport av nye

skip og eksport av eldre skip under eksport, og tilsvarende for varer

ifølge handelsstatistikken, varer utenom handelsstatistikken, import av

nye skip og import av eldre skip under import. Kontoplanens spesifika-

sjoner og sammenhengen mellom postene i utenriksregnskapet og nasjonal-

regnskapets kontoplan er dokumentert i vedlegg 8 - Klassifikasjon av

eksport og import av varer og tjenester.

Under varer ifølge handelsstatistikken finner en hele spektret

av NR-varer representert. Varegrupperingen i handelsstatistikken bygger

på FN-standarden "Standard International Trade Classification" (SITC,

Rev. 2). Den mest detaljerte varegrupperingen følger også Tollsamarbeids-

rådets nomenklatur (CCCN). 3) Det eksisterer kodesystemer som transfor-

merer denne detaljerte datamassen til nasjonalregnskapets varegruppering

(NR-varer).

1) I prinsippet skulle det vært nødvendig med en korreksjonspost for denne
differansen, men selv om den anbefales innfOrt for totalen (og ikke for de
enkelte varegrupper) har det ikke vært mulig å få korrigert for dette.
2) Hvis varene er blitt transportert over land med samme transportmiddel
fra fabrikken til transportmålet, skal bare den del av kostnadene som
gjelder strekningen opp til tollgrensen regnes med i eksportverdien.
3) Denne har fire posisjoner, men det er fOyd til et femte og et sjette
siffer som vesentlig følger den felles nordiske statistiske varefor-
tegnelse, mens et ytterligere siffer nr. sju gir mulighet for en nasjonal
oppdeling.
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Statistikken over utenrikshandelen bygger på oppgaver som Toll-

vesenet innhenter og Byrået mottar kopier av. Dokumentene fylles ut av

eksportører og importører og blir kontrollert ved tollekspedisjonsstedene.

Oppgaver over eksport og import som faller utenfor Tollvesenets virkeom-

råde, f.eks. import direkte til norsk kontinentalsokkel, kjøp og salg av

skip, elektrisk strøm mv., blir hentet inn ved bruk av spesielle spørre-

skjemaer. Norskprodusert olje som blir eksportert i rørledning til ut-

landet, blir registrert på grunnlag av månedlige mengdeoppgaver mottatt

fra Oljedirektoratet. Det samme gjelder eksporten av norskprodusert

gass. Verdien av oljeeksporten blir beregnet ved hjelp av bl.a. "norm-

priser" fastsatt kvartalsvis av Olje- og energidepartementet, mens verdi-

fastsettingen for eksporten av naturgass er basert på et prisgrunnlag som

bygger på offisiell britisk og vest-tysk importstatistikk.

En rekke eksport- og importposter faller utenom utenrikshandels-

statistikken.
1) 

Utstyr levert fra Norge til skip og oljeplattformer under

bygging for norsk regning i utlandet er med i statistikken, men når ski-

pene og plattformene overtas, blir dette utstyret regnet med i importver-

dien som skal svare til den fulle verdi. Prinsippet er for så vidt det

samme når det gjelder oljeeksporten, idet norskprodusert råolje som er

hjemført f.eks. fra Teesside er tatt med i statistikken som import fra

Storbritannia.

Råoljen eksporteres direkte fra feltene i Nordsjøen enten gjennom

rørledninger eller med båt. Båtlaster til Norge føres som innenlandsk

leveranse. Oljen verdsettes fob på produksjonsstedet (f.eks. Ekofisk).

Men denne fob-prisen må beregnes, idet normprisen som benyttes baserer

seg på prisen ved omsetning fra terminalanleggene i Teesside. Fra norm-

prisen trekkes terminal- og transportkostnadene pr. enhet, oppgitt av de

bedriftene som står for denne virksomheten. I prinsippet skal naturgass

behandles på samme måte som råoljen. Enkelte spesielle forutsetninger om

beregningene er omtalt i avsnittet om bergverksdrift (5.2.2).

Den direkte importen ved oljevirksomheten består av de vareleve-

ranser fra utlandet som ikke har vært innenfor norsk tollområde eller

transittlager i Norge, og dessuten av tjenester som er levert fra uten-

landsk registrerte selskaper. Den kvartalsvise investeringsstatistikken

og den årlige produksjonsstatistikken for industri og bergverksdrift som

1) Det gjelder bl.a. varer i direkte transitt, vareposter av liten verdi
(under kr 500), varer i retur i uforandret tilstand, erstatningsleveran-
ser, reiseutstyr, flyttegods o.l., varer til eget bruk ved norske stasjoner
i utlandet og ved representasjoner i Norge, fiskefartøyers og fangst-
ekspedisjoners fangst under norsk flagg, bunkers, utstyr og andre varer
til norske skip eller fly i utenriksfart, proviant, bunkers og utstyr til
norske og utenlandske skip eller fly i norsk havn. Reparasjonshandelen
er også holdt utenfor statistikken, mens derimot foredlingshandelen inn-
går med sin "fulle verdi".
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benyttes som datakilder ved sektorberegningene i sektoren utvinning av

råolje og naturgass, gir tall for andelen av vareinnsats og investering

i Nordsjøen som importeres direkte. Denne statistikken gir imidlertid

ingen fordeling på varer og tjenester slik en Ønsker i nasjonalregnskapet,

som derfor må foretas skjønnsmessig. For importen til rOrledningssekto-

ren er datagrunnlaget den kvartalsvise investeringsstatistikken og rOr-

selskapets årsberetning. Liknende problemer oppstår her med fordelingen

av importen på varer og tjenester som for utvinningssektoren.

Olje- og gassfelt som ligger over grenselinjen mellom norsk og

britisk kontinentalsokkel deles etter eierforhold.
1) 

Territorialprin-

sippet er imidlertid brukt som et generelt kriterium for avgrensingen

mot utlandet i nasjonalregnskapet og i handelsstatistikken. Dette betyr

at en korreksjonspost må innføres for a ta hånd om avviket mellom den
norske eierandelen (ifølge "SAS-løsningen") og den norske andelen terri-

torialmessig sett.
2) 

Dersom norsk eierandel er større enn det som brukes

på norsk side, må altså varer tilfOres gjennom en (positiv) importleve-

ranse lik differansen som korreksjonspost. I motsatte tilfelle korrigeres

med en (positiv) eksportleveranse. Alternativt kunne dette vært fOrt som

importleveranse med negativt fortegn.

Blant de varegruppene som er inkludert i kontiene for eksport og

import av varer utenom handelsstatistikken, finner en i tillegg til de

som er omtalt ovenfor, drifts- og investeringsutgifter til uspesifisert

vareinnsats ved utvinning av råolje og naturgass og til uspesifisert vare-

innsats ved olje- og gasstransport. 3)

Som følge av den stadig stOrre betydningen oljevirksomheten i Nord-

sjøen har fått for norsk Økonomi, er behovet for ytterligere spesifikasjo-

ner i nasjonalregnskapet også Okt. Spesielle eksportsektorer er innfOrt

for bruttoinntekter ved boring etter olje og gass respektive bruttoinntek-

ter ved olje- og gasstransport med rør. Under import er spesielle import-

sektorer innfOrt for drifts- og reparasjonsutgifter i utlandet ved boring

etter olje og gass, for tjenesteimport til drift og investering ved oljeut-

vinning, for betalinger til utenlandske oljeborefirmaer mv. ved investering

i oljeutvinning og endelig for drifts-, reparasjons- og investeringsutgif-

ter i utlandet ved olje- og gasstransport med rør. I utenriksregnskapet

inngår denne importen (bortsett fra den førstnevnte importsektoren) i

posten "direkte import ved annen oljevirksomhet".

1) Populært omtalt som "SAS-løsningen", som allerede er beskrevet i avsnit-
tene 5.2.2 og 5.2.7 foran. 2) For den direkte importen har en på grunn av
de usikre oppgaver over faktisk vare- og tjenesteforbruk på norsk side av
sokkelgrensen, måttet la være å beregne korreksjonen for vareinnsatsens
vedkommende, mens korreksjoner er forsøkt gjennomfOrt for investeringene
fordelt på investeringsarter til endelig regnskap. 3) Alt i alt forekommer
bortimot 50 NR-varer under eksport og 10 NR-varer under import som ikke er
dekket ved handelsstatistikken.
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Blant de mange konti for eksport og import av tjenester, kommer

ulike typer av transport sentralt inn. Med skipsfartens tradisjonelt

store betydning, finnes under eksporten en konto for bruttofrakter opp-

tjent i skipsfart og under importen separate konti for skipsfartens

driftsutgifter i utlandet, skipsfartens reparasjonsutgifter i utlandet

og skipsfartens investeringsutgifter i utlandet. Under eksporten finnes

også poster for varefrakter ved luftfart og jernbane, passasjerfrakter

ved luftfart og jernbane, samt annen samferdsel l) og under import luft-

fartens driftsutgifter i utlandet, luftfartens reparasjonsutgifter i ut-

landet, jernbanetjenester og annen samferdsel. Eksport og import av for-

sikringstjenester inngår i kontoplanen, likeså under eksport reisetrafikk

og andre utlendingers konsum i Norge og under import reisetrafikk (norske

turister i utlandet) og norske sjøfolks konsum i utlandet og nordmenns

konsum i utlandet ellers. Grensehandel er medregnet i kontiene for reise-

trafikk. En del gebyrer o.l. inngår både på eksportsiden og importsiden

og endelig eksport og import av andre tjenester, som bl.a. består av

provisjoner, honorarer mv.

De viktigste kilder for beregningene av eksport og import av tje-

nester er beskrevet andre steder i publikasjonen, både i avsnittet om

utenriksregnskapet og i avsnittene som omfatter produksjonsberegningene

for utenriks sjøfart, luftfart og andre tjenesteytende sektorer.

1) Skipsekspedisjoner, lasting og lossing, havnevesen, skipsmekling
og befrakting, porto, telefon, telegraf mv.
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Tabell 14.5. Eksportoverskott.
kroner

Mill. kr Export surplus. 	 Million

1949 -1 194 1962 	 -982
1950 -800 1963 	 -916
1951 345 1964	 -67
1952 49 1965	 -453
1953 -853 1966	 -828
1954 -1 097 1967 	 -1 105
1955 -721 1968 	 1 282
1956 250 1969 	 1 510
1957 315 1970 	 -1 028
1958 -887 1971 	 -2 934
1959 -297 1972 	 765
1960 -601 1973 	 -542
1961 -1 102 1974 	 -3 759

1975 	 -9 950
1976 	 -16 240
1977 	 -20 504

-1978 x 	 1 780
1979 x 	 5 370

Figur 11.5. Eksportoverskott i prosent av bruttonasjonalproduktet
Export surplus. Percentage share of gross domestic
product
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Tabell	 14.6. Eksport.	 Mill. kr	 Exports. Million kroner

1949 4 608 1962 14 941
1950 5 963 1963 16 362
1951 9 035 1964 18 805
1952 8 977 1965 20 570
1953 8	 157 1966 22 256
1954 8 760 1967 25 017
1955 10 051 1968 27 490
1956 12 216 1969 29 368
1957 13 193 1970 33 403
1958 11 883 1971 35 808
1959 12 734 1972 40 055
1960 13 651 1973 48 730
1961 14 355 1974 60 016

1975 62 189
1976 70 173
1977 76 264
1978 x 8 7 563
1979 x 105 584

Figur 11.6. Eksport i prosent av bruttonasjonalproduktet Er2ports.
Percentage share of gross domestic product
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Tabell 14.7. Import. Mill. kr Imports. Million kroner

1949 5 802 1962	 15 923
1950 6 763 1963	 17 278
1951 8 690 1964	 18 872
1952 8 928 1965	 21 023
1953 9 010 1966	 23 084
1954 9 857 1967	 26 122
1955 10 772 1968	 26 208
1956 11 966 1969	 27 858
1957 12 878 1970	 34 431
1958 12 770 1971	 38 742
1959 13 031 1972	 39 290
1960 14 252 1973	 49 272
1961 15 457 1974	 63 775

1975	 72 139
1976	 86 413
1977	 96 768
1978 x	 89 343
1979 x	 100 214

Figur 11.7. Import i prosent av bruttonasjonalproduktet Imports.
Percentage share og gross domestic product
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5.4. Komponenter i bruttonasjonalproduktet mv. 

5.4.1. Lønnskostnader og sysselsetting

Lønnskostnader 

Denne posten omfatter alle kostnader til leid arbeidskraft som

hører hjemme i Norge. Lønnskostnadene skal omfatte alle utlegg produ-

sentene har til sine sysselsatte lønnstakere. Som sysselsatte lOnns-

takere regnes alle sysselsatte unntatt eiere av personforetak og deres

ulOnte familiearbeidskraft. Norsk territorium defineres som land og

sjOområder innenfor landets politiske grenser, inklusive norske ambassa-

der mv. i utlandet, norske skip og fly i utenriksfart og norske bore-

plattformer som opererer i internasjonalt farvann. Det følger av defini-

sjonene ovenfor at utenlandske sjOfolk på norske skip og utenlandske

statsborgere med arbeids- og oppholdstillatelse i Norge oppfattes som

nordmenn. Tilsvarende regnes norske sjøfolk på utenlandske skip, uten-

landske diplomater ved ambassader og legasjoner i Norge og utenlandske

tjenestemenn ved internasjonale organisasjoner i Norge som utlendinger.

I nasjonalregnskapet blir de samlede lønnskostnader spesifisert

på fem komponenter: kontantlønn, naturallOnn, andre ytelser til beste

for lOnnstakerne, arbeidsgiveravgift til folketrygden og arbeidsgiver-

avgift til andre trygdeordninger. Aggregater av de tre fOrste og de to

siste komponentene benyttes også, kalt henholdsvis lOnn og arbeids-

giveravgift mv. Kontraktsmessig lønn er et annet begrep som inngår i

beregningene, som summen av kontantlønnen og naturallOnnen.

Kontantlønnen omfatter lønn for arbeidet tid, lOnn for ikke-

arbeidet tid og andre kontante ytelser.
1)

NaturallOnnen omfatter kontraktsmessig avtalte naturalytelser

vurdert til hva de koster arbeidsgiveren (fri kost, fritt hus, lys og

brensel mv.). For militært personell er medregnet verdien av kost og

klær, men ikke hus. Ellers er frie arbeidsklær i regelen ikke tatt med.

1) Lønn for arbeidet tid omfatter time-, uke- eller månedslOnn, bonus,
tantieme, gratiale, skifttillegg og tillegg for ubekvem arbeidstid,
faste og variable tillegg til lønnen, overtidsgodtgjørelse og betaling
for ventetid. Lønn for ikke arbeidet tid omfatter lønn for helge- og
høytidsdager, feriepenger, lønn under sykdom utover trygdekassens sat-
ser, lønn under svangerskap, lønn under militær- og sivilforsvarstje-
neste, lOnn under velferdspermisjoner og beredskapstillegg. Andre
kontante ytelser omfatter kontant utbetalt kostverdi eller kontanttil-
skott til måltider, kontant utbetalt husleie eller kontant tilskott til
husleie, kontant tilskott til reise til og fra arbeidsplassen og hono-
rarer for styremøter, forlagsvirksomhet, oppfinnelser osv.
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Andre ytelser til beste for lønnstakerne omfatter utgifter ved-

rørende arbeidsstokken som ikke er ment å være direkte vederlag for ar-

beid. 1)

Arbeidsgiveravgift til folketrygden omfatter avgift arbeidsgiverne

plikter å innbetale til folketrygden for lønn og annen godtgjørelse til

sine ansatte.

Arbeidsgiveravgift til andre trygder omfatter arbeidsgivertil-

skott til Statens Pensjonskasse, Pensjonsordningen for apoteketaten,

Pensjonstrygden for sjOmenn, Pensjonstrygden for fiskere og Pensjons-

trygden for skogarbeidere. Blant disse er Statens Pensjonskasse den klart

stOrste.

Den praktiske organiseringen av lOnnsberegningene er avhengig av

hvordan primærmaterialet foreligger. LOnn beregnes for mer enn 170 av

nasjonalregnskapets produksjonssektorer, som kan deles inn i 4 grupper

karakterisert ved det statistiske primærmaterialet som benyttes ved lønns-

beregningen. Gruppe 1 består av næringer som har regnskapsoppgaver for

totale lønnskostnader. 2) Gruppe 2 består av næringer der totale lOnns-

kostnader beregnes som en andel av bruttoproduksjonsverdien. 3) Gruppe 3

gjelder næringer som er dekket ved produksjonsstatistikk med oppgaver

over kontraktsmessig lønn, og omfatter bergverksdrift, industri, elek-

trisitetsforsyning, gassforsyning og bygge- og anleggsvirksomhet. Gruppe

4 omfatter resten av produksjonssektorene, der nivået for kontraktsmessig

lønn utvikles med en lønnsindeks og en volumindeks for sysselsatte lønns-

takere i sektoren.

Beregningene utføres i følgende rekkefølge: 1) Totale lønnskost-

nader eller kontraktsmessig lønn stilles opp for hver sektor. 2) Arbeids-

giveravgiften til andre trygder fordeles på sektor. 3) Andre ytelser til

beste for lønnstakerne beregnes etter sektor. 4) Folketrygdavgiften for-

deles på sektor. 5) Naturallønn beregnes etter sektor og dermed er kon-

tantlønnen gitt etter sektor.

1) Hit hører bl.a. arbeidsgivers premier og tilskott til private pensjons-
kasser og pensjonsfond, private sykekasser og ulykkesforsikring, ikke-av-
talebestemt stOnad ved bedriftsulykker, pensjoner utbetalt direkte over
bedriftens regnskap, engangsunderstOttelse, sluttgaver og etterlOnn ved
dødsfall. 2) Omfatter de offentlige produksjonssektorene, vannforsyning,
jernbanetransport, rutebiltransport, transport med sporvei og forstads-
bane, utenriks sjøfart, innenriks sjøfart, lufttransport, post, telekom-
munikasjoner, bankvirksomhet og skadeforsikring. 3) Gjelder boring etter
olje og gass, tjenester i tilknytning til bank- og finansieringsvirksomhet
og lOnt husarbeid, og dessuten når det gjelder nivåbestemmelse (ikke ut-
vikling fra ett år til neste - gruppe 4 nedenfor) fiske og fangst, under-
visning og forskningsvirksomhet, helse- og veterinærvirksomhet, sosial
omsorg og velferdsarbeid, interesseorganisasjoner, ideologiske og kultu-
relle organisasjoner.
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De viktigste datakildene for beregning av totale 1nnskostnader

eller kontraktsmessig lOnn er statsregnskapet, kommuneregnskapene, indu-

stristatistikken, siste bedriftstelling, elektrisitetsstatistikken, bygge-

og anleggsstatistikken, rutebilstatistikken, regnskapsoppgaver for ulike

næringer (se ovenfor), kredittmarkedstatistikken, Byråets årlige lOnns-

statistikk og Norsk Arbeidsgiverforenings kvartalsstatistikk for lnn.

Statsforvaltningens lOnnsutgifter fordeles på de statlige produksjonssekto-

rene maskinelt. For kommuneforvaltningen beregnes lOnnskostnader etter

næring med utgangspunkt i et rikssammendrag for kommuneregnskapene. Kon-

traktsmessig lOnn for produksjonssektorene innen bergverksdrift og industri

framkommer fra industristatistikkens hovedfil. Bedriftstellingene danner

basis for nivåtallene i en del tjenesteytende sektorer. LOnnssatsene eller

endringen av lOnussatsene i året som benyttes for gruppe 4 ovenfor, be-

regnes på grunnlag av Byråets lønnsstatistikk og dels N.A.F. 's lønnsstatis-

tikk. Det er endringer i lønnssatser for arbeidet tid, timesatser eller

gjennomsnittlig månedslønn som beregnes, og som kombineres med endrings-

tall for sysselsatte lønnstakere etter nasjonalregnskapets produksjons-

sektorer.
1)

De pensjons- og trygdeordninger utenom folketrygden som ble

nevnt ovenfor finansieres ved et arbeidsgivertilskott og en medlemspre-

mie. De samlede inntekter fra de respektive ordningers regnskaper bereg-

nes forst, og deretter blir så arbeidsgiveravgiften fordelt på nasjonal-

regnskapets produksjonssektorer. Grunnlag for beregning av fordelings-

nokler innhentes fra Statens Pensjonskasse for enkelte år, mens sektor-

tilknytningen er lett å fastlegge for de andre ordningene.

Datagrunnlaget for andre ytelser til beste for lOnnstakerne vari-

erer stort, og må for mange produksjonssektorer anses som svært dårlig.

For sektorer innen bergverksdrift og industri benyttes tall fra industri-

statistikken for frivillige utgifter i henhold til avtale og overens-

komster. I 1969 foretok Norsk Arbeidsgiverforening en undersøkelse over

bedriftenes indirekte personalkostnader i 1968, med beregning av alle

Ovrige lønnsutgifter i prosent av lOnn for arbeidet tid. De utgifts-

komponenter som faller inn under andre ytelser til beste for lOnnsta-

kerne er innarbeidet i nasjonalregnskapsberegningene.

Avgiftsgrunnlaget til folketrygden omfatter stort sett lOnns-

ytelser som inngår i begrepet kontraktsmessig lønn. Dette kan antas å

være brukbart som fordelingsgrunnlag for påløpt avgift etter produksjons-

sektor.

1) Om sysselsettingsberegningene, se påfølgende delavsnitt om syssel-
setting.
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Påløpt arbeidsgiveravgift til folketrygden beregnes på grunnlag

av oppgaver fra Rikstrygdeverket over innbetalt avgift etter måned og

årgang. Fordelingen av det pålOpte totaltallet på næringer ble mer kom-

plisert fra 1975, da satsen for beregning av arbeidsgiveravgiften til

folketrygden ble differensiert slik at det ble innfOrt forskjellige av-

giftssatser i forskjellige kommuner. I nasjonalregnskapet er dette søkt

innarbeidetved at gjennomsnittlige "lovbestemte" avgiftssatser etter

sektor beregnes på grunnlag av industristatistikkens oppgaver over kon-

traktsmessig lønn etter kommune og for de Øvrige sektorene med utgangs-

punkt i folketellingens oppgaver over sysselsatte personer etter næring

og kommune for 1970, samt bedriftstellingen i 1974.
I)

Av beregningsgrunnlaget for naturallønnen kan nevnes at regn-

skapstall foreligger for utenriks sjøfart (proviant), mens antall syssel-

satte lønnstakere og konsumprisindeksen er benyttet som indikatorer for

de fleste av de Øvrige 13 næringer som naturallønn , beregnes for.

Ved beregning av lønnskostnader til de foreløpige nasjonalregnskap

benyttes samme framgangsmåte som beskrevet ovenfor for endelig regnskap,

men datagrunnlaget er forskjellig. De viktigste datakilder er statsbud-

sjettet, kommunebudsjettene, Byråets årlige lønnsstatistikk og N.A.F.'s

kvartalsstatistikk. Kontraktsmessig lønn beregnes for de fleste produk-

sjonssektorer ved hjelp av indekser for endringer i kontraktsmessig lønn

fra foregående år og endring i sysselsatte lOnnstakere. Endring i lønns-

satsen beregnes med utgangspunkt i siste foreliggende lønnsstatistikk med

tilleggsberegninger for virkningen av seinere lønnsavtaler og eventuelle

indeksoppgjør, og med anslag for lønnsglidningen. Utviklingen i tallet

på lønnstakere etter sektor bygger på arbeidskraftundersøkelsene. Fore-

løpige tall for arbeidsgiveravgiften til folketrygden beregnes ut fra

månedsoppgavene over innbetalt avgift, og arbeidsgiveravgiften til andre

trygdeordninger på grunnlag av budsjettall. Andre ytelser til beste for

lønnstakerne og naturallønnn beregnes etter næring med utgangspunkt i

foregående års nivåtall og utviklingen i sysselsatte lønnstakere og kon-

sumprisindeksen. I den siste foreløpige versjonen før endelig regnskap

er datagrunnlaget blitt vesentlig bedre enn skissert ovenfor. Da forelig-

ger bl.a. industristatistikk for store bedrifter, produksjonsstatistikk

for bygge- og anleggsvirksomhet samt kraft- og vannforsyning og foreløpige

regnskapstall for samferdselssektorene.

1) Disse beregningene har en del svakheter. Bl.a. gir industristatistikken
en fordeling av kontraktsmessig lønn på avgiftssone etter bedriftenes loka-
lisering og ikke etter arbeidstakernes skattekommune og sysselsatte perso-
ner i folketellingen omfatter både lønnstakere og selvstendige. Det er
også andre svakheter knyttet til beregningen av den regionaliserte arbeids-
giveravgiften.
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Det finnes muligheter til å foreta kontroll av den beregnede total-

lønnen i nasjonalregnskapet. Arbeidsgiveravgiften til folketrygden vil som

før nevnt utgjøre en tilnærmet fast prosent av kontraktsmessig lønn, og har

stort sett gitt god overensstemmelse. 1)

Sysselsetting 

I nær sammenheng med lønnsberegningene, stiller nasjonalregnskaps-

kontoret også opp sysselsettingstall i form av beregnede årsverk etter

næringssektor fordelt på lønnstakere og selvstendige. Arsverkstallene kan

ikke beregnes på samme måte for alle sektorer, fordi sysselsettingsstati-

stikken ofte er utarbeidet for andre formal enn beregning av arbeidsforbruk

for nasjonalregnskapet. Antall årsverk beregnes enten ut fra statistikk

over arbeidsforbruk målt i timeverk (f.eks. jordbruk), eller som antall

personer sysselsatt hele året med tillegg for deltidsansatte og personer

sysselsatt deler av året, eller som gjennomsnittlig antall personer syssel-

satt i året på grunnlag av månedstall, kvartalstall o.l. (f.eks. arbeids-

markedstatistikken og industristatistikken) eller som antall personer

sysselsatt på et tellingspunkt (f.eks. folketellingene).

De viktigste kilder ved sysselsettingsberegningene har vært folke-

tellingene, arbeidsmarkedstatistikken, industristatistikken og arbeids-

kraftundersøkelsene. Folketellingene har opplysninger om tallet på

yrkesaktive etter detaljert næringsgruppe ifølge norsk Standard for

næringsgruppering og med fordeling av den yrkesaktive befolkning på an-

satte, selvstendige og familiearbeidskraft. Arbeidsmarkedstatistikken,

som falt bort da syketrygden ble inkorporert i folketrygden 1. januar

1971, ble utarbeidet på grunnlag av trygdekassenes medlemskartotek som

hadde en detaljert næringsspesifikasjon for lønnstakere og dessuten

selvstendige etter hovedgrupper. Industristatistikken gir årlige gjen-

nomsnittstall for sysselsatte i bergverksdrift og industri fordelt på

arbeidere, funksjonærer og eiere.
2) 

ArbeidskraftundersOkelsene (AKU)

ble satt i gang som erstatning for arbeidsmarkedstatistikken og gir

en rekke opplysninger om de intervjuede personers stilling på arbeids-

markedet i en referanseuke. De kvartalsvise tallene blåses opp til to-

taltall for landet og foreligger på 3-sifret næring etter norsk Standard

for næringsgruppering. 3)

1) Sammenlikninger er også foretatt (eller vil bli foretatt) med inntekts-
statistikken for utvalgte år (1967, 1970, 1973 og 1976) og bedriftstel-
lingen i 1974. 2) Sysselsatte arbeidere framkommer som et gjennomsnitt av
antall arbeidere på lønningslistene siste lønningsdag i 5 av årets måneder.
3) AKU-tallene er vanskelige å benytte i nasjonalregnskapssammenheng da
tallene på detaljert nivå kan variere sterkt fra kvartal til kvartal på
grunn av utvalgsfeil. Dette fører til at tallene ofte må korrigeres
skjønnsmessig for å hindre at tilfeldige svingninger skal påvirke nasjo-
nalregnskapsseriene for sterkt.
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I tillegg til hovedkildene nevnt ovenfor, benyttes en rekke andre

statistiske kilder med opplysninger om sysselsetting for enkelte næringer.

Det gjelder bl.a. tall fra Budsjettnemnda for jordbruket og de kommunale

fiskenemnder, den regionale sysselsettingsstatistikken, elektrisitetssta-

tistikken, bygge- og anleggsstatistikken, varehandelsstatistikken, sam-

ferdselsstatistikken, rutebilstatistikken og sysselsettingsoppgaver for

sj0fart og post og telekommunikasjoner. Andre mer usikre indikatorer

benyttes for en rekke av de tjenesteytende næringssektorene.
1)

Tabell	 15.1. Lønnskostnader.	 Mill. kr
Million kroner

Compensation of employees.

1949 6 513 1962 19 979
1950 7 035 1963 21 609
1951 8 019 1964 23 456
1952 9 231 1965 25 847
1953 9 873 1966 28 518
1954 10 608 1967 32 076
1955 11 382 1968 34 718
1956 12 512 1969 37 651
1957 13 510 1970 41 879
1958 14 318 1971 48 877
1959 15 359 1972 55 043
1960 16 300 1973 62 272
1961 17 800 1974 72 402

1975 86 186
1976 99 993
1977 112 982
1978 x 123 835
1979 x 129 346

1) Datagrunnlaget ventes å bli vesentlig bedre med innføringen av den nye
arbeidstakerstatistikken. 'Denne vil gi månedlige oppgaver bygd på et
arbeidstaker-/arbeidsgiverregister i trygdekontorenes regi, ikke ulik den
tidligere arbeidsmarkedstatistikken. Et planlagt arbeidskraftregnskap
vil kunne gi grunnlag for timeverkstall.
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Figur 12.1. Lønnskostnader i prosent av bruttonasjonalproduktet
Compensation of employees. Percentaue share of gross
domestic product

5.4.2. Driftsresultat

Driftsresultatet i nasjonalregnskapssammenheng omfatter inntekt

av kapital og selvstendiges inntekt av eget arbeid. 1) Driftsresultatet

dekker en inntektssaldo til disposisjon for foretakenes eiere til renter

av fremmedkapital og som godtgjOrelse for innsats av eget arbeid og egen

kapital. Posten bærer m.a.o. et tydelig preg av A være en residualstOr-

relse, som klarest defineres som bruttoproduksjonsverdien i landet fra-

trukket vareinnsats, lønnskostnader, kapitalslit og netto indirekte

skatter (indirekte skatter minus subsidier). Driftsresultatet er dess-

uten et bruttobegrep i den forstand at direkte skatter ikke er fratrukket.

For de offentlige produksjonssektorene, hvor bruttoproduksjonen er definert

likt med produksjonskostnadene, vil driftsresultatet pr. definisjon were

lik null.

1) Inntil 1978 ble denne posten omtalt og publisert under betegnelsen
eierinntekt.
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Driftsresultatet kan i praksis beregnes enten ved en direkte eller

en indirekte metode. Den direkte metoden krever god inntekts- eller fi-

nansstatistikk, samtidig som at en rekke korreksjoner i denne,primærsta-

tistikken (på foretaksnivå) er nødvendig for å oppfylle nasjonalregnska-

pets definisjoner. Foruten direkte korreksjoner på tallene for overskott

fOr skatt, ville det også være nødvendig å korrigere for forskjeller i

vurderingen av avskrivningene (kapitalslitet) i finansstatistikken og na-

sjonalregnskapet.

I det norske nasjonalregnskapet, som har en langt sterkere tradi-

sjon i bruk av produksjonsstatistikk enn finansstatistikk, har det alltid

falt naturlig å beregne driftsresultatet ved hjelp av den indirekte

metode, som altså består i å trekke lønnskostnader, kapitalslit og indi-

rekte skatter minus subsidier fra bruttoproduktet for hver enkelt produk-

sjonssektor, og i neste omgang aggregere opp til det totale driftsresultat

for hele økonomien. Bare i forbindelse med hovedrevisjonene i nasjonal-

regnskapet har (brutto) driftsresultat i nasjonalregnskapet blitt konfron-

tert med tilsvarende størrelser i finansstatistikken. 1)

Tabell 15.2. Driftsresultat. Mill. kr Operating surplus. Million
kroner

1949 4 752 1962 9 813
1950 5 190 1963 10 542
1951 6 779 1964 11 699
1952 6 918 1965 12 954
1953 6 520 1966 12 959
1954 7 267 1967 12 731
1955 7 596 1968 13 753
1956 8 869 1969 14 624
1957 9 154 1970 16 523
1958 7 785 1971 15 961
1959 7 925 1972 16 916
1960 8 755 1973 20 012
1961 9 563 1974 23 402

1975 24 229
1976 25 048
1977 25 276
1978 x 31 733
1979 x 43 614

1) Inntektsstatistikken på et forholdsvis aggregert næringssektornivå og
regnskapsstatistikken for industrien.
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Figur 12.2 Driftsresultat i prosent av bruttonasjonalproduktet Operating
surplus. Percentage share of gross domestic product

5.4.3. Ka2ita1s1it o realka2ital

Kapitalslitet skal gi uttrykk for verdiforringelse av realkapital

i lOpet av en regnskapsperiode. Verdiforringelsen kan både skyldes fysisk

slit og foreldelse (okonomisk depresiering). Kapitalslitet omfatter så-

ledes både forbruk av realkapital som et normalt ledd i produksjonen og

forbruk som skyldes mer tilfeldige eller ekstraordinære årsaker. Krigs-

skader o.l. holdes derimot utenom kapitalslitsbegrepet. 1)

Kapitalslitstallene i nasjonalregnskapet er "konstruerte" i den

forstand at de ikke framkommer ved en enkel bearbeiding av primærstati-

stikk. Konvensjonelt fastlagte beregningsrutiner spiller isteden en

1) I prinsippet skal uforutsett foreldelse som folge av nye oppfinnelser
o.1., stOrre naturkatastrofer og uttOmming av naturressurser ikke regnes
som kapitalslit, men som kapitaltap under omvurderingene av kapitalen, i
den utstrekning slik kapital kommer med i nasjonalregnskapet (naturressur-
sene er ikke med).
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betydelig rolle. Kapitalslitstallene i regnskapet motsvares derfor ikke

direkte av tall for bokfOrte avskrivninger i de enkelte foretaks regn-

skaper
 1)

Det er to hovedveier å gå når en skal bestemme kapitalslitet i

nasjonalregnskapet. Den mest direkte av de to metodene tar utgangspunkt

i oppgaver over næringslivets avskrivninger, og fra disse foretas så de

nødvendige korreksjoner for nasjonalregnskapsformål. Det gjelder i fOrste

rekke omregning fra historiske kostnader til lOpende gjenanskaffelses-

priser, men også andre korreksjoner som fOlge av primærmaterialets art

(regnskapsdata, skattedata eller data fra spesielle undersOkelser).

Den andre metoden omtalesi internasjonal terminologi som "the perpe-

tual inventory method". I henhold til denne beregnes kapitalslitet indi-

rekte ut fra lange tidsserier for bruttoinvesteringene i fast kapital ut-

trykt i faste priser fordelt på kapitalarter og næringssektorer, og ved

hjelp av visse parametre hvorav de gjennomsnittlige forventede levetidene

for de ulike kapitalartene er de viktigste. Denne metoden brukes i Norge

slik som i svært mange andre land. Beregningen er her i landet organisert

innenfor et maskinprogram som kalles BERKAP og som beregner fastpristall

for kapitalslit og nyverdi og nedskrevet verdi av realkapital fordelt på

årgangsklasser.
2) 

BERKAP-resultatene for realkapital og kapitalslit i

faste priser blir seinere omregnet til lOpende priser ved å bruke prisin-

deksene for anskaffelse av realkapital etter art og sektor.

Investeringsmaterialet som benyttes som input i BERKAP-bereg-

ningene består av detaljerte bruttoinvesteringsspesifikasjoner i nasjo-

nalregnskapet, og viser strømmene av realinvesteringer fra de enkelte

artskonti til de respektive investeringskonti, alle uttrykt i faste priser.

Nasjonalregnskapets investeringsstrommer blir aggregert til vel 80 typer

klassifisert bl.a. etter art og sektor (se nedenfor). For vel 60 av

BERKAP-gruppene er input framkommet ved aggregering. Inntil nylig hadde

1) I perioder med økonomisk vekst vil således nasjonalregnskapet i prin-
sippet ha lavere kapitalslitstall enn de avskrivningstall som næringslivet
bokfører. I samme retning virker de mange regler om særlige avsetninger
og avskrivninger for ulike formal som er hjemlet i skattelovgivningen, men
som ikke har noen parallell i nasjonalregnskapet. I perioder med prisstig-
ning vil et annet forhold virke i motsatt retning, men erfaringsmessig
ikke sterkt nok til å oppheve virkningene ovenfor, nemlig at kapitalslitet
i nasjonalregnskapet blir vurdert til gjenanskaffelsespriser, mens de bok-
holderimessige avskrivninger skjer til anskaffelsespriser (historiske
kostnader). 2) Denne metoden kunne kanskje omtales som "årgangsmetoden",
ettersom investeringen fra siste kalenderår avskrives pr. 31/12 som om den
er ett år gammel, investeringen fra foregående år som om den er to år
gammel osv.
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verken BERKAP eller nasjonalregnskapet en detaljert oppdeling av investe-

ringene i bergverksdrift og industri. Dette er nå endret, og det forelig-

ger bruttoinvesteringstall i faste priser for hver av de 6 artene til hver

av produksjonssektorene innenfor bergverksdrift og industri. Det er utar-

beidet et maskinprogram (fOrprogram) som overfører nasjonalregnskapstallene

til direkte bruk i BERKAP-beregningene l) .

1) Spesifikasjonene i BERKAP krever fastpristall for bruttoinvesteringene
i fast kapital for følgende strOmmer (satt opp etter næringssektor):

- Statlig konsumkapital fordelt på bygninger, anlegg, båter, fly, person-
biler mv., lastebiler mv. og utstyr ellers (maskiner mv.).

- Kommunal konsumkapital fordelt på bygninger, anlegg, personbiler mv.,
lastebiler mv. og utstyr ellers (maskiner mv.).

- Jordbruk fordelt på bygninger, grunnforbedringer, personbiler mv. og
maskiner.

- Skogbruk fordelt på bygninger, grunnforbedringer, anlegg, lastebiler
mv. og maskiner.

- Fiske fordelt på bygninger, fiskefartøyer (skrog, motor og annet
utstyr separat) og fiskeredskaper.

- Utvinning av råolje og naturgass fordelt på oljeboring og andre utgifter
til oljeleting (våte hull og tørre hull separat), maskiner og oljeutvin-
ningsanlegg.

- Hver produksjonssektor innen bergverksdrift og industri fordelt på byg-
ninger, anlegg, personbiler mv., lastebiler mv., maskiner og inventar.

- Elektrisitets- og gassforsyning fordelt på bygninger, anlegg, person-
biler mv. og maskiner.

- Vannforsyning fordelt på anlegg, lastebiler mv. og maskiner.
- Bygge- og anleggsvirksomhet fordelt på bygninger, personbiler mv.,

lastebiler mv. og maskiner.
- Boring etter olje og gass for oljeboreplattformer.
- Varehandel fordelt på personbiler mv., lastebiler mv. og maskiner.
- Hotell- og restaurantdrift fordelt på personbiler mv. og maskiner.
- Jernbanedrift fordelt på bygninger og anlegg, rullende materiell og

biler og maskiner.
- Rutebiltransport fordelt på personbiler mv. og busser, lastebiler mv.
- Sporveier og forstadsbaner fordelt på anlegg og rullende materiell.
- Drosje- og turbiltransport og hjelpevirksomhet for landtransport for-

delt på personbiler mv., lastebiler mv. og maskiner.
- Olje- og gasstransport med ror for rørledninger.
- SjOfart for skip.
- Hjelpevirksomhet for sjOfart fordelt på anlegg, båter og maskiner.
- Lufttransport fordelt på bygninger og fly.
- Tjenester i tilknytning til transport og lagring fordelt på person-

biler mv., lastebiler mv. og maskiner.
- Post og telekommunikasjoner fordelt på bygninger og anlegg, person-

biler mv., lastebiler mv. og maskiner.
- Bank-, finansierings- og forsikringsvirksomhet fordelt på bygninger,

personbiler mv. og maskiner.
- Boliger for beboelseshus.
- Forretningsbygg for bygninger.
- Privat og personlig tjenesteyting fordelt på personbiler mv., laste-

biler mv. og maskiner.
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For hver kategori i BERKAP innfores anslag for gjennomsnittlig

levetid av kapitalen. Den gjennomsnittlige levetid for en kapitalart

skal gi uttrykk for det antall år den er forventet brukt for produksjons-

formal. Det finnes ingen gode statistiske holdepunkter for å fastlegge

rimelige anslag på disse sentrale parameterverdiene. Levetidene for de

forskjellige gruppene er derfor i stor utstrekning bygd på publiserte

resultater fra studier foretatt i andre land. Det skal likevel understre-

kes at forsok på å vurdere levetidene fra tid til annen også blir gjort

med utgangspunkt i ulike typer informasjon som foreligger her i landet. 1)

utgangspunktet for BERKAP-beregningene ble det trukket opp tre ulike

alternativer for levetider på hver eneste post, hvorav den midlere ver-

sjonen ble valgt for nasjonalregnskapet. I ettertid har det forekommet

en del justeringer i disse levetidene.

Vedlegg 9 inneholder en liste på aggregert nivå over de forskjel-

lige levetider som brukes for nasjonalregnskapsformål. Listen gir uttrykk

for de gjennomsnittlige levetider (i antall år) og er satt opp etter

kapitalart og videre spesifisert på næringssektorer dersom levetiden for

en bestemt kapitalart er differensiert etter sektor. Dette er i utstrakt

grad tilfelle for kapitalartene bygninger, anlegg, personbiler mv. og

maskiner.

Levetidene spenner fra 90 år for beboelseshus og visse typer an-

legg ned til ett år for terre hull ved oljeboringen. Selv om anlegg i

statlig og kommunal konsumkapital samt vannforsyning er oppfOrt med leve-

tid på 90 år, blir det i praksis ikke beregnet kapitalslit av disse kapi-

talartene (broer, veier, damanlegg o.1.). De er i stedet forutsatt å ha

ubegrenset levetid (under forutsetning av godt vedlikehold). Blant ka-

pitalartene i det norske nasjonalregnskapet er listet oljeboring og andre

utgifter til oljeleting. Dette innebærer en full aktivering av utgifter

til oljeboring og oljeleting under bruttoinvesteringene. 2) En konsekvens

av den norske foringsmåten er at aktiverte utgifter til oljeboring og

oljeleting avskrives over 1 år dersom prOveboringen ikke resulterer i funn

av olje og naturgass som er Okonomisk drivverdige (tOrre hull). 3)

1) For motorkjOretOyene f.eks. benyttes oppgaver i den årlige publikasjonen
"Bil og vei" som grunnlag for en slik vurdering, og dessuten utnyttes mulig
relevant informasjon fra sentrale organisasjoner og institusjoner (f.eks.
luftfartsmyndighetene). 2) Et alternativ ville være å fibre disse utgiftene
som vareinnsats (lOpende utgifter) fram til det tidspunkt en beslutning om
utnyttelse av eventuelle funn er tatt. 3) Levetiden er satt til 15 år for
kapitalen som er bundet til oljeaktiviteten for Øvrig (bortsett fra rOrled-
ningene som forutsettes avskrevet over 20 år i nasjonalregnskapsberegnin-
gene).
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Med utgangspunkt i bruttoinvesteringstall og ulike forutsetninger

om levetid, årlige produktivitetsforbedringsrater og hvor stor andel av

anskaffelsesverdiene som skal avskrives i lOpet av levetiden, er det i

BERKAP beregnet en rekke alternativer for kapitalslit for hver realkapi-

talgruppe etter årgang. Avskrivningene foretas med samme belOp (i faste

priser) hvert år over levetiden (lineær avskrivning), og de bokfres pr.

31/12 hvert år. Nyinvesteringer avskrives med fullt belOp også i det ka-

lenderår investeringene foretas. Kapitalens nyverdi ved utlOpet av be-

regningsåret (den bokførte beholdningen) finnes ved å summere de ikke-

avskrevne investeringer av de forskjellige årganger av kapitalarten.

Når derfor nyverdiene er blitt fastlagt, beregnes kapitalslitet i bereg-

ningsåret som nyverdien av kapitalarten i beregningsåret dividert med det

antall år som tilhørende levetid angir. 1)

Et annet resultat av BERKAP-beregningene er tall for nedskrevet

realkapital. Ved utgangen av beregningsåret er denne lik summen av ned-

skrevne bruttoinvesteringer for dbtte og tidligere år.

I det alternativ som ligger til grunn for nasjonalregnskapet,

avskrives hvert kapitalobjekt over levetiden med 100 prosent av den fak-

tiske anskaffelsesverdien.
2) 

Et unntak er gjort med 2/3 avskrivning i

levetidene for personbiler mv. (unntatt personbiler mv. i offentlig kon-

sumkapital). 3) Dersom en i tillegg ville åpne muligheten for å ta hensyn

til at den løpende fysiske produktivitet av kapitalen kanskje avtar med

stigende alder f.eks. på grunn av større behov for reparasjoner, mer tom-

gang, nedsatt effektivitet o.1., eller snarere representerer mer effektiv

produksjonsteknikk over årene, får en å gjøre med et nytt sett av korrek-

sjonsfaktorer på nyinvesteringstallene. I nasjonalregnskapsalternativet

blir det ikke foretatt korreksjoner i anskaffelsesverdiene fora ta hensyn

til mulige produktivitetsforskjeller mellom de ulike årganger av samme

kapitalart.

1) Denne forutsetningen er kjent som den rette linjes metode. Skjeve
avskrivningsforløp (degressive eller progressive) over levetiden kunne
alternativt vært forutsatt. Den rette linjes metode innebærer eksempel-
vis at for å bestemme kapitalslitet for en kapitalart i 1979 med forutsatt
levetid på 10 år, kan en ta 1/10 av bruttoinvesteringene for hvert av årene
1970 til og med 1979 og summere disse (og seinere regne om til løpende
verdi for 1979). 2) Ser en på levetidene som et teknisk/Okonomisk datum,
vil parametre for overlevingstall bli å tolke som sjansen for å overleve
etter at mer "tilfeldige" årsaker til avgang (f.eks. brann, naturskader,
uhell o.1.) er tatt i betraktning. Kurven for overlevingstallene kan da
kanskje nokså realistisk tilnærmes av en kurve med konstant prosentvis
fall gjennom hele levetiden. Dette er forutsatt i BERKAP med den generelle
regelen om 100 prosent avskrivning i levetiden. 3) Denne særbehandlingen
innebærer at personbilene for næringsformål desinvesteres i husholdnings-
sektoren etter 4 år (3 år for drosjer), med 1/3 av verdien for bruttoin-
vesteringene regnet som privat konsum (i faste priser).
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Etter at fastpristall er blitt beregnet ved hjelp av maskinpro-

grammet, blir resultatene siden inflatert ved hjelp av prisindekser for

de tilsvarende grupper av bruttoinvesteringer. Begrunnelsen for å bruke

disse prisindeksene er at realkapitalen skal vurderes til gjenanskaffel-

sespris, og dette forutsettes ensbetydende med at overgangen fra faste

priser til løpende priser for realkapitalen kan fastlegges ved bruk av de

samme prisindeksene som i beregningsåret registreres på bruttoinveste-

ringene. Om valg av prisindekser for investeringene, se avsnittet om be-

regninger i faste priser for bruttonasjonalproduktet etter anvendelse

(5.5.3). Opplegget innebærer således at både realkapitalen, bruttoinves-

teringene og kapitalslitet deflateres (egentlig inflateres fra fastpris-

tall) ved hjelp av de prisindekser som blir brukt for bruttoinvesteringene.

Det er mulig å kontrollere kapitaltallene som beregnes ved hjelp

av ovenfornevnte metode mot brannforsikringsverdiene som oppgis i bedrifts-

tellingene (siste telling i 1974) og andre kapitaltall fra sektorer i

økonomien som ikke er dekket ved bedriftstellingene. 1)

Etter at realkapital- og kapitalslitsberegningene er gjennomført

i BERKAP i faste priser og seinere inflatert til løpende verdier, blir

kapitalslitstallene fOrt videre til nasjonalregnskapet fordelt etter

kapitalarter og produksjonssektorer. Ved overgang til sektortall brukes

et sett av fordelingsnOkler for a splitte opp de poster i BERKAP som er
mer aggregert enn regnskapets sektorinndeling (oppdeling av jordbruk,

visse tjenesteytende sektorer, de offentlige sektorene mv.). NOklene er

beregnet fra brannforsikringsverdier av fast realkapital fra siste be-

driftstelling.

Tabelll 15.3. Kapitalslit. 	 Mill. 	 kr
Million kroner

Consumption of fixed capital.

1949 1 602 1962 5 174
1950 1 	 737 1963 5 556
1951 2 181 1964 5 921
1952 2 476 1965 6 659
1953 2 552 1966 7 295
1954 2 715 1967 8 411
1955 2 955 1968 8 721
1956 3 286 1969 9 521
1957 3 669 1970 11 026
1958 3 914 1971 12 386
1959 4 213 1972 13 485
1960 4 427 1973 15 213
1961 4 730 1974 18 698

1975 21 089
1976 26 280
1977 31 060
1978 x 35 628
1979 x 38 143

1) Brannforsikringsverdiene i bedriftstellingen omfatter full forsik-
ringsverdi ved utgangen av tellingsåret av bl.a. forretningsbygg, kon-
torbygninger, lagerbygninger, maskiner, interne transportmidler og in-
ventar som eies av bedriften, samt også bygninger og utstyr som helt
eller delvis er leid ut til andre. Tallene er imidlertid beheftet med
noe usikkerhet.
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Figur 12.3. Kapitalslit i prosent av bruttonasjonalproduktet
Consumption of fixed capital. Percentage share of gross
domestic product

5.4.4. Indirekte skatter og subsidier

Alle avgifter og skatter på omsetning, produksjon, import og ki0P

av driftsmidler blir regnet som indirekte skatter. De kan inndeles i mer-

verdiavgift (tidligere alminnelig omsetningsavgift), investeringsavgift,

andre varetilknyttede avgifter på produksjon, import eller innenlandsk

omsetning, toll, kommunale avgifter (eiendomsskatt mv.) og andre avgifter

som ikke er knyttet direkte til bestemte varer og tjenester (bl.a. en del

avgifter over offentlige fond og overskott i statsforetak). En detaljert

liste over avgifts- og subsidieartene i nasjonalregnskapet er gitt i ved-

legg 10.

Alle støtteutbetalinger fra det offentlige til private i egenskap

av næringsdrivende blir regnet som subsidier. Disse omfatter tilskott i

prissenkende Øyemed (pristilskott) inklusive refusjonsordninger for mer-

verdiavgiften, tilskott for å stimulere bestemte typer av investeringer

(investeringstilskott) og tilskott med siktemål å bedre lønnsomheten i

bestemte næringer (driftstilskott).

Med overgangen til nytt SNA er det blitt innført spesielle vare-

konti for å gi informasjon om avgifts- og subsidieinnslaget i de enkelte

varers markedsverdier. Bakgrunnen for dette er i første rekke Ønskelig-

heten av å ha et varekrysslOp renset for avgifter og subsidier, dvs.

uttrykt i basisverdier. I dette opplegget kan indirekte skatter og sub-

sidier inndeles i to ulike kategorier: (i) vareavgifter og varesubsidier

og (ii) andre avgifter og subsidier (også kalt sektoravgifter og sektor-

subsidier). Det er bare indirekte skatter og subsidier som tilhører den
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forstnevnte kategori og som inkluderes i varekontiene. Prinsipielt skal

denne kategorien bare omfatte indirekte skatter og subsidier som varierer

proporsjonalt med mengden eller verdien av de produserte eller omsatte

varer.
1)

Alt i alt er det spesifisert 62 indirekte skatter, 32 vareavgifter

og 30 sektoravgifter. Sektoravgiftenes andel i verdi er imidlertid ikke

hOyere enn 10-15 prosent. Det er spesifisert 32 subsidier i nasjonalregn-

skapets kontoplan, 12 varesubsidier og 20 sektorsubsidier. Sektorsubsi-

dienes verdiandel av de totale subsidier har Okt sterkt over den siste

10-årsperioden og utgjør nå vel 70 prosent.

Det er tatt sikte på å utfOre beregningsarbeidet på detaljert

spesifikasjonsnivå. For indirekte skatter har en innfOrt spesifikasjoner

som stort sett fOlger kapittelnumrene (med eventuelle underposter) i

statens bevilgningsregnskap. 2) For subsidiene kan inndelingen gå på tvers

av kapittelnumrene 3)

Vareavgiftene kan inndeles i generelle vareavgifter og spesielle

vareavgifter. Generelle vareavgifter i snever forstand omfatter merverdi-

avgiften f.o.m. 1970 og den alminnelige omsetningsavgiften i tidligere år.

Disse to avgiftene har dannet selve ryggraden i statens inntekter fra indi-

rekte beskatning. I noe videre forstand er det rimelig å tilføye investe-

ringsavgiften som generell vareavgift, særlig ut fra det forhold at den

skulle "fylle huller" etter den alminnelige omsetningsavgiften ved over-

gang til merverdiavgiften. 4)

Behandlingen av de generelle vareavgiftene i nasjonalregnskapet er

blitt vesentlig mer komplisert ved innforingen av merverdiavgifssystemet.

Tidligere kunne en regnskapsfOre omsetningsavgiften på prinsipielt samme

måte som for de andre vareavgiftene (særavgiftene). Merverdiavgiften

griper derimot inn i de aller fleste av transaksjonene i varekryssløpet i

nasjonalregnskapet. Dette bidrar til at behandlingen av merverdiavgiften

er blitt tillagt en sentral plass i beregnings- og avstemmingsarbeidet i

nasjonalregnskapet.

1) I praksis har også andre forhold, som f.eks. oversiktligheten og stor-
reisen av de enkelte avgifter og subsidier, hatt sitt å bety for avgrens-
ningen mellom de to kategoriene. 2) For en del poster som den alminnelige
omsetningsavgiften, merverdiavgiften, investeringsavgiften, alkoholavgif-
ten, kilometeravgiften mv. har en funnet det formålstjenlig med en ytter-
ligere oppdeling. 3) Pristilskott er spesifisert på flere arter, mens det
på den annen side finnes et stort antall kapittelnummer samlet i større
samlearter som "investeringstilskott" og "andre tilskott over bevilgnings-
regnskapet". 4) I kontoplanen er investeringsavgift på nyinvesteringer
gruppert som generell vareavgift, mens investeringsavgift på reparasjoner,
hjelpestoffer mv. inngår blant sektoravgiftene. Denne forskjellsbehand-
lingen skyldes fOringen i regnskapet.
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Ved behandlingen av merverdiavgiften står en i prinsippet ved

valget mellom en bruttoføring og en nettofring av denne avgiften. I

Norge har en, som kanskje det eneste land i verden, valgt en (modifisert)

bruttofOring av merverdiavgiften. Det har tatt FN lang tid å komme med

anbefalinger på dette punktet. 	betyr at momselementet

kommer eksplisitt til uttrykk både i bruttoproduksjonen og vareinnsatsen

og sluttleveringene i varekryssløpet. Merverdiavgiften er m.a.o. inklu-

dert i alle relevante varestrOmmer i tillegg til at pålOpte momsverdier

beregnes for hver produksjonssektor som komponent i bruttoproduktet.

BruttofOringen er modifisert ved at eksportverdier og tilhOrende til-

gangstall allerede i utgangspunktet er fOrt eksklusive merverdiavgift.

Andre sluttleveringer som er momsfrie (f.eks. investeringer) blir korri-

gert underveis ved hjelp av visse konstruksjoner i fOringsmåten (omtalt

nedenfor). Ved bruttoføringen blir pålOpt merverdiavgift etter sektor

beregnet som differansen mellom utgående moms på bruttoproduksjonen og

refunderbar inngående moms på vareinnsatsen. Ved nettoforing spesifi-

seres derimot bare netto pålOpte tall på tilgangssiden og ikke-refunder-

bare momsverdier på anvendelsessiden. 2)

Behandlingen av merverdiavgiften i nasjonalregnskapet kan deles

i fem trinn: 1) En momskatalog bestemmer hvilke momssatser som skal be-

nyttes for de ulike varestrOmmene. 2) Momsverdier beregnes på anvendel-

sessiden (som komponenter av kjOperverdiene). 3) Momsverdier beregnes

på tilgangssiden (import og norsk produksjon). 4) PålOpt merverdiavgift

beregnes for de enkelte produksjonssektorer. 5) Momsmatriser settes opp

for kontroll og spesielle momsoppgaver.

Momskatalogen gir informasjon om hvilken momssats hver enkelt

hovedvare har i nasjonalregnskapet, og dessuten angis de mottakersektorer

som representerer unntak fra de ordinære avgiftsbestemmelsene. Arbeidet

med opprettelsen av katalogen, herunder delingen av hovedvarer, er fore-

tatt på basis av publikasjonen "Veiledning til næringsdrivende vedrOrende

merverdiavgift" utgitt av Direktøren for skattevesenet. Momskatalogen

1) De fOrste gangene spørsmålet kom opp antydet FN at bruttoføringen ville
være A foretrekke. Nå har imidlertid FN gått inn for nettofring, spesielt
på bakgrunn av de erfaringer EF-landene har gjort i lOpet av 1970-årene.
2) Ofte betyr nettoføringen av merverdiavgiften at bare ett totaltall for
pålOpt moms beregnes på tilgangssiden (uten næringsfordeling). For de
enkelte varestrommene føres derfor bruttoproduksjon, vareinnsats og andre
refunderbare vareanvendelser eksklusive merverdiavgift, mens ikke-refun-
derbare anvendelser (hovedsakelig privat konsum) fores inklusive merverdi-
avgift.
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gir m.a.o. en oversettelse av bestemmelsene i det administrative regel-

verket på en veldefinert form for nasjonalregnskapet. 1)

Under arbeidet med A beregne detaljerte verdier for andre vareav-

gifter og varesubsidier med nasjonalregnskapets varestrOmmer som bereg-

ningsgrunnlag, har en systematisk registrert hvilke varer som er avgifts-

subsidiebelagte, hvem som betaler avgiften/får subsidiet, hvilke avgifts-

satser varene er belagt med, hvilke varestrOmmer og spesielt hvilke vare-

anvendelser som er belagt med avgifter/subsidier og hvor stor del av de

enkelte varestrommer someravgifts-/subsidiebelagt (det relative avgifts-

grunnlag). Rundskriv fra Avgiftsdirektoratet, Direktren for skatte-

vesenet mv. inneholder de avgifts- og subsidiebestemmelser som gjelder

til enhver tid med opplysning om satser, avgiftsgrunnlag

For en går videre med beskrivelsen av merverdiavgiften i regnska-

pet, må nevnes at som hjelpemiddel i avgifts- og subsidieberegningene

brukes såkalte avansekort, ett for hver varestrOm. På dette angis koef-

fisienter eller forholdstall mellom en varestrOms ulike verdikomponenter

(varekonti). Til alle varestrOmmer på anvendelsessiden (vare x mottaker-

sektor) er knyttet et sett av 8 koeffisienter. De 4 fOrste gjelder

dekomponeringen av selgerverdi i basisverdi, merverdiavgift, andre indi-

rekte skatter på varer og subsidier på varer. De 4 siste koeffisientene

gjelder sammensetningen av bruttoavansen i varehandel i basisverdi (basis-

avanse), merverdiavgift, andre indirekte skatter (pa varer) og subsidier

(på varer). 3) Koeffisientene for merverdiavgiften blir satt direkte inn

på hovedvarenivå med satsene 16,67 prosent og 20 prosent ordinært for hen-

holdsvis moms i selgerverdien og moms i varehandel.

Ved hjelp av avansekortene og varestrOmmene med separate verdisett

i selgerverdi og bruttoavanse, blir verdier for merverdiavgift beregnet

for alle varestrOmmer etter anvendelse (vare x mottakersektor). På grunn-

lag av disse beregningene fås ved summering total beregnet merverdiavgift

pålOpt hver hovedvare.

1) Katalogen angir nasjonalregnskapets hovedvarer med tre alternative av-
giftssatser: ordinær momssats 20 prosent, ingen moms 0 prosent eller spe-
siell momssats (fast sats eller varierende ved bruk av lOpende vekter).
For mange av de tjenesteytende sektorene er det konstruert to (ev. flere)
ulike hovedvarer, én som gjelder produksjon belagt med moms og én som gjel-
der produksjon fritatt moms. Om lag 180 hovedvarer er pålagt merverdiav-
gift til ordinær sats 20 prosent, om lag 140 hovedvarer er unntatt fra mer-
verdiavgiften, mens bortimot 30 hovedvarer har spesielle momssatser. Det
er videre gjort fritak for spesielle mottakersektorer som eksport, lager-
opplegg og vareinnsats i utenriks sjofart og oljeutvinning, en rekke inves-
teringsarter og deler av vareinnsatsen i lufttransport. 2) Normalt inne-
holder rundskrivene dels en presis gjengivelse av de vedtak Stortinget har
truffet og dels en nærmere presisering og avgrensning utferdiget i for-
skrifter fra Finansdepartementet. 3) Alle koeffisienter er uttrykt i for-
hold til selgerverdien for varen, bortsett fra at merverdiavgiften i vare-
handel mest hensiktsmessig uttrykkes i forhold til bruttoavansen eksklusive
avgiften selv.
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Neste beregningsfase gjelder merverdiavgift på tilgangssiden i

regnskapet, nemlig å få etablert en avstemt varebalanse for momskontiene

på tilsvarende måte som for selgerverdiene og bruttoavansene ved varefor-

delingen. Beregningene på tilgangssiden får karakteren av "overveltning"

av beregnede momsverdier fra anvendelsessiden i varekrysslOpet. En di-

rekte beregning av moms på innenlandsk produksjon etter hovedvare ville

ikke fOrt fram, da en f.eks. ikke kjenner eksportandelen av produksjonen

fra produksjonsstatistikken.

Beregningene av pålOpt merverdiavgift etter funksjonell sektor

tar utgangspunkt i momskontiene i varekrysslopet. Ved å sortere de detal-

jerte varestrOmmene etter mottakende sektor og etter produksjonssektor,

kan en gjennom sektorsummene få direkte informasjon om respektive inngående

moms og utgående moms for de ulike funksjonelle sektorer. Da pålOpt mer-

verdiavgift etter sektor beregnes som differansen mellom utgående moms og

refunderbar inngående moms, må inngående moms på vareinnsatsen spaltes i

to deler, i refunderbar inngående moms og ikke-refunderbar inngående

moms.
1) 

Alt i alt har om lag 55 av 190 produksjonssektorer pålOpt mer-

verdiavgift lik O. For Øvrig finner en negative verdier for pålOpt mer-

verdiavgift i en rekke industrisektorer med et sterkt innslag av produk-

sjon for eksport (som er fritatt moms), samtidig som inngående moms blir

refundert
 2)

For oversiktens skyld og dessuten for prediksjonsformål, har en

fra tid til annen satt de ulike momsberegninger sammen i form av aggregerte

momsmatriser
 3)

For verdifastsettelsen av bruttoinvesteringene er det laget spesi-

elle lOsninger av føringsmessig art. Siden bruttoinvesteringene i fast

kapital på kjøpers hånd generelt vurderes til kjOperverdi inklusive

investeringsavgift og eksklusive merverdiavgift, skulle helst samme vur-

deringsprinsipp gjelde på selgers hånd også. Men dette lar seg ikke gjøre

i praksis med mindre det gjøres bestemte forutsetninger om hver enkelt

1) Sistnevnte del utgjør vel 10 prosent av total inngående moms og omfatter
bl.a. representasjonsutgifter, utgifter i små ikke-moms-bedrifter, kjøp av
varer og tjenester i offentlig forvaltning, utgifter i bank- og forsik-
ringsvirksomhet, eiendomsdrift, andre private tjenesteytende sektorer med
full ikke-refunderbar moms og tjenesteytende sektorer med delvis ikke-re-
funderbar moms. 2) Det gjelder særlig produksjon av visse næringsmidler,
treforedling, kjemiske råvarer, jern, stål og ferrolegeringer, ikke-jern-
holdige metaller og bygging av fartøyer. 3) En type matrise har referanse
til varekontiene som, enten for en grov varegruppering eller for alle
varer og tjenester under ett, på den ene side viser merverdiavgiftstall
fordelt på import og aggregerte produksjonssektorer og på den annen side
merverdiavgiftstall fordelt på hovedgrupperingen av de ulike anvendelser.
En annen matrisetype kan settes opp etter mønster av en vare - vare kryss-
lOpstabell. Som grunnlag for prediksjoner settes opp en tredje form for
momskonto, der en tar sikte på en fordeling av total pålOpt merverdiavgift
på de ulike anvendelseskategorier (sluttleveringer pluss ikke-refunderbar
vareinnsats).
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vares investeringsandel og om avansen i de ulike vareanvendelsene. I regn-

skapet har en i stedet latt produsentene (og importørene) vurdere investe-

ringsvarene som andre varer inklusive merverdiavgift, for deretter å foreta

to totalkorreksjoner på bruttonasjonalproduktet (og på investeringsartene)

for å få de totale bruttoinvesteringer i fast kapital balansert til en

verdi eksklusive merverdiavgift og inklusive investeringsavgift. Det er

hjelpesektorene "Refusjon av merverdiavgift på investeringer" og "Innkre-

ving av investeringsavgift på investeringer" som tar hand om disse verdi-

korreksjonene. En slik løsning tilfredsstiller ikke helt (brisket om en

logisk riktig fordeling av bruttonasjonalproduktet på næringer, men forde-

lingen av faktorinntekten på næring blir ikke påvirket. Bruttonasjonal-

produktet skal vurderes til markedsverdi. Dette betyr at tillegg utover

cif-verdiene for importen må tas med. For dette formal er det konstru-

ert tre hjelpesektorer (for toll, merverdiavgift og andre særavgifter) som

hver "produserer" avgiftstillegg som fordeles på importvarene. En slik

løsning innebærer i prinsippet en likeartet behandling av innenlandsk

produserte og importerte varer i regnskapet.

Ved siden av nyinvesteringene er også reparasjoner, vedlikehold

og hjelpestoffer o.l. pålagt investeringsavgift. Hensynet til merverdi-

avgiftsberegningene har bidratt til at kjøperverdien av slike "innsats-

varer" i regnskapet vurderes inklusive moms og eksklusive investerings-

avgift, dvs. den motsatte av løsningen som er valgt for bruttoinveste-

ringene.
1)

Med spesielle vareavgifter menes avgifter som faller på spesielle

varer og tjenester.
2) 

Samlet utgjør de vel 25 prosent av de indirekte

skatter. De fleste av særavgiftene faller på konsumvarer; private konsu-

menter svarer for mer enn 70 prosent av totalbeløpet. For varesubsidiene

dreier det seg overveiende om subsidier på forskjellig slags matvarer, samt

tilskott til boliger og sosiale bygg (momsrefusjoner mv.). 3)

For de spesielle vareavgiftene og varesubsidiene har det falt

naturlig å knytte avgifts- og subsidiespesifikasjonene direkte til de

detaljerte varestrømmene, idet bare et relativt lite antall varer er be-

rørt av hver avgifts- og/eller subsidieart. I regelverket er avgiftene

i betydelig grad differensiert etter mottakende sektor, mens differensie-

ring etter leverende sektor ikke spiller noen nevneverdig rolle. Dette

1) En konsekvens av dette er at denne delen av investeringsavgiften for-
deles som indirekte skatt på de funksjonelle sektorer. 2) Spesielle vare-
avgifter er pålagt varer og tjenester som brennevin, vin, sprit, 01 og
servering av 01, mineralvann, tobakk, motorkjøretøyer, bensin, mineral-
olje, sjokolade- og sukkervarer, kosmetikk, offentlige spill, importert
korn, sildemjøl, sildolje, radio- og fjernsynsapparater og elektrisk
kraft. 3) Dekker også kunstgjødsel, kraftfôr, oljeprodukter, fisk, sild,
sildolje, sildemjøl og fiskeredskaper.
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er bakgrunnen for at varestrOmidentifikasjonene i avgiftskortene er fast-

lagt etter dimensjonen vare x mottakende sektor. Avgiftskortene inne-

holder dessuten opplysninger om avgiftssats og relativt avgiftsgrunnlag.

Avgiftssatsene er søkt konstruert slik at de i størst mulig utstrekning

innebærer direkte overfOring av regelverkets satser. 1)

Det metodiske opplegget for vareavgiftsberegningene går i hoved-

sak ut på å benytte eksogent gitte avgiftsregler (satser o.1.) på et av-

giftsgrunnlag som består av varestrommene i nasjonalregnskapet. Fire

ulike metoder blir anvendt: 1) Verdisats-metoden; avgiftssatsen er en

gitt prosent av et beregningsgrunnlag uttrykt i lOpende verdier. 2) Vo-

lumsats-metoden; avgiftssatsen beregnes som forholdet mellom avgift pr.

volumenhet i beregningsåret og pris pr. volumenhetibasisaret. 3) Den RAG-

fikserte proveny-metoden; avgiftssatsen beregnes implisitt som forholdet

mellom avgiftsprovenyet (bokført belOp) og produktet av de avgiftsbe-

lagte varestrOmmer og det relative avgiftsgrunnlag (RAG). 4) Den sats-fik-

serte proveny-metoden; avgiftssatsen er en prosent gitt fra regelverket,

mens det relative avgiftsgrunnlaget beregnes som forholdet mellom av-

giftsprovenyet og produktet av de avgiftsbelagte varestrømmer og avgifts-

satsen. Verdisats-metoden er den klart viktigste for vareavgiftene, mens

de fleste varesubsidier blir provenybestemt ved metode 3 på grunn av

mangelfullt kjennskap til subsidiesatser. De to fOrste metodene gir be-

regnede avgiftsbelOp som i prinsippet avviker fra de bokførte innbetalte

beløpene og omtales her som pålOpte avgiftsbelOp. De to siste metodene

oppfyller derimot identiteten pålOpt avgiftsbelOp = bokført avgiftsbelOp

Påløpte verdier skal som prinsipp benyttes i det nye regnskapet.

Dette prinsippet må bl.a. forstås på bakgrunn av inkorporeringen av av-

gifter og subsidier i realregnskapet, som legger faktiske transaksjons-

tidspunkter til grunn. Bl.a. betyr dette at tallene for offentlige inn-

tekter og utgifter i nasjonalregnskapet avviker fra tilsvarende tall i

de offentlige regnskaper. Avvikene mellom pålOpte og bokfOrte verdier

kan skyldes flere forhold. Det antatt viktigste er tidslag fra mottak

til innbetaling av en ytelse. Ved å bruke pålOpt istedenfor bokfOrt belOp

får en i prinsippet eliminert dette laget. 2)

1) I nokså mange tilfelle er avgiftsreglene utformet slik at de ikke kan
knyttes til nasjonalregnskapets varestrømmer uten en viss form for "over-
settelse", gjerne i form av en korreksjon i det relative avgiftsgrunnlag.
F.eks. kan en varestrOm i nasjonalregnskapet være delvis avgiftsbelagt og
delvis fritatt for avgift. Videre kan avgiftsgrunnlaget for den avgifts-
belagte varen avvike fra regnskapets selgerverdi eller kjøperverdi.
2) Andre forklaringer på avvik kan være at nasjonalregnskapets nivåtall
ikke makter å gjenspeile faktiske forhold i økonomien. Dessuten bør
nevnes endringer i avgiftsinngangen, f.eks. på grunn av endringer i be-
talingsterminer o.l.
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I kontoplanen blir de enkelte detaljerte avgifts- og subsidie-

artene fordelt på funksjonelle opprinnelsessektorer. Summene blir ført

videre til samlekonti for henholdsvis indirekte skatter og subsidier,

og knyttes deretter til spesielle fordelingskonti. Det finnes 3 slike

konti for indirekte skatter (generelle vareavgifter, spesielle vareav-

gifter, samt toll og andre indirekte skatter) og 2 for subsidier (vare-

subsidier og andre subsidier). Fra fordelingskontiene føres så indirekte

skatter og subsidier over på institusjonelle mottakersektorer (statens

bevilgningsregnskap, andre statsregnskap, trygdeforvaltningen og kommune-

forvaltningen). Som følge av at påløpte verdier brukes i realregnskapet,

er det innført en femte sektor for offentlig forvaltning - sektor for

skatteinnkreving - som registrerer differansen mellom påløpte og bok-

førte verdier. En påløpt avgift vil derfor kunne gå dels til f.eks.

statens bevilgningsregnskap og dels til sektor for skatteinnkreving. Den

sistnevnte sektor vil normalt motta mindre enn 10 prosent av innbeta-

lingene.
1) 

Det er statsforvaltningens bevilgningsregnskap som klart do-

minerer i størrelse som institusjonell mottakersektor både for indirekte

skatter og subsidier, med mer enn 90 og 70 prosent av totale indirekte

skatter og subsidier respektive.

1) Størrelsen av skatteinnkreversektoren avhenger også av mulighe-
tene til å foreta beregninger på grunnlag av avgiftssatser direkte.
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Tabell 15.4. Indirekte skatter. Mill. kr Indirect taxes. Million
kroner

1949 1 771 1962 5 493
1950 1 953 1963 5 821
1951 2 622 1964 6 507
1952 2 962 1965 7 379
1953 2 861 1966 8 190
1954 3 006 1967 9 047
1955 3 194 1968 9 433
1956 3 657 1969 11 173
1957 4 024 1970 14 568
1958 4 082 1971 16 597
1959 4 315 1972 18 193
1960 4 612 1973 20 331
1961 5 076 1974 22 741

1975 26 455
1976 31 012
1977 36 327
1978 x 37 708
1979 x 40 097

Figur 12.4. Indirekte skatter i prosent av bruttonasjonalproduktet
Indirect taxes. Percentage share of gross domestic
product
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Tabell 15.5. Subsidier. Mill. kr Subsidies. Million kroner

1949 1 161 1962 1 615
1950 1 038 1963 1 847
1951 1 079 1964 1 746
1952 1 180 1965 2 275
1953 • 1 115 1966 2 393
1954 1 146 1967 2 564
1955 1 202 1968 2 875
1956 1 255 1969 3 552
1957 1 517 1970 4 118
1958 1 287 1971 4 715
1959 1 272 1972 5 233
1960 1 470 1973 5 975
1961 1 592 1974 7 514

1975 9 258
1976 11 624
1977 14 111
1978 x 16 620
1979 x 16 908

Figur 12.5. Subsidier i prosent av bruttonasjonalproduktet	 Subsidies.
Percentage share of gross domestic product
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5.5. Beregninger i faste priser 

5.5.1. Deflaterinsoaleet

Med innføringen av nytt SNA er det også blitt foretatt en omleg-

ging og forbedring av rutinene for fastprisberegningene. Utgangspunktet

for disse beregningene er de krysslOpstabellene som er integrert i års-

regnskapet. Fastpristall for de detaljerte varestrømmene i regnskapet

beregnes i regelen ved at tall i løpende priser for hver vare blir defla-

tert med en passende prisindeks. Nasjonalregnskapets prisindekser er i

prinsippet Paasche-indekser. Tallene i faste priser viser varestrømmene

i beregningsåret vurdert til priser fra et basisår og de tilhørende volum-

indekser er således Laspeyresindekser. Som basisår bør helst velges et

"normalt" år uten særlige konjunkturutslag og skiftes vanligvis ut hvert

5. - 10. år. Nasjonalregnskapet har til nå hatt fire basisår etter krigen:

1955, 1961, 1970 og 1975.

I prinsippet kunne tallene i løpende priser for hver av de 1 750

nasjonalregnskapsvarene deflateres med én prisindeks hvis en kunne forut-

sette at varene var homogene og det ikke forekom prisdiskriminering. Begge

forutsetninger er uholdbare. I praksis blir det derfor benyttet flere

prisindekser ved deflateringen. For hver NR-vare benyttes en prisindeks

for import, en prisindeks for eksportleveranser og en prisindeks for de

samlede leveranser fra innenlandsk produksjon. Da fastprisberegningene

foregår innen rammen av en sektor x vare-, vare x sektor-tabell, vil fast-

pristallene for import og innenlandsk produksjon til sammen bestemme

fastpristallet på tilgangssiden. Med visse unntak (på grunn av skift-

virkninger) settes dette tallet lik fastpristallet for det totale forbruk

av varen. Samlet innenlandsk forbruk i faste priser av en vare bestemmes

som differansen mellom totalt forbruk (= total tilgang) i faste priser og

eksporten i faste priser. Envidereoppdeling av det innenlandske forbru-

ket i faste priser fordeles på enkeltanvendelser proporsjonalt med for-

delingen i løpende priser. Dette innebærer at samme prisindeksbenyttestil

deflatering av alle innenlandske leveranser av varen, inklusive lager-

endringer.

For å lette deflateringsarbeidet har beregningene ikke blitt ut-

ført i detalj for alle 1 750 varer i endelig regnskap, bare for de om lag 350

tre-sifrede hovedvarene. Separate prisindekser for leveranser fra innen-

landsk produksjon og import og leveranser til eksport beregnes for hver

hovedvare på grunnlag av prisindeksene for de detaljerte nasjonalregn-

skapsvarene.
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For hver varekonto i nasjonalregnskapet er fastprisberegningene

for import og eksport av varer ifølge handelsstatistikken samkjørt med

beregningene av de offisielle indekser for pris- og volumendringer i

utenrikshandelen.
1)

For deflatering av innenlandsk produksjon brukes en prisindeks

for samlet produksjon av hver enkelt NR-vare beregnet fra prisdata samlet

inn for engrosprisindeksberegninger, konsumprisindeksberegninger og en-

hetsprisdata (verditall dividert med mengdetall) beregnet på grunnlag av

produksjonsstatistikk og statistikken over utenrikshandelen. 2)

Prisdata for engrosprisindeksen innhentes hver maned og gis

eksklusive merverdiavgift for norske varer ved førstehåndsomsetningen

innenlands. Ved deflateringen i nasjonalregnskapet benyttes årsgjennom-

snitt for en rekke engrosprisindekser beregnet som et uveid gjennomsnitt

av månedsindeksene. Prisdata for konsumprisindeksen benyttes til å de-

flatere enkelte tjenester. Enhetsprisberegninger er basert på tilhørende

verdi- og mengdeoppgaver, men for en rekke varer er enhetsprisindeksene

en dårlig indikator på prisutviklingen. Selv på detaljert varenivå kan

det være store forandringer i produktsammensetningen over tid. Input-

prisindekser gir veide gjennomsnitt av prisene på vareinnsats, kapital-

slit og arbeidskraft (lønnskostnader) beregnet etter Paasches formel.

Disse indeksene blir brukt for produksjonen i mangel av produktprisindek-

ser. I tilfelle hvor bare innsats av arbeidskraft brukes, blir inputpris-

indeksen en rein lønnsindeks. Ved at en hvert år benytter årets fordeling

av kostnadene blir endringer i sammensetningen av faktorinnsatsen som

følge av endringer i de relative priser tatt hensyn til. Inputprisindek-

sene blir ikke korrigert for produktivitetsforbedringer, f.eks. vil de

ikke ta hensyn til om innsatsenhetene blir mer effektive over tiden på

grunn av bedre utdanning, organisasjon, teknikk osv.

For tjenester levert fra en del tjenesteytende sektorer benyttes

implisitte prisindekser. I dette tilfellet starter en med fastprisbereg-

ningene i form av volumindekser, som gjerne blir laget ut fra mengdeindi-

katorer.
3)

1) Prisindeksene for representantvarene for utenrikshandelen gir uttrykk
for gjennomsnittlige prisendringer pr. fysisk enhet av varer importert til
eller eksportert fra Norge. Volumindeksene gir således uttrykk for både
mengde- og kvalitetsendringer. 2) For sektorer hvor det ikke finnes pris-
data for produksjon, benyttes pris på faktorinnsats eller mengdeberegninger
(implisitte prisindekser). 3) Bl.a. for tjenester fra samferdselssektorene
hvor volumindeksene er konstruert ved hjelp av indikatorer som for antall
netto tonnkilometer o.l. og sysselsettingsindikatorer i andre tjeneste-
ytende sektorer.
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Selv om all tilgjengelig prisstatistikk utnyttes, vil det likevel

mangle prisindekser for en rekke NR-varer. I slike tilfelle konstrueres

prisindeksene som et veid gjennomsnitt av prisindekser for andre beslek-

tede og gjerne liknende varer.

Beregningene av tall i faste priser foretas i første omgang på

varestrømmer vurdert til basisverdi. For a kunne beregne fastpristall for

de Øvrige verdikomponentene, bl.a. handelsavansene, benyttes et sett "ba-

sisprosenter" som for hver NR-vare og anvendelseskategori i basisåret gir

basisavanse, vareavgifter og varesubsidier i prosent av basisverdiene (i

alt 7 prosentandeler for hver varestrOm). Basisavansene, vareavgiftene

og -subsidiene i faste priser blir beregnet på forbrukssiden i kryssløpet,

ved at "basisprosentene" fra basisåret blir anvendt på fastpristall for

varestrOmmer regnet i basisverdi. Den samme deflateringsprosessen blir

også utført på tilgangssiden i varekrysslOpet for hver sektor og vare.

Ved beregning av nasjonalregnskapstall i faste priser Ønsker en å

bevare de definisjonsmessige sammenhenger som gjelder for nasjonalregn-

skapstallene i lOpende priser. Problemer med skiftvirkninger oppstår

imidlertid på grunn av prisdiskriminering (se nedenfor). 1)

Forandringer i varenes kvalitet, produkter som forsvinner og nye

som kommer til skaper også store problemer ved indeksberegningene. 2)

For et begrenset antall varer finner en betydelige prisforskjeller

som ikke kan skyldes kvalitetsforskjeller. For disse varene nsker en at

de faste prisene på tilgangssiden skal være oppnådde gjennomsnittspriser i

basisåret og på forbrukssiden de priser som ble oppnådd på de enkelte mar-

keder i basisåret. Det blir på denne måten forskjell mellom varetilgangen

i faste priser og vareforbruket i faste priser. For å oppnå identitet i

faste priser mellom tilgangs- og forbrukssiden, innføres korreksjonsposter

som vil gi tall i faste priser for gevinst/tap ved prisdiskriminering. 3)

1) I de fleste tilfelle vil skiftvirkninger på grunn av prisdiskriminering
trolig bety lite sammenliknet Med statistiske feil forbundet med fastpris-
beregningene. 2) Forholdet mellom prisen på en gammel og en ny variant av
samme produkt som blir omsatt på markedet på samme tid, gir ikke alltid et
mål for kvalitetsforskjellen mellom de to varene, da det ofte kan være
knyttet en skjult prisforhøyelse til den nye varen. 3) I basisåret vil de
positive og negative korreksjonspostene balansere, men kan være positive
eller negative i andre år. Dersom det for en av disse varer (hvor denne
beregningsmetoden følges) foregår et skift i antall enheter solgt på de
forskjellige markeder fra basisaret til beregningsåret, vil de beregnede
korreksjonsposter for "gevinst eller tap" i faste priser føres som leve-
ranse fra en hjelpesektor på tilgangssiden. Tilsvarende vil beregnede tall
for "gevinst eller tap" i faste priser som skyldes skift på tilgangssiden,
kunne fres som leveranse til en hjelpesektor på anvendelsessiden. Netto-
tallet for "gevinst eller tap" ved prisdiskriminering vil slå ut i tilsva-
rende korreksjoner for bruttonasjonalproduktet i faste priser.
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På forbrukssiden foreligger prisdata uttrykt i kjOperpriser for

eksport og privat konsum. Ved deflatering av leveranser til eksport be-

nyttes som nevnt eksportprisindeksene til å beregne fastpristall uttrykt

i kjoperverdi. Ved hjelp av "basisprosentene" foretas deretter en bereg-

ning av de enkelte verdikomponenter i hver eksportvares kjøperverdi, slik

at basisverdiens fastpristall for leveranser til eksport framkommer indi-

rekte.

For privat konsum foreligger også kontrollmuligheter mot stati-

stikk over kjøperpriser. Nasjonalregnskapet kan således innarbeide

kjøperprisindekser for de enkelte konsumgrupper (varer og tjenester)

svarende til de respektive delindekser i den offisielle konsumprisindek-

sen. For å få den Ønskede overensstemmelse med konsumprisindeksen for

alle konsumvarer under ett, må en korrigere de prisindekser som er blitt

benyttet til å deflatere innenlandsk produksjon i en rekke tilfelle. 1)

Det arbeides nå med å innarbeide et maskinelt deflateringsopplegg for

det private konsum målt i kjoperverdier tilsvarende det som brukes for

eksporten. For beregningene av privat konsum vil dette innebære en

sikrere tallkontroll enn tidligere.

5.5.2. Bruttonasionalprodukt etter næring i faste 2riser

Valget av metode for beregning av fastpristall for næringssekto-

renes bidrag til bruttonasjonalproduktet bOr i hOy grad bestemmes ut fra

kvalitetshensyn. Bruttoproduktet for en næringssektor kan ikke spaltes

opp i en priskomponent og en volumkomponent på samme måte som varestrøm-

mene, idet bruttoproduktet framkommer som en saldopost (og ikke represen-

terer en klart definert varestrOm). Bruttoproduktet i faste priser må

derfor defineres som differansen mellom bruttoproduksjon i faste priser

og vareinnsats i faste priser. På bakgrunn av dette kan bruttoproduktet

i faste priser beregnes ved hjelp av den såkalte dobbeltdeflateringsme-

toden, dvs. ved å deflatere bruttoproduksjon og vareinnsats hver for seg

og få resultatet ut residualt (som restpost). 2)

1) For varer hvor relativt pålitelige prisindekser er brukt til å defla-
tere leveransene i basisverdi, må en kunne anta at feil utvikling i
kjøperprisindeksene skyldes feil anslag for avansene regnet i løpende
priser. 2) I tilfelle hvor de statistiske data er ufullstendige eller
ikke pålitelige nok, vil alternativet som oftest være A beregne brutto-
produktet ved hjelp av samme volumindeks som for bruttoproduksjonen
eller vareinnsatsen. I dette ligger en forutsetning om at bruttopro-
duktet antas utvikle seg volummessig i samme takt som bruttoproduksjonen
(eller vareinnsatsen).
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I det norske regnskapet benyttes dobbeltdeflateringsmetoden ved

beregningen av bruttoproduktene i faste priser for de respektive produk-

sjonssektorene. Dette er en naturlig konsekvens av at beregningene av

bruttoproduksjon og vareinnsats fordelt på varer er organisert innenfor

integrerte krysslopstabeller i nasjonalregnskapet. I det fOlgende er det

gitt en beskrivelse om karakteren av de prisindekser som er anvendt for

beregning av bruttoproduksjonen av viktige hovedvarer etter næring.

Prisindekser for vareinnsatsen er ikke gjort nærmere rede for, fordi

varespektret vanligvis er stort og delvis også fordi oversikten som fOlger

er satt opp etter næring.

Jordbruk, skogbruk, fiske og farigst 

For primærnæringene jordbruk, skogbruk, fiske og fangst vil brutto-

produksjonen i faste priser for de fleste varer komme fram som resultat

av at lOpende mengdeoppgaver vurderes til basisårets priser. Dette inne-

bærer at det er enhetsprisindekser basert på verdi- og mengdeoppgaver for

innenlandsk produksjon som brukes til deflatering av tallene i lOpende

priser på nasjonalregnskapets varenivå. For jordbruksprodukter med ubety-

delig norsk produksjon benyttes importprisindekser. For varer hvor leve-

ranser til innenlandsk forbruk betyr lite brukes tilsvarende en eksport-

prisindeks. En engrosprisindeks er blitt brukt for å få fram fastpristall

for naturgjødsel mv. Jordbrukets egne investeringsarbeider, skogkulturar-

beider, bortleie av produksjonsfaktorer til bygge- og anleggsvirksomhet,

samt egne investeringsarbeider på maskiner mv. i fiske og fangst deflateres

ved hjelp av lonnsindekser basert på timelOnnsoppgaver. KjOreinntekter

derimot deflateres ved bruk av enhetsprisindekser som for jordbruksvarer

flest. Også for tjenester i tilknytning til jordbruk benyttes både lOnns-

indekser og enhetsprisindekser.

Tabell 16.1. Bruttoprodukt i jordbruk, skogbruk, fiske og fangst i
faste priser Value added in agriculture, hunting,
forestry and fishing at constant prices

Mill. 1955 kr
	

Mill.

1949 2 808 1962
1950 2 805 1963
1951 2 855 1964
1952 3 148 1965
1953 2 996 1966
1954 3 021 1967
1955 2 809 1968
1956 3 235 1969
1957 3 110 1970
1958 2 917 1971
1959 2 922 1972
1960 2 839 1973
1961 2 927 1974
1962 2 777 1975

1970 kr Mill. 1975 kr

4 953 1975 8 236
4 810 1976 8 521
5 024 1977 8 646
5 523 1978 x 8 406
5 457 1979 x 8 281
5 638
5 633
5 060
5 114
5 397
5 442
5 373
5 953
5 718
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Figur 13.1. Vekstrater for bruttoprodukt i jordbruk, skogbruk, fiske
og fangst. Gjennomsnittlig prosentvis volumendring i
forskjellige perioder Growth rates for value added in
agriculture, hunting, forestry and fishing. Average
percentage change in volume of different periode

Bergverksdrift 

For bruttoproduksjonen i bergverksdrift utenom råolje- og natur-

gassutvinning benyttes både enhetsprisindekser, eksportprisindekser og im-

portprisindekser avhengig av hvilke NR-varer det gjelder. Eksportprisin-

dekser er brukt til å deflatere produksjonen av råolje og naturgass. 1)

Tabell 16.2. Bruttoprodukt i bergverksdrift i faste priser Value added
in mining and quarrying at constant prices

Mill. 1955 kr Mill. 1970 kr Mill. 1975 kr

1949 195 1962 342 1975 4 533
1950 195 1963 364 1976 6 740
1951 210 1964 382 1977 7 334
1952 229 1965 421 1978 x 11 760
1953 246 1966 440 1979 x 14 262
1954 245 1967 523
1955 264 1968 552
1956 290 1969 607
1957 268 1970 628
1958 269 1971 711
1959 275 1972 1 246
1960 293 1973 1 191
1961 304 1974 1 152
1962 339 1975 3 012

1) Fastsettingen av oljens eksportverdi tar utgangspunkt i normpriser
fob Teesside, mens Byråets eksportprisindeks beregnes fob Ekofisk
ved å ta hensyn til kostnadene ved å transportere oljen i rørledningen.
For anslag på eksport av naturgass fob Ekofisk og Frigg benyttes i
fOrste omgang cif-priser beregnet ut fra offisiell vest-tysk og bri-
tisk importstatistikk. Disse korrigeres for rørtransport- og terminal-
kostnader.
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Figur 13.2. Vekstrater for bruttoprodukt i bergverksdrift. Gjennom-
snittlig prosentvis volumendring i forskjellige perioder
Growth rates for value added in mining and quarrying.
Average percentage change in volume of different periods

Industri

En rekke forskjellige typer prisindekser brukes til deflatering

av industriens vareproduksjon. Enkelte av prisindeksene som benyttes gir

et dårlig uttrykk for prisutviklingen i de respektive varegrupper, da

utvalget av noteringspriser eller enhetspriser som inngår i beregningene

til dels er begrenset eller dekker lite representative varer. 1)

For skjermede industrigrupper er engrosprisindeksene hyppigst brukt

ved deflateringen. Mer enn 60 prosent av bruttoproduksjonen i disse indu-

strigruppene blir deflatert med engrosprisindekser. Engrosprisindekser

blir også brukt for om lag 30 prosent av bruttoproduksjonen i konkurranse-

utsatte industrigrupper. Med visse korreksjoner benyttes engrosprisindek-

ser også i noen grad ved deflateringen av kapitalvarer.

1) De varer som benyttes som representantvarer  ved innsamling av prismate-
riale bOr være varer som endres lite over tid og som det ikke er noe prob-
lem å angi kvantitativt. For teknisk kompliserte kapitalvarer er det
spesielt vanskelig å finne representantvarer.
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For utekonkurrerende industrigrupper deflateres vel 40 prosent av

bruttoproduksjonen ved bruk av eksportprisindekser og nærmere 30 prosent

ved enhetsprisindekser basert på verdi- og mengdeoppgaver for innenlandsk

produksjon. Nærmere 20 prosent av bruttoproduksjonen i hjemmekonkurrerende

industrigrupper blir også deflatert ved hjelp av disse to typer av enhets-

prisindekser. For denne gruppen er det nesten like vanlig med bruk av

hovedvareprisindekser, dvs. prisindekser konstruert fra et utvalg av NR-

varer på detaljert nivå og veid sammen til prisindekser for norskprodu-

serte hovedvarer.

For en rekke grupper innen investeringsvareindustrien har en på

grunn av mangelfullt prisindeksmateriale funnet at deflatering ved hjelp

av inputprisindekser er den eneste gjennomfOrbare deflateringsmetode.

Ved denne metode forutsettes at prisen på produksjonen stort sett følger

prisene på innsatsfaktorene. For de fleste grupper av denne type varer

har en ikke statistisk grunnlag for å ta hensyn til eventuelle produkti-

vitetsendringer. LOnnsindekser basert på timelOnnsoppgaver benyttes for

godtgjørelse for leiearbeid mv.

I de seinere årene har en fått en ny type prisstatistikk i pro-

dusentprisindeksen, et materiale som vil bli innarbeidet f.o.m. endelig

regnskap 1978. Produsentprisindeksen tar sikte på å måle prisendringene

for produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning. Det be-

regnes en prisindeks for hver NR-vare ved å veie sammen indeksen for pro-

duksjon til hjemmemarked og indeksen for produksjon til eksport. Produ-

sentprisindeksen er knyttet til næringsgruppering og ikke, som engros-

prisindeksen, til en varegruppering.

Det bOr nevnes at visse kontroller er lagt inn i beregningene av

industriens fastpristall. Bruttoproduktene i faste priser sammenholdes

med volumindekser for utviklingen i bruttoproduksjonen og vareinnsatsen

beregnet fra den årlige industristatistikken. 	 de forelOpige regnska-

pene sOker en så godt som mulig å holde fast på industristatistikkens

produksjonsindekser uansett hva beregningene for (prig måtte vise.

1) Ingen ubetinget heldig lOsning siden industristatistikken gir en pro-
duksjonsindeks, mens nasjonalregnskapet skal ha en bruttoproduktindeks.
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Tabell 16.3. Bruttoprodukt i industri i faste priser Value added
in manufacturing at constant prices

Mill. 1955 kr
	

Mill. 1970 kr	 Mill. 1975 kr

1949 4 077 1962 11 608 1975 32 301
1950 4 466 1963 12 304 1976 32 446
1951 4 819 1964 13 178 1977 31 993
1952 4 701 1965 13 871 1978 x 31 297
1953 4 963 1966 14 699 1979 x 31 983
1954 5 278 1967 15 176
1955 5 466 1968 15 543
1956 5 775 1969 16 677
1957 5 864 1970 17 441
1958 5 797 1971 18 104
1959 6 079 1972 18 953
1960 6 606 1973 19 958
1961 6 880 1974 20 866
1962 6 935 1975 20 252

Figur 13.3. Vekstrater for bruttoprodukt i industri. Gjennomsnittlig
prosentvis volumendring i forskjellige perioder Growth
rates for value added in manufacturing. Average percentage
change in volume of different periods

Kraft- og vannforsyning 

En prisindeks som framkommer ved en sammenveiing av konsumpris-

indeksen og engrosprisindeksen for elektrisitet benyttes ved deflatering

av verdien av elektrisitetsproduksjonen. Analoge sammenveide prisindekser

benyttes også for næringssektorene gassforsyning og vannforsyning, mens

egne investeringsarbeider og bortleie av produksjonsfaktorer til bygge- og

anleggsvirksomhet deflateres ved hjelp av lOnnsindekser.
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Tabell 16.4. Bruttoprodukt i kraft- og vannforsyning i faste priser
Value added in electricity, gas and water at constant
prices

Mill. 1955 kr
	

Mill. 1970 kr	 Mill. 1975 kr

1949 342 1962 1 667 1975 5 037
1950 388 1963 1 768 1976 5 314
1951 410 1964 1 888 1977 4 849
1952 418 1965 2 077 1978 x 5 357
1953 447 1966 2 101 1979 x 5 738
1954 496 1967 2 074
1955 524 1968 2 597
1956 547 1969 2 565
1957 627 1970 2 563
1958 690 1971 2 662
1959 693 1972 2 744
1960 764 1973 3 019
1961 806 1974 3 327
1962 874 1975 3 331

Figur 13.4. Vekstrater for bruttoprodukt i kraft- og vannforsyning.
Gjennomsnittlig prosentvis volumendring i forskjellige
perioder Growth rates for value added in electricity,
gas and water. Average percentage change in volume of
different periods
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Bygge- og anleggsvirksomhet 

Som for mange av gruppene innen investeringsvareindustrien, de-

flateres bruttoproduksjonen i bygge- og anleggsvirksomheten ved hjelp av

inputprisindekser basert på oppgaver over innsats av varer, tjenester,

arbeidskraft og størrelsen på kapitalslitet. 1)

Tabell 16.5. Bruttoprodukt i bygge- og anleggsvirksomhet i faste priser
Value added in construction at constant prices

Mill. 1955 kr
	

Mill. 1970 kr	 Mill. 1975 kr

1949 1 513 1962 4 590 1975 11 527
1950 1 610 1963 4 753 1976 11 780
1951 1 572 1964 4 887 1977 12 715
1952 1 654 1965 4 887 1978 x 13 742
1953 1 732 1966 5 274 1979 x 13 770
1954 1 835 1967 5 910
1955 1 814 1968 5 629
1956 1 677 1969 5 764
1957 1 786 1970 6 339
1958 1 752 1971 6 749
1959 1 742 1972 6 897
1960 1 748 1973 6 970
1961 1 762 1974 7 478
1962 1 846 1975 7 776

Figur 13.5. Vekstrater for bruttoprodukt i bygge- og anleggsvirksomhet.
Gjennomsnittlig prosentvis volumendring i forskjellige
perioder Growth rates for value added in construction.
Average percentage change in volume of different periods

1) Prismaterialet fra strukturundersøkelsen for bygg og anlegg er til nå
ikke utnyttet i nasjonalregnskapet, men vil bli benyttet seinere.
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Varehandel, hotell- og restaurantdrift 

Bruttohandelsavansene i varehandelen omfattes ikke av det ordinære

opplegget for beregning av fastpristall. Avansene målt i faste priser

framkommer isteden ved hjelp av det koeffisientsett som er konstruert for

hver varestrOm i basisåret. 	for ovrig avsnittet om deflateringsopp-

legget foran.

For hotell- og restaurantdrift benyttes ved deflatering av brutto-

produksjonen relevante delindekser av konsumprisindeksen og en implisitt

sektorprisindeks beregnet på grunnlag av produksjonsverdi og mengdeoppgaver

(servert kvantum 01, vin og brennevin på restauranter).

Tabell 16.6. Bruttoprodukt i varehandel og hotell- og restaurantdrift i
faste priser Value added in wholesale and retail trade,
restaurants and hotels at constant prices

Mill. 1955 kr
	

Mill. 1970 kr	 Mill. 1975 kr

1949 3 621 1962 10 127 1975 21 501
1950 3 694 1963 10 195 1976 22 611
1951 3 768 1964 10 629 1977 23 717
1952 4 066 1965 10 759 1978 x 23 273
1953 4 371 1966 11 015 1979 x 23 512
1954 4 710 1967 11 799
1955 4 623 1968 11 730
1956 4 828 1969 12 408
1957 4 967 1970 11 788
1958 4 681 1971 12 447
1959 5 087 1972 13 163
1960 5 595 1973 13 628
1961 6 103 1974 14 487
1962 6 168 1975 15 357

Figur 13.6. Vekstrater for bruttoprodukt i varehandel og hotell- og
restaurantdrift. Gjennomsnittlig prosentvis volumendring
i forskjellige perioder Growth rates for value added in
wholesale and retail trade, restaurants and hotels.
Average percentage change in volume of different periods

1) Fastpristall for varehandelsproduksjonen beregnes på grunnlag av basis-
verdiene i faste priser og basisprosentene på detaljert varenivå og aggre-
geres deretter opp til total brutto handelsavanse.
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Transport, lagring, post og telekommunikasjoner 

Ved deflatering av bruttoproduksjonen for persontransport be-

nyttes prisdata som innsamles i forbindelse med konsumprisindeksbereg-

ningene. For godstransport blir det i mangel av prisstatistikk benyttet

enhetsprisindekser basert på verdi- og mengdeoppgaver (netto tonnkilometer

o.1.) som deflatorer. For utenriks sjgart deflateres tjenesteproduk-

sjonen ved hjelp av en implisitt sektorprisindeks der volumindikatoren

er bestemt ut fra skipenes størrelse, skipstype og kontraktsform. LOnns-

indekser benyttes til A deflatere egne investeringsarbeider, bortleie av

produksjonsfaktorer, produksjon innen skipsekspedisjon, havnevesen,

lasting og lossing, annen hjelpevirksomhet for sjøfart, reisebyråvirksom-

het og andre tjenester i tilknytning til transport og lagring.

For post- og teletjenester benyttes delindekser av konsumprisin-

deksen for disse gruppene ved deflateringen. Egne investeringsarbeider

på maskiner og bortleie av produksjonsfaktorer deflateres ved hjelp av

lonnsindekser. Tjenesteytingen fra Postverket til Postgiro og Postspare-

banken deflateres ved hjelp av implisitte prisindekser basert på verdi-

og mengdeoppgaver.

Tabell 16.7. Bruttoprodukt i transport, lagring, post og telekommunika-
sjoner i faste priser Value added in transport, storage
and communication at constant prices

Mill. 1955 kr
	

Mill. 1970 kr	 Mill. 1975 kr

1949 2 425 1962 9 373 1975 17 949
1950 2 692 1963 9 842 1976 20 179
1951 3 073 1964 10 231 1977 20 962
1952 3 148 1965 10 997 1978 x 21 145
1953 3 336 1966 11 301 1979 x 20 634
1954 3 395 1967 12 202
1955 3 796 1968 12 374
1956 4 093 1969 12 525
1957 4 366 1970 12 555
1958 4 458 1971 12 686
1959 4 831 1972 13 610
1960 5 160 1973 14 382
1961 5 641 1974 15 087
1962 6 058 1975 15 019
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Figur 13.7. Vekstrater for bruttoprodukt i transport, lagring, post og
telekommunikasjoner. Gjennomsnittlig prosentvis volumend-
ring i forskjellige perioder Growth rates for value added
in transport, storage and communication. Average percent-
age change in volume of different periods

Bank-og finansieringsvirksomhet, forsikringsvirksomhet, eiendomsdrift 
og forretningsmessig tjenesteyting 

For boliger og utleie av andre bygg benyttes konsumprisindeksen

for boliger og vedlikeholdsutgifter. Dessuten samles det inn prisstati-

stikk til konsumprisindeksberegningene for visse tjenester innen skade-

forsikring. En har valgt å la fastpristallene for de fleste andre tje-

nester i denne næringen utvikle seg i takt med sysselsettingen, dvs. en

har brukt en implisitt sektorprisindeks. For utleie av maskiner og

utstyr til næringslivet og for visse typer forretningsmessig tjeneste-

yting benyttes derimot lOnnsindekser.
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Tabell 16.8. Bruttoprodukt i bank- og finansieringsvirksomhet, forsik-
ringsvirksomhet, eiendomsdrift og forretningsmessig
tjenesteyting i faste priser Value added in financing,
insurance, real estate and business services at constant
prices

Mill. 1955 kr Mill. 1970 kr Mill. 1975 kr

1949 1 609 1962 5 622 1975 14 948
1950 1 661 1963 5 882 1976 15 823
1951 1 715 1964 6 048 1977 16 769
1952 1 761 1965 6 317 1978 x 17 291
1953 1 808 1966 6 481 1979 x 17 981
1954 1 895 1967 6 735
1955 1 960 1968 6 940
1956 1 982 1969 7 355
1957 2 053 1970 7 620
1958 2 096 1971 7 847
1959 2 163 1972 8 027
1960 2 253 1973 8 259
1961 2 349 1974 8 555
1962 2 424 1975 8 846

Figur 13.8. Vekstrater for bruttoprodukt i bank- og finansieringsvirk-
somhet, forsikringsvirksomhet, eiendomsdrift og forretnings-
messig tjenesteyting. Gjennomsnittlig prosentvis volumend-
ring i forskjellige perioder Growth rates for value added
in financing, insurance, real estate and business services.
Average percentage change in volume of different periods
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Offentlig, sosial og privat tjenesteyting 

For tjenester levert fra den offentlige forvaltning oppstår

spesielle problemer ved prisindeksberegningene fordi det ikke finnes

observerbare markedspriser. En liten del av produksjonen i de offent-

lige sektorene blir solgt, men den betaling som tas (gebyrene) har

ofte ingen klar sammenheng med omkostningene ved å produsere tjenesten.

Spesielle inputprisindekser er brukt til deflatering av produksjonen

av gebyrvarene basert på oppgaver over innsats av varer, tjenester,

arbeidskraft og kapitalslit.

Bruttoproduksjonsverdier for tjenestene fra stats- og trygde-

forvaltningen og kommuneforvaltningen beregnes i løpende priser som

summen av utgiftskomponentene vareinnsats, lønnskostnader og kapital-

slit. Tilsvarende beregnes bruttoproduksjonsverdier i faste priser

som summen av de deflaterte verdier av de samme utgiftskomponenter ved

å benytte prisindekser beregnet for vareinnsats, lønnskostnader og

kapitalslit. Fastpristall for vareinnsats blir som nevnt tidligere

beregnet ved deflatering innen rammen av kryssløpstabellene i nasjo-

nalregnskapet. Kapitalslitet beregnes i faste priser i forbindelse

med realkapitalberegningene. For lønnskostnadene beregnes en prisin-

deks for hver av de offentlige produksjonssektorene. Denne indeksen

beregnes ut fra endringene i lønnsregulativene med sysselsettingen etter

sektor og klasse i basisåret som vekter. 1)

For private tjenesteytende sektorer er bruttoproduksjonen de-

flatert ved hjelp av en rekke ulike typer av prisindekser. Delindekser

av konsumprisindeksen er anvendt for en stor del av helsetjenestene,

reklamefilm, de fleste tjenester fra underholdningssektoren, reparasjon

av kjøretøyer, husholdningsapparater mv., vask og rensing, lOnt hus-

arbeid, hår- og skjønnhetspleie og fotografering. Lønnsindekser basert

på lønnsregulativene for stat og kommune er brukt ved deflateringen av

tjenestene fra undervisningssektoren, sykepleie i hjemmene og tjenester

fra interesseorganisasjoner, ideologiske og kulturelle organisasjoner.

Lønnsindekser basert på timelønnsoppgaver er også brukt for renovasjon

og reingjøring, andre personlige tjenester, egne investeringsarbeider

på maskiner i bilverksteder og bortleie av produksjonsfaktorer. For

sosial omsorg og deler av helsesektoren benyttes implisitte sektorpris-

indekser.

1) Denne lønnsindeksen vil utvikle seg forskjellig fra gjennomsnitts-
lønnen (lønn pr. sysselsatt) dersom den relative fordelingen av personer
på lønnsklasser endres.
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Tabell 16.9. Bruttoprodukt i offentlig, sosial og personlig tjeneste-
yting i faste priser Value added in community, social
and personal services at constant prices

Mill. 1955 kr Mill. 1970 kr Mill. 1975 kr

1949 2 238 1962 8 723 1975 27 874
1950 2 291 1963 9 236 1976 30 202
1951 2 421 1964 9 641 1977 31 808
1952 2 400 1965 10 243 1978 x 33 256
1953 2 586 1966 10 582 1979 x 34 342
1954 2 700 1967 11 334
1955 2 746 1968 11 783
1956 2 874 1969 12 441
1957 2 998 1970 13 159
1958 3 113 1971 13 935
1959 3 280 1972 14 733
1960 3 383 1973 15 507
1961 3 606 1974 15 979
1962 3 781 1975 16 892

Figur 13.9. Vekstrater for bruttoprodukt i offentlig, sosial og
personlig tjenesteyting. Gjennomsnittlig prosentvis
volumendring i forskjellige perioder Growth rates for
value added in community, social and personal services.
Average percentage change in volume of different periods
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5.5.3. Bruttonasjonalprodukt etter anvendelse i faste ariser

Ved beskrivelsen som følger er det grunn til å minne om det gene-

relle deflateringsopplegget som er beskrevet ovenfor i avsnitt 5.5.1. Se-

parate prisindekser knyttes til innenlandsk produksjon, import og eksport

av hver vare (hovedvare) i regnskapet og innebærer at alle innenlandske

leveranser av varen inklusive lagerendring beregnes i faste priser ved bruk

av samme implisitte prisindeks. Beskrivelsen som følger om hver av slutt-

anvendelsene er derfor hovedsakelig ment som supplement til ovenforstående.

Privat konsum

Som tidligere nevnt er privat konsum den eneste innenlandske anven-

delseskategori med mulighet for å fastlegge kjøperverdier direkte i faste

priser. De beregnede fastpristall for kjøperverdiene ifølge det ordinære

opplegget kan her erstattes med fastpristall beregnet ved hjelp av prissta-

tistikk over kjøperpriser. For konsumgruppene i regnskapet benyttes kjø-

perprisindekser svarende til de relevante delindekser i den offisielle kon-

sumprisindeksen.
1) 

For noen konsumgrupper foreligger volumindikatorer som

kan brukes til å kontrollere fastpristallene. 2)

Tabell 17.1. Privat konsum i faste priser Private final consumption
expenditure at constant prices

Mill. 1955 kr
	

Mill. 1970 kr	 Mill. 1975 kr

1949 12 293 1962 32 627 1975 77 615
1950 12 610 1963 33 732 1976 82 332
1951 12 653 1964 34 993 1977 88 039
1952 13 188 1965 35 854 1978 x 84 654
1953 13 689 1966 37 142 1979 x 85 220
1954 14 158 1967 38 567
1955 14 641 1968 39 983
1956 15 066 1969 43 051
1957 15 444 1970 43 046
1958 15 539 1971 45 018
1959 16 189 1972 46 351
1960 17 311 1973 47 692
1961 18 323 1974 49 531
1962 18 894 1975 52 069

1) For en rekke av konsumvarene må en korrigere de prisindekser som er
blitt brukt til å delfatere innenlandsk produksjon. For konsumvarer med
relativt pålitelige prisindekser antar en gjerne at avvik mellom bereg-
nede og direkte deflaterte kjøperverdier kan fres tilbake på feil anslag
for avansene i løpende priser. 2) Gjelder hovedsakelig drikkevarer og
tobakk, elektriske husholdningsartikler, radio- og fjernsynsmottakere og
kjøp av egne transportmidler. For den siste gruppen benyttes oppgaver
over fOrstegangsregistrerte motorkjøretøyer.



Perioden Perioden Perioden Perioden Perioden Perioden
1951-55	 1956-60	 1961-65	 1966-70	 1971-75	 1976-79

G] .sn.
volumendring

i pst.
4

3

2

1

236

Figur 14.1. Vekstrater for privat konsum. Gjennomsnittlig prosentvis
volumendring i forskjellige perioder Growth rates for
private final consumption expenditure. Average percentage
change in volume of different periods

Offentlig konsum 

Offentlig konsum framkommer som en residualstørrelse på produk-

sjonskontiene for sektorene innen offentlig forvaltning. Fastpristallene

framkommer ved å summere fastpristallene for kjøp av varer og tjenester,

kapitalslit og lønnskostnader og deretter fordele summen mellom gebyrer og

offentlig konsum proporsjonalt med løpende tall for disse to kategoriene

(samme prisindeks). 1) En beskrivelse av hvordan fastpristallene for hver

av kostnadskomponentene er laget er gitt i avsnitt 5.5.2 ovenfor om de-

flatering for næringen offentlig, sosial og personlig tjenesteyting.

Tabell 17.2. Offentlig konsum i faste priser Government final consump-
tion expenditure at constant prices

Mill. 1955 kr
	

Mill. 1970 kr	 Mill. 1975 kr

1949 2 093 1962 8 340 1975 28 701
1950 2 007 1963 8 888 1976 30 819
1951 2 284 1964 9 457 1977 32 339
1952 2 499 1965 10 342 1978 x 33 950
1953 2 808 1966 10 661 1979 x 34 699
1954 2 932 1967 11 660
1955 2 826 1968 12 149
1956 2 917 1969 12 734
1957 3 055 1970 13 533
1958 3 160 1971 14 349
1959 3 330 1972 15 000
1960 3 381 1973 15 818
1961 3 600 1974 16 454
1962 3 775 1975 17 510

1) Denne prisindeksen brukes for alle formal fra en gitt produksjons-
sektor.



Perioden Perioden Perioden Perioden Perioden Perioden
1951-55 	 1956-60 	 1961-65 	 1966-70 	 1971-75 	 1976-79

Gj.sn.
volumendring

i pst.
8

5

6

1

4

2

3

7

237

Figur 14.2. Vekstrater for offentlig konsum. Gjennomsnittlig prosent-
vis volumendring i forskjellige perioder Growth rates for
government final consumption expenditure. Average percent-
age change in volume of different periods

Bruttoinvestering i fast kapital 

Fastpristallene for investeringene er usikre da det i dag ikke

innsamles prisstatistikk over kjøperpriser for andre innenlandske anven-

delser enn privat konsum. De prisindekser som benyttes for bruttoin-

vesteringene er av såkalt approksimativ karakter, dvs. det antas at

prisene på mange kapitalvarer utvikler seg i takt med andre passende

størrelser som det finnes statistikk for. For beboelseshus, driftsbygg

og anlegg er det brukt inputprisindekser basert på oppgaver over innsats

av varer, tjenester og arbeidskraft, unntatt for olje- og gassrOrlednin-

gene der en isteden bruker importprisindeks. Inputprisindekser og im-

portprisindekser er ofte benyttet for transportmidlene. Dette avhenger

imidlertid av hvilken importandel de ulike anskaffelser har. For maskiner,

redskap og inventar inngår en rekke varer med et vidt spekter av prisin-

dekser for deflateringsformål. 1)

1) De mest alminnelige typer av prisindekser er her importprisindekser,
inputprisindekser, engrosprisindekser og hovedvareprisindekser (prisin-
dekser for representantvarer).
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Tabell 17.3. Bruttoinvestering i fast kapital i faste priser Gross
fixed capital formation at constant prices

Mill. 1955 kr	 Mill. 1970 kr	 Mill. 1975 kr

1949 5 928 1962 15 358 1975 50 791
1950 5 965 1963 15 940 1976 55 933
1951 5 846 1964 16 466 1977 57 968
1952 6 154 1965 17 585 1978 x 50 468
1953 6 910 1966 18 625 1979 x 46 055
1954 7 237 1967 20 819
1955 7 643 1968 20 183
1956 7 720 1969 18 451
1957 8 006 1970 21 195
1958 8 393 1971 25 169
1959 8 007 1972 24 139
1960 7 928 1973 27 430
1961 8 909 1974 28 829
1962 9 258 1975 32 264

Figur 14.3. Vekstrater for bruttoinvestering i fast kapital. Gjennom-
snittlig prosentvis volumendring i forskjellige perioder
Growth rates for gross fixed capital formation. Average
percentage change in volume of different periods
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Lagerendring 

Fastpristallene er spesielt usikre for lagerendringene. Det blir

ofte foretatt korreksjoner for denne posten som bryter ned det bånd mellom

den residualt bestemte lagerendringen i løpende priser og den residualt

bestemte lagerendringen i faste priser. Dermed kan en ikke alltid vente å

finne tall for lagerendringer i faste priser som har fornuftig mening

sammenholdt med lagerendringene i løpende priser.

Tabell 17.4.	 Lagerendring i faste priser	 Increase in stocks at
constant prices

Mill. 1955 kr Mill 1970 kr Mill. 1975 kr

1949 174 1962 314 1975 1 544
1950 28 1963 -249 1976 1 579
1951 492 1964 43 1977 -1 727
1952 63 1965 1	 163 1978 x -4 589
1953 -495 1966 1 469 1979 x 3 139
1954 -234 1967 1 934
1955 -504 1968 712
1956 -17 1969 1 022
1957 -397 1970 3	 131
1958 -1 082 1971 1 855
1959 -824 1972 89
1960 -188 1973 292
1961 -247 1974 2 842
1962 -650 1975 1 548

Eksport og import 

For eksporten og importen foretas deflateringen direkte ved hjelp

av eksportprisindekser og importprisindekser. Fastprisberegningene for

eksport og import av varer ifølge handelsstatistikken er samkjørt med

beregningene av de offisielle indekser for pris- og volumendringer i

utenrikshandelen. Viktige hensyn ved valget av representantvarer for

utenrikshandelens indeksberegninger har vært å få en fyldig representasjon

både for utenrikshandelens enkelte indeksgrupper og for nasjonalregnskapets

varer. Eksportprisindeksene og importprisindeksene inngår i klassen av

enhetsprisindekser og gir uttrykk for de gjennomsnittlige endringer i pris

pr. fysisk enhet av varer eksportert fra eller importert til Norge. 1)

1) Enhetsprisindeksberegninger gir ofte et lite tilfredsstillende mål for
utviklingen i prisene. Selv på det mest detaljerte varenomenklaturnivå
er det ikke alltid mulig å spesifisere fysisk sett homogene varer (ulike
modeller, kvaliteter o.1.).
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Spesielle prisindekser er konstruert for deflatering av eksport

og import av skip. For opptjente bruttofrakter benyttes en implisitt

prisindeks der volumindikatoren er bestemt ut fra skipenes størrelse,

skipstype og kontraktsform. Ulike importprisindekser benyttes for drifts-

utgiftene i utlandet. Nordmenns konsum i utlandet deflateres ved hjelp av

et gjennomsnitt av konsumprisindekser for land som er publisert i Statis-

tisk Månedshefte. Utlendingers konsum i Norge deflateres ved hjelp av den

totale konsumprisindeks i Norge.

Tabell 17.5.	 Eksport i faste priser	 Exports at constant prices

Mill.	 1955 kr Mill. 1970 kr Mill. 1975 kr

1949 6 191 1962 20 812 1975 62 189
1950 7 436 1963 22 510 1976 69 191
1951 8 249 1964 24 337 1977 71 704
1952 8 064 1965 25 691 1978 x 77 936
1953 8 592 1966 27 141 1979 x 77 600
1954 9 410 1967 29 428
1955 10 051 1968 31 684
1956 11 044 1969 33 370
1957 11 518 1970 33 403
1958 11 727 1971 33 783
1959 12 838 1972 38 543
1960 14 029 1973 41 737
1961 15 030 1974 42 021
1962 15 977 1975 43 319

Figur 14.4. Vekstrater for eksport. Gjennomsnittlig prosentvis volum-
endring i forskjellige perioder Growth rates for exports.
Average percentage change in volume of different penods
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Tabell 17.6.	 Import i faste priser	 Imports at constant prices

Mill. 1955 kr Mill. 1970 kr Mill. 1975 kr

1949 7 962 1962 19 541 1975 72 139
1950 8 349 1963 20 717 1976 81 023
1951 8 786 1964 22 180 1977 83 807
1952 8 550 1965 24 184 1978 x 72 518
1953 9 127 1966 26 072 1979 x 71 452
1954 10 042 1967 29 125
1955 10 772 1968 29 774
1956 11 548 1969 30 315
1957 11 707 1970 34 431
1958 12 090 1971 36 640
1959 12 610 1972 36 270
1960 13 979 1973 41 506
1961 15 398 1974 43 463
1962 16 224 1975 46 487

Figur 14.5. Vekstrater for import. Gjennomsnittlig prosentvis volum-
endring i forskjellige perioder Growth rates for imports.
Average percentage change in volume of different periods
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5.5.4. Andre fastEristall

I tillegg til fastpristall for de størrelser i realregnskapet som

er omtalt i avsnittene 5.5.2 og 5.5.3 ovenfor, finnes også fastpristall

for kapitalslit og realkapital. Fastpristallene for kapitalslit og real-

kapital blir beregnet i forbindelse med realkapitalberegningene (se av-

snitt 5.4.3 ovenfor).
1)

Ut fra hvilke strommer som bOr deflateres kan verdistrOmmene i

nasjonalregnskapet deles i to: (i) realstrOmmer som det kan stilles opp

et integrert system av pris- og volumkomponenter for og (ii) inntekts-

og finansstrOmmer hvor en slik oppsplitting ikke gir god mening. Den

fOrstnevnte gruppen begrenses i fOrste rekke til de realOkonomiske stør-

relser hvor de løpende verdier kan oppfattes som en produktsum av priser

og mengder (eller volum). Begrepsmessig lar dette seg ikke gjOre for inn-

tektsposter som aksjeutbytte, direkte skatter, sparing, disponibel inntekt

og andre poster som bare kan måles i kroner. Slike poster kan imidlertid

uttrykkes i "faste priser" ved å dividere med en passende prisindeks for

et utvalg av realtransaksjoner. Valget av prisindeks vil bli konvensjo-

nelt avhengig av formålet med omregningen. Nasjonalregnskapet gir derfor

ingen fastpristall for inntekts- og finansstrOmmer. Dette blir derimot

gjort bl.a. i Byråets publikasjon "Lonnsstatistikk" hvor reallønnen er

beregnet som gjennomsnittlig kontantlønn deflatertmedkonsumprisindeksen. 2)

Indirekte skatter og subsidier som er knyttet direkte til vare-

strommene i regnskapet utgjør en mellomgruppe mellom realstrOmmene og inn-

tekts- og finansstrOmmene. Disse vareavgiftene og varesubsidiene blir

dekomponert i pris- og volumkomponenter i regnskapet gjennom beregningen

av de fornevnte basisprosentene. For vareavgiftene vil volumkomponenten

bestå av det kvantum av varen som det svares avgift av, mens priskomponen-

ten enten vil bestå av avgift pr. enhet (for mengdeavgiftene) eller av-

giftssats multiplisert med vareprisen (for verdiavgiftene). Bruttoføring

av merverdiavgiften innebærer et opplegg for beregning av fastpristall for

inngående og utgående merverdiavgift innenfor de detaljerte varekontiene. 3)

1) Innenfor maskinprogrammet BERKAP framkommer fastpristall for disse stør-
relsene som ledd i de løpende beregninger. 2) I dette tilfellet har en
brukt konsumprisindeksen som et uttrykk for prisutviklingen på de varer og
tjenester som kan kjøpes for inntektsstOrrelsen (kontantlOnnen). I nasjo-
nalregnskapet ville det vært like naturlig å bruke en prisindeks for inn-
satsfaktorene i inntektsskapingen ved deflateringen. 3) Verken for pålOpt
merverdiavgift eller de andre vareavgiftene og varesubsidiene har en til nå
publisert fastpristall i tabellform.
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5.6. Inntekts- og kapitalregnskapet 

Innledning 

Inntekts- og kapitalregnskapet er den delen av nasjonalregnskapet

som viser hvordan de inntekter som skapes i produksjonsprosessen blir

fordelt og anvendt. Det viser også finanstransaksjonene og fordelingen

av fordringer og gjeld samt egenkapitalen ved begynnelse og utløp av

perioden. For institusjonelle sektorer blir det stilt opp inntektskonti,

kapital(endrings)konti, omvurderingskonti og balansekonti. Disse kontiene

viser endringer i og beholdninger av både realkapital og finanskapital for

de institusjonelle sektorene.

Tilknytningspunkter mellom realregnskapet og inntekts- og kapital-

regnskapet foreligger på fOlgende punkter: 1) Komponentene i bruttoproduk-

tet viser inntekter skapt i hver av realregnskapets produksjonssektorer.

Disse inntektene går inn i inntekts- og kapitalregnskapet. 2) Det private

konsumet er en vareanvendelse i realregnskapet og en inntektsanvendelse

for institusjonelle sektorer. 3) Bruttoinvesteringene er også en varean-

vendelse i realregnskapet. De inngår i kapitalendringskontiene i inntekts-

og kapitalregnskapet. 4) Eksport og import er henholdsvis vareanvendelse

og varetilgang i realregnskapet. I inntekts- og kapitalregnskapet inngår

disse transaksjonene i den delen som blir kalt driftsregnskapet overfor

utlandet, som kan oppfattes som inntektskonto for utlandet som institusjo-

nell sektor.

Det er blitt utarbeidet en fullstendig kontoplan for hele nasjonal-

regnskapet. Denne kontoplanen omfatter også inntekts- og kapitalregn-

skapet og er bygd opp etter de retningslinjer som er gitt i oversikts-

matrisen i nytt SNA.

'Det er imidlertid gjort få beregninger med basis i det nye syste-

met. De mest omfattende beregningsresultater til någjelder årene 1967- 1969 og

ble publisert i l975. 	disse eksperimentbetonte tabellene, blir det

hvert år publisert mer tradisjonelle inntektstabeller i økonomisk utsyn og

i nasjonalregnskapspublikasjonen. Disse tabeller viser faktorinntekt etter

inntektstype, disponibel inntekt for Norge, private inntekter og utgifter,

offentlig forvaltnings inntekter og utgifter og Øking i nasjonalformuen.

1) Se Arbeidsnotat IO 75/7 fra Statistisk Sentralbyrå (Det norske nasjo-
nalregnskapet. Dokumentasjonsnotat nr. 18 - Inntekts- og kapitalregnska-
pet), med sammenstilte tall for årene 1967 - 1969 for bl.a. disponibel
inntekt, kapitaltilvekst og netto fordringsoking etter institusjonell sek-
tor for offentlig forvaltning, finansinstitusjoner, statsforetak, andre
norske sektorer og utlandet, samt balanser for de samme sektorer. Andre
norske sektorer ble i dette arbeidet videreoppdeltpå private ikke-person-
lige foretak og personlige næringsdrivende og lonnstakere o.l.
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Selv om det 10 år etter at arbeidet med nytt SNA ble påbegynt ennå

ikke har lykkes å komme over i en rutine med lOpende beregninger for inn-

tekts- og kapitalregnskapet, er det blitt laget et generelt beregningsopp-

legg som også inkluderer et maskinelt system for behandling av inntekts-

og kapitalregnskapet. I det følgende blir det gitt en kort generell be-

skrivelse av beregningsopplegget for inntekts- og kapitalregnskapet og en

nærmere redegjørelse for beregningsarbeidet for 1967 - 1969-tabellene.

Beregningsopplegget 

I det opplegg som er laget for integrering av inntekts- og kapital-

regnskapet med realregnskapet vil arbeidet bestå av (i) omgruppering av

visse funksjonelt definerte poster fra realregnskapet til inntekts- og ka-

pitalregnskapets institusjonelle fordeling, (ii) bruk av primær statistikk

for institusjonelle sektorer som f.eks. kredittmarkedstatistikken og

(iii) spesielle beregninger bl.a. på grunnlag av faste fordelingsnOkler.

Et viktig ledd i integreringen er overfOringen av komponentene i

bruttoproduktet til inntekts- og kapitalregnskapet. Det er laget rutiner

for fordeling av driftsresultatet institusjonelt og for å etablere samle-

og fordelingsmatriser for kapitalslit, indirekte og direkte skatter og

subsidier. I arbeidet med å fordele driftsresultatet (bl.a. for å beregne

den andel i andre norske sektorer som tilfaller sektoren private ikke-per-

sonlige foretak) benyttes omgrupperte data fra inntektsstatistikken, be-

driftstellingen, industristatistikk og regnskapsstatistikk for industrien.

Beregningsopplegget går videre ut på å etablere lønnsmatriser og matriser

ellers knyttet til inntektskonti for de institusjonelle sektorer. Spa-

ringen vil framkomme som en saldo på hver av inntektskontiene for de in-

stitusjonelle sektorer som differansen mellom inntekt og forbruk. For

offentlig forvaltning, finansinstitusjoner og statsforetak finnes det

regnskapsoppgaver som gir grunnlag for å stille opp inntektskonti. Uten-

riksregnskapet inneholder tilsvarende data for "sektoren" utlandet. For

andre norske sektorer må store deler beregnes residualt ut fra beregnings-

resultater for de andre sektorene, da sektorgrupperingen i de avstemte

finansielle balanser i kredittmarkedstatistikken avsluttes med andre

norske sektorer som residualsektor. Et hovedarbeid vil bli å splitte inn-

tekts- og utgiftsartene i andre norske sektorer på husholdssektoren og

selskapssektoren. Dette vil måtte gjOres ved hjelp av faste fordelings-

nOkler, vesentlig på grunnlag av inntekts- og formuesstatistikken.
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Beregningsopplegget inneholder en beregningsrutine for avstemming

av kapitalregnskapet og mellom inntektsregnskapet og kapitalregnskapet.

Denne avstemmingen foretas både for realkapitalen og finanskapitalen. 1)

Omvurdering av realkapitalen - prisvinst på realkapital - kommer til ut-

trykk i de endringer i beholdningstallene som skyldes prisendringer på

bestående kapital. Tilsvarende beregnes transaksjonene i finanskapitalen

og omvurderinger av finanskapitalen. Transaksjonene gis for alle arter

og sektorer med husholdssektoren som residualsektor (private foretak

skilles ut på grunnlag av regnskapsstatistikk). Ufordelt rest av sparing

pluss statistiske uoverensstemmelser i andre norske sektorer spres på

finansobjekter ved hjelp av nOkler. Beregningsarbeidet tar utgangspunkt

i kredittmarkedstatistikkens generalbalanser som gir avstemte balansetall

i pålydende verdier. IfOlge SNA skal beholdningene av finansobjekter

angis til markedsverdi. En må derfor regne om for objektene ihendehaver-

obligasjoner og aksjer, der det forutsettes være forskjell mellom på-

lydende verdi og markedsverdi. Utgangspunktet for dataarbeidet med omvur-

deringene av finanskapitalen vil være kredittmarkedstatistikkens sektor-

balanser i pålydende og bokfOrte verdier.

PrOveberegninger 

I det tabellsettet som ble presentert som et fOrste resultat av

et inntekts- og kapitalregnskap for årene 1967 - 1969, finner en inntekts-

konti og endringer i beholdningsstOrrelser for et sett av institusjonelle

sektorer. Endring i realkapital er uttrykt gjennom realinvesteringer og

endring i finanskapital gjennom nettokjøp av finansobjekter. Beholdnings-

tall for finansobjekter foreligger også, men ikke beholdningstall for

realkapital. Det stOrste problemet ved beregningene gjaldt forsøket på å

knytte inntekts- og utgiftsstrOmmene for hver sektor sammen med de endrin-

ger en kunne finne i beholdningsstOrrelsene. Dette har sammenheng med

bruk av innbyrdes inkonsistent primærstatistikk. Forskjellene er repre-

sentert i egne poster for uoverensstemmelser for hver sektor.

1) Totaltallene for realkapitalen overfOres fra realregnskapet, fordeles
på institusjonelle sektorer med andre norske sektorer som residualsektor
og splittes videre på undersektorer ved hjelp av faste nokler.
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Hovedkilder ved beregningene var kredittmarkedstatistikk, regn-

skapsstatistikk, inntektsstatistikk og offentlig regnskapstall mv.

Kredittmarkeds tatistikken inneholder vesentlig beholdningsstOrrelser

med avstemte årlige finansielle balanser for en rekke sektorer.

 og gjeld overfor utlandet er registrert gjennom finanstellingen.

Regnskapsstatistikken gjelder foretak innen bergverksdrift og industri

med gjennomsnittlig 100 (seinere 50) sysselsatte eller mer. Inntekts-

statistikken bygger på skattelikningsmateriale og er følgelig påvirket

av skattelikningens regler og praksis.

For offentlig forvaltning ble tallene bygd på de offentlige regn-

skaper. Det statistiske kildematerialet for finansinstitusjonene og

statsforetak bod på relativt små avstemmingsproblemer. For utlandet ble

inntekts- og utgiftstallene hentet fra utenriksregnskapet og balansetal-

lene fra kredittmarkedstatistikken. For andre norske sektorer ble be-

holdningstall og endringer i disse hentet fra kredittmarkedstatistikken

som imidlertid er spesielt usikker på dette punkt grunnet sektorens resi-

duale karakter.
2)

Andre norske sektorer ble splittet på undersektorene (i) private

ikke-personlige foretak og (ii) personlige næringsdrivende og lønnstakere

o.l. Hovedprinsippene som ble fulgt ved denne oppsplittingen var for det

fOrste benytte spesielle fordelingsnOkler til å fordele inntekts- og ut-

giftsartene og realinvesteringene og for det andre bestemme nivåtallene

(f.eks. for finansobjekter) direkte for den ene av undersektorene med den

andre som residual.
3) 

Driftsresultatet (og nettoinvesteringene) ble for-

delt på næringer etter fordelingsnøkler, utarbeidet på basis av inntekts-

og formuestellingen for året 1967, industristatistikken, bedriftstellingen

i 1963 og bedrifts- og foretaksregistret. Grunnlaget for å lage nøklene

må karakteriseres som svakt siden forskjellen mellom driftsresultatet i

nasjonalregnskapet og netto driftsinntekt fra inntektsundersOkelsen var

nokså stor. Renter og aksjeutbytte ble fordelt etter nOkler basert på

inntektsstatistikken i 1967. Samme materiale ble brukt til å lage nøkler

1) Statskassen, statsforvaltningens fond, sosiale trygder, kommuneforvalt-
ningen, Norges Bank, Postgiro og Postsparebanken, statsbanker, forretnings-
og sparebanker, andre kredittinstitusjoner, forsikring, statsforetak, kom-
muneforetak, andre norske sektorer og utlandet. 2) Flere av inntekts- og
utgiftspostene for denne sektoren ble beregnet som differansen mellom et
totaltall for en gitt inntekts- eller utgiftsart og spesifiserte tall for
hver av de andre sektorene. 3) Poster som ble fOrt direkte til husholds-
sektoren omfattet lOnn, konsum, stOnader til private konsumenter, for-
skottspliktige direkte skatter mv., samt overfOringer til og fra utlandet
som ikke er ført over offentlige budsjetter. Tilsvarende ble betalt
aksjeutbytte, utbytte på eierkapital mv. fOrt til selskapssektoren.
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for netto skadeforsikringspremier og skadeforsikringserstatninger. Over-

fOringer til og fra utlandet finnes både i utenriksregnskapet og (som

nettotall) i den offentlige sektors regnskaper. Både sparing og nettokjop

av finansobjekter i selskapssektoren ble bestemt som differansen mellom

stOrrelsene i andre norske sektorer og husholdssektoren og seinere fordelt

på objekter ved hjelp av bl.a. Byråets regnskapsstatistikk, mens objekt-

fordelingen for husholdssektoren ble bestemt residualt.

Det ble også beregnet tall for omvurderinger. I disse inngikk

endringer i kursdifferansene,påaksjer og ihendehaverobligasjoner, verdi-

endringer som følge av valutakursendringer for finansobjekter utstedt i

utenlandsk valuta, r'egnskapsfOrte opp- og nedskrivninger av finansobjekter

i de sektorer en hadde regnskaper for, prisvinst på realkapital og andre

omvurderinger. Fra åpnings- og avslutningsbalansene for en sektor kan det

for hvert finansobjekt på aktiva- og passivasiden finnes endring i behold-

ningen i lOpet av året. Det beregnes hvor mye som skyldes omvurdering av

objektene for å komme fram til transaksjonene på kapitalendringskontiene.

Det bOr nevnes at det også er foretatt en oppsplitting av inntekts-

regnskapet for husholdningssektoren på tre sosio-Økonomiske undergrupper,

nemlig personlige næringsdrivende, lOnnstakere og trygdede, pensjonister

o.a. Dette er gjort ved å bruke fordelingsnOkler på inntektstall for

personlige næringsdrivende og lønnstakere

5.7. Utenriksregnskapet 

Utenriksregnskapet er en oversikt over landets Økonomiske tran-

saksjoner med utlandet. Valutafondet (International Monetary Fund - IMF,

ett av FN's ytre organer) definerer utenriksregnskapet (balance of pay-

ments) for et land som en statistisk beskrivelse for en gitt periode av

(a) transaksjoner med varer og tjenester og inntektsstrOmmer som har blitt

fOrt med utlandet, (b) endringer som har funnet sted med landets monetære

gullbeholdninger og spesielle trekkrettigheter i IMF og fordringer på og

gjeld til utlandet, og (c) ikke-oppgjOrsbetingede overfOringer og tilh0-

rende motposter samt endringer som ikke gjensidig utfyller hverandre. De

generelle prinsipper og definisjoner som anbefales brukt ved sammenstil-

lingen av utenriksregnskapet er publisert i IMF's "Balance of Payments

Manual" som utkom i sin 4. utgave i 1977. 2)

1) Se Arbeidsnotat IO 75/7 fra Statistisk Sentralbyrå - Del 2: Inntekts-
fordeling i husholdningssektoren. 2) Prinsipper og definisjoner som
gjelder utenriksregnskapet er også gitt i SNA. IMF- og SNA-anbefalingene
er imidlertid ikke like i alle detaljer.
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Utenriksregnskapet skal dekke transaksjoner mellom innlendinger

og utlendinger. Med innlending menes offentlig forvaltning, personer,

foretak og private ikke-forretningsmessige organisasjoner som er knyttet

til landets territorium. Norsk territorium defineres som land og sjoom-

råder innenfor landets politiske grenser eksklusive utenlandske ambassa-

der mv. og internasjonale organisasjoner på norsk jord, men inklusive den

norske kontinentalsokkelen, norske ambassader mv. i utlandet, norske skip

og fly i utenriksfart, samt norske oljeboreplattformer som opererer i ut-

landet. Personer betraktes som innlendinger dersom de deltar i Økonomisk

aktivitet innenfor landets territorium på varig basis (minst ett år).

IfOlge regnskapsprinsippene kan innlendinger ikke eie realkapital i ut-

landet,menbare ha finansielle fordringer på utlendinger. Direkte investe-

ringer i utlandet begrenser seg derfor til finansinvesteringer.

De vanligste transaksjoner i utenriksregnskapet er transaksjoner

hvor motytelser forekommer, vanligvis i form av betaling for varer,

tjenester mv. når objektet skifter eier. 1) I likhet med nasjonalregnskapet

for Øvrig gjelder prinsippene for dobbelt bokholderi også for utenriksregn-

skapet. Transaksjoner med finansobjekter kan involvere både eierskifte

av eksisterende fordringer og gjeld og opprettelse av ny gjeld eller kan-

sellering av gamme1. 2)

I likhet med verdifastsettingsprinsippene i nasjonalregnskapet

skal transaksjonene i utenriksregnskapet vurderes til markedspriser. I

praksis oppstår imidlertid en rekke problemer i tilknytning til dette

prinsippet (transaksjoner mellom beslektede selskaper, byttehandel, dona-

sjoner osv.).

Utenriksregnskapet består av et driftsregnskap og et kapitalregn-

skap. Det norske utenriksregnskapet utarbeides og publiseres hver måned.

Tabellsettet består av tre deler: (i) driftsregnskapet, (ii) endringer i

internasjonale reserver og andre valutabeholdninger og lånegjeld ikke

forårsaket av transaksjoner, (iii) kapitalregnskapet og spesifikasjoner

over internasjonale reserver og andre valutabeholdninger, nettoopplåningen

i utlandet for skipsfart og netto kapitalinngang fra utlandet. Tabellen

over utenriksregnskapet inngår videre i tabellverket for nasjonalregnskapet

ved publisering på årsbasis. Utenriksregnskapet er fullt integrert i na-

sjonalregnskapet. 3)

1) I noen tilfelle, f.eks. i forbindelse med gaver, skjer det ingen mot-
ytelse. Det blir da konstruert spesielle motposteringer i regnskapet.
2) Ved tildeling eller kansellering av de spesielle trekkrettigheter i
IMF er bare én part involvert, men likevel registreres en endring i landets
formue i utlandet. En liknende post gjelder monetært gull som går over fra
å være en vare til et finansobjekt og dermed påvirker landets finansielle
formue (men ikke landets nettoformue). 3) Mye av grunnlaget for utenriks-
regnskapet legges ned av Norges Bank som en svært viktig leverandOr av
tallmateriale til utenriksregnskapet.



249

Driftsregnskapet består av to deler; en del for varer og tje-

nester og en for renter og stOnader. Den fOrstnevnte delen er den

viktigste og består av eksport og import av varer og tjenester. Poste-

ringene i utenriksregnskapet er sterkt aggregerte i forhold til vare-

krysslOpet i realregnskapet. Saldoen på denne delen av driftsregnskapet,

som gjerne kalles vare- og tjenestebalansen, gir eksportoverskottet/

importoverskottet for landet. Den andre delen, rente- og stønadsregn-

skapet, kan betraktes som et inntektsregnskap overfor utlandet. Det

omfatter tre hovedposter: renter, aksjeutbytter mv. og stOnader. 1) Sal-

doen på rente- og stOnadsregnskapet utgjOr overskottet/underskottet på

rente- og stOnadsbalansen. Ved å summere de to saldiene kommer en fram

til overskottet/underskottet på driftsregnskapet overfor utlandet.

Det er imidlertid ikke bare de vidt definerte transaksjonene som

forårsaker endringer i Norges gjeldsforhold til utlandet. Endringer i for-

dringer og gjeld overfor utlandet vil også være forårsaket av valutakurs-

endringer og andre forhold enn de direkte transaksjonene. Den fulle end-

ringen i Norges nettogjeld til utlandet vil således bestå av overskottet/

underskottet i driftsregnskapet, tildelte spesielle trekkrettigheter i IMF,

endringer i fordringer og gjeld på grunn av valutakursendringer og andre

omvurderinger.

Hver transaksjon i driftsregnskapet har sitt finansielle motstykke

i kapitalregnskapet. I tillegg inngår også reine finanstransaksjoner i

kapitalregnskapet. Kapitalregnskapet er oppdelt i langsiktige og kort-

siktige kapitaltransaksjoner. Som langsiktige regnes i prinsippet alle

transaksjoner med kontraktsperiode på minst ett år. Videre er det fore-

tatt en oppdeling av kapitaltransaksjonene etter institusjonell sektor og

etter finansobjekt i samsvar med kredittmarkedstatistikken. Nettosummen

av langsiktige og kortsiktige kapitaltransaksjoner viser netto kapitalinn-

gang i alt fra utlandet. Dette tallet skal være lik overskottet/under-

skottet på driftsregnskapet med motsatt fortegn. Dette er i praksis ikke

oppfylt på grunn av statistiske feil og bruk av forskjellige kilder ved

beregningen av tallene. For å balansere regnskapet er det derfor under

kortsiktige kapitaltransaksjoner tatt inn en tilleggspost for andre kort-

siktige kapitaltransaksjoner og statistiske feil (uforklart differanse).

1) Renter og aksjeutbytter mv. omfatter også andre kapitalinntekter og
dessuten skatter og lOnn til og fra utlandet og stOnader omfatter alle
andre inntektsoverfOringer (arv, gaver osv.).
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Valutareservene er spesielt trukketframi tabellen for utenriksregn-

skapet siden den kapitalen som er bundet her er ment å spil le en viktig funksjon

innen rammen av de internasjonale transaksjoner. I Norge omfattes interna-

sjonale reserver og andre valutabeholdninger av (i) Norges Banks internasjo-

nale reserver netto, (ii) forretnings- og sparebankers valutabeholdninger

netto 	 (iii) andre sektorers valutabeholdninger netto. Dette er en

uvanlig vid definisjon for valutareservene 2) Den snevrere definisjonen av

valutareservene, ofte benevnt offisielle internasjonale reserver, refererer

seg til Norges Banks reserver og består av gull, reserveposisjoni IMF, spe-

sielle trekkrettigheteri IMF og bankinnskott iutlandetogutenlandske verdi-

papirer. For å få fram Norges Banks internasjonale reserver netto må en

trekke utenlandske kroneinnskott i Norges Bank fra de offisielle reservene.

De viktigste kildene ved beregningen av postene på vare- og tje-

nestebalansen med utlandet er Byråets utenrikshandelsstatistikk og skips-

fartsstatistikk, samt Norges Banks valutastatistikk. Den sistnevnte

statistikk registrerer valutatransaksjonene med utlandet for en gitt pe-

riode gjennom rapporteringen fra bankene til Norges Bank. De klassifika-

sjoner som er brukt for eksporten og importen i utenriksregnskapet er

gjengitt i vedlegg 8. På grunn av de sentrale posisjoner skipsfarten og

oljevirksomheten i Nordsjøen har i landets transaksjoner med utlandet,

finner en disse transaksjonene forholdsvis godt spesifisert i utenriks-

regnskapstabellen. Beregningen av eksport og import er nærmere beskrevet

i avsnitt 5.3.5.

Renter, aksjeutbytter mv. og stOnader er beregnet på grunnlag av

statsregnskapet og Norges Banks valutastatistikk.

Det tallmaterialet som Byrået mottar fra Norges Bank til sammen-

stillingen av utenriksregnskapet omfatter et posisjonssammendrag som viser

alle valutabetalinger overfor utlandet.. Norges Bank innhenter også opp-

gayer over valutareservene fra banker, rederier, forsikringsselskaper,

oljeselskaper og enkelte andre som har lov til å ha slike reserver.

Fra Norges Bank mottar Byrået endelig en avstemmingsoppgave som

viser Norges Banks differanse i statistikken. Teoretisk sett skal netto-

resultatet av posisjonssammendraget være lik oppgangen eller nedgangen i

gull- og valutabeholdningene etter Norges Banks oppgave, om en ser bort

fra beholdningsendringer uten transaksjonsgrunnlag. I praksis vil det bli

en differanse her, bl.a. på grunn av ulike registreringstidspunkter. 3)

1) Forretnings- og sparebankers valutabeholdninger netto består av bank-
innskott i utlandet minus kortsiktige valutalån i utlandet og utenlandske
kroneinnskott i forretnings- og sparebankene. 2) En merker seg at andre
sektorers beholdninger er tatt med og at gjeldsposten kortsiktige valutalån
i utlandet er inkludert utenom fordringsposter som bankinnskott i utlandet
osv. 3) Et hovedpunkt er ellers at valutastatistikken hovedsakelig regis-
trerer betalinger ved omveksling av valuta, som mange tilfelle kan bety
at salg nettes ut mot kjøp i samme valuta.
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Valutastatistikken fra Norges Bank er hovedkilde for beregningen

av postene på kapitalregnskapet. Andre kilder er månedsstatistikken for

bankene og Byråets finanstelling. Finanstellingen er en årlig telling

som gir balanseoppgaver over landets fordringer og,gjeld overfor utlandet

ved utgangen av året. Den bygger på oppgaver fra alle norske personer

som Byrået kjenner til har finansielle mellomværender med utlandet. I

utenriksregnskapsarbeidet blir finanstellingen forst og fremst benyttet

til å beregne en del av varekredittene til og fra utlandet.

Foruten tallmaterialet fra Norges Bank, Byråets utenrikshandels-

statistikk, finanstelling og månedsstatistikk for bankene, bygger bereg-

ningene i utenriksregnskapet på fØlgende tilleggskilder: Byråets skips-

fartsstatistikk, statsregnskapet med oppgaver over stOnader til utlandet,

tall for infrastruktur og andre tilskott til forsvaret (gjennom Forsvars-

departementet) og tall for statsforvaltningens opptak av lån og betaling

av renter og avdrag (gjennom Handelsdepartementet), tall for import av

forsikringstjenester fra Forsikringsrådet og endelig nasjonalregnskapets

sektorberegninger for bl.a. luftfart og oljesektorene. 1)

Det kan være grunn til å understreke utenriksregnskapets nære

sammenheng med nasjonalregnskapet; eksport og import av varer og tjenester

kommer inn i realregnskapet, i inntektsregnskapet kommer alle inntekter og

inntektsoverfOringer til og fra utlandet svarende til rente- og stOnads-

balansen i utenriksregnskapet, og endelig omfatter nasjonalregnskapets

kapitalregnskap alle kapitaltransaksjoner med utlandet som i utenriks-

regnskapet kommer inn i kapitalbalansen. I nasjonalregnskapet blir utlan-

det på mange måter behandlet som en sektor på linje med innenlandske sek-

torer. "Konto for Norge" i utenriksregnskapet vil derfor kunne sammen-

liknes med nasjonalregnskapets konto for utlandet.

5.8. Fylkesfoi. delt nasjonalregnskap 

Fylkesfordelte nasjonalregnskapstall er blitt laget for årene

1965 og 1973, offentliggjort i publikasjonene "Regionalt nasjonalregnskap

1965" og "Fylkesfordelt nasjonalregnskap 1973" som inngår i Statistisk

Sentralbyrås serie NOS (Norges offisielle statistikk). Fylkesfordelte na-

sjonalregnskapstall for året 1976 ble så publisert i 1980. Formålet med

å utarbeide fylkesvise regnskap har vært a gi en sammenfattende oversikt

over hvordan den Økonomiske virksomhet i hovedtrekk fordeler seg på fylker

og landsdeler. Dette materialet brukes til ulike planleggingsformål. Som

et hjelpemiddel i planleggingen har Byrået utarbeidet en regionalmodell

basert på de fylkesfordelte nasjonalregnskapstallene.

1) En nærmere gjennomgang av kildematerialet for beregning av postene som
henger sammen med oljevirksomheten i Nordsjøen er bl.a. gitt i avsnittet
om eksport og import ovenfor.
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Fylkesfordelt nasjonalregnskap er i fOrste rekke knyttet til

varekrysslOpet. Det er ikke bygd opp regnskap for hvert av de 19 fyl-

kene på grunnlag av fylkesvis primærstatistikk. I hovedtrekk fram-

kommer fylkesfordelte tall i stedet ved at hver strOm i realregnskapet

for landet fordeles på fylker ved hjelp av fordelingsnOkler. Ved å for-

dele produksjonssektorenes bruttoproduksjon og vareinnsats fås også en

fylkesfordeling av sektorenes bruttoprodukt og av bruttonasjonalproduk-

tet. Komponentene i bruttoproduktet er også splittet på fylker. På

anvendelsessiden er privat konsum, offentlig konsum og bruttoinvestering

i fast kapital blitt fordelt på fylker.

FordelingsnOklene er konstruert på grunnlag av indikatorer som

ligger så nær opp til nasjonalregnskapsstrommene som mulig og som det

finnes fylkestall for. Mange av strOmmene er imidlertid problematiske

å fordele.
1)

Primærstatistikken gir ikke alltid grunnlag for en fylkesforde-

ling. I slike tilfelle er det innfOrt en fOringsmate som plasserer ufor-

delte tilgangstall og anvendelser i et ekstrafylke. Det gjelder bl.a.

aktiviteter som foregår i flere fylker og hvor de enkelte fylkers andel

ikke lar seg identifisere. Noen aktiviteter foregår utenfor fylkene.

På tilgangssiden gjelder dette bl.a. importen og produksjonen i utenriks

sjøfart, oljevirksomheten i Nordsjøen, utvinning av kull på Svalbard, luft-

transport, jernbanetransport og teletjenester, samt hjelpesektorer som

bl.a. fungerer som skatteinnkrevere lagt til dette ekstrafylket. På an-

vendelsessiden finnerenher eksporten, lagerendringene, vareinnsatsen i de

produksjonssektorene som ligger i ekstrafylket og en del av konsumet og

investeringene i stats- og trygdeforvaltningen.

Det fylkesfordelte regnskapet gir ikke varestrømmene mellom fyl-

kene. For hver vare- og tjenestegruppe vises derimot hva produksjons-

sektorene i fylket produserer og hva som er anvendt i fylket som vareinn-

sats og sluttlevering (jfr. ovenfor hva som er ufordelt). Det -er ikke

mulig å skille leveranser til eget bruk i et fylke fra leveransene til

andre fylker og utlandet, og det er heller ikke mulig å skilleanvendelser

av fylkets egenproduserte varer fra varer levert fra andre fylker og ut-

landet.

Fylkesfordelingen av bruttoproduksjon og vareinnsats foregår på

hovedvarenivå. Tallene er publisert på nivået 44 sektorer, 58 vare- og

tjenestegrupper og 20 fylker (19 vanlige fylker pluss ekstrafylket).

1) Hvis f.eks. mengdeoppgaver brukes til å fordele verditall, vil det opp-
stå fordelingsfeil hvis samme vare har forskjellig pris i ulike fylker.
Fordelingsfeil vil en også få når sysselsettingstall brukes til a fordele
produksjon osv.
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Produksjonen av de enkelte varene i jordbruket er i første rekke

fordelt etter jordbruksstatistikkens fylkesvise oppgaver over produksjo-

nen, mens vareinnsatsen er fordelt proporsjonalt med totalproduksjonen i

hvert fylke.
1) 

Fylkesvise avvirkningsverdier ifølge skogbruksstatistikken

er benyttet tilfordelingav bruttoproduksjon og vareinnsats i skogbruket.

For fiske og fangst er bruttoproduksjon og vareinnsats hovedsakelig fordelt

proporsjonalt med verdien av fangsten etter ilandføringsfylke ifOlge fiske-

ristatistikken.
2)

For bergverksdrift og industri er bruttoproduksjon og vareinnsats

fordelt på fylker ved hjelp av fordelingsnOkler som er beregnet fra indu-

stristatistikken. FordelingsnOklene for bruttoproduksjonen er laget på

grunnlag av selgerverdier eksklusive merverdiavgift.
3) 

For kraft- og

vannforsyningen fordeles tallene hovedsakelig proporsjonalt med elektri-

sitetsstatistikkens produksjonstall (ut fra elektrisitetsverkenes fylkes-

kode) og innsendte opplysninger fra gassverkene, mens vannforsynings-

sektorens bruttoproduksjon og vareinnsats er fordelt etter opplysninger

fra kommuneregnskapene. Fylkestallene i bygge- og anleggsstatistikken kan

ikke brukes som kilde fordi produksjonen i denne statistikken er lagt til

bedriftenes registreringsfylke. FordelingsnOklene for bygge- og anleggs-

virksomheten er isteden beregnet på grunnlag av anvendelsesstedet for

produksjonen i sektoren.

Bruttohandelsavanser etter næring og fylke er fordelt med utgangs-

punkt i næringsinndelingen ifølge varehandelsstatistikken og avansesatser

i næringene beregnet fra bedriftstellingen i 1974. Fordelingen av avansen

på hovedvarer er foretatt ved å gi avansene på hovedvarene samme fordeling

som avansen i næringen hovedvaren hovedsakelig omsettes i. Vareinnsatsen

i varehandelen er fordelt som produksjonen. Omsetningstall fra bedrifts-

og foretaksregistret er brukt til å fordele bruttoproduksjonen i hotell-

og restaurantdrift. For jernbanedrift, lufttransport, utenriks sjOfart

og telekommunikasjoner er bruttoproduksjon og vareinnsats lagt til ekstra-

fylket. Disse sektorene (og fiske og fangst) produserer også den konstru-

erte varen "leie av produksjonsfaktorer mellom fylkene", som bestemmes på

1) For husdyrproduksjonen er siste jordbrukstelling benyttet i tillegg,
dessuten er produksjonen av ramjqdk i hvert fylke satt lik innsatsen i
meierisektoren ifOlge industristatistikken. 2) Denne sektoren behandles
for ovrig noe spesielt (jfr. "leie av produksjonsfaktorer" nedenfor).
3) Det er ikke tatt hensyn til at forholdet mellom merverdiavgift og
selgerverdi for en vare i en sektor kan variere fra fylke til fylke som
fOlge av at de leverer ulike andeler av sin produksjon til anvendelser som
ikke er pålagt merverdiavgift (f.eks. eksport). Tallene for bruttoprodukt
eksklusive merverdiavgift i regnskapet faller svært nær industristatistik-
kens bearbeidingsverdier.
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basis av en fylkesfordeling av lønnskostnadene etter arbeidstakernes hjem-

stedsfy1ke. 1) For de andre tjenesteytende sektorer benyttes forskjellige

typer primærstatistikk ved fylkesfordelingen. De viktigste er rutebil-

statistikken, ulike transportselskapers årsberetninger, drosjetellingen

i 1972, publikasjonen "Bil og vei", omsetningstall ifOlge bedrifts- og

foretaksregistret, sysselsettingstall i årboka for Norges Postverk, kre-

dittmarkedstatistikkens fylkestall for forretnings- og sparebanker,

sysselsettingstall fra bedrifts- og foretaksregistret og fra Statens

Sentrale Tjenestemannsregister, forbruksundersOkelsen i 1973 og bolig-

tellingen i 1970.

For stats- og trygdeforvaltningens virksomhet er hvert av stats-

regnskapets kapitler og poster fordelt fylkesvis etter institusjonenes

beliggenhet. Av poster som er lagt til ekstrafylket kan nevnes utgiftene

ved utenrikstjenesten, forsvaret og utrykningspolitiet. For kommunefor-

valtningen bygger fylkesfordelingen på fylkessammendrag av kommuneregn-

skapene.

I fylkesfordelt nasjonalregnskap for 1973 er resultatene fra for-

bruksundersOkelsen i 1973 brukt som grunnlag for å fordele det private

konsumet på fylker. Fordelingen av den privatfinansierte delen av det

private konsumet i 1976-versjonen av fylkesfordelt nasjonalregnskap er

blitt delt i flere operasjoner. FOrst beregnes total forbruksutgift i

hvert fylke på grunnlag av disponibel inntekt pr. husholdning. 2) Det

forutsettes at forholdet mellom disponibel inntekt pr. husholdning og

total forbruksutgift pr. husholdning i hvert fylke er det samme for alle

fylker som tilhOrer samme handelsfelt. Dette impliserer en forutsetning

om samme sparerate pr. husholdning for alle innenfor et handelsfelt.

ForbruksundersOkelsen i 1976 gir total forbruksutgift fordelt på 37

varegrupper og antall personer pr. husholdning i hvert av de 4 handels-

feltene. Ved beregningen av forbruket av de enkelte varene i et fylke

tas utgangspunkt i det en kunne kalle "basiskonsumet" (forbruket av de

enkelte varegrupper for gjennomsnittshusholdningen i handelsfeltet). 3)

Forbruket av hver varegruppe pr. husholdning "blåses" opp til forbruk i

hvert fylke. Deretter lages fylkesnOkler for hver av varegruppene som så

brukes på NR-varene. Den offentlig betalte delen av det private konsumet

blir fordelt på fylker ut fra opplysninger i stats- og kommuneregnskapene.

1) I de ordinære fylkene blir bruttoproduksjon og bruttoprodukt lik lønns-
kostnader i disse sektorene, mens bruttoproduktet i ekstrafylket blir satt
lik sektorenes bruttoprodukt for hele landet minus totale lønnskostnader.
2) Beregnet på grunnlag av fylkesfordelt skattestatistikk og opplysninger
om forskjellige skattefrie overfOringer. 3) Til dette legges produktet av
Engelelastisiteten for varegruppen og basiskonsumet av varegruppen multi-
plisert med den relative forskjellen mellom beregnet total forbruksutgift
pr. husholdning i fylket og gjennomsnittlig total forbruksutgift pr. hus-
holdning i handelsfeltet. Resultatene korrigeres slik at beregnet total
forbruksutgift pr. husholdning i fylket blir uendret.
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Ved fordelingen av bruttoinvesteringene i bergverksdrift og indu-

stri er industristatistikkens fylkesvise oppgaver benyttet. For mange av

de andre investeringssektorene (f.eks. bygningsinvesteringene) er bygge-

arealstatistikken brukt som grunnlag. De fylkesfordelte investerings-

tallene bygger ellers på forskjellig slags primærstatistikk. For trans-

portsektorene er datagrunnlaget bl.a. Vegdirektoratets fylkesfordeling av

kjøretOybestand i ervervsmessig kjøring. I visse tilfelle er investe-

ringene fordelt på fylker i samme forhold som produksjonen. Bruttoinves-

tering i offentlig konsumkapital er fordelt på fylker ut fra opplysninger

fra kommuneregnskapene og fra den tidligere nevnte fylkesfordeling av

postene på statsregnskapet. Vel en fjerdedel av bruttoinvesteringene

inklusive lagerendringene er lagt til ekstrafylket. Det samme gjelder

kjøp og salg av brukt realkapital.

I mange sektorer blir kapitalslitet fordelt mellom fylkene pro-

porsjonalt med produksjonen. For de offentlige sektorene er kapitalslitet

fordelt proporsjonalt med summen av lønnskostnader og vareinnsats. For

bergverksdrift, industri og varehandel er brannforsikringsverdiene brukt

ved fylkesfordelingen av kapitalslitet.

FordelingsnOkler for vareavgiftene og sektoravgiftene for berg-

verksdrift og industri er hentet fra industristatistikken. For de andre

sektorene er vareavgiftene fordelt etter produksjonen av de varer avgif-

tene er knyttet til. Andre indirekte skatter utenom bergverksdrift og

industri er delvis fordelt ut fra spesielle opplysninger, delvis ut fra

produksjonen i sektorene. Merverdiavgiften følger fylkesfordelingen for

bruttoproduksjon og vareinnsats. Tilsvarende metoder benyttes for sub-

sidiene.

FordelingsnOklene for lønnskostnadene for bergverksdrift og

industri er hentet fra industristatistikken. For varehandel og en del

av de tjenesteytende sektorene fordeles lønnskostnadene i samsvar med

produksjonen. Lønnskostnadene i stats- og trygdeforvaltningen er fordelt

etter opplysninger fra Statsregnskapskontoret, mens kommuneregnskapene er

kilde for fordelingen av lønnskostnadene i kommuneforvaltningen.

Driftsresultatet framkommer som residualpost for hver sektor og

hvert fylke.
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5.9. Foreløpige regnskap og kvartalsregnskap 

5.9.1. Foreløpie renskap

Den beskrivelsen av de statistiske kilder og metoder i nasjonal-

regnskapet som er gitt foran er i det alt vesentlige knyttet til det

endelige regnskapet. En systematisk gjennomgåelse av kilder og metoder

som er brukt i de forelOpige regnskapene er ikke inkludert i denne publi-

kasjonen. Beskrivelsen som følger begrenser seg derfor til enkelte hoved-

trekk når det gjelder opplegget for sammenstillingen av de tre ulike ver-

sjonene av foreløpig regnskap. Flere detaljer i opplegget er gitt i de

enkelte dokumentasjonsnotatene om nasjonalregnskapet.

Beregningene til de foreløpige regnskapene skiller seg fra bereg-

ningene til endelig regnskap i tre hovedtrekk. For det fOrste er data-

grunnlaget betydelig dårligere i forelOpig regnskap. For det andre - som

en konsekvens avdette-benyttes indikatorer (indeksserier av forskjellig

slag) i stor utstrekning ved beregningen av forelOpige nasjonalregnskaps-

tall på områder hvor verditall vil foreligge til bruk i endelig regnskap.

Et tredje hovedtrekk er at lOpende verditall framkommer ved inflatering

av tall uttrykt i fjorårets (beregningsgrunnlagets) verdier i de fore10-

pige regnskap. Dette betyr at varene balanseres i faste verdier fOr 10-

pende verdier. I endelig regnskap er forholdet omvendt. Varene balanse-

res i løpende verdier og deretter deflateres tallene med passende prisin-

dekser for å komme fram til tall i basisårets priser. Den tredje versjonen

av foreløpig regnskap har imidlertid like mange likhetstrekk med endelig

regnskap som med de to forutgående versjonene av foreløpig regnskap (bl.a.

deflatering istedenfor inflatering). Varespesifikasjonsnivået er som fOr

nevnt klart lavere i foreløpig regnskap (ca. 350 hovedvarer mot om lag

1 750 NR-varer i endelig regnskap). Endelig kan nevnes at fastpristall

uttrykt i basisårets priser (i motsetning til fjorårets priser) bare blir

beregnet på et aggregert vurderingsnivå i de to fOrste versjonene av fore-

løpig regnskap.

De viktigste statistiske indikatorene for bruk ved beregningen

av foreløpige regnskapstall er den månedlige produksjonsindeksen for berg-

verksdrift, industri og kraftforsyning, detaljomsetningsindeksen, konsum-

prisindeksen, engros- og produsentprisindeksen, lOnnsindekser (lønns-

statistikk), den månedlige statistikk over utenrikshandelen (eksport og

import), byggearealstatistikken, den kvartalsvise investeringsstatistikken

for bergverksdrift, industri og kraftforsyning og resultater fra arbeids-

kraftundersokelsene. For ovrig må nevnes at budsjettall benyttes for

stats- og trygdeforvaltningen, kommuneforvaltningen og for andre sektorer,

samt månedlige oppgaver fra utenriksregnskapet mv.
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De tre versjonene av foreløpige regnskap som stilles opp for

et regnskapsår blir gjerne kalt "utsynsregnskapet", "marsregnskapet"

og "novemberregnskapet". Den fjerde beregningsversjonen resulterer

i et endelig regnskap. Nærmere opplysninger om hvert av de foreløpige

regnskap er gitt ovenfor i avsnitt 1.5.

Kjøreplanen som presenteres i avsnitt 6.2 for endelig regnskap

følges i hovedtrekk også av de foreløpige regnskap (se imidlertid be-

skrivelsen av nytt systemopplegg i neste avsnitt). Beregningsrutinene

for de foreløpige regnskap har også vært lagt opp etter prinsippet med

varebalanser.

5.9.2. Kvartalsresnskap

Arbeidet med kvartalsregnskap har ligget nede siden 1971, men

ventes tatt opp igjen med det første.
1) 

Kvartalstall tilbake til 1967

etter nytt ŠNA er nå under utarbeiding. 2) De kvartalsvise nasjonal-

regnskapsberegningene har hatt lav prioritet i tider med knapphet på

ressurser. En medvirkende årsak til dette har vært at brukerbehovet

for kvartalsregnskapene har vært mindre enn for årsregnskapene. Kvar-

talsregnskapene har vesentlig vært uformalisert utnyttet i konjunktur-

overvåkingen
 3)

En av de viktigste anvendelsene for et slikt regnskap er kort-

tidsmodellen som er under utvikling i Statistisk Sentralbyrå. Den

sektorinndelingen som er foreslått i det nye opplegget er konstruert

slik at den ikke bryter med sektorinndelingen i korttidsmodellen (rundt

1) De nye beregningene vil bli basert på et modellopplegg, men dette
vil ikke bli nærmere beskrevet i denne publikasjonen. 2) Den gamle
serien med kvartalstall gikk fram til 1970 og to kvartaler inn i 1971.
3) Konjunkturforløpet har vært mer avdempet i Norge i 1970-årene enn
i mange andre land og ikke skapt spesielle presserende behov for kvar-
talsvise nasjonalregnskap her.
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50 næringssektorer er spesifisert). 1) Av systemtekniske grunner har det

vært nOdvendig å innfOre mer aggregerte grupperinger enn hva kontoplanen

for nasjonalregnskapet viser.
2)

6. SYSTEMOPPLEGG

6.1. Bruken av EDB

Arbeidet med et nasjonalregnskap av det slaget en har i dag ble

tatt opp av Statistisk Sentralbyrå i 1946. I de første årene ble hele

nasjonalregnskapet bearbeidet manuelt og en vesentlig del av det store

tallmaterialet forelå bare i form av håndskrevne arbeidstabeller. Dette

innebar en ganske sterk begrensning i mengden av detaljer som det var

mulig å innarbeide i regnskapet, samtidig som at materialet var vanske-

lig tilgjengelig for brukerne. I midten av 1950-årene ble det derfor

satt i gang forsøk med å bruke hullkortmaskiner i beregningsarbeidet og

sammenstillingen av regnskapet. Formålet var å få en rask og sikker

overgang fra primærstatistikk til nasjonalregnskapstall, en hurtig be-

arbeiding av tallene og å få resultatene over på en form som gjorde det

mulig å tilfredsstille ettersporselen etter data. Innenfor rammen av

de tekniske mulighetene som eksisterte dengang, ble det oppnådd betyde-

lige forbedringer.

Da Statistisk Sentralbyrå i slutten av 1950-årene fikk sin

fOrste elektroniske datamaskin, åpnet det seg muligheter for å mekani-

sere arbeidet med nasjonalregnskapet ytterligere, og det ble da etter

hvert utviklet et system for EDB-behandling som i hovedtrekkene frem-

deles er i bruk. Det arbeides imidlertid kontinuerlig med å videreut-

vikle og forbedre systemopplegget for nasjonalregnskapet.

1) Inndelingen etter konkurransetype brytes imidlertid både i kort-
tidsmodellen og i regnskapet. 2) Antall varer er f.eks. redusert til
om lag 250, som lar seg aggregere til korttidsmodellens 18 varer.
Ellers kan kort nevnes at privat konsum spesifiseres på 20 poster,
mens eksporten og importen får samme sektorspesifikasjon som i års-
regnskapene.
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Omleggingen til maskinelle rutiner har vært både arbeidsbespa-

rende og kvalitetsfremmende. Bruk av EDB-maskin ved framkjøringen av

nasjonalregnskapet innebærer en rekke fordeler. 1)

Lagring av nasjonalregnskapstall på maskinlesbart medium har

også betydelige fordeler. Det gir bl.a. mulighet for maskinell utkjø-

ring av tabeller som kan brukes direkte i publikasjonene og ved at det

muliggjør retting og redigering av tallene i et omfang som ellers ville

vært umulig av arbeidsmessige grunner.

Brukermulighetene blir betydelig økt gjennom utnytting av EDB.

Alle større modeller som utnytter nasjonalregnskapsdata ville således

vært utenkelige uten effektive metoder for dataoverfOring og lagring.

Det vil her føre for langt å gi en dekkende beskrivelse av

hvordan EDB utnyttes i regnskapsarbeidet. Bare noen spredte hoved-

punkter blir nevnt. For den maskinelle sammenkjøringen av realregn-

skapet er Cobol hovedsakelig brukt som programmeringsspråk. FOrprogram-

met for omgrupperingen av statsregnskapet, oppstillingen av faktorinn-

tektsregnskapet og inntekts- og kapitalregnskapet er laget i DATSY, 2)

mens kapitalslitsberegningene er programmert i FORTRAN. Tabellutkj0 -

ringene skjer ved hjelp av de såkalte NATBLES-programmene. 3)

1) 1) Enklere arbeidsrutiner kan overlates til maskiner slik at mulig-
hetene for regnefeil synker. 2) Bearbeidingen kan gjøres mer systema-
tisk med bedre oversikt og kontroll over skjønnsmessige avgjOrelser
som er sterkt personavhengig. 3) Kontrollarbeidet kan gjøres mer om-
fattende og mer systematisk gjennom maskinelle kontroller og kontroll-
lister. 4) Bearbeiding av store datamasser kan gjøres på kort tid, som
er spesielt viktig i en tid med høye krav til aktualitet i tallene.
5) Regnerutiner som det ikke ville vært mulig å utføre manuelt kan ut-
føres ved hjelp av maskin, f.eks. matriseoperasjoner. 6) Statistisk
materiale opprinnelig gruppert etter andre klassifikasjoner enn nasjo-
nalregnskapets kan lett omgrupperes og aggregeres ut fra årlige opp-
daterte omkodingsfiler (f.eks. datafiler for utenrikshandelen og indu-
striproduksjonen som omkodes maskinelt til nasjonalregnskapsformål).
2) DATSY (DAta Treatment SYstem) er et bruker- og problemorientert
programmeringssystem som er utviklet av Norsk Regnesentral etter oppdrag
fra Finansdepartementet. Direktivene er imidlertid utarbeidet i Statis-
tisk Sentralbyrå. DATSY er utviklet for å tjene som et verktøy, for
dataorganisering, modellformulering og matriseberegning. 3) NATBLES
(NAsjonalregnskapsTabeller - Brukerorientert Lagrings- og Ekstraherings-
System) er et programsystem som er utviklet for å produsere redigerte
( It trykkeklare n ) tabeller o . 1 .
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6.2. Kjøreplan for årsregnskapene 

Til nå har rutinene for framkjøring av endelig og foreløpig års-

regnskap i hovedtrekk vært identiske.
1) 

I det følgende vil en gi noen

hovedtrekk i rutinene for framkjøringen av endelig regnskap i løpende

priser.

Oppstillingen av det detaljerte endelige nasjonalregnskap på 7-

sifret varenivå er en arbeidskrevende oppgave. Arbeidet tar vel et halvt

års tid og avsluttes normalt i september andre året etter regnskapsårets

utløp. Den mest tidkrevende fasen under framdriften er vurderingen av

resultatene, spesielt vurderingen av varefordelingen med de konsekvenser

den har for hovedstørrelsene. Endelig regnskap blir første gang publi-

sert i Økonomisk utsyn vel 2 år etter regnskapsårets utlOp.

Kjøreplanen for endelig regnskap er satt opp summarisk i figur 4

nedenfor. I denne figuren er avmerket nummererte punkter fra 1-6 som i

framstillingen nedenfor er omtalt hver for seg. Disse punktene summerer

opp viktige stadier i framkjøringen:

Punkt 1: Beregning etter leverandør av tilgang av hver vare i
selgerverdi eksklusive merverdiavgift

Punkt 2: Beregning etter mottaker av forbruk av hver vare i
kjøperverdi

Punkt 3: Dekomponering av forbruket i kjøperverdier

Punkt 4: Varebalansering

Punkt 5: Beregning etter leverandør av tilgang av hver vare i
dekomponerte verdier

Punkt 6: Hovedboksaldering.

Tilgangstall (punkt 1) 

Sirkel 1 i diagrammet representerer den totale tilgang av varer i

selgerverdi eksklusive merverdiavgift. Til venstre for denne sirkelen

ligger de rutiner og resultater som kommer forut for den totale varetil-

gangen. Tilgangssiden kan hensiktsmessig deles i tre grupper; regnet

ovenfra har en import, produksjon i bergverksdrift og industri og produk-

sjon i andre næringer.

1) Det er en mulig lOsning å ta i bruk regnskapsversjonen av MODIS IV til
framkjøring av de første årsregnskapene.
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Import- og tolloppgaver foreligger fra Byråets fagkontor for

handelsstatistikk. Importen er regnet i cif-verdier og tollen normalt

beregnet på basis av tollsatser. Ved hjelp av en masterfil overføres

disse oppgavene maskinelt til nasjonalregnskapets varekoder. Tallene for

tollen justeres slik at totaltallet stemmer med bokfOrt tall for toll-

inntekter fra statsregnskapet. Dessuten innleses beregnede tall for

spesielle importavgifter, slik at denne del av programmet resulterer i

tall for import og toll i selgerverdi eksklusive merverdiavgift.

For bergverksdrift og industri (eksklusive enmannsbedrifter) mot-

tar nasjonalregnskapskontoret oppgaver på magnetbånd fra Byråets fag-

kontor for industristatistikk. Disse verdioppgavene etter vare og etter

næring omkodes maskinelt til nasjonalregnskapets koder for varer og sek-

torer ved hjelp av masterfiler. Industristatistikkens verdioppgaver er

vurdert eksklusive merverdiavgift.

For produksjon i andre næringer enn bergverksdrift og industri,

enmannsbedriftene i bergverksdrift og industri og for import utenom

handelsstatistikken punches kort enten med verditall for hver vare og

sektor eller med sett av verdiindekser for å gi tall for beregningsåret.

Også denne datamassen er eksklusive merverdiavgift.

Forbrukstall (punkt 2) 

Framkjøringen av forbrukstallene er nokså parallell til fram-

kjøringen av tallene for total tilgang. Til høyre i diagrammet er det

angitt tre anvendelseskategorier; nemlig eksport, vareinnsatsen i berg-

verksdrift og industri og annet forbruk.

Oppgaver over eksport kommer på magnetbånd fra Byråets fagkontor

for handelsstatistikk og omkodes maskinelt til nasjonalregnskapsformål.

Som for bruttoproduksjonen foreligger oppgaver over vareinnsatsen

i bergverksdrift og industri på magnetbånd fra Byråets fagkontor for

industristatistikk. Tallene er angitt i kjøperverdi eksklusive mer-

verdiavgift. Disse omkodes til nasjonalregnskapsformål. Deretter be-

regnes kjøperverdier ved bruk av en spesiell katalog med opplysninger

om merverdiavgiftssats etter vare og mottaker.

For annet forbruk enn eksport og vareinnsats i bergverksdrift

og industri punches tall i kjøperverdier eller verdiindekser inn på kort.

Indeksene benyttes sammen med oppgaver for hver vare og sektor fra året

fOr for å gi tall for beregningsåret. Annet forbruk består av vareinn-

sats i andre næringer enn bergverksdrift og industri, inklusive vare-

innsats i kommuneforvaltningen og stats- og trygdeforvaltningen, privat

konsum, bruttoinvestering i fast kapital, reparasjoner og vedlikehold

og uspesifisert vareinnsats og endelig eksport utenom handelsstatistikken.
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Figur 15. Kjøreplan for endelig regnskap Flow chart for final accounts
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Eksport i kjøper-
verdi, vareinnsats
ekskl. rep. og ved-
likehold mv., berg-
verksdrift og indu-
stri i kjøperverdi
ekskl. moms

Vareinnsats
ekskl. rep. og
vedlikehold,
kjøperverdi
ekskl. moms,
bergverksdrift og
industri omkod-
et til nasjonal-
regnskapsformål

Verdiindeks
for annet forbruk

Sum annet
forbruk i
kjøperverdi -.-	

Annet for-
bruk i
kjøperverdi

Annet forbruk
forrige år i kjøper-
verd

Avansekortfil
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saldering)

Totalforbruk i
kjøper- og selger-
verdi

Usaldert
hovedbok
debet
sortert

Totalfor-

bruk
kjøperverdikjøperverdi

2

Saldert
hovedbok
debet
sortert

E ksport,vare
innsats ekskl.
rep. og ved-
likehold,
bergverks-
drift og in-
dustri,
kjøperverdi

Moms-
katalog

Eksport fob
ifølge fag-
kontor

Masterfi l for
varer, eksport.
Utenrikshandel/
Nasjonalregnskap

Varefil for
bergverksdrift og
industri ifølge
fagkontor

Hovedfil for
bergverksdrift og
industri ifølge
fagkontor

Masterfil for varer.
Fagkontor/
Nasjonalregnskap

Masterfil for
næring.
Fagkontor/
Nasjonalregnskap

Annet forbruk om-
fatter:
a) Bedrifter i følg-
ende næringer:
Enmannsbedrifter
i bergverksdrift og
industri, jordbruk,
skogbruk, fiske og
fangst, bygge- og
anleggsvirksomhet,
kraft- og vannfor-
syning, samferdsel,
andre tjenesteyten-
de næringer.
b) Kommunefor-
valtning.
c) Stets- og trygde-
forvaltning.
d) Privat konsum.
e) Bruttoinvester-
ing i alle næringer.
f) Rep. og vedlike-
hold og
vareinnsats i berg-
verksdrift og ind.
g) Eksport av nye
og brukte skip.
h) Eksport utenom
handelsstatistikken.

Annet forbruk i
kjøperverdi
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Lagerendringene blir ikke bestemt på dette stadiet.

Dekomponerin av forbrukstall (punkt 3) 

Forbruket i kjøperverdi deles i to hovedkomponenter, nemlig

selgerverdi og bruttohandelsavanse. Hver av disse dekomponeres videre

i basisverdi, merverdiavgift, andre vareavgifter og varesubsidier.

Omregningen skjer maskinelt og fjorårets tall brukes til å lage forde-

lingsnOkler (jfr. relative tall i avansekortfilen nederst til høyre

i kjOrediagrammet). FordelingsnOklene korrigeres for endringer i av-

gifts- og subsidiesatser (fra fjoråret til beregningsåret).

Varebalansering (punkt 4) 

For hver vare bestemmes total påløpt merverdiavgift som merverdi-

avgift beregnet fra forbrukssiden. Den delen av merverdiavgiften som er

beregnet av selgerverdien fordeles for hver vare på leverandOrene ut fra

markedsandeler i selgerverdi eksklusive merverdiavgift. Dermed kan den

totale tilgang i selgerverdi beregnes for hver leverandOr (norske produk-

sjonssektorer og import). Varehandelsproduksjonen fordelt etter vare

bestemmes fra forbrukssidens bruttoavanser.

Ut fra tall for tilgang og forbruk i selgerverdier, beregnes

lagerendringene (maskinelt) som differansen mellom tilgang og forbruk av

hver vare (fOres i sin helhet som selgerverdi = basisverdi). Tilgang,

forbruk og lagerendring for hver vare kontrolleres og rettes opp. Dette

arbeidet krever normalt 2-3 månedsverk. Som stOtte under vurderingen av

lagerendringene brukes den årlige industristatistikkens lagertall og lager-

statistikken for engroshandel og industri.

Dekomponering av tilgangstall (punkt 5) 

Med utgangspunkt i de dekomponerte og opprettede forbrukstallene

dekomponeres verditallene på tilgangssiden. Fordeling av totale avgifts-

og subsidiebelOp for hver vare på leveranser fra de enkelte produksjons-

sektorer og fra import skjer hovedsakelig på grunnlag av de enkelte leve-

randørers andel av total varetilgang. For hver leverandOr blir basis-

verdien residualbestemt. Varehandelsproduksjonen dekomponeres også i sam-

svar med de dekomponerte og opprettede forbrukstallene.
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Hovedboksaldering (punkt 6) 

Bruttoproduktene framkommer som saldoposter når en salderer konti

for produksjon (og import, privat konsum, offentlig konsum, bruttoinves-

tering og eksport). Utlistingen av detaljerte tall i sektor-vare og vare-

sektor matrisene omtales som realhovedboka i nasjonalregnskapet. Den om-

fatter så og si hele realregnskapet (komponentene i bruttoproduktet danner

her et unntak). Hovedboka gir bruttoproduksjonen og vareinnsatsen fordelt

etter vare og bruttoproduktet i hver produksjonssektor samt bruttonasjo-

nalprodukt, privat konsum etter vare, statlig konsum etter formål, kommu-

nalt konsum etter formal, bruttoinvestering i fast kapital etter art,

lagerendring etter vare og import og eksport etter vare.

Hovedboka for varekrysslOpet finnes både i en detaljert versjon

("10-17 konti") og i en utgave som angir varestrOmmene i selgerverdi og

bruttohandelsavanse. Hovedboka kjOres for vrig ut i to utgaver, den ene

sortert etter leverandOr og den andre sortert etter mottaker.
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Vedlegg
	

1

Annex 1

Kontotypene i nasjonalregnskapet

Types of account in the national accounts

Hovedkonto typer
Main types of
account

Kontotyper
Types of account

0 Apningsbalan- 01 Konti for finansobjekter
sekonti 	 02 Samlekonto for egenkapital og realkapital etter

art
03 Fordelingskonti for lagerkapital
04 Samlekonto for lagerkapital
05 Fordelingskonti for fast realkapital etter

funksjonell sektor
06 Samlekonto for fast realkapital
07 Fordelingskonti for fast realkapital etter

institusjonell sektor

1 Varekonti 10 Varekonti, basisverdi
11 Varekonti, merverdiavgift
12 Varekonti, andre indirekte skatter på varer
13 Varekonti, subsidier på varer
14 Varekonti, basisverdi i varehandel
15 Varekonti, merverdiavgift i varehandel
16 Varekonti, andre indirekte skatter på varer i

varehandel
17 Varekonti, subsidier på varer i varehandel

18 Varekonti, selgerverdi
19 Varekonti, bruttohandelsavanse

20 Fordelings- og samlekonti for reparasjoner,
uspesifisert vareinnsats og investeringer

21 Produksjonskonti for stats- og trygdeforvaltningen
22 Produksjonskonti for kommuneforvaltningen
23 Produksjonskonti for bedrifter

31 Konsumkonti for stats- og trygdeforvaltningen
32 Konsumkonti for kommuneforvaltningen
33 Konsumkonti for private konsumenter

2 Produksjons-
konti og
spesielle
fordelings-
konti

3 Konsumkonti

4 Inntektskonti 41 Konti for komponenter i bruttoproduktet
42 Samlekonto for lOnn
43 Fordelings- og samlekonti for indirekte skatter

og subsidier og direkte skatter mv.
45 Samlekonto for kapitalslit
46 Fordelingskonti for kapitalslit
47 Faktorinntekt etter institusjonell opprinnelses-

sektor
48 Konti for inntektsarter
49 Inntektskonti
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Kontotypene i nasjonalregnskapet (forts.)

Types of account in the national accounts (cont.)

Hovedkontotyper
	

Kontotyper

5 Realkapital-
konti

8 Omvurderings-
konti

9 Avslutnings-
balansekonti

51 Samlekonto for lagerendring
52 Samlekonto for investering i fast kapital
53 Fordelingskonti for investering i fast kapital
54 Konti for kjøp/salg av eksisterende realkapital
55 Samlekonto for kjøp/salg av eksisterende

realkapital
56 Fordelingskonti for kjøp/salg av eksisterende

realkapital
57 Konti for realkapital etter funksjonell sektor,

stats- og trygdeforvaltningen
58 Konti for realkapital etter funksjonell sektor,

kommuneforvaltningen
59 Konti for realkapital etter funksjonell sektor,

bedrifter

61 Konti for endringer i fordringer og gjeld
62 Kapitalkonti for institusjonelle sektorer

71 Konti for løpende transaksjoner, eksport
72 Konti for løpende transaksjoner, import
73 Konto for driftsregnskapet overfor utlandet
74 Konto for kapitalregnskapet overfor utlandet

81 Konti for omvurdering av finansobjekter
82 Samlekonto for omvurdering av egenkapital og

realkapital etter art
83 Fordelingskonti for omvurdering av lagerkapital
84 Samlekonto for omvurdering av lagerkapital
85 Fordelingskonti for omvurdering av fast real-

kapital etter funksjonell sektor
86 Samlekonto for omvurdering av fast realkapital
87 Fordelingskonti for omvurdering av fast real-

kapital etter institusjonell sektor

91 Konti for finansobjekter
92 Samlekonto for egenkapital og realkapital etter

art
93 Fordelingskonti for lagerkapital
94 Samlekonto for lagerkapital
95 Fordelingskonti for fast realkapital

etter funksjonell sektor
96 Samlekonto for fast realkapital
97 Fordelingskonti for fast realkapital

etter institusjonell sektor

6 Kapitalkonti
for institu-
sjonelle
sektorer

7 Konti for
utlandet
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Oversiktsmatrise for hele nasjonalregnskapet. Alle posteringer i regnskapet på kontotypeniva

Hovedkontotyper
Kontotyper i nasjo-
nalregnskapet 01 02 03 04 05 06 07 10 	 11 	 12 	 13 	 14 	 15 	 16 	 17 20 21 22 23 31 32 33

0 Apningsba-
lansekonti

Konti for finansobjekter 01
Samlekonto for egenkapi-
tal 	 oo realkapital 	 etter
art 	  02
Fordelingskonti for
lagerkapital  	 03
Samlekonto for lager-
kapital  	 04
Fordelingskonti for fast
realkapital 	 etter funk-
sjonell 	 sektor  	 05
Samlekonto for fast
realkapital  	 06
Fordelingskonti for fast
realkapital 	 etter in-
stitusjonell 	 sektor  	 07

X X

X

1 	 Varekonti Varekonti, 	 basisverdi  	 10
Varekonti, merverdiav-
gift  	 11
Varekonti, andre indi-
rekte skatter på varer  	 12
Varekonti, 	 subsidier
på varer  	 13
Varekonti, 	 basisverdi
i 	 varehandel  	 14
Varekonti, merverdiav-
gift i 	 varehandel  	 15
Varekonti, andre indi-
rekte skatter på varer
i 	 varehandel  	 16
Varekonti, 	 subsidier på
varer i 	 varehandel  	 17

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

X	 X 	 X

X

X

X

X

X

X

X

X

2 Produksjons-
konti og spe-
sielle for-
delingskonti

Fordelings- og samle-
konti 	 for reparasjoner,
uspesifisert vareinnsats
og investeringer 	  20
Produksjonskonti for
stats- og trygdefor-
valtningen  	 21
Produksjonskonti for
kommuneforvaltningen  	 22
Produksjonskonti for
bedrifter  	 23

XXX 	 XXXX

X

X

XXXXXXXX

X

X

3 Konsumkonti Konsumkonti for stats-
og trygdeforvaltningen . 	 31
Konsumkonti for kom-
muneforvaltningen  	 32
Konsumkonti for private
konsumenter 	  33

4 Inntektskonti Konti for komponenter i
bruttoproduktet 	  41
Samlekonto for lønn 	  42
Fordelings- og samle-
konti 	 for indirekte
skatter og subsidier og
direkte skatter mv.   43
Samlekonto for kapital-
slit  	 45
Fordelingskonti for
kapitalslit  	 46
Faktorinntekt etter
institusjonell 	 opp-
rinnelsessektor  	 47
Konti for inntektsarter 	 48
Inntektskonti  	 49

X 	 X	 X

,
5 Realkapital-

konti
Samlekonto for lager-
endring  	 51
Samlekonto for investe-
ring i 	 fast kapital  	 52
Fordelingskonti 	 for in-
vestering i	 fast kapital 	 53 ,
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Annex 2

Summary matrix of the complete national accounts. 4 11 markings in the accounts of the types of account used

41 	 42 43 45 46 47 48 49 51 	 52 53 54 55 56 57 58 59 61 	 62 71	 72 73 74 81 82 83 84 85 86 87 91 92 93 94 95 96 97

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XX X

X

X

X X

X

X

XX

X

X

X

X

X

X
X

XX X

X

X

X

X

X
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Oversiktsmatrise for hele nasjonalregnskapet. Alle posteringer i regnskapet på kontotypenivå (forts.)

Hovedkontotyper Kontotyper i nasjo-
nalregnskapet 01 02 03 04 05 06 07 10 11 	 12 13 14 15 16 	 17 20 21 22 23 31 	 32 33

5 Realkapital-
konti
(forts.)

Konti for kjøp/salg
av eksisterende
realkapital  	 54
Samlekonto for kjøp/
salg av eksisterende
realkapital  	 55
Fordelingskonti for
kjøp/salg av eksiste-
rende realkapital   56
Konti 	 for realkapital
etter funksjonell 	 sek-
tor, stats- og trygde-
forvaltningen  	 57
Konti for realkapital
etter funksjonell 	 sek-
tor, kommuneforvaltnin-
gen 	  58
Konti for realkapital
etter funksjonell 	 sek-
tor, bedrifter  	 59 X

X

X

X

X

6 Kapitalkonti
for institu-
sjonelle
sektorer

Konti for endringer i
fordringer og gjeld 	  61
Kapitalkonti 	 for insti-
tusjonelle sektorer 	  62 X X

7 Konti for
utlandet

Konti for løpende tran-
saksjoner, eksport 	  71
Konti for løpende tran-
saksjoner, 	 import  	 72
Konto for driftsregnska-
pet overfor utlandet 	  73
Konto for kapitalregn-
skapet overfor utlandet 	 74 X X

X

8 Omvurderings-
konti

Konti for omvurdering
av finansobjekter 	  81
Samlekonto for omvurde-
ring av egenkapital og
realkapital etter art   82
Fordelingskonti for om-
vurdering av lager-
kapital   83
Samlekonto for omvurde-
ring av lagerkapital   84
Fordelingskonti for om-
vurdering av fast real-
kapital etter funksjo-
nell 	 sektor 	  85
Samlekonto for omvurde-
ring av fast realkapital 86
Fordelingskonti for om-
vurdering av fast real-
kapital 	 etter institu-
sjonell 	 sektor 	  87

,

9 Avslutnings-
balansekonti

Konti for finansobjekter 91
Samlekonto for egenka-
pital 	 og realkapital
etter art 	  92
Fordelingskonti for
lagerkapital  	 93
Samlekonto for lager-
kapital   94
Fordelingskonti for fast
realkapital 	 etter funk-
sjonell 	 sektor 	  95
Samlekonto for fast
realkapital  	 96
Fordelingskonti for fast
realkapital 	 etter insti-
tusjonell 	 sektor  	 97
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Summary matrix of the complete national accounts. All markings in the accounts of the types of account used (cont. )

41 42 43 45 46 47 48 49 51 	 52 53 54 55 56 57 58 59 61 62 71 72 73 74 81 82 83 84 85 86 87 91 	 92 93 94 95 96 97

X

X

X

X

X

XX

X

X

X

X

xx x

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X X

X X

XX XX

X

X

X

X

X XX XX

XX

X

X

X

X

X

X

X X

X

XX

X

X

X

X

X

X

X X

X
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Vedlegg 3

Annex 3

Klassifikasjon av produksjonssektorer i nasjonalregnskapet

Classification of production sectors in the national accounts

Bransjespesifikasjonen i norsk Standard for næringsgruppering
1) 

aggregert til nasjo-
nalregnskapets produksjonssektorer og gruppert etter konkurransetype Ksnd of acti-
vity in Standard Industrial Classification') in Norwegian statistics aggregated into
production sectors in the National Accounts and classified by competitive type

Produksjonssektor i
nasjonalregnskapet
Production sector in
the National Accounts

Konkurranse-
type 2) 	Antall

NumberCompetitive 	 Bransje i norsk
Standard for

type 2) 
Offent- næringsgrup-

pering
Be-	 lig
drif- for-	

NR-
Kind of activi- Hoved-

ty in Norwegian varer
varer

ter	 valt-
Indu- ning 3 )

Standard Indus- Main 	
NA-

stri- General tral CZassi- 	 commo-
coin:

es 	 govern- Tit-fication 	 dities

ment3)

Jordbruk, skogbruk, fiske
og fangst	 (100-150) 	 48 138

Jordbruk
100	 Jordbruk, planteproduksjon 	 S Del av 111 16 38
120	 Jordbruk, husdyrproduksjon 	 S Del av 111 7 16
130	 Jordbrukets egne investerings-

arbeider, kjøreinntekter mv. 	 S Del av 111 3 4
135	 Tjenester i tilknytning til

jordbruk 	 S S	 112 5 7
140	 Jakt og viltstell 	 S 113 1 4

Skogbruk
145	 Skogbruk HK S	 12 7 29

Fiske og fangst 	
150	 Fiske og fangst HK Del av 13 40
155	 Utklekking og oppdrett av fisk 9

mv . 	 Del av 13 3

Bergverksdrift (160-180) 	 10 53

Malm og kullgruver
160	 Bryting av kull 	 UK 21 1 1
170	 Bryting og utvinning av malm . UK 23 3 12

1) Se publikasjonen Standard for næringsgruppering (nr. 9 i serien Statistisk Sen-
tralbyrås HåndbOker). 2) FOlgende bokstavkoder er brukt: S for skjermede næringer,
UK for utekonkurrerende næringer, HK for hjemmekonkurrerende næringer som for indu-
strien er spesifisert med I for investeringsvareindustri og K for konsumvareindustriog
0 for utvinning og rørtransport av råolje og naturgass. 3) Alle forvaltningssekto-
rene som ifOlge nasjonalregnskapet har produksjon.
1) See Standard Industrial Classification issued as no. 9 in the series Manuals
from the Central Bureau of Statistics. 2) The following letter-codes are used:
S for sheltered activities, UK for export-competing activities, HK for import-
competing activities which are spesified by I for manufacturing of capital
goods and K for manufacturing of consumer goods and 0 for extraction and pipe-
line transport of crude oil and natural gas. 3) General government activities
which according to the National Accounts have production.
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Produksjonssektor i nasjonal-
regnskapet

Konkurranse-
type
	Antall

Offent-
Bransje i norsk 	

Be-	 lig
Standard for

drif- for-
næringsgrup-	 Hoved- NR-

ter	 valt-
pering	 varer varer

ning 

Bergverksdrift (160-180) (forts.)

Råolje- og naturgassutvinning
165	 Utvinning av råolje og natur-

gass (inkl. prosjektering og
boring for egen regning) 	

Bergverksdrift ellers
175	 Bryting og utvinning av stein,

grus og sand 	
180	 Bryting og utvinning ellers 	

Industri i alt (200-680)

Produksjon av næringsmidler
(200-270)

200	 Slakting og annen produksjon
av kjøttvarer 	

205	 Produksjon av kjøtthermetikk 	
210	 Produksjon av meierivarer 	
215	 Konservering av frukt og

grønnsaker 	
220	 Produksjon av fiskevarer 	

225	 Produksjon av fiskehermetikk 	
230	 Produksjon av fiskeoljer og

fiskemjøl 	
235	 Produksjon av vegetabilske

oljer 	
240	 Raffinering og herding av

animalske oljer 	
245	 Produksjon av margarin 	
250	 Produksjon av kornvarer 	
255	 Produksjon av bakervarer 	
260	 Produksjon av sjokolade og

sukkervarer 	
265	 Produksjon av næringsmidler

ellers 	
270	 Produksjon av dyrefôr 	

Produksjon av drikkevarer
(275-285)

275	 Produksjon av brennevin og vin
280	 Brygging av 01 	
285	 Produksjon av mineralvann . . . 	

Produksjon av tobakksvarer (290)
290	 Produksjon av tobakksvarer ...

Produksjon av tekstilvarer
(295-325)

295	 Produksjon av garn 	
300	 Produksjon av vevnader, bånd

og elastikk 	

0

S
S

22

2901
2909

3

1
2

128	 1

3

18
19

298

S 31111, 31119 1 16
S 31112 1 1
S 3112 3 11

HK-K 3113 1 11
HK-K 31141, 31142,

31149 1 35
HK-K 31143 1 9

UK 31151 1 5

HK-K 31152 1 7

UK 31153 1 12
S 31154 1 3
S 3116 1 6
S 3117 1 4

HK-K 3119 1 13

HK-K 3121 2 37
S 3122 1 4

S 3131 1 4
S 3133 1 4
S 3134 1 1

HK-K 314 1 5

HK-K 32111 1 18

HK-K 32112, 32113 1 39
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Konkurranse-
type 

Bransje i norsk
Off ent-

Standard for
Be-	 lig

næringsgrup-
drif- for-
ter	 valt-

pering

ning 

Antall

Produksjonssektor i nasjonal-
regnskapet Hoved- NR-

varer varer

Produksjon av tekstilvarer
(295-325)	 (forts.)

305 Søm av tekstilvarer,
unntatt klær 	 HK-K 3212 1 19

310 Produksjon av trikotasjevarer HK-K 3213 1 19
315 Produksjon av golvtepper,

golvmatter og ryer 	 HK-K 3214 1 2
320 Produksjon av tauverk og nett HK-K 3215 1 9
325 Produksjon av tekstilvarer

ellers 	 HK-K 3219 1 13

Produksjon av klær, lær, lær-
varer (330-345)

330 Produksjon av yttertøy av
tekstilstoff og plast 	 HK-K 3221 2 12

335 Produksjon av hodeplagg, klær
av lær, skinn og pelsskinn 	 HK-K 32291,	 32292,	 32293 1 12

340 Produksjon av andre klær 	 HK-K 32299 1 5
345 Produksjon av lær og lær- og

skinnvarer 	 HK-K 323 1 24

Produksjon av skotøy (350)
350 Produksjon av skotøy 	 HK-K 324 1 5

Produksjon av trevarer (355-370)
355 Saging og høvling 	 S 33111 1 17
360 Produksjon av sponplater 	 S 33112 1 3
365 Produksjon av monteringsfer-

dige trehus 	 S 33113 1 1
370 Produksjon av bygningsartikler

og andre trevarer 	 S 33114,33115,33119,
3312 og 3319 1 20

Produksjon av møbler, innred-
ninger (375)

375 Produksjon av møbler og inn-
redninger av tre 	 HK-K 332 1 18

Treforedling (380-400)
380 Produksjon av tremasse 	 UK 34111 1 3
385 Produksjon av cellulose 	 UK 34112,	 34113 1 10
390 Produksjon av papir og papp 	 UK 34114 1 15
395 Produksjon av trefiberplater . UK 34115 1 2
400 Produksjon av emballasje og

andre papir- og pappvarer 	 S 3412,	 3419 1 21

Grafisk produksjon og forlag
(405-415)

405 Grafisk produksjon 	 S 3421 3 7
410 Forlegging av aviser 	 S 34221 2 2
415 Annen forlagsvirksomhet 	 S 34222, 34223, 34229 2 3
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Konkurranse-
type 

Bransje i norsk
Offent-

Standard for
Be-	 lig

næringsgrup-
drif- for-

pering
ter	 valt-

ning 

Antall

Produksjonssektor i nasjonal-
regnskapet Hoved- NR-

varer varer

Produksjon av kjemiske rå-
varer (420-430)

420	 Produksjon av kjemiske grunn-
stoffer og forbindelser,
unntatt kunstgjødsel  	 UK	 3511	 1	 62

425	 Produksjon av kunstgjødsel
og plantevernmidler  	 UK	 3512	 1	 12

430	 Produksjon av basisplast
og kunstfibre  	 UK	 3513	 1	 4

Produksjon av kjemisk-tekniske
produkter (435-455)

435	 Produksjon av maling og lakk .	 HK-I	 3521	 1	 10
440	 Produksjon av farmasøytiske

preparater 	  HK-K 3522	 1	 7
445	 Produksjon av vaskemidler og

toalettpreparater  	 HK-K	 3523	 1	 20
450	 Produksjon av sprengstoff og

ammunisjon  	 HK-I	 35291	 1	 15
455	 Annen produksjon av kjemisk-

tekniske produkter  	 HK-K	 35299	 1	 26

Raffinering og produksjon av
jordolje- og kullprodukter
(460-465)

460	 Raffinering av jordolje  	 UK	 353	 3	 6
465	 Produksjon av jordolje- og

kullprodukter  	 HK-I	 354	 1	 17

Produksjon av gummiprodukter og
plastvarer (470-475)

470	 Produksjon og reparasjon av
gummiprodukter  	 HK-K	 355	 1	 22

475	 Produksjon av plastvarer  	 HK-K	 356	 1	 14

Produksjon av keramikk, glass
og -varer (480-485)

480	 Produksjon av keramiske
produkter  	 HK-K	 361	 1

485	 Produksjon av glass og
glassvarer  	 HK-K	 362	 1	 22

Produksjon av mineralske produk-
ter ellers (490-505)

490	 Produksjon av teglvarer  	S	 3691	 1	 7
495	 Produksjon av sement og kalk  	 S	 3692	 1	 5
500	 Produksjon av betong og

betongvarer  	S	 36992, 36993	 1	 6
505	 Steinbearbeiding og annen

produksjon av jord- og stein-
varer  	S	 36991, 36999	 1	 22
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Konkurranse-
type 

Offent-
Bransje i norsk
Standard for

Be-	 lig
næringsgrup-

drif- for-
ter	 valt-

pering

ning 

Antall

Produksjonssektor i nasjonal-
regnskapet Hoved- NR-

varer varer

Produksjon av jern, stål, ferro-
legeringer (510-520)

510	 Produksjon av jern og stål 	 UK	 37101	 1	 22
515	 Produksjon av ferrolegeringer	 UK	 37102	 1	 11
520	 Støping av jern og stål  	 HK-I	 37103	 1	 14

Produksjon av ikke-jernholdige
metaller (525-535)

525	 Produksjon av aluminium  	 UK	 37201	 1	 4
530	 Produksjon av andre ikke-

jernholdige metaller  	 UK	 37202	 1	 37
535	 Valsing og støping av ikke-

jernholdige metaller  	 HK-I	 37203, 37204	 1	 17

Produksjon av metallvarer
(540-570)

540	 Produksjon av husholdnings-
artikler  	 HK-K	 38111	 1	 16

545	 Produksjon av håndverktøy,
låser og beslag  	 HK-K	 38112	 1	 15

550	 Produksjon av møbler av metall	 HK-K	 3812	 1	 9
555	 Produksjon av metallkonstruk-

sjoner  	s	 3813	 2	 12
560	 Produksjon av metallemballasje	 HK-I	 38191	 1	 7
565	 Produksjon av metallduk,

-tråd, spiker og skruer  	 HK-I	 38192	 1	 15
570	 Produksjon av andre metall-

varer  	 HK-I	 38193,38194, 38199	 1	 25

Produksjon av maskiner (575-600)
575	 Produksjon av kraftmaskiner,

motorer og jordbruksmaskiner	 HK-I	 3821, 3822	 3	 14
580	 Produksjon av industri- og

bergverksmaskiner, bygg- og
anleggsmaskiner  	 HK-I	 3823, 38249

	
1	 22

582	 Produksjon og reparasjon av
oljeborerigger og -skip,
oljeutvinningsplattformer og
deler til disse  	 HK-I	 38241	3	 3

585	 Produksjon av kontormaskiner	 HK-I	 3825	1 	 6
590	 Produksjon av husholdnings-

maskiner  	 HK-I	 38291	 1	 10
595	 Reparasjon av maskiner  	S	 38292	 5	 6
600	 Produksjon av andre maskiner	 HK-I	 38299	 1	 24

Produksjon av elektriske appara-
ter og materiell (605-625)

605	 Produksjon av elmotorer og
materiell for elproduksjon	 HK-I

610	 Produksjon av signal-, radio-
og annet telemateriell  	 HK-I

615	 Produksjon av elektriske
husholdningsapparater  	 HK-K

3831

3832

3833

1	 15

1	 25

1	 13



Konkurranse-
type 

Offent-
Bransje i.norsk

Be-	 lig
Standard for

drif- for-
næringsgrup-	 Hoved- NR-

ter	 valt-
pering	 varer varer

fling

Produksjonssektor i nasjonal-
regnskapet

Antall
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Produksjon av elektriske appara-
ter og materiell (605-625)
(forts.)

620	 Produksjon av elektrisk kabel
og ledning 	

625	 Annen produksjon av elektriske
apparater og materiell 	

Bygging av fartøyer (630-640)
630	 Bygging av skip 	
635	 Bygging av båter 	
640	 Produksjon av skips- og båt-

motorer og spesialdeler 	

Produksjon av andre transport-
midler (645-660)

645	 Produksjon og reparasjon av
jernbane- og sporvognsmateriell

650 Produksjon av motorkjøretøyer,
motorsykler, sykler og trans-
portmidler ellers  

660	 Produksjon av fly 	

Annen industriproduksjon
(665-680)

665	 Produksjon av tekniske og
vitenskapelige instrumenter,
fotoartikler og optiske
artikler 	

670	 Produksjon av gull- og sølv-
varer 	

675	 Produksjon av musikkinstrumen-
ter og sportsartikler 	

680	 Annen industriproduksjon 	

Kraft- og vannforsyning (685-695)

Elektrisitets- og gassforsyning
685	 Elektrisitetsforsyning 	
690	 Gassforsyning 	

Vannforsyning
695	 Vannforsyning 	

Bygge- og anleggsvirksomhet 
(700-717) 

Bygge- og anleggsvirksomhet
700	 Bygge- og anleggsvirksomhet,

ekskl. oljeboring 	
717

	

	 Boring etter olje og gass
(særskilt virksomhet på kon-
traktbasis) 	

HK-I 38391 1 5

HK-I 38399 1 15

HK-I 38411 5 14
HK-I 38412 3 15

HK-I 38413,	 38414 1 10

S 3842 2 8

HK-I 3843,	 3844,	 3849 3 31
HK-I 3845 4 5

HK-K 385 1 33

HK-K 3901 1 15

HK-K 3902,	 3903 1 9
HK-K 3909 1 23

S 4101 6 6
S 4102 1 2

S 4103,	 42 1 1

S 5 ekskl.	 5023 16 16

0 5023 3 3



Varehandel mv., hotell- og res-
taurantvirksomhet (720-760)

Varehandel mv.
720	 Varehandel 	
750	 Innkreving av toll 	
751	 Innkreving av merverdiavgift

på import 	
752	 Refusjon av merverdiavgift på

nyinvesteringer 	
753	 Innkreving av investerings-

avgift på nyinvesteringer 	
754 Subsidier (refusjon av mer-

verdiavgift) på boliger og
sosiale bygg . 

756	 Innkreving av særavgift på
import 	

759	 Beregnet gevinst i faste priser
ved skiftvirkninger mellom
eksport og norsk anvendelse mv.

Hotell- og restaurantdrift

6 13

S 61,	 62 1 5

S 1 1

S 1 1

S 1 1

S

Hotell- og restaurantdrift

Transport,	 lagring, post og

63 2 5

telekommunikasjoner (800-860) 34 54

Jernbanedrift
Jernbanetransport 	 S 71111 4 8

Transport, rutebil, sporvei,
o.l.	 drosje,	 turbil

Rutebiltransport 	 S 71121 2 4
Transport med sporvei og
forstadsbane 	 S 71122 1 2
Drosje- og turbiltransport 7113 1 1

Annen landtransport
Leiebiltransport 	 S 7114 1 2
Olje- og gasstransport med rOr 0 7115 1 1
Hjelpevirksomhet for land-
transport 	 S S	 7116 3 3

SjOtransport
Utenriks sjøfart 	 UK 7121 2 2
Innenriks sjofart 	 S 7122 3 6
Hjelpevirksomhet for sjøfart S S	 7123 4 5

Lufttransport
Lufttransport 	 UK S	 713 4 5

Tjenester til transport og
lagring

Tjenester i tilknytning til
transport og lagring 	 S 719 2 7

760

800

805
810

815

820
824
825

830
835
840

845

850
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Konkurranse-
type 

Bransje i norsk
Offent-

Standard for
Be-	 lig
drif- for-

næringsgrup-

ter	 valt-
pering

ning

Antall

Produksjonssektor i nasjonal-
regnskapet Hoved- NR-

varer varer
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Konkurranse-
type 

Offent-
Bransje i norsk
Standard for

Be-	 lig
næringsgrup-

drif- for-
ter	 valt-

pering

fling

Antall

Produksjonssektor i nasjonal-
regnskapet Hoved- NR-

varer varer

Transport, lagring, post og
telekommunikasjoner (800-860) 
(forts.) 

Post og telekommunikasjoner
855	 Post  	 S	 7201 	 3 	 4
860	 Telekommunikasjoner  	 S	 7202 	 3	 4

Bank- og finansieringsvirksomhet, 
forsikring, eiendomsdrift, for-
retningsmessig tjenesteyting 
(865-905)	 16	 25

Bank- og finansvirksomhet
865	 Bankvirksomhet  	S	 8101	 2	 4
869	 Hjelpesektor for frie banktje-

nester 	
870	 Annen kreditt- og finansie-

ringsvirksomhet  	S	 S	 8102 	 2 	 2
873	 Hjelpesektor for frie tjenes-

ter i annen kreditt- og finans-
virksomhet 	

874	 Tjenester i tilknytning til
bank- og finansieringsvirksom-
het  	 S	 8103	 1	 1

Forsikringsvirksomhet
875	 Livsforsikring  	 S	 8201	 1	 1
880	 Skadeforsikring  	 S	 8202	 2 	 3

Eiendomsdrift
885	 Boliger  	S	 83111 + beregnet

prod. av egne boliger 1	 1
890	 Utleie av andre bygg  	S	 83112	 1	 2
895	 Eiendomsdrift ellers  	 S	 8319

Forretningsmessig tjenesteyting
900	 Forretningsmessig tjenesteyting 	 S	 S 	 832 	 4 	 9
905	 Utleie av maskiner og utstyr .	 S	 833	 2	 2

Offentlig, sosial og personlig 
tjenesteyting (910-970) 	36 	 80

Offentlig administrasjon
910	 Offentlig administrasjon  	 S	 911, 9121, 9123,

9124, 9125, 9129	 4 	 4

Forsvar
915	 Forsvar  	 S	 9122	 3	 3

Renovasjon og reingjOring
920 	 Renovasjon og reingjOring	 S	 92	 3	 3
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Konkurranse-
type 

Bransje i norsk
Off ent-

Standard for
Be-	 lig

næringsgrup-
drif- for-
ter	 valt-

pering

fling

Antall

Produksjonssektor i nasjonal-
regnskapet Hoved- NR-

varer varer

Offentlig, sosial og personlig 
tjenesteyting (910-970) 
(forts.) 

Undervisning og forskning
925	 Undervisning og forsknings-

virksomhet 	

Helse- og veterinærtjenester
930	 Helse- og veterinærtjenester .

Sosial omsorg og velferdsarbeid
935	 Sosial omsorg og velferdsar-

beid 	

Interesseorganisasjoner, ideolo-
giske og kulturelle organisa-
sjoner

940	 Interesseorganisasjoner 	
945	 Ideologiske og kulturelle

organisasjoner 	

Kulturell tjenesteyting, under-
holdning og sport

950	 Kulturell tjenesteyting,
underholdning og sport 	

Reparasjon av kjoretOyer, hus-
holdningsapparater mv.

955	 Reparasjoner av kjOretOyer,
husholdningsapparater og
varer for personlig bruk 	

'Jolt husarbeid
965	 LOnt husarbeid 	

Vask, rensing og annen personlig
tjenesteyting

960	 Vaskeri- og renserivirksomhet
970	 Annen personlig tjenesteyting

S S	 931,932 4 18

S S	 933 4 14

S S	 934 3 4

S S	 935 1 1

S 939 3 3

S S	 94 4 21

S 951 3 3

S 953 1 1

S 952 1 1
S 959 2 4

Alle næringer  	 305 1 692
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Vedlegg4

Annex 4

Klassifikasjon av institusjonelle sektorer i nasjonalregnskapet

Classification of institutional sectors

Hovedsektorer	 Institusjonelle enkeltsektorer 

Offentlig forvaltning

Finansinstitusjoner

010 Statsforvaltningen, bevilgningsregnskapet
020 Andre statsregnskap
030 Trygdeforvaltningen
040 Kommuneforvaltningen (inkl. kommuneforetak)
050 Sektor for skatteinnkreving

110 Norges Bank
120 Postgiro og Postsparebanken
130 Forretnings- og sparebanker
140 Statsbanker
150 Private kredittforetak
160 Andre private finansieringsselskaper
170 Livsforsikringsselskaper mv.
180 Skadeforsikringsselskaper

Statsforetak	 210 Statens forretningsdrift
220 Andre statsforetak

Andre norske sektorer
	

310 Private ikke-personlige foretak
320 Personlige næringsdrivende og lOnnstakere

o.l.
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Vedlegg	 5

Annex 5

Klassifikasjon av privat konsum

Classification of private final consumption expenditure

Hovedgrupper Undergrupper  Konsumgrupper 

11 10-	 "40-	 "135-
grupperingen" grupperingen" grupperingen"

Varieetskode 

V=Varige goder
HV=Halv-varige

goder
IV=Ikke-varige

goder
T=Tjenester

0 Matvarer 00 Mjøl, gryn 001 Mjøl og gryn
og baker-	 002 Kjeks, flatbrød og
varer
	

knekkebrød
003 Brød og kaker
004 Makaroni, cornflakes o.l.

01 Kjøtt og
	

011 Ferskt, saltet og tørket
kjøttvarer
	

kjøtt og flesk
012 Kjøtthermetikk

02 Fisk og
	

021 Fersk fisk
fiskevarer 022 Fryst fisk

023 Saltet, tørket og røykt
fisk

024 Middagshermetikk
025 Småhermetikk
026 Andre fiskevarer

03 Mjølk,	 031 Mjølk og fløte, frisk
fløte, ost 032 Hermetisk mjølk og
og egg	 mjølkepulver

033 Ost
034 Egg

04 Spisefett	 041 Smør
og -oljer	 042 Margarin, spiseolje o.l.

05 Grønnsaker, 051 Grønnsaker, friske
frukt og	 052 Epler, pærer og plommer
bær	 mv.

053 Sitrusfrukter, bananer,
druer mv.

054 Tørket frukt og nøtter
055 Bær, friske
056 Konservert frukt og grønn-

saker, syltetøy og saft

06 Poteter og 061 Poteter
varer av	 062 Varer av poteter
poteter

07 Sukker	 071 Sukker

08 Kaffe, te, 081 Kaffe
kakao og	 082 Te
kokesjoko- 083 Kakao og kokesjokolade
lade

IV

IV
IV
IV

IV
IV

IV
IV

IV
IV
IV
IV

IV

IV
IV
IV

IV
IV

IV

IV

IV
IV
IV

IV

IV
IV

IV

IV
IV
IV



4 Møbler og
hushold-
ningsartik-
ler

41 Mohler,
golvtepper
mv.

42 Tekstiler,
utstyrs-
varer mv.

43 Komfyrer,
kjøleskap
og annet
elektrisk
utstyr

Hovedgrupper Undergrupper 

	

0 Matvarer	 09 Andre
	(forts.)	 matvarer
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Konsumgrupper 

091 Spisesjokolade, drops
o.l.

092 Iskrem
093 Andre matvarer

Varighet skode 

1 Drikkevarer 11 Drikkevarer 111 Mineralvann, brus o.l.
112 01
113 Vin, brennevin og sprit

12 Tobakk
	

121 Sigarer og sigarillos
122 Sigaretter
123 Røyketobakk
124 Andre tobakksvarer

2 Klær og
skotOY

21 Bekled-
nings-
artikler

22 Toyer,
garn o.l.

211 Skjorter og nattOY
212 Kåper, kjoler, dresser,

frakker, jakker mv.
213 StrOmper og sokker
214 Undertøy
215 Hatter, luer og hansker
216 Pels- og skinnvarer

221 Toyer
222 Garn og sytråd
223 Annet tekstilstoff mv.

.23 Skotøy og	 231 Skotøy av lær
skorepara- 232 Gummifottøy
sjoner	 233 Annet skotøy

234 Reparasjon av skotOy

3 Bolig, lys	 31 Bolig
og brensel

32 Lys og
brensel

311 Bolig

321 Elektrisitet
322 Parafin og fyringsoljer
323 Ved og torv
324 Kull og koks

411 Møbler
412 Golvtepper og golvlOpere
413 Lamper, lampetter mv.

421 Tekstilvarer og utstyrs-
varer

422 Prydgjenstander

431 Komfyrer, kokeplater mv.
432 Støvsugere
433 Vaskemaskiner
434 Kjøleskap o.l.
435 Sy- og strikkemaskiner
436 Elektriske varmeovner og

andre elektriske apparater

44 Kjøkkenut- 441 Porselen, steintøy og glass
styr,	 442 Spisebestikk
glass,	 443 Annet kjøkkentOY
dekketøymv. 444 GlOdelamper mv.

445 Annet utstyr
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Hovedgrupper Undergrupper Konsumgrupper 	Varighetskode 

4 Møbler og	 45 Diverse	 451 Vaskepulver og andre
hushold-	 hushold-	 reingjoringsmidler	 IV
ningsartik-	 ningsartik- 452 Andre husholdningsartikler	 IV
ler (forts.)	 ler og tje- 453 Vask, rensing og farging

nester	 454 Reparasjon av møbler og
husholdningsartikler

46 Forsikring 461 Forsikring av innbo og
av innbo	 løsøre
og løsøre

47 Leid hjelp 471 Leid hjelp til hjemmet
til hjemmet

5 Helsepleie	 51 Helsepleie 511 Medisiner og helseartikler 	 IV
512 Briller og ortopedisk

utstyr	 V
513 Tannlegehjelp
514 Legehjelp
515 Sykehusopphold
516 Massasje og fysikalsk

behandling

6 Transport,	 61 Kjøp av	 611 Kjøp av bil mv.	 V
post- og	 egne tran- 612 Kjøp av motorsykler og
teletje-	 sportmidler	 sykler	 V
nester

62 Drift og	 621 Bensin og olje	 IV
vedlikehold 622 Reservedeler, dekk,
av egne	 slanger mv.	 HV
transport- 623 Forsikring av egne
midler	 transportmidler mv.

624 Verkstedsreparasjoner

63 Bruk av	 631 Jernbanetransport
offentlige 632 Transport med sporvei og
transport-	 forstadsbane
midler	 633 Transport med båt og ferje

634 Flytransport
635 Busstransport
636 Drosjebiltransport
637 Flytteutgifter og frakt

64 Porto,	 641 Porto
telefon og 642 Telefon og telegram
telegram

7 Fritids-	 71 Fritidsut- 711 Fjernsynsmottakere	 V
sysler og	 styr	 712 Radiomottakere, plate-
utdanning	 spillere mv.	 V

713 Musikkinstrumenter	 V
714 Kjøp av båter, båtmotorer

og våpen	 V
715 Sportsutstyr	 HV
716 Fotoutstyr, film, grammo-

fonplater, leketøy mv.	 HV
717 Blomster og prydbusker	 IV
718 Reparasjoner og utstyr

til fritidssysler	 HV



Hovedgrupper 

7 Fritids-
sysler og
utdanning
(forts.)

Undergrupper 

72 Offentlige
forestil-
linger og
andre tje-
nester

290

Konsumgrupper	 Varighetskode 

721 Kinobesøk
722 Teaterbesøk
723 Andre forestillinger
724,Fjernsyns- og radiolisens
725 Lotteri, tipping mv.
726 Fotografering mv.

73 Bøker,	 731 Bøker
	

HV
aviser,	 732 Aviser

	
IV

tidsskrif- 733 Ukeblad og tidsskrifter
	

IV
ter mv.

74 Skolegang
	

741 Skolegang

8 Andre varer 81 Personlig
	

811 Hårpleie og skjønnhetspleie
og tje-	 hygiene

	
812 Kosmetiske preparater,

nester
	

tannkrem mv.	 IV
813 Toalett- og barbersåpe

	 IV
814 Andre toalettartikler

	
IV

82 Andre varer 821 Reiseeffekter
	

HV
822 Ur
	

V
823 Smykker
824 Skrivemateriell

	
IV

825 Andre varer
	

HV

83 Utgifter
på restau-
ranter,
hoteller
o.l.

84 Tjenester
fra livs-
forsikring
mv.

85 Andre tje-
nester

9 Korreksjons- 99 Korrek-
poster	 sjons-

poster

831 Utgifter på restauranter,
kaféer o.l.

832 Utgifter ved hoteller,
pensjonater o.l.

841 Tjenester fra livsfor-
sikring mv.

851 Tjenester gjennom inter-
esseorganisasjoner

852 Tjenester gjennom reli-
giOse og kulturelle orga-
nisasjoner

853 Andre tjenester

991 Nordmenns konsum i ut-
landet (+)

992 Utlendingers konsum i
Norge (-)
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Vedlegg 	 6

Annex 6

Klassifikasjon av offentlig konsum

Classification of government final consumption expenditure

Hovedgrupper 

1 Alminnelig of-
fentlig tje-
nesteyting

2 Forsvar

3 Undervisning

4 Helsestell

5 Sosial trygd
og velferd

Formålsgrupper 

110 Sentraladministrasjonen
120s Utenrikstjenesten
130 Politi, rettsvesen mv.
140s Generell forskning, alminnelig tjenesteyting
150s Diverse deltaking i internasjonale organisasjoner
160s Verneskoler
170s Spesialskoler for barn og ungdom med

tilpasningsvansker

210 Forsvar

310 Administrasjon, forskning mv., undervisning
320 Skoler, universitet mv.
330s Andre tjenester, undervisning
340s Landbruksskoler mv.
350s Diverse helseskoler
360s Politi- og fengselsskoler
370s Yrkesopplæring for voksne
380s Undervisning for fiskere

410 Administrasjon, forskning mv., helsestell
420 Sykehus, klinikker
430 Andre helsetjenester

510 Sosiale trygder
520 Velferdstjenester
530s Råd og omsorg for funksjonshemmede
540s Velferdsfond for handelsflåten
550s Sosiale tiltak for fiskere
560s AttfOring

610 Boligformål
620s Utbyggingsformål
630 Sanitære formal

710 Rekreasjon og kulturelle formal
720 ReligiOse og humanitære formål
730s Friluftsformål og naturvern
740s Universitetsbiblioteket

6 Boligformål mv.

7 Rekreasjon,
kulturelle og
religiOse formal

8 NæringsOkonomiske 810 Administrasjon, forskning mv., næringsOkonomiske
formal 	 formal

815s Annen administrasjon, forskning mv., nærings-
Økonomiske formal

820 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst
830s Bergverksdrift, industri og bygge- og

anleggsvirksomhet
840 Kraft- og vannforsyning
850 Veier
860s Havner, fyrvesen mv.
870 Andre transportformål og telekommunikasjoner
880s Andre næringsformål

9 Andre formal 	 910s Offentlig gjeld
920s Generell overfOring til andre offentlige sektorer
930s Utgifter i samband med ulykker og naturkatastrofer
940 Andre utgifter

Formålsgrupper markert med s forekommer bare for statlig konsum (de Øvrige
både for statlig og kommunalt konsum).
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Annex 7

Klassifikasjon av bruttoinvesteringer i fast kapital etter art

Classification of gross fixed capital formation by type of capital goods

A,ggregerte 
hovedgrupper Hovedgrupper Grupper av kapitalarter 

Bygninger 	 Beboelseshus 111 Boligbygg
112 Fritidsbygg (hytter, sommerhus o.1.)
113 Boligbrakker, koier, rorbuer o.l.
119 Militære boligbygg

Driftsbygg 	 121 Driftsbygg for jordbruk, skogbruk, fiske
og fangst

122 Offentlige bygg for undervisning,
helse- og sosialt arbeid

123 Andre offentlige driftsbygg
124 Andre driftsbygg (industri, bygge- og an-

leggsvirksomhet, forretningsbygg, hotell-
bygg mv.)

Anlegg 	 Anlegg 	 131 Grunnforbedringer i jordbruk og skogbruk
132 Bergverks- og industrianlegg
133 Elektrisitetsanlegg
134 Veianlegg
135 Andre offentlige anlegg
136 Andre anlegg (kommunikasjonsanlegg mv.,

skogsveier, flOtningsanlegg)
137 Olje- og gassrOrledninger (med landin-

stallasjoner og pumpestasjoner)
138 Oljeboring og andre utgifter til oljeleting
139 Militære bygg- og anleggsinvesteringer,

eksklusive boligbygg

Transport- 	 Skip og 	 141 Skip
midler 	 båter 	 142 Fiskebåter, redningsskyter,

bergingsbåter o.l.

Fly 	 150 Fly

Biler mv. 	 161 Personbiler og stasjonsvogner
162 Busser
163 Lastebiler, varebiler, spesialbiler

og trekkvogner mv.

Rullende 	 170 Rullende materiell
materiell

Maskiner, 	 Maskiner, 	 181 Landbruks- og skogbruksmaskiner og redskap
redskap og	 redskap og 	 182 Fiskeredskap
inventar mv. inventar 	 183 Maskiner for bergverksdrift, industri og

bygge- og anleggsvirksomhet
184 Inventar og kontormaskiner for bergverks-

drift, industri og bygge- og anleggsvirk-
somhet

185 Maskinelt og elektrisk utstyr for elektri-
sitets- og gassverk

186 Utstyr, maskiner og inventar for tjeneste-
ytende sektorerogoffentlige sivile sektorer

187 Oljeborerigger og -skip
188 Oljeutvinningsplattformer mv.

Militært 	 190 Militære transportmidler, maskinerogutstyr
utstyr 	 (offentlig konsum)

Endringi hus- 101 Endring i husdyrbestand, livdyr
dyrbes tand,
livdyr
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Annex 8

Klassifikasjon av eksport og import av varer og tjenester

Classification of exports and imports of goods and services

Aggregerte 
hovedgrupper Hovedgrupper	 Grupper av eksport og import 

Eksport 

Varer
	

Råolje og natur- Del av 101 -
gass fra Nord-	 Varer ifOlge handelsstatistikken
sjøen

Skip, nybygde	 103 Nye skip

Skip, eldre	 104 Eldre skip

Oljeplattformer, Del av 101 -
nybygde	 Varer ifOlge handelsstatistikken

Oljeplattformer, Del av 101 -
eldre	 Varer ifOlge handelsstatistikken

Direkte eksport Del av 102 -
ved oljevirk-	 Varer utenom handelsstatistikken
somhet

Andre varer
	

Del av 101 -
Varer ifOlge handelsstatistikken
Del av 102 -
Varer utenom handelsstatistikken

Tjenester Brutto frakter
ved skipsfart

105 Bruttofrakter opptjent i skipsfart

Brutto inntekter 114
ved oljeboring

Bruttoinntekter ved boring
etter olje og gass

Eksport av rør-

tjenster
115 Bruttoinntekter ved olje- og gass-

transport med rør

Reisetrafikk 110 Reisetrafikk

Andre tjenester 106 Varefrakter,	 luftfart og jernbane
107 Passasjerfrakter,	 luftfart og

jernbane
108 Annen samferdsel
109 Forsikringstjenster
111 Andre utlendingers konsum i Norge
112 Offentlig forvaltning,	 inntekter

fra utlandet
113 Andre tjenester
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Agreerte 
hovedgrupper Hovedgrupper 

Varer
	

Skip, nybygde

Skip, eldre

Grupper av eksport og import 

Import 

103 Nye skip

104 Eldre skip

Oljeplattformer, Del av 101 -
nybygde	 Varer ifølge handelsstatistikken

Direkte import
ved oljevirk-
somhet

Andre varer

Del av 102 -
Varer utenom handelsstatistikken

Del av 101 -
Varer ifølge handelsstatistikken
Del av 102 -
Varer utenom handelsstatistikken

Tjenester Brutto utgifter
ved skipsfart

105 Skipsfartens driftsutgifter i
utlandet

106 Skipsfartens reparasjonsutgifter i
utlandet

107 Skipsfartens investeringsutgifter i
utlandet

Brutto utgifter
ved oljeboring

120 Boring etter olje og gass, drifts-
og reparasjonsutgifter i utlandet

Direkte import
ved annen

118 Tjenesteimport til drift og
investering ved oljeutvinning

oljevirksomhet 119 Betalinger for investeringer til
utenlandske oljeborefirmaer mv.
ved oljeutvinning

121 Olje- og gasstransport med rør,
drifts-, reparasjons- og investe-
ringsutgifter i utlandet

Reisetrafikk 113 Reisetrafikk

Andre tjenester 108 Luftfartens driftsutgifter i utlandet
109 Luftfartens reparasjonsutgifter i

utlandet
110 Jernbanetjenester
111 Annen samferdsel
112 Forsikringstjenester
114 Norske sjøfolks konsum i utlandet
115 Nordmenns konsum i utlandet ellers
116 Offentlig forvaltning, utgifter i

utlandet
117 Andre tjenester
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Levetider for realkapitalen ved BERKAP -beregningene

Lifetimes of fixed capital for the BERKAP-computations

Antall år
Number of
years

Beboelseshus  	 90
Bygninger i statlig og kommunal konsumkapital, jordbruk,
skogbruk, elektrisitets- og gassforsyning og lufttransport . 	 75
Bygninger i bergverksdrift og industri, bygge- og anleggs-
virksomhet, bank-, finansierings- og forsikringsvirksomhet,
samt forretningsbygg  	 60
Bygninger i fiske og fangst  	 45
Bygninger og anlegg i jernbanetransport og post og
telekommunikasjoner  	 75
Anlegg i statlig og kommunal konsumkapital og vannforsyning 	 90
Anlegg i skogbruk, elektrisitets- og gassforsyning, tran-
sport med sporvei og forstadsbane og hjelpevirksomhet for
sjofart  	 75
Anlegg i bergverksdrift og industri  	 60
Grunnforbedringer i skogbruk  	 70
Grunnforbedringer i jordbruk  	 33
Oljeutvinningsanlegg  	 15
Oljeboreplattformer  	 15
Våte hull (oljeboring)  	 15
TOrre hull (oljeboring)  	 1
Rorledninger  	 20
Skip  	 20
Båter  	 20
FiskefartOyer, skrog  	 40
Fiskefartoyer, motor  	 15
FiskefartOyer, annet utstyr  	 10
Personbiler mv. i statlig og kommunal konsumkapital  	 6
Personbiler mv. i jordbruk, bergverksdrift og industri,
elektrisitets- og gassforsyning, bygge- og anleggsvirksom-
het, varehandel, hotell- og restaurantdrift, rutebiltrans-
port, tjenester i tilknytning til transport og lagring,
post og telekommunikasjoner, bank-, finansierings- og
forsikringsvirksomhet og sosial og personlig tjenesteyting . 	 4
Personbiler mv. i drosje- og turbiltransport og hjelpe-
virksomhet for landtransport  	 3
Busser, lastebiler mv. i rutebiltransport  	 7
Lastebiler mv.  	 7
Biler og maskiner i jernbanetransport  	 12
Rullende materiell  	 35
Fly  	 15
Maskiner i bergverksdrift og industri, elektrisitets- og
gassforsyning, vannforsyning og hjelpevirksomhet for sjøfart 	 25
Maskiner i jordbruk, skogbruk, post og telekommunikasjoner . 	 20
Maskiner i bygge- og anleggsvirksomhet  	 12
Maskiner i fiske og fangst  	 6
Maskiner i annen privat virksomhet  	 15
Utstyr ellers (maskiner mv.) i offentlig konsumkapital  	 20
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Annex 10

Klassifikasjon av indirekte skatter og subsidier

Classification of indirect taxes and subsidies

Aggregerte 
hovedgrupper Hovedgrupper 
	

Grupper av indirekte skatter og subsidier 

Indirekte skatter

Generelle
vareavgifter

Alminnelig
omsetnings-
avgift

Merverdiavgift

211 Alminnelig omsetningsavgift, produ-
sent på vareinnsats, investeringer mv.

212 Alminnelig omsetningsavgift, varehan-
del på vareinnsats, investeringer mv.

213 Alminnelig omsetningsavgift, varehan-
del på privat konsum

221 Merverdiavgift, produsent
222 Merverdiavgift, varehandel

Investeringsav-
gift på nyin-
vesteringer

Spesielle 	 Spesielle vare-
vareavgifter avgifter på

næringsmidler

Spesielle vare-
avgifter på
drikkevarer

Spesielle vare-
avgifter på
tobakksvarer

Spesielle vare-
avgifter på
lys og brensel

Spesielle vare-
avgifter på
kj0p av bil mv.

231 Investeringsavgift på nyinvesteringer

311 Avgift på fisk mv. for prisregulering
312 Sjokolade- og sukkeravgift
313 Kraftfôravgift

321 Avgift på kullsyreholdige alkoholfrie
drikkevarer

322 Avgift på 01
323 Skjenkeavgift
324 Omsetningsavgift på brennevin og vin,

verdiavgift
325 Omsetningsavgift på brennevin og vin,

mengdeavgift

331 Tobakksavgift

341 Avgift på forbruk av elektrisk energi
342 Avgift på elektrisk kraft
343 Mineraloljeavgift

351 Avgift på motorvogner

Spesielle vare- 	 361 Avgift på bensin
avgifter på drift 362 Kilometeravgift, leietransport
av transport 	 363 Avgift på båtmotorer

Spesielle vare-
avgifter på
andre varer

371 Avgift på gull-, sOlv- og platinavarer
372 Avgift på radio- og fjernsynsapparater
373 Avgift på kosmetikk
374 Diverse miljOvernavgifter
375 Avgift på farmasøytiske spesialprepa-

rater
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Aggregerte 
hovedgrupper Hovedgrupper 	 Grupper av indirekte skatter og subsidier 

Spesielle
vareagif ter
(forts.)

Indirekte skatter (forts.) 

Spesielle vare- 	 381 Overskott i Norsk tipping A/S
avgifter på 	 382 Totalisatoravgift
tjenester 	 383 Lotteriavgift

Spesielle vare- 	 391 Spesielle eksportavgifter
avgifter på
eksport

Toll og 	 Investerings- 	 232 Investeringsavgift på reparasjoner,
andre indi- 	 avgift som sek- 	 hjelpestoffer mv.
rekte skatter toravgift

Toll 	 400 Toll

Sektoravgifter,
fiske og fangst
mv.

Sektoravgifter,
bergverksdrift
mv.

Sektoravgifter,
industri mv.

Sektoravgifter,
varehandel mv.

Sektoravgifter,
transport mv.

Sektoravgifter,
bankvesen, for-
sikring, eien-
domsdrift mv.

511 Sektoravgift, trygdeforvaltningen
angående fiskere

521 Avgift på utvinning av jordolje
og naturgass

531 Stempelavgift på spillkort
532 Patent- og justergebyrer

(indirekte skatter)

560 Overskott i A/S Vinmonopolet
561 Kilometeravgift, egentransport
562 Årsavgift på personbiler og motor-

sykler (indirekte skatter)
563 Apotekavgift
564 Gebyrer til politi- og rettsvesen

(indirekte skatter)
565 Forskott, deposita
566 Avgift til Statens Kornforretning
567 Avgift over Finansdepartementets fond
569 Avgift, Omsetningsrådet

571 Vektavgift på lastebiler, bensindrevne
572 Vektavgift på lastebiler, ikke-

bensindrevne
573 Avgift på provenummer
574 Laste- og fyravgift
575 Gebyrer til skipskontrollen

(indirekte skatter)
576 Passasjeravgifter, sivil luftfart
577 Andre statlige gebyrer (indirekte

skatter)
578 Registreringsavgift
579 Charteravgift

581 Dokumentavgift
582 Eiendomsskatt
583 Andre kommunale avgifter

Sektoravgifter, 	 591 Avgift påsalg- og skjenkerettigheter
privat tjeneste- 592 Skatt på inngangspenger
yting mv. 	 593 Honoraravgift

594 Avgift av NRK
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Aggregerte 
hovedgrupper  Hovedgrupper 
	

Grupper av indirekte skatter og subsidier 

Subsidier 

Varesubsidier Varesubsidier
på nærings-
midler

610 Kompensasjon for merverdiavgift på
matvarer, varehandel

611 Kompensasjon for merverdiavgift på
matvarer, produsent

612 Pristilskott til mjOlk og mjOlkepro-
dukter, varesubsidier

613 Pristilskott til margarin
614 Andre pristilskott til matvarer,

varehandel
615 Tilskott til Kraftf6rfondet, vare-

subsidier
616 Tilskott over Prisdirektoratets fond,

varesubsidier
617 Subsidier på fisk (inntil 1974)
618 Andre pristilskott til matvarer,

produsent

Varesubsidier på 621 Tilskott til kunstgjOdsel, produsent/
andre varer 	 importOr

622 Pristilskott til andre varer
623 Subsidier (som refusjon av merverdi-

avgift) på boliger og sosiale bygg

711 Korntrygd
712 Tilskott til kunstgjødsel, jordbruk
713 Investeringstilskott
714 Tilskott over Finansdepartementets

fond

731 Tollrefusjoner til skipsbyggeriene mv.
732 Pristilskott til mjølk og mjølkepro-

dukter, andre subsidier

761 Tilskott over Kraftfôrfondet, andre
subsidier

762 Tilskott over Prisdirektoratets fond,
andre subsidier

763 Forskott, deposita
764 Andre subsidier over trygdeforvalt-

ningen
765 Pristilskott til norsk korn og mat-

mj01
766 Tilskott til kunstgjødsel, frakt-

tilskott
767 Subsidier på fisk (fra 1975)
768 Tilskott, Omsetningsrådet

771 Andre pristilskott, bil- og kystruter,
pressen, politiske partier mv.

781 Arbeidsløysetrygdens riksreservefond

791 Andre tilskott over bevilgningsregn-
skapet

792 Tilskott fra Norsk tipping A/S
793 Tilskott til NRK
794 Kommunale subsidier

Andre
subsidier

Sektorsubsider,
jordbruk, skog-
bruk, fiske og
fangst mv.

Sektorsubsidier,
industri mv.

Sektorsubsidier,
varehandel mv.

Sektorsubsidier,
transport mv.

Sektorsubsidier,
bankvesen, for-
sikring, eien-
domsdrift mv.

Sektorsubsidier,
privat tjeneste-
yting mv.
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Annex 11

Klassifikasjon av inntektsarter

Classification of forms of income

Aggregerte
hovedgrupper Hovedgrupper	 Grupper av inntektsarter 

Faktorinntekt Lonnskostnader 010 LOnn
020 Arbeidsgiveravgift til folketrygden

mv.

Driftsresultat 110 Driftsresultat

Inntekts-	 Renter	 210 Renter
overfOringer

Aksjeutbytter	 220 Aksjeutbytter

Utbytte på	 230 Utbytte på eierkapital
eierkapital

Inntekt av
	

240 Inntekt av patenter, leie mv.
patenter,
leie mv.

Netto skade-	 310 Netto skadeforsikringstjenester
forsikrings-
premier

Skadefors 1k-	 320 Skadeforsikringserstatninger
ringserstat-
ninger

Direkte skatter 410 Inntektsskatter, personer
og trygdepre-	 415 Inntektsskatter, selskaper
mier	 420 Formuesskatter, personer

425 Formuesskatter, selskaper
430 Årsavgift på biler (direkte skatter)
440 Arveavgift
450 BOter, inndragninger mv.
460 Andre direkte skatter
470 Medlemsavgift til folketrygden
475 Arbeidsgiveravgift til folketrygden
480 Medlemspremier til andre trygder mv.
485 Arbeidsgiveravgift til andre trygder

mv.

StOnader til	 510 Alderspensjon, statens pensjonskasser
private kon-	 515 Alderspensjon, trygdeforvaltningen
sumenter	 520 UførestOnad

525 YrkesskadestOnad
529 EtterlattestOnad
530 StOnad til ugifte mOdre
535 Krigspensjoner
540 PensjonsstOnader for skogsarbeidere,

fiskere og sjOmenn
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Aggregerte 
hovedgrupper Hovedgrupper 	 Grupper av inntektsarter 

StOnader til 	 545 Kommunale tillegg til lovbestemte
private konsu-	 trygdeordninger mv.
menter (forts.) 550 Sykepenger mv.

555 Barnetrygd
560 Helseinstitusjoner, trygdeforvaltningen
565 Helseinstitusjoner, kommuneforvalt-

ningen
570 Dagpenger for arbeidslyse
575 ArbeidslOysestOnad ellers
580 AttforingsstOnad
585 EngangsstOnad ved clod
589 Utløsning av pensjoner mv.
590 Andre stOnader, statens bevilgnings-

regnskap
595 Andre stOnader, statens pensjonskasser
599 Andre stOnader, kommuneforvaltningen

Andre innen-
landske over-
fOringer

StOnader til
utlandet

610 OverfOringer mellom offentlige
forvaltningssektorer

620 Andre innenlandske overforinger

710 Overføringer til og fra utlandet
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Annex 12

Klassifikasjon av finansobjekter

Classification of financial assets and liabilities

Hovedgrupper 
	

Grupper av finansobjekter 

Ordinære finans- 010
objekter 020

030
040
050
060
070
080
090
100
110

Gull og spesielle trekkrettigheter i IMF
Sedler og skillemynt/Sedler og skillemynt i omløp
Bankinnskott/Innskott
Statskasseveks ler
Ihendehaverobligasjoner/Ihendehaverobligasjonslån
Aksjer/Aksjekapital
Utlån/Lån
Forsikringskrav/Forsikringsforpliktelser
Eierkapital
Varekreditter
Andre fordringer/Annen gjeld

Korreksjoner
for periodise-
ringsavvik
o.l. for di-
rekte skatter

510 Netto overskytende forskott
520 Arbeidsgiverbeholdning, trukne direkte skatter
530 Utliknet, ikke betalt inntektsskatt, selskaper
540 Utliknet, ikke betalt formuesskatt, selskaper
550 Påløpt, ikke utliknet inntektsskatt, selskaper
560 Påløpt, ikke utliknet formuesskatt, selskaper
570 Bokført, ikke utbetalt inntekts- og formues-

skatt fra skatteinnkrevere

Skatteinnkreverbeholdning påløpte, ikke innbetalte
indirekte skatter
Skatteinnkreverbeholdning påløpte, ikke utbetalte
subsidier

Kursdifferanse mellom pålydende verdi og markeds-
verdi for ihendehaverobligasjoner (markedsverdi =
050 + 710)
Kursdifferanse mellom pålydende verdi og markeds-
verdi for aksjer' (markedsverdi = 060 + 720)

Korreksjoner	 610
for periodise-
ringsavvik o.l. 620
for indirekte
skatter og
subsidier

Kursdifferanser 710
mellom påly-
dende verdi og
markedsverdi	 720
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