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1. INNLEDNING

Våren 1986 ble det innledet et samarbeidsprosjekt mellom Gruppen

for arbeidstilbud i Oslo og økonomisk analysegruppe ved Forskningsavde-

lingen i Statistisk sentralbyrå. Formålet var analyser av arbeidsmarkedet

med vekt på tilbudssiden, bl.a. for endogenisering av ulike sosiodemogra-

fiske gruppers arbeidskrafttilbud i makromodellen MODAG.

Arbeidskrafttilbudet for følgende grupper er modellert og estimert

ved hjelp av årlige tidsseriedata: Ungdom i aldersgruppene 16-19 år og

20-24 år, gifte kvinner 25-66 år, ikke-gifte kvinner 25-66 år, menn 25-59

år og 60-66 år, og pensjonister 67-74 år. Den yngste aldersgruppen er også

inndelt etter utdanningsstatus. Dette arbeidet er dokumentert i "Arbeids-

tilbudet i MODAG. En analyse av yrkesdeltakingen for ulike sosiodemogra-

fiske grupper på årsdata" av K.-G. Lindquist, L. Sannes og N.M. Stolen i

serien Rapporter fra Statistisk sentralbyrå. Rapporten vil bli publisert

hosten 1989.

For tilrettelegging av nødvendige dataserier ble maskinområdet

MATAUK opprettet. MATAUK inneholder årsserier for befolkningsdata og

arbeidsmarkedsdata etter kjønn, alder og ekteskapelig status, i tillegg til

variable av betydning for de ulike gruppenes arbeidsmarkedstilpasning. De

fleste dataseriene går tilbake til begynnelsen ay 1960-tallet.

Dette notatet beskriver oppbyggingen av arkivsystemet og innholdet

på MATAUK, i tillegg til teknisk dokumentasjon av de enkelte dataseriene og

beregningsmakroene som er lagret der. Der hvor manuelle oppdateringsrutiner

er nødvendig er dette også beskrevet.

2. DATABANKEN MATAUK

2.1 Kort om innholdet i databanken MATAUK

På maskinområdet MATAUK er alle dataserier benyttet ved estimering

av ulike sosiodemografiske gruppers arbeidskrafttilbud lagret på et felles

hovedarkiv MATAUK. I tillegg til hovedarkivet er det opprettet flere under-

arkiv. Tabell 1 gir oversikt over arkivstrukturen i databanken MATAUK.
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Tabell 1. Oversikt over arkivsystemet i databanken MATAUK

TROLL-maskin
	

Hovedarkiv 	 Underarkiv

MATAUK 	 MATAUK 	 ARBDAT

BEFOLK

LO ENN

SOSIO

PROGNOSE

På underarkivet ARBDAT ligger bl.a. sysselsettings-, arbeids-

ledighets- og arbeidsstyrketall og yrkesandeler for ulike sosiodemografiske

411

	

	
grupper. Arkivet inneholder også sysselsettings- og timeverkstall fordelt

etter kjønn og næring.

. 	 På BEFOLK-arkivet er det hovedsaklig befolkningsdata etter kjønn,

alder og ekteskapelig status, antall barn etter alder i ekteskap og tids-

serier for gjennomsnittsalder for noen sosiodemografiske grupper.

Underarkivet LOENN inneholder dataserier for utbetalt lønn etter

raring, timelønn etter kjønn og næring, ulike skattesatser, samt dataserier

for visse andre typer inntekter som offentlige stønader.

Underarkivet SOSIO inneholder i.a. dataserier for antall personer

under utdanning og antall vernepliktige personer blant ungdom, utdannings-

nivå for gifte kvinner og utviklingen i antall barnehageplasser.

PA PROGNOSE-arkivet ligger framskrevne tall for serier som inngår i

arbeidsmarkedsblokka i MODAG og ikke bestemmes endogent i modellen.

Underarkivene inneholder både de primære seriene en ønsket A komme

fram til og en del indikatorer og hjelpestørrelser benyttet ved bereg-

ningene av disse. Alle dataseriene er årsdata.

2.2 Underarkivet ARBDAT

Tabell 2 gir en oversikt over de variable som er lagret på under-

arkivet ARBDAT med symbol og betegnelse.

1
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Tabell 2. Variabeloversikt for underarkivet ARBDAT med symbol og betegnelse

Symbol Betegnelse

AKULej Antall arbeidssøkere uten arbeidsinntekt i gruppe ej i 1000 perso-
ner. j varierer over aldersgruppene 16-19 år og 20-24 år, e angir
elevstatus

AKUL j 	Antall arbeidssøkere uten arbeidsinntekt i gruppe j i 1000 perso-
ner. j varierer over alder, kjønn og ekteskapelig status for
kvinner

DAYP60 Dummy-variabel for liberalisering av vilkårene for A gå på arbeids-
ledighetstrygd i 1984

DPYP67 Dummy-variabel for nedsettelse av pensjonsalderen i 1973

HDA3Fk Deltidsandel blant funksjonærer i industrien etter kjønn

LWkj 	Utførte timeverk av lønnstakere etter kjønn k i produksjonssektor
ii i millioner timeverk

LWKAii Kvinners andel av totalt antall utførte timeverk av lønnstakere
i produksjonssektor ii. Oppgis i prosent

Ne
j
	Antall sysselsatte i gruppe j i 1000 personer avstemt mot arbeids-

kraftregnskapet ekskl. vernepliktige. j varierer over alders-
gruppene 16-19 år og 20-24 år, e angir elevstatus

N j 	Antall sysselsatte i gruppe j i 1000 personer avstemt mot arbeids-
kraftregnskapet inkl. vernepliktige. j varierer over alder, kjønn
og ekteskapelig status for kvinner

NAej 	Antall sysselsatte i gruppe ej i 1000 personer iflg. arbeidskraft-
undersøkelsene i hht. ny definisjon og estimeringsmetode, men
ekskl. vernepliktige. j varierer over aldersgruppene 16-19 år og
20-24 år, e angir elevstatus

NA j 	Antall sysselsatte i gruppe j i 1000 personer iflg. arbeidskraft-
undersøkelsene i hht. ny definisjon og estimeringmetode, dvs. inkl. 
vernepliktige. j varierer over alder, kjønn og ekteskapelig status
for kvinner

NGAej 	Antall sysselsatte i gruppe ej i 1000 personer iflg. arbeidskraft-
undersøkelsene, gammel definisjon og estimeringsmetode. 	 ej varie-
rer over aldersgruppene 16-19 år og 20-24 år, e angir elevstatus

NGA j 	Antall sysselsatte i gruppe j i 1000 personer iflg. arbeidskraft-
undersøkelsene, gammel definisjon og estimeringsmetode. j varierer
over alder, kjønn og ekteskapelig status for kvinner

NTej 	Arbeidsstyrke for gruppe ej i 1000 personer ekskl. vernepliktige. j
varierer over aldersgruppene 16-19 år og 20-24 år, e angir elev-
status
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NT j Arbeidsstyrke for gruppe j i 1000 personer inkl. vernepliktige .
varierer over alder, kjønn og ekteskapelig status for kvinner

NWKA ii Kvinners sysselsettingsandel i sektor ii

NWKI 	 Arbeidsmarkedsindikator for kvinner målt i 1000 personer

NWkii 	Antall sysselsatte lønnsmottakere i 1000 personer etter kjønn i
produksjonssektor ii

RL j 	Antall registrerte ledige ved arbeids- og sjømannskontorene i
gruppe j. j varierer over alder og kjønn

UR 	 Arbeidsledighetsprosenten iflg. arbeidskraftundersøkelsene

"ej 	 Yrkesandelen for gruppe ej ekskl. vernepliktige. j varierer
over aldersgruppene 16-19 år og 20-24 år, e angir elevstatus

YP j 	Yrkesandelen for gruppe j inkl. vernepliktige. j varierer
over alder, kjønn og ekteskapelig status for kvinner

Y P j.EV 	 Yrkesandelen for gruppe j ekskl. vernepliktige. j varierer
over aldersgruppene 16-19 år og 20-24 år

Kodeliste 

(Variable påført koder kan eksistere for bare visse verdier på kodene.)

1) k = K 	 Kvinner

Menn

Blank: Kvinner . og menn

2) Kodeliste for produksjonssektorer

= sektorkode 	 Betegnelse

11 	 Jordbruk

12 	 Skogbruk

13 	 Fiske og fangst

3 	 Industri i alt

15 	 Produksjon av konsumvarer

16 	 Produksjon av næringsmidler

17 	 Produksjon av nytelsesmidler

18 	 Produksjon av tekstil- og bekledningsvarer

25 	 Produksjon av vareinnsats- og investeringsvarer

26 	 Produksjon av trevarer
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ii = sektorkode 	 Betegnelse

27 	 Kjemisk og mineralsk produksjon

28 	 Grafisk produksjon

31 	 Produksjon av bergverksprodukter

34 	 Produksjon av treforedlingsprodukter

37 	 Produksjon av kjemiske råvarer

40 	 Raffinering av jordolje

43 	 Produksjon av metaller

45 	 Produksjon av verkstedprodukter

50 	 Bygging av skip og oljeplattformer mv.
71 	 Elektrisitetsproduksjon

55 	 Bygge- og anleggsvirksomhet

81 	 Varehandel

64 	 Råolje og naturgass, utvinning og transport

65 	 Utenriks sjøfart og oljeboring

74 	 Innenriks samferdsel

63 	 Bank- og forsikringsvirksomhet

82B 	 Bankvirksomhet

82F 	 Forsikringsvirksomhet

83 	 Boligtjenester

85 	 Annen privat tjenesteproduksjon

77 	 Helse- og veterinærtjenester

78 	 Vann- og gassforsyning

79 	 Reparasjon av kjøretøyer, husholdningsapparater m.v.
86 	 Forretningsmessig tjenesteproduksjon

87 . 	 Annen privat tjenesteyting

88 	 Romutleie og servering

92S 	 Forsvar

93S 	 Statlig undervisning og forskning§virksomhet

94S 	 Helsetjenester mv., stat
95S 	 Annen statlig tjenesteproduksjon

93K 	 Kommunal undervisning og forskningsvirksomhet

94K 	 Helsetjenester mv., kommuner
95K 	 Annen kommunal tjenesteproduksjon

99 	 Alle sektorer
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3) 1 = A 	 : Arbeidere

F 	 : Funksjonærer

Blank: Arbeidere og funksjonærer

4) Gruppeinndeling etter kode j og e

j: 	 16: Ungdom 16-19 år
20: Ungdom 20-24 år

K16: Kvinner 16-19 år
K20: Kvinner 20-24 år
M16: Menn 16-19 Ar
M20:,Menn 20-24 år
K25: Kvinner 25-66 år

GK : Formelt gifte kvinner 25-66 år

UK : Ikke gifte kvinner 25-66 år

M25: Menn 25-59 år

M60: Menn 60-66 år
M2566: Menn 25-66 år

K67: Kvinner 67-74 år
M67: Menn 67-74år
67: Pensjonister 67-74 år

K 	 Kvinner 16-74 år

M : Menn 16-74 år

Blank: Kvinner og menn 16-74 år

e: 	 U: Elev/student, dvs. under utdanning

I: Ikke elev/student, dvs. ikke under utdanning, ekskl. verne-
pliktige
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Startår

De fleste seriene starter i 1962 eller tidligere. Serier som går over koden

e starter imidlertid i 1972, og NAej og NA j starter i 1986.

Datakilder og oppdateringsrutiner for serier som er nødvendige til arbeids-

markedsblokka i MODAGW 

Dataserier som må  oppdateres manuelt

AKULej , AKUL j , NAej og 	NAj oppdateres manuelt ved tall fra

arbeidskraftundersøkelsene (AKU) som fås ved egen tabellkjøring fra 6.

kontor. Vær spesielt oppmerksom på at gruppene NAej skal være ekskl. verne-
pliktige. UR oppdateres manuelt med utgangspunkt i tall fra Statistisk uke-

hefte eller månedshefte.

Dataserier som kan oppdateres maskinelt

Følgende serier kan oppdateres ved makroen SYSDAT:
LWKAii , NWkii , NWKA ii , NWKI

Følgende serier kan oppdateres ved makroen OPPDATA:
Nej , N j , NTej , NT, YPej , YP i , YP i EV. Dersom ikke UR oppdateres manuelt vil
denne variabelen bli oppdatert vha. OPPDATA med utgangspunkt i arbeids-
ledighetstallene etter gruppe (AKUL j ).

For detaljer henvises til avsnitt 4.2 og teknisk vedlegg.

2.3 Underarkivet BEFOLK

Tabell 3 gir 'en oversikt over de variable som er lagret på under-

arkivet BEFOLK med symbol og betegnelse.
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Tabell 3. Variabeloversikt for underarkivet BEFOLK med symbol og betegnelse

Symbol Betegnelse

AGK 	 Gjennomsnittsalder for formelt gifte kvinner i aldersgruppen 25-66
år

AM25 	 Gjennomsnittsalder for menn i aldersgruppen 25-59 år

AUK 	 Gjennomsnittsalder for ikke gifte kvinner i aldersgruppen 25-66 år

NB 	 Totalt antall personer 16-74 år, 1000 personer

NE3 i 	Totalt antall personer i gruppe j i 1000 personer. j varierer over
alder, kjønn og ekteskapelig status for kvinner

NB" 	 Antall personer etter kjønn k i aldersgruppe a, 1000 personer

NBE t 	Antall barn i alderen t i ekteskap, 1000 personer

NBEGK 	 Antall barn 0-6 år i ekteskap pr. gift kvinne 25-66 år

NBF 	 Antall levendefødte barn i alt, 1000 personer

NBFE 	 Antall levendefødte barn i ekteskap, 1000 personer

NBGka 	Antall gifte etter kjønn k i aldersgruppe a, 1000 personer

Kodelister 

(Variable påført koder kan eksistere for bare visse verdier på kodene.)

l) t = 01 	 0-6 år

11: 0-4 år

12: 5-6 år

21: 7-9 år

22: 10-14 år

023: 15 år

03 : 16-19 år

04 : 20-24 år
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2) Aldersgruppeinndeling etter kode a og samhørende verdi på aldersmulti-
plikatoren Aa

a = Aldersgruppe Aldersintervall Aa

	01:. 	 0-6 år

02 -

	

. 	 .7-15 år

	

03 : 	 16-19 år

	

04 : 	 20-24 år

	

05 : 	 25-29 år

	

06 : 	 30-34 år

	

07 : 	 35-39 år

	

08 : 	 40-49 år

	

09 : 	 50-59 år

	

10 : 	 60-64 år

	

11 : 	 65-66 år

	

12 : 	 67-69 år

	

13 : 	 70-74 år

14 75 år og over

11,0

17,5

22,0

27,0

32,0

37,0

44,5

54,5

62,0

65,5

68,0

72,0

77,0  

3) k --- K: Kvinner

M: Menn

4) Gru einndelir_ppdge ._tter kod je 

j: 	 16: Ungdom 16-19 år

20: Ungdom 20-24 år

GK : Formelt gifte kvinner 25-66 år

UK : Ikke gifte kvinner 25-66 år

M25: Menn 25-59 år

M60: Menn 60-66 år

67: Pensjonister 67-74 år

Blank: Kvinner og menn 16-74 år
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Startår

Alle serier starter i 1960 med unntak av NBE t som starter i 1970 (NBE01

har startdato 1960), og NBE og NBEF som starter i 1975.

Datakilder og oppdateringsrutiner for serier som er nødvendige til arbeids-
markedsblokka i MOÖAGW

Dataserier som må oppdateres manuelt

Følgende serier er basert på Befolkningsstatistikken i serien NOS: NBGka ,

NBka . Befolkningsstatistikkens tall for folkemengden pr. 1. januar år t er 

definert som folkemengden år t-1 i BEFOLK-arkivet. Også NBF og NBFE hentes

fra Befolkningsstatistikken.

Dataserier som kan oppdateres  maskinelt

Følgende serier kan beregnes ved makroen OPPDATB:
AGK, AM25, AUK, N J , NBE01 og NBEGK

For detaljer henvises til avsnitt 4.2 og teknisk vedlegg.

2.4 Underarkivet LOENN

Tabell 4 gir en oversikt over de variable som er lagret på under-

arkivet LOENN med symbol og betegnelse. Hvis ikke annet er spesifisert er

variable med benevning kroner oppgitt i løpende priser.

Tabell 4. Variabeloversikt for underarkivet LOENN med symbol og betegnelse

Symbol Betegnelse

APP 	 Gjennomsnittlig årlig alderspensjon, 1000 kroner

APPA 	 Gjennomsnittlig årlig alderspensjon som andel av lønn pr. normal-
årsverk for en gjennomsnittlig lønnsmottaker i industrien

APPWN' Gjennomsnittlig årlig alderspensjon som andel av lønn pr. normal-
årsverk for en gjennomsnittlig lønnsmottaker i alle næringer

BT 	Årlig barnetrygd inkl. fradrag for ektepar med 2 barn, 1000 kroner

BT1 	Årlig barnetrygd inkl. fradrag pr. barn for ektepar med 2 barn,
1000 krôner
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Symbol Betegnelse

BT1R 	Årlig barnetrygd inkl. fradrag pr. barn for ektepar med 2 barn i
faste 1986-priser, 1000 kroner

BT1U 	 Utbetalt barnetrygd pr. barn, 1000 kroner

BT1UR 	 Utbetalt barnetrygd pr. barn i faste 1986-priser, 1000 kroner

DPH 	 Dagpenger pr. heltidsekvivalent dagpengemottaker, 1000 kroner

Lånekassens årlige maksimale låneramme inkl. stipend for en borte-
boende student over 20 år, 1000 kroner

LR 	Lånekassens årlige maksimale låneramme inkl. stipend for en borte-
boende student over 20 år i faste 1979-priser, 1000 kroner

MP 	 Folketrygdens minsteytelse for en enslig alderspensjonist, 1000
kroner

MPA 	 Folketrygdens minsteytelse for en enslig alderspensjonist som andel
av lønn pr. normalårsverk for en gjennomsnittlig lønnsmottaker i
industrien

MPE 	 Folketrygdens minsteytelse for et alderspensjonert ektepar der
begge ektefeller har pensjonsrett, 1000 kroner

MPEE 	 Folketrygdens minsteytelse for et alderspensjonert ektepar med
ektefelletillegg, 1000 kroner

-MPEE1 	 Folketrygdens minsteytelse for et alderspensjonert ektepar med
ektefelletillegg pr. person, 1000 kroner

MPEE1A Folketrygdens minsteytelse for et alderspensjonert ektepar med
ektefelletillegg pr. person som andel av lønn pr. normalårsverk for
en gjennomsnittlig lønnsmottaker i industrien

MPEWN 	 Minstepensjon for ektepar der begge har pensjonsrett som andel av
lønn pr. normalårsverk for en gjennomsnittlig lønnsmottaker i alle
næringer

MPE1 	 Minstepensjon pr. person i ekteskap der begge har pensjonsrett,
1000 kroner

MPE1A 	 Minstepensjon pr. person i ekteskap der begge har pensjonsrett som
andel av lønn pr. normalårsverk for en gjennomsnittlig lønnsmot-
taker i industrien

MPR86 	 Stønad for en enslig minstepensjonist i faste 1986-priser, 1000
kroner

MPWN 	 Minstepensjon for en enslig pensjonist som andel av lønn pr.
normalårsverk for en gjennomsnittlig lønnsmottaker i alle næringer

PCK 	 Den offisielle konsumprisindeksen med 1979=1
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Symbol Betegnelse

PC99 	 Deflatoren fra nasjonalregnskapet for privat konsum med 1987 =

RS 	 Nominell rente på studielån

Stønad for en 100-prosent uføretrygdet 63-åring med opptjente
sluttpoengtall 4, 1000 kroner

TA 	Uførestønad som andel av lønn pr. normalårsverk for en gjennom-
snittlig lønnsmottaker i industrien

TD 	 Stønad etter skatt for en 100-prosent uføretrygdet 63-åring med
opptjente sluttpoengtall 4, 1000 kroner

TDR 	Uførestønad etter skatt for en 100-prosent uføretrygdet 63-åring
med sluttpoengtall 4 i faste 1979-priser, 1000 kroner

TDV 	 Prosentvis vekst pr. år i disponibel tonad for trygdede

TDWN3 	 Disponibel stønad for en trygdet som andel av disponibel lønn pr.
normalårsverk for en gjennomsnittlig lønnsmottaker i industrien

TGM 	 Gjennomsnittlig marginalskattesats for en gjennomsnittlig lønns-
mottaker etter fradrag. Andel

TG13 	 Gjennomsnittlig skattesats for en gjennomsnittlig lønnsmottaker i
industrien med standardfradrag i skatteklasse 1. Andel

TV 	 Prosentvis vekst pr. år i uførestønad

USP 	 Gjennomsnittlig uførestønad pr. stønadsmottaker, 1000 kroner

WNDR3 	 Realdisponibel lønn pr. normalårsverk for en gjennomsnittlig lønns-
mottaker i industrien i faste priser, fastprisår følger fastprisår
i nasjonalregnskapet, 1000 kroner

Wkii 	Utbetalt lønn pr. timeverk i hht. airbeidskraftregnskapsdefinisjonen
etter kjønn k og produksjonssektor ii

WWk 3F 	 Timelønn for industrifunksjonærer etter kjønn k

WWGDR3 Gjennomsnittlig realdisponibel timelønn for en gjennomsnittlig
lønnsmottaker i industrien i faste priser, fastprisår følger fast-
prisår i nasjonalregnskapet

WWK 	 Aggregert timelonnssats for kvinner

WWKAiii Kvinnelønn i prosent av mannslønn i produksjonssektor ii etter
arbeidskrafttype 1

WWKGDR Aggregert gjennomsnittlig realdisponibel timelønn for kvinner i
faste priser, fastprisår følger fastprisår i nasjonalregnskapet
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Symbol Betegnelse

WWKMDR Aggregert realdisponibel marginaltimelønn for kvinner i faste
priser, fastprisår følger fastprisår i nasjonalregnskapet

WWMDR3 Realdisponibel marginaltimelønn for en gjennomsnittlig lønnsmot-
taker i industrien i faste priser, fastprisår følger fastprisår i
nasjonalregnskapet

WWN3 	 Lønn pr. normalårsverk for en gjennomsnittlig lønnsmottaker i
industrien, 1000 kroner

Kodeliste 

(Variable påført koder kan eksistere for bare visse verdier på kodene.)

1) k = K 	 .. Kvinner

M 	 .. Menn

Blank: Kvinner og menn

2) Kodeliste for produksjonssektorer

ii = sektorkode 	 Betegnelse

11 	 Jordbruk

12 	 Skogbruk

13 	 Fiske og fangst

3 	 Industri i alt

15 	 Produksjon av konsumvarer

16	 Produksjon av næringsmidler

17 	 Produksjon av nytelsesmidler

18 	 Produksjon av tekstil- og bekledningsvarer

25 	 Produksjon av vareinnsats- og investeringsvarer

26 	 Produksjon av trevarer

27 	 Kjemisk og mineralsk produksjon

28 	 Grafisk produksjon

31 	 Produksjon av bergverksprodukter

34 	 Produksjon av treforedlingsprodukter

37 	 Produksjon av kjemiske råvarer

40 	 Raffinering av jordolje

43 	 Produksjon av metaller
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ii = sektorkode 	 Betegnelse

45 	 Produksjon av verkstedprodukter

50 	 Bygging av skip og oljeplattformer mv.
71 	 Elektrisitetsproduksjon

55 	 Bygge- og anleggsvirksomhet

81 	 Varehandel

64 	 Råolje og naturgass, utvinning og transport
65 	 Utenriks sjøfart og oljeboring

74 	 Innenriks samferdsel

63 	 Bank- og forsikringsvirksomhet
82B 	 Bankvirksomhet

82F 	 Forsikringsvirksomhet

83 	 Boligtjenester

85 	 Annen privat tjenesteproduksjon

77 	 Helse- og veterinærtjenester

78 	 Vann- og gassforsyning
79 	 Reparasjon av kjøretøyer, husholdningsapparater m.v.

86 	 Forretningsmessig tjenesteproduksjon

87 	 Annen privat tjenesteyting

88 	 Romutleie og servering

92S 	 Forsvar

93S 	 Statlig undervisning og forskningsvirksomhet

94S 	 Helsetjenester mv., stat
95S 	 Annen statlig tjenesteproduksjon

93K 	 Kommunal undervisning og forskningsvirksimhet

94K 	 Helsetjenester mv., kommuner
95K 	 Annen kommunal tjenesteproduksjon

99 	 Alle sektorer

	1 = A 	 : Arbeidere
	F	 : Funksjonærer

Blank: Arbeidere og funksjonærer
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Startår

Foruten seriene spesifisert nedenfor starter seriene i 1962.

PCK starter i 1960.

Følgende serier starter i 1963: TDV, TV

Serier som starter i 1970: WWKA ii A for ii = 14-50, Wkii A for ii = 3-50
og WWkii for ii = 3-28.

Serier som starter i 1972: APP, APPA, APPWN, BT, BT1, BT1R, BT1U, BT1UR,
MP, MPA, MPE, MPEE, MPEE1, MPEE1A, MPEWN, MPE1, MPE1A, MPR86, MPWN, USP,
WWKA64, WWKA65 og WWK65

Serier som starter i 1973: DPH

Datakilder og oppdateringsrutiner for serier som er nødvendige til arbeids-

markedsblokka MODAGW

Dataserier som må oppdateres manuelt

Seriene TD og TGM beregnes ved Gruppe for analyse av offentlig økonomi og

arbeidsmarked (Charlotte Koren). TG13 beregnes med utgangspunkt i "skatte-

tabellene for typehushold" på lønn pr. normalårsverk for en gjennomsnittlig

lønnsmottaker i industrien i hht. arbeidskraftregnskapet. WWKA ii oppdateres

foreløpig manuelt ved tall fra Nasjonalregnskapskontoret (Anders Harild-

stad) for ii = 16, 17, 18, 26, 27, 28B, 28F, 34, 37, 40, 43, 45, 48, 49. På

sikt vil imidlertid også disse kunne beregnes vha. tall direkte fra
arbeidskraftregnskapet. Det er ikke nødvendig å oppdatere  disse seriene

etter arbeidskrafttype 1.

Dataserier som kan oppdateres maskinelt

Seriene W kii og WWK kan oppdateres ved makroen TIMEL.

Følgende serier kan oppdateres ved makroen OPPDATL:
PC99, TDWN3, WNDR3, WW3, WWGDR3, WWKGDR, WWKMDR, WWMDR3, WWN3.

For detaljer henvises til avsnitt 4.2 og teknisk vedlegg.

2.5 Underarkivet SOSIO

Tabell 5 gir en oversikt over de variable som er lagret på under-

arkivet SOSIO med symbol og betegnelse.
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Tabell 5. Variabeloversikt for underarkivet SOSIO med symbol og betegnelse

Symbol Betegnelse

BuG 	 Antall gifte kvinner med høyeste fullførte utdanning av kategori u

u = G: Grunnskole
. A: Almen videregående utdanning
Y: Yrkesrettet videregående utdanning
H: Høyere utdanning

kSNITT Gjennomsnittlig antall år kvinner har gått på skole av de som har
utdanning av kategori k som lengste fullførte utdanning

k = G : Grunnskole
V : Videregående utdanning
H : Høyere utdanning

(Framskrevne serier til år 2000)

411 	
NBei 	 Antall personer i gruppe ej i hht. arbeidskraftundersøkelsene etter

ny definisjon og estimeringsmetode men ekskl. vernepliktige, 1000
personer. j varierer over 16-19 år og 20-24 år, e angir elevstatus

NBAVPL i Antall vernepliktige personer i aldersgruppe j i hht. arbeidskraft-
undersøkelsene, 1000 personer. j varierer over 16-19 år, 20-24 år
og 16-24 år

NBB 	 Antall barn i barnehager og daghjem, offentlige og private. 1000
barn. Omfatter ikke barn i barneparker

NBBF 	 Andelen barn 0-6 år i barnehager

NBVPL i Antall vernepliktige personer i aldersgruppen j, avstemt mot
arbeidskraftregnskapet, 1000 personer. j varierer over 16-19 år,
20-24 år og 16-24 år

NNI i 	Andel av ungdomsgruppen j som ikke er under utdanning ekskl. 
vernepliktige, tallene er avstemt mot befolkningstallene for
gruppen, j varierer over 16-19 år og 20-24 år

NNU i 	Andel av ungdomsgruppe j under utdanning i gjennomsnitt over
kalenderåret, j varierer over 16-19 år og 20-24 år

NUG 	 Gjennomsnittlig utdanningsnivå for gifte kvinner i alt

NVPL i

4

Andelen vernepliktige personer i aldersgruppen j, avstemt mot
arbeidskraftregnskapet. j varierer over 16-19 år og 20-24 år
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Kodeliste 

= 16: Ungdom 16-19 år

20: Ungdom 20-24 år

Blank: Ungdom 16-24 år

e = I: Ikke under utdanning, ekskl. vernepliktige

U: Under utdanning

Startar 

Seriene starter i 1962 foruten NUG som starter i 1960, NB ej som starter i

1965 (NBI16 starter i 1792), NNUej som starter i 1966, BuG og kSNITT som

starter i 1972.

Datakilder og oppdateringsrutiner for serier som er Rodvendige til arbeids-

markedsblokka MODAGW 

Dataserier som må oppdateres manuelt

Seriene kSNITT er hentet fra "Framskriving av befolkningens utdanning" av

Erik Herres, Samfunnsøkonomiske studier nr. 60. Serien er ført fram til Ar

2000 og »-enger derfor ikke oppdateres fortløpende. Seriene NBU j revideres

med utgangspunkt i utdanningsstatistikken i Statistisk årbok, deretter

benyttes AKU-tall fra egen tabellkjøring ved 6. kontor. Disse tabell-

kjøringene gir tall også for NBI j og NBAVPL j .

Dataserier som kan oppdateres maskinelt

Seriene NBVPL j , NNI16, NNU j , NUG og NVPL j oppdateres ved hjelp av makroen

OPPDATS. For detaljer henvises til avsnitt 4.2 og teknisk vedlegg.

2.6 Underarkivet PROGNOSE

Tabell 6 gir en oversikt over de variable som det må gis prognoser

for ved simuleringer på MODAGW. Disse seriene er lagret på underarkivet

PROGNOSE, og tabell 6 viser symbol og underarkiv der tilsvarende historiske

serie er lagret. PROGNOSE-arkivet inneholder i tillegg en del hjelpe-

størrelser som ikke dokumenteres.
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Tabell 6. Variabeloversikt for underarkivet PROGNOSE med symbol og under-
arkiv der tilsvarende historiske serie er lagret

Underarkiv med tilsvarende
historiske serie
	

Symbol

ARBDAT

BEFOLK

DAYP60

pPYP67

-AGK

AM25

AUK

NB i

NBEGK

NNI16

NNU16

NNU20

NUG

NVPL16

NVPL20

Kodeliste 

1) Gruppeinndeling etter kode j 

j 	 16 	 - Ungdom 16-19 år

20 	 : Ungdom 20-24 år

GK 	 Formelt gifte kvinner 25-66 år

UK 	 : Ikke gifte kvinner 25-66 år

M25 	 : Menn 25-59 år

M60 	 : Menn 60-66 år

67 	 : Pensjonister 67-74 år

Blank : Kvinner og menn 16-74 år

3. TEKNISK DOKUMENTASJON AV VARIABLE PA MATAUK

I avsnittene 3.1-3.5 dokumenteres hvordan variablene i de enkelte

underarkivene presentert i avsnitt 2 er beregnet. Flere av variablene

hentes direkte fra arbeidskraftregnskapet (AR) utviklet ved Seksjon for
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nasjonalregnskap. Disse dataene er hentet fra dataarkivetARBKRAFT_HOVED på

maskinen SYSDAT. På det tidspunkt estimeringsarbeidet startet opp var imid-

lertid ikke AR kommet langt nok til A dekke vårt behov, og de nødvendige

dataserier ble konstruert spesielt og midlertidig for perioden 1962-1985 og

benyttet under estimeringene av de ulike sosiodemografiske gruppenes ar-

beidstilbud. Oppdateringsrutiner er imidlertid basert på data fra AR der

det er mulig, og de implementerte elastisitetene i arbeidstilbudsblokka er

nå basert på offisielle tall fra AR. Både de initiale estimeringene og re-

estimeringene på AR-tall er dokumentert i rapporten omtalt i innlednings-

avsnittet.

Dataserier på MATAUK oppført med AR som kilde er i sin helhet

hentet fra AR. Dataene benyttet ved de initiale estimeringene er imidlertid

lagret på samme arkiv og med samme navnstruktur som AR-seriene, men de er

påført en E til slutt i variabelnavnet. Disse dataene er dokumentert under

tilsvarende serie hentet fra AR, vi har avmerket dette med ..E i teksten.
Under datakilde er serier hentet fra TROLL-maskinen MATAUK bare

oppført med hoved- og underarkiv, mens dataserier hentet fra andre maskiner

er oppført med fullstendig søkeliste. For kodelister se avsnittene 2.2-2.6.

3.1 Teknisk dokumentasion av variablene i underarkivet ARBDAT

AKULej Antall arbeidssøkere uten arbeidsinntekt i gruppe ej i 1000

personer.

Datakilde: Arbeidskraftundersøkelsene (AKU).

Oppdateres manuelt ved tall fra AKU som fås ved spesielle tabell-

kjøringer fra 6. kontor.

AKUL
J 	Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt i gruppe j i 1000 personer.

Datakilder: Arbeidskraftundersøkelsene (AKU) og Arbeids-
direktoratets tall for registrerte ledige.

Oppdateres manuelt ved tall frà AKU som fås ved spesielle tabell-

kjøringer fra 6. kontor.

For perioden 1962-1971 er det tatt utgangspunkt i Arbeidsdirektora-

tets tall for registrerte ledige ved arbeids- og sjømannskontorene.

Arbeidsdirektoratets tall for registrerte ledige kan ikke uten
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videre sammenliknes med tall fra AKU for arbeidssøkere uten ar-

beidsinntekt. (I grove trekk består forskjellen i at AKU også

fanger opp personer som gjør noe aktivt for å skaffe seg arbeid

uten å registrere seg som ledige. AKU er videre basert på utvalgs-

undersøkelser, og dette vil også være en kilde til avvik.) For å få

sammenhengende, serier både for og etter 1972, er Arbeidsdirektora-

tets tall for registrerte ledige justert til AKU-ekvivalent nivå.

Dette er gjort ved å ta utgangspunkt i en regresjonssammenheng

mellom AKU-ledighet og registrert ledighet.

For perioden 1972 og senere utgjør tallene innleste AKU-tall.

DAYP60 Dummy-variabel for liberalisering av vilkårene for A gå på arbeids-

ledighetstrygd i 1984. Variabelen har verdien 0 for 1984 og 1 der-

etter.

DPYP67 Dummy-variabel for nedsettelse av pensjonsalderen i 1973. Vari-

abelen har verdien 0 for 1973 og 1 deretter.

Utførte lønnstakertimeverk etter kjønn i produksjonssektor ii i
millioner timeverk.

Datakilde: Arbeidskraftregnskapet (AR),
SYSDAT DATA ARBKRAFT HOVED

Kan oppdateres ved makroen SYSDAT som overfører disse tallene

direkte.

.E/.. 1 E 	Timeverkstall for kvinner benyttet ved estimeringene ble

beregnet ved A multiplisere totalt antall utførte lønnstaker-

timeverk i sektor ii (LW ii ) med kvinners timeverksandel i sektoren

(LWKAi1 /100). For industrisektorene aggregerte en også over

arbeidskrafttype 1, dvs. over arbeidere og funksjonærer. Timeverks-

tallene ble hentet fra AR for industrisektorene og fra nasjonal-

regnskapet for de tjenesteytende sektorene, mens kjønnsandelene var

basert på sektorstatistikk og personkjennetegrisdelen i AR for hhv.

industrisektorene og de tjenesteytende sektorene. Timeverkstall for

menn ble beregnet som totalt utførte timeverk fratrukket utførte

timeverk av kvinner.

LW
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LWKA i 	= 100 * LWK i /L14 1

Kvinners andel av totalt antall utførte lønnstakertimeverk

produksjonssektor ii. Oppgis i prosent.

Datakilde: Arbeidskraftregnskapet (AR);
SYSDAT DATA ARBKRAFT HOVED

Tall for LWKAii kan oppdateres ved makroen SYSDAT.

..E/.. E 	 På det tidspunkt beregningene av data til estimerings-

formål ble gjennomført inneholdt ikke AR de nødvendige tall for

utførte timeverk etter kjønn og produksjonssektor. For industrien

utnyttet vi sektorstatistikk som gir timeverkstall etter kjønn og

arbeidskrafttype 1. For produksjonssektorene innenfor offentlig og

privat tjenesteyting ble personkjennetegndelen i arbeidskraftregn-

skapet (ARP) benyttet. ARP er basert på arbeidskraftundersøkelsene

(AKU) og gir bi.a. tall for utførte timeverk etter kjønn og produk-

sjonssektor. For de tjenesteytende sektorer var timeverkstallene

ikke fordelt etter arbeidskrafttype.

= (NAej /NAj ) * N i

Antall sysselsatte i gruppe ej i 1000 personer avstemt mot arbeids-

kraftregnskapet.

Datakilder: Arbeidskraftregnskapet (AR);
SYSDAT DATA ARBKRAFT HOVED,
MATAUK—ARBDAT

Kan oppdateres ved makroen OPPDATA.

Antall sysselsatte personer i gruppene j = 16-19 år og 20-24 år 	 411
iflg. AR blir fordelt etter utdanningsstatus vha. fordelingsnøkler

fra arbeidskraftundersøkelsene.

N. 	 = (NA j /NAk ) * NkJ

Antall sysselsatte i gruppe j i 1000 personer avstemt mot arbeids-

kraftregnskapet.

Datakilder: Arbeidskraftregnskapet (AR);
SYSDAT DATA ARBKRAFT HOVED,
MATAUK—ARBDAT

Kan oppdateres ved makroen OPPDATA.



nd-263 (asd) kgl -data 	 23

Totalt antall sysselsatte personer etter kjønn iflg. AR blir

fordelt etter alder og ekteskapelig status for kvinner vha. for-

delingsnøkler fra arbeidskraftundersøkelsene (AKU). NA k og Nk

betegner totalt antall sysselsatte personer etter kjønn iflg. hhv.

AKU og AR.

Antall sysselsatte i gruppe ej i 1000 personer iflg. arbeidskraft-

undersøkelsene i hht. ny definisjon og estimeringsmetode, men

ekskl. vernepliktige.

Datakilde: Arbeidskraftundersøkelsene (AKU)

Oppdateres ved data fra spesielle tabellkjøringer fra 6. kontor.

NA j 	Antall sysselsatte i gruppe j i 1000 personer iflg. arbeidskraft-
__

undersøkelsene, i hht. ny definisjon og estimeringsmetode, men

ekskl. vernepliktige.

Datakilde: Arbeidskraftundersøkelsene (AKU)

Oppdateres ved spesielle tabellkjøringer fra 6. kontor.

NGAej 	Antall sysselsatte i gruppe ej i 1000 personer iflg. arbeidskraft-
undersøkelsene, 	 gammel 	 definisjon og estimeringsmetode, dvs.

ekskl. vernepliktige.

Datakilde: Arbeidskraftundersøkelsene (AKU)

Tallene er beregnet ved spesielle tabellkjøringer ved 6. kontor.

NGA i Antall sysselsatte i gruppe j i 1000 personer iflg. arbeidskraft-

undersøkelsene, gammel definisjon og estimeringsmetode, dvs. ekskl.

vernepliktige

Datakilde: Arbeidskraftundersøkelsene (AKU)

For perioden 1962-1971 er det utnyttet opplysninger fra foreløpige

arbeidskraftregnskapstall utarbeidet ved SSBs kontor for arbeids-

markedsstatistikk ved Magne Nilsen (databank: SYSDAT_DATA_SYSMODAG_

AKU5). M. Nilsens tall er basert på syketrygdstatistikken. På

grunn av at syketrygdstatistikken ble innlemmet i Folketrygden i

1971 og AKU først startet opp i 1972, mangler en sammenlignbare

NAe j
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sysselsettingstall for året 1971.

Tall for totalt antall sysselsatte personer iflg. AKU i 1972

ble tilbakefort til 1971 vha. gjennomsnittlig vekst over perioden

1972-1974. Deretter ble dette nivåtallet tilbakeført til 1962 med

vekstratene i M. Nilsens serie. Avviket mellom det tilbakeregnede

AKU-tallet (SAKUr t ) og M. Nilsens tall (SMN t ) i 1962 er utgangs-

punkt for en justeringsfaktor (SF) benyttet over perioden 1962-

1971. AKU-ekvivalente sysselsettingstall ble beregnet ved følgende

formel:

SAKU t = SAKUrt * SF t 	t = 1962,...,1971

der

SF t = ( SAKUr1962 -SMN1962) 	(t-1962) *

[1 - (SAKUr1962 -SMN1962)/10]

t = 1962,...,1971

dvs. at også 1971-tallet ble korrigert.

Totalt antall sysselsatte over perioden 1962-1971 ble deretter

fordelt etter !dam med utgangspunkt i fordelingen i M. Nilsens

tall. Fordelingen i 1962 ble holdt fast, mens utviklingen fram til

1972 ble justert for A unngå brudd ved kopling med AKU-tallene.

Kjønnsandeler for 1970 og 1971 ble beregnet vha. AKU-tall for 1972

og Folke- og boligtellingene (FOB) 1970 og 1980. FOB gir tall for

sysselsatte personer etter kjønn som arbeider 100 timer eller mer

pr. år. Ved süksessivt A trekke gjennomsnittlig årlig -vekst i

kjønnsandelen over perioden 1970-1980 iflg. FOB fra AKU-tallet i

1972, fikk vi AKU-ekvivalente tall for 1971 og 1970. 1970-tallet

ble deretter tilbakeført til 1962 ved A benytte vekstraten i

kjønnsandelen i M. Nilsens tall. Forholdet mellom den opprinnelige

kjønnsandelen iflg. M. Nilsens tall (KMN t ) og den tilbakeregnede

kjønnsandelen (KAKUrt ) i 1962 er utgangspunkt for en justerings-

faktor (KF t ) benyttet over perioden 1962-1969. AKU-ekvivalente tall

for kjønnsandelen ble beregnet som følger:

KAKU t = KAKUrt * KF t 	t = 1962,...,1969

der
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KF t er lineært utviklet mellom [KMN1962/KAKUr1962, 11969]

Syketrygdstatistikken gir ikke opplysninger om alder, og vi

har splittet totalt antall sysselsatte personer etter kjønn på

ulike aldersgrupper med utgangspunkt i befolkningsutviklingen og

nivåtall fra AKU i 1972. Det er antatt at forholdet mellom antall

sysselsatte i ulike aldersgrupper har utviklet seg parallelt med

forholdet mellom antall personer i de tilsvarende aldersgruppene.

Sysselsatte kvinner i aldersgruppen 25-66 år ble på tilsvarende

måte splittet på gifte og ikke gifte kvinner vha. befolkningsutvik-

lingen for denne aldersgruppen etter ekteskapelig status. Qppsplit-

tingen av totalt antall sysselsatte etter kjønn på ulike alders-

grupper er teknisk dokumentert i beregningsmakroen SYSS på makro-

arkivet MATAUK GAKU. Makroen SYSSF på samme arkiv dokumenterer

koplingen av de tilbakeførte seriene med AKU-tallene.

Sysselsettingstall for formelt gifte kvinner er imidlertid et

problem også over perioden 1972 og fram til 3. kvartal 1985, pga.

at AKU-tall for gifte kvinner også omfattet samboende kvinner. Det

ble derfor beregnet en andelsnøkkel gitt ved forholdet mellom hhv.

gifte og samboende sysselsatte kvinner i 3. og 4. kvartal 1985
iflg. AKU. Denne andelsnøkkelen ble utviklet over perioden 1972-

1984 vha. forholdet mellom antall formelt gifte kvinner 25-66 år

iflg. befolkningsstatistikken og antall gifte og samboende kvinner

i samme aldersgruppe iflg. AKU. Andelsnøkkelen ble brukt til A

splitte gruppen sysselsatte gifte og samboende kvinner over peri-

oden 1972-1984. For 1985 ble andelen over 3. og 4. kvartal lagt til

grunn. Dette ga sysselsettingstall for gifte kvinner 25-66 år over

perioden 1962-1985. For 1986 er tallet hentet direkte fra AKU.

På grunn av at skjevheter i utvalgene til AKU kan gi skjev-

heter i resultatene, har vi valgt A justere ekstremobservasjoner i

1974 og 1976.

NTej
	 = N ej 	 AKULej

Arbeidsstyrketall for gruppe ej, 1000 personer.

der Nej : Antall sysselsatte personer i gruppe ej avstemt mot
arbeidskraftregnskapet, 1000 personer

AKUL ej : Antall arbeidssøkere i gruppe ej, 1000 personer
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Datakilde: MATAUK ARBDAT

Kan oppdateres vha. makroen OPPDATA.

NT j 	= N i + AKUL j

Arbeidsstyrketall for gruppe j, 1000 personer.

der N j : Antall sysselsatte personer i gruppe j avstemt mot
arbeidskraftregnskapet, 1000 personer

AKUL .. Antall arbeidssøkere i gruppe j, 1000 personer
J .

Datakilde: MATAUK ARBDAT

Kan oppdateres vha. makroen OPPDATA.

NWKAii = NWK 1 /NW

Kvinners sysselsettingsandel i sektor ii.

Datakilde: Arbeidskraftregnskapet (AR),
SYSDAT DATA ARBKRAFT HOVED

Beregnes ved å dividere antall sysselsatte kvinnelige lønnstakere i

sektor il (NWK ii ) med totalt antall sysselsatte lønnstakerere i

sektoren (W ii ).

Kan oppdateres ved makroen SYSDAT.

NWKI 	 = 	 i (Nt4KA i i ‚1976) * NW 1 1
MieBB

Arbeidsmarkedsindikator for kvinner i 1000 sysselsatte. Indikatoren

beskriver tilgangen på "kvinnearbeidsplasser" i forhold til et

valgt basisår som er 1976.

Datakilde: Arbeidskraftregnskapet (AR),
SYSDAT DATA ARBKRAFT HOVED

Kan oppdateres ved makroen SYSDAT.

Beregnes ved å multiplisere totalt antall sysselsatte lønnstakere i

de enkelte produksjonssektorene (NIAl ii ) med kvinneandelene i 1976

(NWKAii ). Totalindeksen defineres som et aggregat av sektor-

indeksene.

Arbeidsmarkedsindikatoren representerer en veid sum av totalt

antall sysselsatte i de ulike produksjonssektorene i MODAG hvor

sysselsettingens kvinneandel i 1976 er benyttet som faste vekter.
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Indikatoren beskriver tilgangen på kvinnearbeidsplasser gitt at

sysselsettingsfordelingen på kvinner og menn hadde holdt seg kon-

stant lik 1976-nivået. På denne måten får en et uttrykk for den

økningen i kvinnesysselsettingen som skyldes den særlig sterke

ekspansjonen i de tradisjonelle kvinnenæringene siden midten av

1970-tal 1 et.

..E 	 På grunn av at arbeidskraftregnskapet basert på sektorstati-

stikk ikke var fort langt nok på estimeringspunktet, ble kvinne-

andelene etter produksjonssektor ii beregnet ved hjelp av syssel-

settingstall etter kjønn og næring ut fra personkjennetegndelen i

AR. Disse sysselsettingstallene, som omfatter både lønnstakere og

selvstendige, ble aggregert over de næringene etter inndelingen p

som tilsvarer produksjonssektorinndelingen ii. Dvs.:

Nk 	=	 Nk p

pEii

NWkii 	Sysselsatte lønnsmottakere etter kjønn i produksjonssektor ii,
EMENMEEMBE

1000 personer.

Datakilde: Arbeidskraftregnskapet (AR);
SYSDAT DATA ARBKRAFT HOVED

Kan oppdateres ved SYSDAT.

RL. 	 Antall registrerte ledige ved arbeids- og sjømannskontorene i..J.
410 	 gruppe j, 1000 personer.

Tallene utgjør innleste tall fra Arbeidsdirektoratets statistikk

for registrerte ledige ved arbeids- og sjømannskontorene.

For perioden 1962-1974 har ikke Arbeidsdirektoratet tall over

registrerte ledige for gruppene K16, M16, K20, M20 samt M60. Ved A

utnytte et gjennomsnittlig forholdstall mellom den disaggregerte

gruppen og den aggregerte gruppen etter kjønn, ble det konstruert

tilbakegående serier fra 1974 til 1962.

4
UR 	 = 1/4 * 2 URt=== 	 t=1
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Arbeidsledighetsprosenten i gjennomsnitt pr år iflg. arbeidskraft-

undersøkelsene (AKU).

Datakilde: Arbeidskraftundersokelsene, tall publisert i Statistisk
ukehefte eller månedshefte.

Beregnes manuelt som gjennomsnittet over kvartalene i et A

YPej 
	 = NTpj /NBej

Yrkesandel for gruppe ej ekskl. vernepliktige.
rir

NTej : Arbeidsstyrketall for gruppe ej, der arbeidsstyrken består
av antall sysselsatte samt antall arbeidssokere uten ar-
beidsinntekt (hhv. Nej og AKULej )

NBej : Antall personer i alt i gruppe ej

Datakilder: MATAUK BEFOLK, MATAUK ARBDAT, MATAUK SOSIO

Kan oppdateres ved makroen OPPDATA.

YP j, 	= NT/NB j

Yrkesandel for gruppe j inkl. vernepliktige.

NT j c Arbeidsstyrketall for gruppe j, der arbeidsstyrken består av
antall sysselsatte inkl. vernepliktige samt antall arbeids-
sokere uten arbeidsinntekt (hhv. N j og AKUL j )

NB °. 	 Antall personer i alt i gruppe jJ .

Datakilder: MATAUK_BEFOLK, MATAUKARBDAT

Kan oppdateres ved makroen OPPDATA.

YP J EV = (NT j 	NBVPL J )/N B j

Yrkesandel for gruppe j ekskl. vernepliktige.

Datakilde: MATAUK ARBDAT, MATAUK BEFOLK, MATAUK SOSIO

Kan oppdateres ved makroen OPPDATA.

3.2 Teknisk dokumentasjon av variablene i underarkivet BEFOLK

A. 	 = 	 Aa * NB. a/ 	NB. . a

	

aE. 	 aE.	J 	 J

Gjennomsnittsalder i gruppe j, j = GK, M25 og UK. De tilsvarende
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symboler for .. er GK, M og UK, der NBUKa = NBKa 	NBGKa .

Datakilde: MATAUK_BEFOLK

Kan oppdateres ved makroen OPPDATB.

Aa er disaggregerte aldersindekser og NB. . a er befolkningstall

etter disaggregerte grupper a.

NB 	=NB
===

Totalt antall personer 16-74 år, 1000 personer.

Datakilde: MATAUK_BEFOLK

Kan oppdateres ved makroen OPPDATB.

Beregnes som summen av antall personer i de ulike sosiodemografiske

gruppene i arbeidstilbudsblokka i MODAG.

NB. 	 = 	 NB.. aJ_
aEj

Totalt antall personer i gruppe j, 1000 personer.

Datakilde: MATAUK BEFOLK

Oppdateres vha. makroen OPPDATA.

Beregnes som summen av disaggregerte befolkningsgrupper etter

kjønn, alder og ekteskapelig status til gruppe j.

NBka 	Antall personer etter kjønn k i aldersgruppe a, 1000 personer.

Datakilder: Befolkningsstatistikk. Folkemengden. NOS.
Folkemengden etter alder og ekteskapelig status. NOS.
Historiske tabeller over folkemengde, giftemål og
dødsfall 1911-1976. NOS.

Oppdateres manuelt ved tall fra Befolkningsstatistikken som gir

befokningstall pr. 1. januar år t. Dette tallet defineres som

folkemengden pr. 31. desember år t-1 og leses inn i databanken som

befolkningstallet år t-1.

Befolkningsdataene etter kjønn, alder og også ekteskapelig status

(se NBGka ) er hovedsakelig beregnet ved aggregering av befolknings-

data.
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NBE t 	Antall barn i alderen t i ekteskap, 1000 personer.

Datakilde: Folke- og boligtellingen (FOB) 1980, hefte IV.
Hovedtall for 1960, 1970 og 1980. NOS.

NBE01 kan oppdateres ved makroen OPPDATB, de øvrige dataene må

oppdateres manuelt.

Datakilden er brukt til a finne nivåtall i tellingsårene 1960, 1970 og
1980. Tabell 4.6 i FOB gir personer i privathushold etter kjønn, familie-

type og alder. Barn i ekteskap er hentet fra kolonnen: Ektepar med barn.

For aldersgruppene 0-6, 0-4, 5-6, 7-9 og 10-14 er tallene summert direkte

over kjønn og definert som antall barn i ekteskap. Antall barn i ekteskap

i aldersgruppen 5-6 år og 7-9 år er hhv. beregnet som gruppen

(0-6 AO i- (0-4 år) og gruppen (5-9 AO i- (5-6 AO. For aldersgruppene 15,

16-19 og 20-24 er antall gifte kvinner og menn trukket fra etter aggre-

gering over kjønn, residualene er definert som barn i ekteskap. Det er

således ikke tatt hensyn til samboerskap, og tallene viser bl.a. av den

grunn ikke antall barn som faktisk bor i foreldrehjemmet. Aldersgruppen 15

år er beregnet som (15-19 år) i- (16-19 AO. Tall for gifte kvinner og menn

etter alder er hentet fra MATAUK BEFOLK.

For aldergruppen 0-6 år ble de absolutte endringene over periodene
1960-1970 og 1970-1980 fordelt på enkeltårene 1961-1970 og 1971-1980 ved A

bruke årlig endring i antall barn 0-6 år i alt som vekstindikator. Bereg-

ningsformelen som ble benyttet er gitt ved (2.1).

(2.1 NBEOl t , 1 = NBEOl t + [NB
E01(1970) - NBE01(1960)- * (NBOl

t+i - NBOl t )
NB01(1970) 	 NB01(1960)

der NBE01 er antall barn i ekteskap 0-6 år
NB01 er antall barn 0-6 ar

Tilsvarende formel ble benyttet for perioden 1970-1980.

For årene etter 1980 er dataene konstruert ved A fordele totalt antall

barn 0-6 år i (og utenfor) ekteskap som antall levendefødte barn i alt og

i ekteskap. Dataene for antall levendefødte barn er hentet fra "Folkemeng-

dens bevegelse. NOS". Antall barn 0-6 år i ekteskap ble beregnet etter

formelen (2.2).
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TAntall levendefødte i ekteskap t  
(2.2) NBEOl t = NBOl t * kt 

Antall levendefødte i ali t     

Fordelingsnøkkelens nivå ble justert med en faktor kt , der kt er lik 0,009

i 1981 og 1982 og 0,008 i årene deretter. Justeringsfaktoren ble konstru-

ert etter A ha sammenliknet resultatene for antall barn 0-:6 år i ekteskap
beregnet ved hhv. formel (2.1) og (2.2) over en kontrollperiode 1978-1980.
Formel (2.2) ga noe lavere resultat enn (2.1), men ved 4 oppjustere for-
delingsnøkkelen i (2.2) med 0,009 ble resultatene identiske i 1980. Juste-

ringsfaktoren ble trappet noe ned da avviket var avtakende over kontroll-
perioden.

For aldersgruppen 0-4 år ble den absolutte endringen over perioden
1970-1980 fordelt på årene 1971-1980 ved A bruke den beregnede serien for
antall barn 0-6 år i ekteskap som vekstindikator. Beregningsformelen er
tilsvarende (2.1) hvor NBE011 erstatter NBE01 og NBE01 erstatter NB01.

NBE011 er antall barn 0-4 år i ekteskap. For årene etter 1980 er dataene
beregnet etter formel (2.3).

NBEOl t , 1
(2.3) NBE011 t = 	  *

NBEOlt 	 NBE011t

Ved en kontroll over perioden 1970-1980 ga formel (2.3) for lav vekst i
denne aldersgruppen. Beregningsmetoden ble likevel benyttet. Vekstindi-
katoren som benyttes er den samme som ble benyttet på barn 0-6 år i ekte-

skap. Siden den kontinuerlige nedgangen i levendefødte barn vil gi ster-

kest utslag i gruppen 0-4 år, vil feilen ved denne beregningsmetoden være

mindre for gruppen 0-4 år enn for gruppen 0-6 år. Den akkumulerte feilen
over et begrenset antall år antas å være liten.

Aldersgruppen 5-6 år er beregnet ved formel (2.4).

(2.4) NBE012 t = NBEOl t 	NBE011 t

Der NBE012 er antall barn 5-6 ar i ekteskap.

Aldersgruppen 7-9 år , er beregnet ved A fordele den absolutte end-
ringen over perioden 1970-1980 på årene 1971-1980 ved A bruke totalt
antall barn 7-15 år som vekstindikator. Beregningsformelen er gitt ved
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(2.5).

(2.5) NBE021 t+1 = NBE021 t +. 

32 

-NBO2t+i -

* (NBE021(1980) 	 NBE021(1970))/10 
NBO2 t 

der NBE021 er antall barn 7-9 år i ekteskap .
NB02 	 er antall barn 7-15 år totalt

Formel (2.5) ga et avvik på 10 personer i 1980, avviket ble jevnt fordelt

over perioden.

For årene etter 1980 ble dataene beregnet etter en formel til-

svarende (2.3), men hvor NBE021 erstatter NBE011 og NB02 erstatter NBE01.

Aldersgruppen 10-14 år er for årene 1971-1980 beregnet etter en
formel tilsvarende (2.5), men hvor NBE022 erstatter NBE021. NBE022 er

antall barn 10-14.år i ekteskap. Et avvik på 53 personer for mange i 1980

ble trukket fra jevnt over perioden. For årene etter 1980 ble gjennom-

snittlig årlig vekst i NBE022 fra 1970 til 1980 benyttet som vekstindi-

kator. Dersom NB02 var blitt benyttet som vekstindikator også for denne

perioden, ville vi fått en nedgang i antall personer i gruppen NBE022.

Denne gruppen (Ate imidlertid i antall over perioden 1970-1980 totalt

sett, og det er mest rimelig a anta at denne trenden fortsatte på begyn-
nelsen av 80-tallet. Det er de yngste aldersgruppene, 0-4, 5-6 og 7-9 år,

som har hatt nedgang i antall personer både i og utenfor ekteskap, mens de

eldre aldersgruppene har hatt øking i antall personer eller vært relativt

stabile over periodene 1960-1970 og 1970-1980.

Over perioden 1971-1980 er aldersgruppen 15 år beregnet vha. en
formel tilsvarende (2.5), men hvor NBE023 erstatter NBE021 og NBE03 er-

statter NB02. NBE03 er antall barn 16-19 år i ekteskap. Et avvik på 5 per-

soner for mange ble trukket fra jevnt over perioden 1975-1979. Dataene for

årene etter 1980 ble beregnet på tilsvarende mate som formel (2.3), hvor

NBE03 erstatter NBE01 og NBE023 erstatter NBE011.

For aldersgruppen 16-19 år ble den absolutte endringen over peri-
oden 1970-1980 fordelt på årene 1971-1980 ved a bruke antall barn 16-19 år
i alt som vekstindikator. Beregningsformelen som ble benyttet er tilsvar-

ende formel (2.5), men hvor NBE03 erstatter NBE021 og NB03 erstatter NB02.

NBE03 er antall barn 16-19 år i ekteskap, og NB03 er antall barn 16-19 år

i alt. Et avvik på 59 personer i 1980 ble trukket fra jevnt over .hele

perioden. Data for årene etter 1980 ble konstruert ved formel (2.3), hvor
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NBE03 erstatter NBE011 og NB03 erstatter NBE01.

Antall barn 20-24 år i ekteskap er beregnet på tilsvarende måte
som for aldersgruppen 16-19 år. Som vekstindikator ble antall barn 20-24

år i alt benyttet. I formel (2.5) erstatter NBE04 variabelen NBE021 og

NB04 erstatter NB02. NBE04 er antall barn 20-24 år i ekteskap, og NBO4 er

antall barn 20-24 år i alt. Et avvik på 41 personer ble fordelt jevnt over

perioden. Data for årene etter 1980 er konstruert ved hjelp av formel

(2.3), hvor NBE04 erstatter NBE011 og NB04 erstatter NBE01.

NBEGK 	 = NBE01/ 2 NBGKa

aEj

Antall barn i alderen 0-6 år i ekteskap pr. gift kvinne i alders-

gruppe j, der j = 25-66 år.

Datakilde: MATAUK BEFOLK

Kan oppdateres ved makroen OPPDATB.

Beregnes ved å dividere antall barn i alderen 0-6 år i ekteskap med

antall gifte kvinner i alderen 25-66 år.

NBF 	 Antall levendefødte barn i alt, 1000 personer.

Datakilde: Folkemengdens bevegelse. NOS

Dataene må oppdateres manuelt.

NBFE 	 Antall levendefødte barn i ekteskap, 1000 personer.

Datakilde: Folkemengdens bevegelse. NOS

Dataene må oppdateres manuelt.

NBGka 	Antall gifte etter kjønn i aldersgruppe a, 1000 personer.

Datakilder: Befolkningsstatistikk. Folkemengden. NOS.
Folkemengden etter alder og ekteskapelig status. NOS.
Folke- og boligtellingene 1960 og 1970. NOS".

Må oppdateres manuelt. Se NBka .



nd-263(asd)kg1-data 	 34

3.3 Teknisk dokumentasjon av variablene i underarkivet LOENN

APP 	 Gjennomsnittlig alderspensjon, 1000 kr

Datakilde: Statistisk årbok, 3. ktr.

Totalt årlig utbetalt alderspensjon fra offentlig forvaltning er

dividert på antall alderspensjonister ved utgangen av året. Tall

for totalt utbetalt alderspensjon utgjør manuelt innleste tall fra

3. ktr. Tall for antall alderspensjonister er hentet fra Stati-
stisk årboks tabell: "Folketrygden. Uførepensjon mv. 31. des.
Fylke".

APPA 	 = APP/WWN3
EIBMIESEI

Gjennomsnittlig alderspensjon som andel av årslønn  for en gjennom-

snittlig lønnsmottaker i industrien.

Datakilde: MATAUK LOENN

Gjennomsnittlig alderspensjon (APP) er dividert på årslønna  for en

gjennomsnittlig lønnsmottaker i industrien (WWN3). Tall for

årslønn for en gjennomsnittlig industriarbeider er basert på

arbeidskraftregnskapet.

APPWN 	 = APP/WN99

Gjennomsnittlig årlig alderspensjon som andel av årslønna  for en

gjennomsnittlig lønnsmottaker i alle næringer.

Datakilder: MATAUK LOENN (APP),
MODAGK—DATA STOLEN INNTEKT (WN99)

BT 	Årlig barnetrygd inkl. fradrag for ektepar med 2 barn, 1000
kroner.

Datakilde': SSBs statistikk over 'Skatter og trygdepremier.

!i ;

Årlig barnetrygd inkl. fradrag pr. barn for ektepar med 2 barn,

1000 kroner.

Datakilde: MATAUK LOENN
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BT1R 	 = BT1/PC86
MESSER

Årlig barnetrygd inkl. fradrag pr. barn for ektepar med 2 barn i

faste 1986-priser, 1000 kroner.

Datakilder: MATAUK LOENN (BT1),
MODAGK—DATA STOLEN (PC86)_

BT1U 	 Utbetalt barnetrygd pr. barn, 1000 kroner.
3111=====

Datakilder: Statistisk årbok, 3. ktr.

Tall for årlig utbetalt barnetrygd er hentet fra en tabell utar-
beidet ved 3. ktr. Tall for antall barn er hentet fra Statistisk
årboks tabell over "Barnetrygden. Stønadsmottakere ettertallet på
barn".

BT1UR 	 = BT1M/PC86
SEENEEMSEN

Utbetalt barnetrygd pr. barn i faste 1986-priser, 1000 kroner.

Datakilder: MATAUK LOENN (BT1M),
MODAGK—DATA STOLEN (PC86)

DPH 	 Dagpenger pr. heltidsekvivalent dagpengemottaker, 1000 kr.

Datakilde: Arbeidsdirektoratets arbeidsmarkedsstatistikk,
3. ktr. ved SSB

Utbetalte dagpenger i alt pr. år fra offentlig forvaltning er
dividert på antall heltidsekvivalente dagpengemottakere.

Utbetalte dagpenger i alt inkluderer både folketrygdens
ytelser samt beløp som fores direkte på stats- og kommuneregn-

skapene.

Tall for heltidsekvivalente dagpengemottakere er beregnet med
utgangspunkt i Arbeidsdirektoratets tall for antall personer som
hever dagpenger ved utgangen av hver måned etter næring oppgitt

som årsgjennomsnitt. Direktoratet gir også tall for delvis syssel-
satte dagpengemottakere, og disse er omregnet til heltidsekviva-

lente dagpengemottakere ved A dividere med faktoren 4.
Totalt antall heltidsekvivalente dagpengemottakere utgjør

således antall dagpengemottakere fratrukket antall delvis syssel-

satte multiplisert med faktoren 3/4. For årene 1973-1979 er års-
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gjennomsnitt for dagpengemottakere beregnet ved a dividere summen

av antall dagpengemottakere for hele Aret'på 1 2 .

Lånekassens årlige maksimale låneramme inkl. stipend for en borte-

boende student over 20 år, 1000 kroner.

Datakilde: Statens Lånekasse for Utdanning.

For 1974/75 var det ulike satser for ulike læresteder. For denne

perioden (1962/63 - 1974/75) er det benyttet tall for Oslo-

studenter.

LR 	 = L/PC
MEE

Lånekassens årlige maksimale låneramme inkl. stipend for en borte-

boende student over 20 år i faste 1979-priser, 1000 kroner.

Datakilder: MATAUK LOENN (L),
MODAGK—DATA STOLEN INNTEKT (PC)

MP 	 Folketrygdens minsteytelse for en enslig alderspensjonist, 1000

kroner.

Datakilde: 9, ktr. ved SSB.

MPA 	 = MP/WWN3
ME:1

Folketrygdens minsteytelse for en enslig alderspensjonist som

andel av lønn pr. normalårsverk for en gjennomsnittlig lønnsmot-

taker i industrien.

Datakilde: MATAUK_LOENN

MPE 	 r Folketrygdens minsteytelse for et alderspensjonert ektepar der

begge ektefeller har pensjonsrett, 1000 kr.

Datakilde: 9. ktr.

MPEE 	 Folketrygdens minsteytelse for et alderspensjonert ektepar med

ektefelletillegg, 1000 kr.

Datakilde: 9. ktr.
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MPEE1 	 = MPEE/2

Folketrygdens minsteytelse for et alderspensjonert ektepar med

'ektefelletillegg pr. person, 1000 kr.

Datakilde: MATAUK_LOENN

MPEE1A 	 = MPEE1/WWN3

Folketrygdens minsteytelse for et alderspensjonert ektepar med

ektefelletillegg pr. person som andel av lønn pr. normalårsverk

for en gjennomsnittlig lønnsmottaker i industrien.

Datakilde: MATAUK LOENN

411 	 MPEWN 	 = MPE/WN99

Minstepensjon for ektepar der begge har pensjonsrett som andel av

lønn pr. normalårsverk for en gjennomsnittlig lønnsmottaker i alle

næringer.

MPE1

Datakilder: MATAUK LOENN (MPE),
MODAGK—DATA STOLEN INNTEKT (WN99)

= MPE/2

Minstepensjon pr. person i ekteskap der begge har pensjonsrett,

1000 kroner.

MPE1A 	 = MPE1/WWN3
MEMBENEMBEE

Minstepensjon pr. person i ekteskap der begge har pensjonsrett som

andel av lønn pr. normalårsverk for en gjennomsnittlig lønnsmot-

taker i industrien.

Datakilde: MATAUK_LOENN

MPR86 	 = MP/PC86

Stønad for 	 enslig minstepensjonist i faste 1986-priser, 1000

kroner.

Datakilder: MATAUK LOENN (MP),
MODAGK—DATA STOLEN INNTEKT (PC86)
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MPWN 	 = MP/WN99

Minstepensjon for en enslig pensjonist som andel av lønn pr. nor-

malårsverk for en gjennomsnittlig lønnsmottaker i alle næringer.

Datakilder: MATAUK LOENN (MP),
MODAGK—DATA STOLEN INNTEKT (WN99)

PCK 	 Den offisielle konsumprisindeksen med 1979 = 1.

Datakilde: Statistisk ukehefte eller Statistisk månedshefte fra
SSB.

Oppdateres manuelt.

PC99 	 Deflatoren for privat konsum fra nasjonalregnskapet med 1987 = 1.
m...

Datakilde: AARDAT DATA < > PKO

Kan oppdateres med makroen OPPDATL, hovedarkiv < > må spesifiseres
spesielt.

RS 	 Nominell rente på studielån.

Datakilde: Statens Lånekasse for Utdanning.

Stønad for en 100-prosent uføretrygdet enslig 63-åring med opp-
tjente sluttpoengtall 4, 1000 kroner.

Datakilde:

Sluttpoengtall 4 tilsvarer en gjennomsnittsinntekt for gruppen.
For årene 1967, 1968 og 1969 er tallene for uførestønad fordelt

over årene vha. en lineær vekst i prosentpoeng i forhold til min-

stepensjonen. For årene 1962 til 1966 utgjør tallene pensjons-
satser for en enkeltperson etter lov om alderstrygd av 6. juli

1957.

TA 	 = T/WWN3

Uførestønad som andel av lønn pr. normalårsverk for en gjennom-
snittlig lønnsmottaker i industrien.

Datakilde: MATAUK LOENN
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TD 	Stønad etter skatt for en 100-prosent uføretrygdet 63-åring med

opptjente sluttpoengtall 4, 1000 kroner.

Datakilde:

For årene 1967, 1968 og 1969 er tallene for disponibel uførestønad

fordelt over årene vha. en linear vekst i prosentpoeng i forhold

til minstepensjonen. For årene 1962 til 1966 utgjør tallene pen-

sjonssatser for en enkeltperson etter lov om alderstrygd av 6.

juli 1957.

TDR 	 = TD/PC

Uførestønad etter skatt for en 100-prosent uføretrygdet 63-åring

med sluttpoengtall 4 i faste 1979-priser, 1000 kroner.

Datakilder: MATAUK LOENN (TD),
MODAGK—DATA STOLEN (PC)

TDV 	 = 100 * [TD 	 TD(-1)]/TD(-1)

Prosentvis vekst i disponibel stønad for trygdede fra året for.

aatakilde: MATAUK LOENN (TD)

TDWN3 	 = TD/WWN3 * (1 - TG13)

Disponibel stønad for en trygdet som andel av dtsponibel lønn pr.

normalårsverk for en gjennomsnittlig lønnsmottaker i industrien.

Datakilde: MATAUK LOENN

TD utgjør pensjon etter skatt for en 100 % uføretrygdet 63-åring

med sluttpoengtall 4.

WWN3 utgjør utbetalt lønn pr. år for en heltidsekvivalent

lønnsmottaker i industrien.

TG13 er en serie for gjennomsnittlig skattesats for en lønns-

mottaker i industrien med ektefelle og to barn.

TGM 	Gjennomsnittlig marginalskattesats for en gjennomsnittlig lønns-

mottaker etter fradrag. Andel.

Datakilde: Gruppe for analyse av offentlig økonomi og arbeids-
marked ved Forskningsavdelingen.
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For perioden etter 1975 er TGM beregnet som en veid sum av margi-
nalskattesatsen innenfor ulike nettoinntektsintervaller for lønns-

mottakere. Vektene utgjør antall skattytere innenfor nettoinn-

tektsintervallene. Det er marginalskattene inkl. pensjonsavgift
som er gjenstand for sammenveiningen som er gjennomfort for både

skatteklasse 1 og 2. Tallene fom. 1975 uttrykker derved en gjen-
nomsnittlig marginalskattesats for lønnsmottaker hvor en har tatt

hensyn til inntektsfordeling, progresjonssatser og fradrag.

Av mangel på datagrunnlag før 1975, har vi utnyttet veksten i

gjennomsnittsskattesatsen (TG13) for A tilbakeføre TGM til 1962.

TG13 	 Gjennomsnittlig skattesats for en gjennomsnittlig lønnsmottaker i

industrien med standardfradrag i skatteklasse 1. Andel.

Datakilder: Skattetabellen,
MATAUK LOENN

Oppdateres ved A anvende skattetabellene for typehushold pa Ars-
lønna til en gjennomsnittlig lønnsmottaker i industrien i hht.

arbeidskraftregnskapet med ingen andre fradrag enn standard-
fradragene.

TV 	 = 100 * [ -T 	 T(- )]/T(-1)

Prosentvis vekst i uførestønad fra året før.

Datakilde: MATAUK_LOENN

USP 	 Gjennomsnittlig uførestønad pr. stønadsmottaker, 1000 kroner. 	 411
=21Et

Datakilde: Statistisk årbok, 3. ktr.

Totalt årlig utbetalt uførestønad fra offentlig forvaltning er

dividert på antall uførepensjonister ved utgangen av året.

Tall for totalt utbetalt uførestønad utgjør manuelt innleste
tall fått fra 3. ktr. Tall for antall uførepensjonister er hentet
fra Statistisk årboks tabell: "Folketrygden. Uførepensjon mv. 31.
des. Fylke".

WNDR3 	 = WWN3 * (1 - TG13) * 100/PC99

Realdisponibel lønn pr. normalårsverk for en gjennomsnittlig
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WWk i i 

lønnsmottaker i industrien i faste priser, 1000 kroner.

Datakilde: MATAUK LOENN

WWN3: 	 Utbetalt lønn pr. normalårsverk for en gjennomsnittlig
lønnsmottaker i industrien.

TG13: 	 Gjennomsnittlig skattesats for en gjennomsnittlig lønns-
mottaker i industrien med standardfradrag i skatteklasse
1.

PC99: 	 Konsumdeflatoren iflg. nasjonalregnskapet, fastprisår
vil skifte med skift i fastprisår i nasjonalregnskapet.
1987 var fastprisår i 1989.

Utbetalt lønn pr. timeverk i hht. arbeidskraftregnskapsdefini-
sjonen etter kjønn k og produksjonssektor ii.

Datakilder: MATAUK ARBDAT, MATAUK LOENN,
AARDAT—DATA <_

Kan oppdateres ved makroen TIMEL, arkiv på AARDAT som lønnssummer

skal hentes fra må oppgis.

Følgende formel gjelder for hhv. k = K og k = M:

WWK i i =YWW i /10 * WVIKA i i / [N i i * (100 - LWKA i i 	LWKA i i

* WWKA i i /100)]

WWM i i = 100 * WWK i i /WWKA i i

Beregnes ved å veie totalt utbetalt lønn i sektoren med totalt

utførte timeverk, kjønnsspesifikke timeverksandeler og kvinnelønn

i prosent av mannslønn i sektoren.

WWK3F 	 = WWKA3F/100 * WWM3F

Timelønn for kvinnelige industrifunksjonærer.

Datakilde: MATAUK LOENN

Beregnes som kvinnelønn i prosent av manns -lønn blant industrifunk-

sjonærer multiplisert med timelønn for mannlige industrifunksjo-

nærer.

WWM3F 	 = F * WW3M

Timelønn for mannlige industrifunksjonærer.
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Datakilde: MODAGK DATA STOLEN_

Konstrueres ved å multiplisere timelønn for mannlige industri-

arbeidere med et beregnet forholdstall (F) mellom timelønn for

industrifunksjonærer og industriarbeidere. Forholdstallet er be-

regnet i forbindelse med utarbeiding av arbeidskraftregnskapet i

SSB, og er holdt konstant over beregningsperioden.

WWGDR3 	 = WW3 * [1 - TG13] * 100/PC99

Gjennomsnittlig realdisponibel timelønn for en gjennomsnittlig

lønnsmottaker i industrien i faste priser.

Datakilder: MATAUK LOENN (TG13, PC9g),
MODAGK—DATA STOLEN (WW3)

WW3 : Lønn pr. timeverk for en gjennomsnittlig lønnsmottaker i
industrien.

TG13: Gjennomsnittlig 	 skattesats 	 for 	 en 	 gjennomsnittlig
lønnsmottaker i industrien med standardfradrag i skatte-
klasse 1.

PC99: Konsumdeflatoren i fig. nasjonalregnskapet, fastprisår vil
skifte i hht. skift i fastprisår i nasjonalregnskapet. 1987
var fastprisår i 1989.

WWK 	 = 	 (WWKii * LWK ii )/I
11 	 11

Aggregert timelønnssats for kvinner.

Datakilder: MATAUK LOENN, MATAUK ARBDAT

Kan oppdateres ved makroen TIMEL.

Beregnes som en veiet sum av. timelonnssatsen for kvinner i ulike

produksjonssektorer, der vektene er utførte lønnstakertimeverk av

kvinner etter produksjonssektor.

WWKA ii 	Kvinnelønn i prosent av mannslønn i produksjonssektor ii.

Datakilder: Foreløpige beregninger til arbeidskraftregnskapet i
hovedsak basert på "Lønnsstatistikk for funksjonærer"
og "Lønns- og fraværsstatistikk" utgitt av Nærings-
livets Hovedorganisasjon (NHO), og "Lønnsstatistikk"
i serien NOS.

WWKA82 	 = (WWKA82B * LWK82B WWKA82F * LWK82F)/LWK82
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Kvinnelønn i prosent av mannslønn i Bank- og forsikringssektoren.

Datakilder: MATAUK_LOENN, MATAUK_ARBDAT

Oppdateres ved makroen AGGWKA som kalles opp av TIMEL.

Beregenes som en veid sum av kvinnelønnsprosenten i hhv. Bank- og

forsikringssektoren. Vektene er antall utførte timeverk av kvinne-

lige lønnstakere i de to sektorene.

WWKGDR = WWK * (1 - TG13) * 100/PC99

Gjennomsnittlig realdisponibel timelønn for kvinner i faste priser

Datakilde: MATAUK LOENN

Beregnes som aggregert nominell timelønn for kvinner fratrukket

gjennomsnittsskatt og deflatert med konsumdeflatoren iflg. nasjo-

nalregnskapet. Fastprisår vil skifte med skift i fastprisår i

nasjonalregnskapet. 1987 var fastprisår i 1989.

WWKMDR = WWK * (1 	 TGM) * 100/PC99

Realdisponibel marginal timelønn for kvinner i faste priser.

Datakilde: MATAUK LOENN

Beregnes som aggregert nomiell timelønn for kvinner fratrukket

marginalskatt og deflatert med konsumdeflatoren iflg. nasjonal-

regnskapet. Fastprisår vil skifte med skift i fastprisår i nasjo-

nalregnskapet, i 1989 var 1987 fastprisår.

WWMDR3 	 = WW3 * (1 - TGM) * 100/PC99

Marginal realdisponibel timelønn for en gjennomsnittlig industri-

arbeider.

Datakilde: MATAUK LOENN

Beregnes ved A trekke marginalskatten fra nominell timelønn for en

gjennomsnittlig industriarbeider og deflatere med konsumdeflatoren

iflg. nasjonalregnskapet. Fastprisår vil skifte med skift i fast-

prisår i nasjonalregnskapet, i 1989 var 1987 fastprisår.
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WWN3 	 = YWW3/10/NHW3

Lønn pr 	 normalårsverk for en gjennomsnittlig lønnsmottakere i
industrien, 1000 kroner.

Datakilder: Arbeidskraftregnskapet (AR),
SYSDAT DATA ARBKRAFT HOVED,
AARDAT—DATA—‹ >

Beregnes ved å dividere totalt utbetalt lønn i industrisektorene

iflg. nasjonalregnskapet på antall utførte normalårsverk i indu-

strien iflg. AR,

3.4 Teknisk dokumentasIon av variablene i underarkivet SOSIO

BuG
	

Antall gifte kvinner med høyeste fullførte utdanning av kategori u.
ESSEBEE5

Datakilde: Arbeidskraftundersøkelsene (AKU)

Tallene fås ved spesielle tabellkjøringer fra 6. ktr og må opp-

dateres manuelt.

Gifte kvinner omfatter både formelt gifte og samboende. Utdannings

kategoriene er gruppert etter:

= G: 1 Grunnskole

A: Almen videregående utdanning
Y: Yrkesrettet videregående utdanning
H: Nyere utdanning

kSNITT Gjennomsnittlig antall år kvinner har gått på skole av de som har

utdanning av kategori k som lengste fullførte utdanning.

k = G: Grunnskole

V: Videregående skole

H: Høyere utdanning

Datakilde: "Framskriving 	 av 	 befolkningens utdanning" av Erik
Hernws. Samfunnsøkonomiske studier nr. 60. Statistisk
sentralbyrå 1986.

Seriene er framskrevet til år 2000.

Disse gjennomsnittstallene er beregnet på grunnlag av tabell

5.8.3, som gir prosentfordeling av fullført utdanning etter klasse-

trinn for hhv. menn og kvinner i aldersgruppen 16-69 år. Tabellen
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inneholder historiske tall for 1975 og framskrevne tall for peri-

oden 1976-2000.

Gjennomsnittlig utdanningslengde i antall år for hver kategori

k ble beregnet for 1975 og år 2000 ved følgende formel:

kSNITT t
7år * ak + 8år * bk + 9år * ck

t = 1975,2000
k = G,V,Hak + bk + ck

der ak , bk og c k representerer prosentfordelingen gitt i tabell

5.8.3 i SOS nr. 60.

På denne måten får en tatt hensyn til økningen i gjennomsnitt-

lig utdanningslengde som følge av innføring av 9-årig obligatorisk

folkeskole. Differansen mellom nivåene i år 2000 og 1975 ble

fordelt likt på årene over perioden. Seriene ble også tilbakeført

til 1970 vha. disse konstruerte tilveksttallene pr. år. (De inn-

leste seriene starter i 1972.)

NBU j 	Antall personer under utdanning pr. 1. oktober i aldersgruppe j.

j: 16, 20.

Datakilder: Statistisk årbok. NOS.
Folkemengden etter alder og ekteskapelig status. NOS.
Historisk statistikk. NOS.

MA oppdateres manuelt.

Antall elever for ulike årskull er summert opp til å utgjøre

aldersgruppen j. For årene 1969, 1970 og fra og med 1973 er tallene

for hvert årskull i de enkelte år hentet fra utdanningsstatistikken

i Statistisk årbok. Statistisk årbok gir imidlertid ikke opp-

lysninger for årene 1984 og 1977-1978. Tall for disse årene er fått

fra 7. ktr. ved SSB.

For årene 1965, 1967, 1971 og 1972 er NOS-statistikk: "Folke-

mengden etter alder og ekteskapelig status" samt tall for andel av

årskullene under utdanning fra Historisk statistikk benyttet for å

beregne antall elever innen de to ungdomsgruppene.

For årene 1966 og 1968 er tall konstruert ut fra en tilbake-

føring av veksten i NBU16 og NBU20 for årene 1967-1970 og 1969-

1972 hhv.

NBAVPL i Antall vernepliktige personer i aldersgruppen j. j : 16, 20
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Datakilde: Arbeidskraftundersokelsene (AKU)

Tall for antall vernepliktige etter aldersgruppe fås ved spesielle
tabellkjøringer fra 6. ktr. Vær spesielt oppmerksom på at de verne-

pliktige i aldersgruppen 25-59 år, som er relativt få, er inkludert

i gruppen 20-24 år. Dvs. tallene for j=20 er summen av antall
vernepliktige iflg. AKU i gruppene 20-24år og 25-59 år.

NBB 	 Antall barn i barnehager og daghjem, offentlige og private. Om-

fatter ikke barn i barneparker.

Datakilder: Barneomsorg. Norges offisielle statistikk (NOS).
Daginstitusjoner for barn. NOS.
Statistisk ukehefte fra Statistisk sentralbyrå.

Dataene for 1963-1965 er hentet fra "Daginstitusjoner for barn",
dataene for 1966-1974 er hentet fra "Barneomsorg", og dataene fra

og med 1975 er hentet fra "Statistisk ukehefte". Tallet for 1962 er
konstruert ved A anta samme tilvekst i antall plasser fra 1962 til

1963 som fra 1963 til 1964.

NBBF 	 = NBB/(NBM01 	 NBK01)

Antall barn i barnehager pr. barn 0-6 år.

Datakilder: MATAUK_SOSIO, MATAUK_BEFOLK

Beregnes som antall barn i barnehager dividert på summen av gutter
og jenter i alt i alderen 0-6 år.

NBVPL j = (NBAVPL j /I NBAVPL j ) * NBVPL

Antall vernepliktige personer i gruppe j anstemt mot arbeidskraft-
regnskapet (AR).

Datakilder: MATAUK SOSIO,
Arbeidikraftregnskapet (AR);
SYSDAT DATA ARBKRAFT HOVED

Kan oppdateres med makroen OPPDATS.

Beregnes ved å fordele totalt antall vernepliktige iflg. AR på
ulike aldersgrupper vha. fordelingsnøkler fra arbeidskraftunder-

sokelsene.

O
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NNI. 	 = 1 - NNU i 	NVPL i

Andel av ungdomsgruppe j som ikke er under utdanning ekskl. verne-

pliktige, j varierer over 16-19 år og 20-24 år.

Datakilde: MATAUK SOSIO

Kan oppdateres ved makroen OPPDATS.

Beregnes som én fratrukket andelen under utdanning og andelen

vernepliktige i gruppe j.

NNU i 	= 1/2 * (NBU i , t + NBU i , t _ 1 )/NB i

Andel av ungdomsgruppe j under utdanning i gjennomsnitt over kalen-

deråret.

Datakilder: MATAUK BEFOLK, MATAUK SOSIO

Kan oppdateres ved makroen OPPDATS.

Beregnes som antall registrerte under utdanning pr. 1. oktober i

gruppe j i gjennomsnitt over inneværende og forrige år, dividert

på befolkningstallet i gruppe j. En har valgt A benytte gjennom-

snittlig antall registrerte under utdanning for å redusere

problemet knyttet til at et skoleår strekker seg over to halve

kalenderår, mens MODAG har hele kalenderår som referanseperiode.

NUG 	 = (GSNITT * BGG + VSNITT * (BAG + BYG) + HSNITT * BHG)/
(BGG + BAG + BYG + BHG) - k

411 	 Gjennomsnittlig utdanningsnivå for gifte kvinner i alt.

Datakilder: Folke- og boligtellingen (FOB) 1980, hefte IV, hoved-
tall 1960, 1970 og 1980. NOS.
Befolkningens utdanningsbakgrunn av Idar Moglestuen.
Artikler nr. 79 fra Statistisk sentralbyrå.
MATAUK SOSIO

Kan oppdateres ved makroen OPPDATS.

Fra FOB, tabell 4.9, ble det hentet sammenlignbare nivåtall for

1960, 1970 og 1980, som delvis ble brukt til A bestemme utviklingen
i utdanningsnivået over periodene 1960 til 1970 og 1970 til 1980.

Nivåtallene ble beregnet etter formelen (3.1):
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(3.1) UG(FOB) =
NON * 	 NmN * 11 + N HN * 16

G 	 G 	 G
NON + N MN 	 NHN

G : Gifte kvinner
U : Utdanning i antall år (gjennomsnitt)

N : Antall personer etter høyeste fullførte utdanning iflg. FOB

ON: Obligatorisk utdanning. Ni-årig grunnskole er innført over
perioden. For ikke A få brudd i dataserien på grunn av dette er
det lagt mer vekt på type utdanning enn lengde

MN: Utdanning utover obligatorisk nivå, men som ikke gir universi-
tetsgrad eller høyere

HN: Utdanning som gir universitetsgrad som cand.mag. eller høyere

Gjennomsnittlig utdanningsnivå for gifte kvinner i 1970 er

hentet fra "Befolkningens utdanningsbakgrunn" av Idar Moglestuen.

Tabell 16 gir gjennomsnittlig utdanning etter kjønn og ekteskapelig

status for 1970. Disse beregningene er gjort på et svært disag-

gregert nivå og antas å gi gode anslag på gjennomsnittlig ut-

danningsnivå etter kjønn og ekteskapelig status. Nivåtallet for

gifte kvinner i 1970 er derfor benyttet som et gitt referansepunkt

ved konstruksjonen av tidsserien gjennomsnittlig utdanningsnivå for

gifte kvinner. Årlig gjennomsnittlig endring i FOB-tallene over

perioden 1960-1970 er suksessivt trukket fra dette nivåtallet for

1970. Dette ga data for perioden 1960-1970. Data for årene fra og

med 1972 er beregnet etter formelen (3.2):

GSNITT * BGG + VSNITT * (BAG + BYG) + HSNITT * BHG (3.2),,UG(AKU) = 	
BGG + BAG + BYG + BHG

der BuG betegner antall gifte kvinner med høyeste fullførte ut-

danning av kategori u. Disse seriene er basert på arbeidskraft-

undersøkelsene (AKU), og gifte kvinner er inklusive samboende.

Serier etter utdanningskategoriene u = G, A, Y, H er lagret på

underarkivet SOSIO.

Variablene kSNITT, k = G,V,H, er også hentet fra underarkivet

SOSIO, og gir gjennomsnittlig antall år kvinner har gått på skole

av de som er gruppert i hhv. BGG, BAG, BYG og BHG.

Tilsvarende data ble konstruert for 1970 og 1971 ved sukses-

sivt A trekke fra gjennomsnittsveksten i UG(AKU) over perioden



-nd-263(asci)kg1- data 	49

NVPL. 	 J

1972-1984 fra nivået i 1972.

Gjennomsnittlig utdanningsnivå for gifte og samboende kvinner

vil ligge over det for gifte kvinner og antakelig ha en sterkere

vekst over perioden. Årsaken til dette er at den største økningen i

samboerforhold har skjedd blant yngre kvinner som også har hatt den

største økningen i utdanningsnivået. Veksten i antall yngre sam-

boende kvinner har også trolig vært sterkere på 80-tallet enn tid-

ligere, da ekteskapsalderen snudde fra å være synkende til å vise

en økende tendens. Sammenlignet med Moglestuens nivå -tall for 1970

lå det tilbakeskrevne AKU-tallet 0,24 over, og nivået i AKU-tallene

for perioden fra og med 1971 er derfor nedjustert med faktoren

k = 0,24. Veksten er ikke korrigert da det er usikkert om den

skisserte forskjellen er reell og i såfall hvor stor den er.

NUG framkommer da som en jevnt stigende tidsserie. Dette er

rimelig siden befolkningen er en treg masse det tar tid å endre, og

utdanningsnivået vil være knyttet til befolkningens sammensetning.

Gjennomsnittlig utdanningsnivå for gifte kvinner har steget noe

sterkere enn gjennomsnittlig utdanningsnivå for kvinner totalt.

Dette følger av at det særlig er de eldre kvinnene med lav utdan-

ning som trekker gjennomsnittsnivået ned. En stor andel av de eldre

kvinnene er enker og faller derved utenfor gruppen gifte kvinner.

Videre har også ekteskapsalderen gått ned over perioden 1960-1980,

slik at demografiske faktorer har forsterket økningen i gifte kvin-

ners utdanningsnivå over denne perioden. På 1980-tallet har imid-

lertid ekteskapsalderen økt igjen.

= NBVPL i /NB i

Andelen vernepliktige personer i aldersgruppe j, J:16, 20.

Datakilder: MATAUK BEFOLK, MATAUK SOSIO

Kan oppdateres ved makroen OPPDATS.

Andelen beregnes som antall vernepliktige i gruppe j dividert på

befolkningstallet i gruppe j.
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3.5 Teknisk dokumentasjon av variablene på underarkivet PROGNOSE

Dette avsnittet beskriver kort et opplegg for beregning av prog-

noser på de variablene i arbeidstilbudsblokka i MODAG som ikke blir bestemt

endogent i modellen. Disse prognosene avhenger spesielt av befolkningsfram-

skrivinger ved Demografisk analysegruppe og Gruppe for analyse av offentlig

Økonomi og arbeidsmarked.

Befolknin stall etter sosiodemo rafiske • ru se er NBI

Prognoser for befolkningen etter kjønn og alder hentes fra fram-

skrivinger på modellen BEFREG utviklet ved Sosiodemografisk analysegruppe.

Modellsystemet for framskrivinger av befolkningen etter ekteskapelig

status, barnetall i ekteskap og utdanningsstatus er under revidering ved

Gruppe for analyse av offentlig Økonomi og arbeidsmarked, og etter planen

vil modellen MOSART være operativ i løpet av 1990.

Framskrivinger på BEFREG tar utgangspunkt i et basisår som er siste

år med offisielle befolkningstall på framskrivingstidspunktet. Ved input

til MODAG blir de framskrevne tallene justert dersom det foreligger befolk-

ningstall for år senere enn framskrivingsutgangspunktet, ved at prognosene

for årene deretter multipliseres med en konstant faktor lik forholdet

mellom det siste faktiske befolkningstallet for en gruppe og det tidligere

framskrevne tallet for samme gruppe for dette året.

Fram til MOSART er operativ har en valgt A benytte fordelingsnøkler

fra de siste befolkningsframskrivingene på MAKE med basis i 1985 for A

splitte kvinner i alt 25-66 åretter ekteskapelig status.
De benyttede befolkningsframskrivingene er basert på forutsetninger

om konstant fruktbarhet, svakt avtakende dødsrater fram til år 2000 hvor de

deretter holdes konstante, og en nettoinnvandring på 5 000 personer pr. år.

Andelen under utdannin verne likti e blant un doms rues ene NNU j  og 

NVPL i l

Disse andelene er skjønnsmessig framskrevet ved A ta utgangspunkt i

den historiske utviklingen i disse seriene. Også forventninger om utvik-

lingen på arbeidsmarkedet framover er lagt til grunn, da en i perioder med

høy arbeidsledighet kan vente høyere andeler under utdanning og verne-

pliktige, i ungdomsgruppene. Andelen ikke under utdanning eksklusive verne-

pliktige i gruppen 16-19 år bestemmes residualt i modellen.
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Gjennomsnittsalder (AA.

Prognoser for utviklingen i gjennomsnittsalder for hhv. gifte og

ugifte kvinner 25-66 år beregnes med utgangspunkt i prognoser for befolk-

ningsutviklingen for kvinner etter de disaggregerte gruppene 25-29 år,

30-34 år, 35-39 år, 40-49 år, 50-59 år, 60-64 år og 65-66 år. Det er antatt

at gjennomsnittsalderen for hhv. gifte og ugifte kvinner utvikler seg på

samme måte som for gruppen totalt. Ved framskrivingsmodellen MOSART kan en

få separate prognoser for disse variablene.

Antall barn 0-6 år i ekteskap pr. gift kvinne (NBEGK) 

Det er antatt at antall barn 0-6 år i ekteskap pr. gift kvinne

25-66 år utvikler seg på tilsvarende måte som barnetallet 0-6 år i alt pr.

kvinne 25-66 år. Prognoser for utviklingen i antall barn 0-6 år og kvinner

25-66 år er hentet fra BEFREG. Ved framskrivinger på MOSART vil en kunne få

prognoser for det Ønskede forholdstallet direkte.

Gennonìsnittli. utdannin snivå for •Ifte kvinner MUG

Gjennomsnittlig utdanningsnivå for gifte kvinner er framskrevet

vha. modellen MONS ved Gruppe for analyse av offentlig økonomi og arbeids-

marked fram til år 2000, deretter er serien skjønnsmessig framskrevet med

utgangspunkt i utviklingen for år 2000. Modellen MOSART vil kunne gi prog-

noser for denne variabelen.
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4. MAKROARKIVET MATAUK OG OPPDATERINGSRUTINER

. 1 Oversi kt over 1 abel fi 1 er

For A lette beregningene teknisk sett er det opprettet endel lister

organisert som labelfiler i TROLL. I arkivet GENERAL_MATAUK på maskinen

MATAUK er det lest inn tre sett labelfiler; BEFMOD, PRODKNR og PRODMOD.

BEFMOD inneholder koder for befolkningsgruppeinndelingen i MODAG, mens

PRODKNR og PRODMOD inneholder koder etter produksjonssektorinndelingen i

hhv. KNR og MODAG. Disse labelfilene må oppdateres dersom det skjer

endringer i sektorindelingen i KNR eller MODAG.

Tabell 7. Oversikt over labelfiler

Navn
	

Innhold
	

Antall
elementer

BEFMOD
	

Koder etter befolkningsgruppeinndelingen i MODAG
	

9

PRODKNR
	

Koder etter inndelingen i KNR ekskl. sektor 89
	

43

PRODMOD
	

Koder etter produksjonssektorinndelingen i MODAG
	

27
ekskl. sektor 89

4.2 Innholdet i makroarkivet MATAUK

I makroarkivet MATAUK er det lagret beregningsmakroer og opp-

dateringsmakroer for dataserier lagret på dataarkivet MATAUK. Tabell 8 gir

oversikt over arkivstruktur og innhold i makroarkivet MATAUK.
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Tabell 8. Oversikt over arkivsystem og innhold i makroarkivet MATAUK

TROLL-	 Hoved-	 Under- 	 Innhold
maskin 	 arkiv 	 arkiv

MATAUK 	 MATAUK 	 ESTSIM 	 YPDEKOMP

YPELAST

YPEST

YPMOD

YPMODEL

YPRESTL

GAKU	 SYSS

SYSSF

YPF

OPPDAT	 AGGR

AGGWWKA

HISTARB

HISTLOEN

HISTYP

NBMOD

OPPDATA

OPPDATB

OPPDATL

OPPDATS

SYSDAT

TIMEL

Tabell 9 gir oversikt over hva de enkelte makroene gjor, opsjoner

og eventuelle dataserier som må være oppdatert for en kjører. de ulike

makroene. I hovedsak er det to typer makroer, makroer benyttet ved sær-

skilte beregninger av data for 60- og begynnelsen av 70-tallet og opp-

dateringsmakroer. Ved bruk av oppdateringsmakroene må en være oppmerksom på

eventuelle restriksjoner på hvor langt tilbake en kan starte oppdater-

ingene, dvs. restriksjoner på første oppdateringsår. Slike restriksjoner

vil bli skrevet ut på skjermen ved kjøring av makroene. Makroene er gitt i

teknisk vedlegg.



nd-263(asd)kgl-data 	 54

Tabell 9. Oversikt over hva makroene gjor, opsjoner og eksogene variable
som må være oppdatert

Navn
	

Hva gjør makroen 	 Opsjoner 	 Eksogene variable

YPDEKOMP 	 Makro som dekomponerer modellberegnet endring i yrkesandelene i
prosentpoeng over 5-års perioder på de ulike forklarings-
variablene i arbeidstilbudsblokka i MODAG. Bidragsvariablene
lagres på dataarkivet MATAUK DEKOMP med navnstruktur Bkoeff der
"koefP følger koeffisientarukturen i arbeidstilbudsblokka og
består av annet ledd i koeffisientnavnet. (Koeffisientene har
struktur YP.koeff.) BTOT i betegner samlet bidrag fra de ulike
forklaringsvariablene for gruppe j, der j løper over de sosio-
demografiske gruppene i MODAGW. Faktisk endring i yrkesandelene
i prosentpoeng over 5-årsperioder beregnes også og betegnes
DHYP 4 . Variablene er datert slik at Bkoefft gir bidraget til
endring i yrkesandel fra år t til år t+5 fra "koeff", også
DHYP i , t gir veksten fra år t til år t+5.
OpsJoner: Ingen.

YPELAST 	 Makro som beregner elastisiteter i arbeidstilbudsblokka i MODAG
på grunnlag av faktiske yrkesandeler og de estimerte koeffisien-
tene. Elastisitetene lagres på dataarkivet MATAUK ELAST med
navnstruktur ELkoeff, der "koeff" følger koeffisientsifiukturen i
arbeidstilbudsblokka og består av annet ledd i koeffisient-
navnet. (Koeffisientene har struktur YP.koeff.)
Opsjoner: Ingen.
Koeffisientmatrisen YPEST må være OPPDATERT, denne kan opp-
dateres ved makroen YPEST.

YPE.ST 	 Makro som reestimerer arbeidstilbudsblokka i MODAG. Koeffisient-
matrisen YPEST lagres.
Opsjoner: Sluttår for estimeringene.
Databankene tall skal hentes fra må være oppdatert. For opp

-

dateringsrutiner se avsnitt 5.1.

YPMOD 	 Makro som setter opp de Økonometriske relasjonene i arbeidstil-
budsblokka i MODAG i tillegg til en relasjon for yrkesandelen
for gruppen 16-19 år i alt og samlet arbeidstilbud i gruppen
16-74 år i 1000 personer. Denne modellen kan benyttes til å
generere restledd og til historisk simulering på denne del-
blokken.
Opsjoner: "Om koeffisientmatrisen skal oppdateres". Dersom rela-
sjonene i arbeidstilbudsblokka er reestimert og koeffisient-
matrisen YPEST er oppdatert svares det j...q på dette spørsmålet,
hvis ikke ,svares det nei.

YPMODEL 	 Makro som setter opp modellen til arbeidstilbudsblokka i MODAG
med de Økonometriske relasjonene. De Øvrige relasjonene er ikke
inkludert. Denne "delmodellen" kan overføres direkte til MODAG.
Opsjoner: "Om koeffisientmatrisen skal oppdateres". Dersom rela-
sjonene i arbeidstilbudsblokka er reestimert og koeffisient-
matrisen YPEST er oppdatert svares det da på dette spørsmålet,
hvis ikke svares det nei.



Gruppekode Ligningnr.

1
2
3
4
5
6
7
8
A

U16
116
20
UK
GK
M25
M60
67
A
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Navn 	 .Hva gjor makroen 	 Opsjoner 	 Eksogene variable

YPRESTL 	 Makro som lager modellberegnede yrkesandeler (YPREl j ) og modell-
beregnet samlet arbeidstilbud (NTRH) ved hjelp av modellen YPMOD
som settes opp av makroen '(MOD. Det lages også historiske yrkes-
andeler (YPLHO og residualer (YPE J ). Disse variablene lagres
uarkivert. Alternativt kunne en simulert modellen YPMOD og laget
variable vha. dsetet fra simuleringene.
Opsjoner: "Gruppekode" der koden j skal oppgis.

"Ligningnr." det tilsvarende linjenummeret i modellen
YPMOD

Ved A kommer du ut i TROLL COMMAND.

SYSS 	 Beregner sysselsettingstall etter kjønn,  alder og ekteskapelig
status i henhold til gammel AKU-definisjon for perioden 1962-
1971. Tall for ungdomsgruppene etter utdanningsstatus beregnes
ikke. Tall for sysselsatte i alt (NGA), sysselsatte kvinner i
alt (NGAK) og sysselsatte menn i alt (NGAM) benyttes ved
beregningene; disse hentes direkte fra MATAUK ARBDAT-arkivet.
Dataene lagres på MATAUK ARBDAT-arkivet.
Opsjoner: Ingen.

110 	 SYSSF 	 Makro som forlenger de beregnende sysselsettingstallene etterkjønn, alder og ekteskapelig status etter gammel AKU-definisjon
i makroen SYSS for perioden 1972-1986. Tall for ungdomsgruppene
etter utdanningsstatus beregnes ikke. Tall for denne perioden er
hentet fra arbeidskraftundersokelsene (AKU) med unntak av for-
delingen av sysselsatte kvinner 25-66 år på hhv. formelt gifte
og ikke gifte. Forst fra og med 3. kvartal 1985 gir AKU syssel-
settingstall etter denne inndelingen. Dataene lagres på
MATAUK ARBDAT-arkivet.
Opsjoner: Ingen.
Eksogene variable: Sysselsettingstall hentes fra personkjenne-
tegndelen i arbeidskraftregnskapet basert på AKU på TROLL-maski-
nen SYSDAT for perioden 1972-1985. Deretter er det brukt
spesielle tabeilkjoringer ved 6. kontor.
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Navn
	

Hva gjør makroen
	

Opsjoner
	

Eksogene variable

YPF
	

Makro som forlenger yrkesandeler etter sosiodemografisk gruppe
konsistent med gammel AKU-definisjon ut 1987. Dataene lagres på
MATAUK GAKU-arkivet.
Opsjoner: Ingen.

AGGR	 Makro som foretar aggregeringer av data over KNR-sektorer til
MODAG-sektorer. Makroen kalles opp av HISTARB og SYSDAT, og
henter tall fra arbeidskraftregnskapet på TROLL-maskinen SYSDAT.

AGGWWKA 	 Makro som beregner kvinnelønn i prosent av mannslønn etter
sektorinndelingen i MODAG med utgangspunkt i tilsvarende tall
for visse KNR-sektorer. Makroen kalles opp av makroene HISTLOEN
og TIMEL. Hvis makroen skal kjøres direkte må SYSDAT-maskinen
accesseres først, 'da makroen henter tall fra arbeidskraftregn-
skapet.
Opsjoner: Ingen.

HISTARB 	 Makro som beregner tilbakegående sysselsettings- og timeverks-
tall for lønnstakere etter kjønn og MODAG-sektor og arbeids-
markedsindikatoren (NWKI) over perioden 1962-1976. Tall hentes
fra arbeidskraftregnskapet på SYSDAT-maskinen. Dataene lagres på
MATAUK ARBDAT-arkivet.
Opjoner: Ingen.
Undermakroen AGGR kalles opp.

HISTLOEN 	 Makro som beregner tilbakegående tall for timelønnssatser etter
kjønn og MODAG-sektorer, og en aggregert kvinnelonnssats for
perioden 1962-1972. Makroen henter tall fra arbeidskraftregnska-
pet på SYSDAT-maskinen og nasjonalregnskapstall på AARDAT-maski-
nen. Dataene lagres på MATAUK LOENN-arkivet.
Opsjoner: Hovedarkiv på TROLL-maskinen AARDAT som tall skal
hentes fra.
Undermakroen AGGWWKA kalles opp.

HISTYP 	 Makro som beregner tilbakegående tall for antall sysselsatte
personer, arbeidsstyrken og yrkesandeler etter kjønn, alder og
ekteskapelig status for kvinner over perioden 1962-1986. Tall 	 411
for ungdomsgruppene etter utdanningsstatus beregnes også for
perioden 	 1972-1986. 	 Sysselsettingstallene 	 er avstemt mot
arbeidskraftregnskapet, og fordelingsnøkler er hentet fra AKU
etter ny definisjon og estimeringsmetode som er konstruert til-
bakegående fra 1986 ved å benytte forholdet i 1986 mellom
AKU-tall etter hhv. gammel og ny definisjon og estimerings-
metode. Makroen henter tall fra arbeidskraftregnskapet 	 på
SYSDAT-maskinen. Dataene lagres på MATAUK ARBDAT-arkivet.
Opsjoner: Ingen.

NBMOD 	 Makro 	 som 	 aggregerer 	 disaggregerte 	 befolkningstall 	 på
underarkivet MATAUK BEFOLK til gruppeinndelingen 	 i 	 MODAG.
Makroen kalles opp av dataen OPPDATB.
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Navn
	

Hva gjor makroen 	 Opsjoner 	 Eksogene variable

OPPDATA 	 Makro som oppdaterer tall for antall sysselsatte personer,
arbeidsstyrken og yrkesandeler etter kjønn, alder og ekte-
skapelig status for kvinner og etter utdanningsstatus for
ungdomsgruppene. Sysselsettingstallene er avstemt mot arbeids-
kraftregnskapet, og fordelingsnøkler er hentet fra AKU etter ny
definisjon og estimeringsmetode. Makroen henter 	 tall 	 fra
arbeidskraftregnskapet på SYSDAT-maskinen. Dataene lagres
på MATAUKARBDAT-arkivet.
Opsjoner: - Forste og siste beregningsAr. La forste beregningsår
være 1986 eller senere, for perioden for 1986 avstemmes syssel-
settingstiltakene fra AKU mot arbeidskraftregnskapet vha.
makroen HISTYP.
Eksogene variable: Tall for sysselsatte og arbeidsløse personer
if)g. AKU på arkivet MATAUK-ARBDAT; NÅe1, NAj , AKULei og AKUL i ,
må oppdateres manuelt først. Også makroene OPPDATB og OPPDATS
må kjores -Forst.

OPPDATB Makro som beregner tall for gjennomsnittsalder, antall personer
i ulike sosiodemografiske grupper i hht. inndelingen i MODAG
foruten oppslittingen av ungdomsgruppene etter utdanningsstatus
og antall barn 0-6 år i ekteskap og pr. gift kvinne. Dataene
lagres på MATAUK BEFOLK-arkivet.
Opsjoner: Forsti og siste beregningsAr. La forste beregningsAr 
være 1981 eller senere, hvis ikke vil "riktige" tall for barn
0-6 år i ekteskap bli overskrevet.
Eksogene variable: Disaggregerte befolkningstall, NBka og NBGka ,
og antall levendefødte barn i alt og innenfor ekteskap, NBF og
NBFE, må oppdateres manuelt på underarkivet BEFOLK.
Undermakroen NBMOD kalles opp.

OPPDATL Makro som oppdaterer ulike lønnsserier, nominelle og
realdisponible, for industriarbeidere og konsumdeflatoren i hht.
nasjonalregnskapet. Det hentes tall fra arbeidskraftregnskapet
på SYSDAT-maskinen og nasjonalregnskapstall fra AARDAT. Dataene
lagres på MATAUK LOENN-arkivet.
Opsjoner: HovedaFkiv på AARDAT som data skal hentes fra.

OPPDATS Makro som oppdaterer tall for ungdomsgruppeandeler etter utdan-
ningsstatus og vernepliktige, og gjennomsnittlig utdanningsnivå
for gifte kvinner. Dataene lagres på MATAUK SOSIO-arkivet.
Opsjoner: Forste og siste beregningsår. Li_aritehlmainagr
være 1972 eller senere, men generelt bor første beregningsår
være t-1 dersom tall for antall personer under utdanning fra
Statistisk årbok er revidert for år t.
Eksogene variable: Tall for antall personer under og ikke under
utdanning og antall vernepliktige i ungdomsgruppene; NB ei og
NBAVPL i , på underarkivet SOSIO må oppdateres manuelt først.
Makroen OPPDATB må også kjøres -Forst.
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Navn
	

Hva gjør makroen
	

Opsjoner
	

Eksogene variable

•SYSDAT Makro som oppdaterer dataserier for sysselsettings- og
timeverkstall for lønnstakere etter kjønn og MODAG-sektor, og
arbeidsmarkedsindikatoren (NWKI). Det beregnes også andelsnøkler
for utførte lønnstakertimeverk som benyttes i makroen TIMEL.
Data fra arbeidskraftregnskapet på SYSDAT-maskinen benyttes.
Dataene lagres på MATAUK ARBDAT-arkivet.
Opsjoner: Første og siste beregningsar. La første beregningsår 
være 1972 eller senere. Dersom makroen HISTARB er kjørt sist, så
la første beregningsår være 1972.
Makroen AGGR kalles opp.

TIMEL Makro som oppdaterer tall for timelønnssatser etter kjønn og
MODAG-sektorer for lønnstakere, og en aggregert timelønnssats
for kvinnelige lønnstakere. Makroen henter nasjonalregnskapstall
for lønnssummer etter produksjonssektor på AARDAT-maskinen, og
tall fra arbeidskraftregnskapet på SYSDAT-maskinen. Dataene
lagres på MATAUK LOENN-arkivet.
Opsjoner: Hovedarkiv på AARDAT tall skal hentes fra, og første
og siste beregningsår. La første beregningsår være 1972 eller 
senere, makroen HISTLOEN beregner tall event. for perioden før
1972.
Eksogene variable: Tall for kvinnelønn i prosent av mannslønn
WWKAii ma oppdateres manuelt på underarkivet LOENN, og utførte
timeverk av kvinner i sektor 82B og 82F ma oppdateres på
underarkivet ARBDAT.
Makroen SYSDAT ma kjøres -Forst.
Undermakroen AGGWWKA kalles opp.

4.3 Historisk oppdatering av variable'

Oppdater disaggregerte befolkningstall etter kjønn, alder og ekte-

skapelig status, NBka og NBGka og antall levendefødte barn i og utenfor

ekteskap, NBF og NBFE, på underarkivet BEFOLK. (Se avsnitt 2.3.) NA kan

makroen OPPDATB kjøres som oppdaterer dataserier på underarkviet BEFOLK.

Oppdater tall for antall personer under utdanning og antall verne-

pliktige i ungdomsgruppene, NBej for e=U og NBAVPL j , på underarkivet SOSIO.

Tall for NBU j revideres tilbakegående med tall fra Statistisk årbok, der-

etter hentes tall fra spesielle kjøringer ved 6. ktr. som også gir tall for
NBAVPI. j . (Se avsnitt 2.5.) NA kan makroen OPPDATS kjøres som oppdaterer

dataserier på underarkivet SOSIO.

Oppdater tall i hht. ny AKU-definisjon og estimeringsmetode for

antall sysselsatte og arbeidsløse personer etter de sosiodemOgrafiske

gruppene i MODAG, NA j , NAej , AKUL j og AKULej , på underarkivet ARBDAT. Disse

tallene fås ved spesielle kjøringer fra 6. ktr. (Se avsnitt 2.2.) NA kan
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makroen OPPDATA kjøres.
Makroen SYSDAT som oppdaterer tall på underarkivet ARBDAT kan

kjøres. Denne makroen krever ingen manuelle oppdateringer på MATAUK-maski-

nen eller at andre makroer er kjørt -Forst. Imidlertid må arbeidskraftregn-

skapstall på SYSDAT-maskinen være oppdatert.

Oppdater manuelt tall for kvinnelønn i prosent 'av mannslønn,

WWKAii , på underarkivet LOENN, og tall for utførte lønnstakertimeverk av

kvinner i sektor 82B og 82F på underarkivet ARBDAT. (Se avsnitt 2.4 og

2.2.) NA kan makroen TIMEL kjøres som oppdaterer tall på underarkivet
LOENN.

Makroen OPPDATL oppdaterer tall på underarkivet LOENN. Makroen
krever ingen manuelle oppdateringer på MATAUK-maskinen eller at andre

makroer kjørt først.

Du er nå FERDIG med historisk oppdatering av tall til arbeidstil-

budsblokka i MODAG! Metoder for beregning av prognoser er beskrevet i

avsnitt 3.5.
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TEKNISK VEDLEGG.



MATAUK_ESTSIM-YPDEKOW

t* MAKRO SOM DEKOMPONERER ENDRINGER I YRKESANDELER I ARBEIDSTILBUDS-
S* BLOKKA I MODAG MHP. DE ULIKEFORKLARINGSVARIABLENE.

DELSEFIRC• ALL; SEARCH MAUKUVORICESTSIM W;
SEARCH FIRST DATA_MTALICARBDAT, DATA_MATFULBEFCLX,

DATA-MATALICLOENN, DATA_MATAUK_SOSIO, DATA_MATAUK_DEKOMP W;

WAL CONST YPMODEL;

DOSAYE YFU16 a EXPCM.OUWC+YP.WWW6'C*LOG(443(-1)*(1-TG13(-1))/
PC99( -1 ) »YP.KIU16T*LOGOWI) )/(1+EXPOrP.OU16'0+YP.41U16'01(
LOG(1443(-1)*(1-TG13(-1 ) )/PC99( ) )+YP.KIU16'C*1-0Ga4ia ) )

YPI44J16 • EXP(VP.OU16'04-YP.144J16'01cLOG(413(+4)*(1-TG13(+4))/
PC99(4.4))+YP.KILJ16'C*LOG(*KI) )/(1+EXPCYP.01J16'C+VP.44116'04(
LOG(1443(+4)*(1-TG13(+4) )4:C99(+4) )+YP.KIU16'01cLOGC44a ) ) ),

YPKIU16 a -ENNYP.etJ16'C+VP.L44.116'04.0G(443(-1)*(1,-TG13(-1) )/
PC99(-1) )+YP.KIU16'04.0G(NWI (+5) ) )/(14EXP(YP.OU16'C+YP.144J16'04t
LOG(1443( -1)*( 1-TG13( -1 ) )/PC99( -1 ) )+YP. KIU16'01t0G(NWI (+5) ) ) ),

YPI16 • EXP(YP.0116'C+YP.KII16'C*LOGN4KI))/(1+EXP(YP.OI16'C
+YP.KIIWC*LOG(NWKI))),

YPKII16 • EXPtYP.OI16'C+YP.KII16'C*LOG(NWKI(+5)))/(1+EXP(YP.0116'C
+YP.KII16'C*LOG(NWKI(+5)))),

YI516 • NNU16*(EXPCYP.OU16'C+YP.WkU16'C*LOG(WW3(-1)*(1-TG13(-1))/
PC99(-1) )+YP.KIU16'01CO(N44a) )/(1+ENP(YP.OU16T+YP9144.116'0*
LOGG443(-1)*(1.-TG13(-1) )/PC99(-1) )+YP.KIU16'0KLOGU*KI ) ) ) ) +
NNI16CENNYP.0116'C+YP.KII16'00LOGMAKI))/(1+EXP(YP.OI16'C

+YP.KII16'C*LOG(NWKI)))) + NVPL16,

YPWW16 • NNU16*(EXP(YP.OU16'C+YP.WWU16'C*LOG(W43(+4)*(1-TG13(+4))/
PC99(+4))+YP.KIU16'C*LOG(44KI))/(1+EXPtYP.OU16'C+YP.41U16 1 C*
LOG(W13(+4)*(1-TG13(+4))/PC99(+4))+YP.KIU16'C*LOG(NWKI)))) +
NNI16*(EXPOT.OI16'C+YP.KII16'C*LOG(NWKI))/(1+EXP(YP.OI16'C
+YP.KII16'C*LOG(N4KI)))) + NÆL16,

YPKI16 •NNU16*(EXPCYP.OU16'C+YP.WWU16'C*LOG(WW3(-1)*(1-TG13(-1))/
PC99(-1))+YP.KIU16'C*LOG(NWKI(+5)))/(1+EXP(YP.OU16'C+YP.44U16'C*
LOG(4W3(-1)*(1-TG13(-1))/PC99(-1))+YP.KIU16'C*LOG(r41KI(+5))))) +
NNI16*(EXPtYP.M16'C+YP.KII16'C*LOG(NWKI(+5)))/(14EXP(YP.0116'C
+YP.KII16'C*LOG(NWKI(+5))))) + NYPL16,

YPNNU16 • NNU16(+5)*(EXINYP.O.U16'C+YP.WWU16'C*LOG(WW3(-1)*(1-TG13(-1))
/PC99(-1))+YP.KIU16'C*LOG(NWKI))/(1+EXP(YP.OU16'C+YP.144U16'C*
LOG(W43(-1)*(1-TG13(-1))/PC99(-1))+YP.KIU16'C*LOG(NWKI)))) +
NNI16(+5)*(EXP(YP.OI16'C+YP.KII16'C*LOG(NWKI))/(14.EXP(YP.8I16'C
+YP.KII16'C*LOG(NWKI)))) + NYPL16,



YPNWL16 a NNU16*(EXPCYP.OU16'C+YP.WWU16'C*LOG(WW3(-1)*(1-TG13(-1))/
PC99(-1))+YP.KIW6'C*LOG(N14KI))/(1+EXPtYP.OU16'C+YP.W4U16'C*
LOG(WW3(-1)*(1-TG13(-1))/PC99(-1))+YP,KIU16'C*LOG(NAKI)))) 4-
NNI16*(EXP(YP.0I16'C+YP.KII16'C*LOG(NWI))/(1+EXP(YP.OI16'C
+YP.KII16'C*LOG(NWKI)))) + NWL16(+5),

YP20 EXP YP	 ' C+YP K	 C*LOG (144a ) +YP t+1128 ' C*
LOG ( NR20 ) )/ 1+EXP(YP.	 C+YP K 120 'C*LOG(t14a )+
YP.NNU2O'C*LOG(NR.120)))+NVPL20,

YPKI22 EXP(Y12 .028'C+42 .KI20'00LOG(NWKI(+5))+YP.NN22'C*
LOG(NNU20))/(1+EXPCYP.022'C+YP.KI2O'C*LOG(t4JKI(+5))+
YP ti4U20 ' C*LOG(NR20 ) ) ) +NVPL20,

YPNNU22 a EXPtYP.022'C+YP.KI20'C*LOG(NWKI)+YP.NNU20'C*
LOG(44.120 (+5 ) ) )/( 1+EXPCYP. 02O'C+YP.KI2O'C*LOG(F•WI )+
YP.NNUMC*LOG(NNU20(+5))))+N1PL20,

YPNVPL20 = EXP raD.eefy C+YP . K ' C*LOG ( NW I +YP 14120 ' C*
LOG ( NNU20) )/( 1+D(PCYP 02O'C+YP KI2ErC*LOGCNI4a
YP.NNU2O'C*LOG(NNU20)))+NVPL20(+5),

YPUK EXP(YPeOLIK'C+YP.kWOLICO4OG(WWK*(1-TG13)
/PC99 ) +YP 1441LE 'C*LOGU44<( -1 )*( 1-TG13( -1 ) )
/PC99 ( -1) ) +YP NUGLY ' C*LOG(NUG ) +YP . AUK ' C*
LOG(AUK))/(1+EXP(YP.OUK'C+YP.WWWICC*LOG(WAK*(1-TG13)
/PC99)+YP.WW1U.CC*LOG(kWK(-1)*(1-TG13(-1))/PC99(-1))+
YP.NUGUK'C*LOG(NUG)+YP.AUK'C*LOG(AUK))),

YPWWUK a EXPCYPAUK'C+YP.WWOLICC*LOG(wWK(+5)*(1-TG13(+5))
/PC99(+5))+YP.WW1UK'C*LOG(WAK(+4)*(1-TG13(+4))
/pC99(+4))+YP.NUGUK'C*LOG(1UG)+YP.AUK'C*
LOG( AUK ) )/( 1.+EXPCYP. ai< 'C+YP.1443UCC*LOGG44K ( +5 )*( -TG13 ( +5 ) )

/PC99(+5))+YP.WW1WC*LOG(W4K(+4)*(1-TG13(+4))/PC99(+4))+
YP.NUGUK'C*LOG(NUG)+YP.AWC*LOG(AUK))),

YPNUGUK = EXP(YP	 C+YP MakiC C*LOG A** ( 1 - TG 1 3 )
/PC99)+YP.WW1WC*1.OG(kWK(-1)*(1-TG13(-1))
/pC99(-1))+YP.NUGUK'C*LOG(NUG(+5.))+YP.AUK'C*
LOG(AUK))/(1+EXPtYP.OUK'C+YP.WAMCC*LOG(W4K*(1-TG13)
/PC99)+YP.WW1UK'C*L06(44K(-1)*(1-TG13(-1))/PC99(-1))+
YP.NUGUK'C*LOG(NUG(+5))+YP.AUCC*LOG(AUK))),

YPAUK a EXPCYPAUK'C+YP.WWOUK'C*LOG(WAV*(1-TG13)
/PC99 )+YP.14411..K'DcLOGG14.“ -1 )*( 1--TG13( ) )
/PC99(-1))+YP.NUGUICOKLOG(NUG)+YP.ALICC*
LOG ( AUK ( +5 ) )/( 1+EXNYP. &IC C+YP WOW 'C*LOGGW*( 1-TG13)
/PC99)+YP.14411.1CC*LOG(144<( -1 )*( 1-TG13( -1) )7PC99( -1 )
YP NUGUK C*LOG NUG ) +YP . ALE C*LOG AU< ( +5 ) ) ) ) ,

YPGK a EXPCYP.OGK'C+YP.1440GK'C*LOG(144K*(1-TG13)/PC99)
+YP.WN3GK'OKLOG(WWN3*(1-TG13)/PC99)



+YP.KIGK'C*LOG(NAKIT+YP.NBEGICC*
LOG(NBEGK)+YP.AGK'C*LOG(AGK))/(1+EXP(YP.OGK'C
+YP. 	 C*LOG(41/410(( 1-TG13 ) /PC99)+YP . 443CK ' C*
LOG (144N3*( 1-TG13 ) /PC99 ) +YP KIGK 'C*LOG ( NAVI )
+YP NBEGK ' C*1..OG ( NBEGK ) +YP f4GK ' C*LOG ( PfGK ) ) ) ,

YPWWOGK a EXP(YP.OGWC+YP.4WOGICC*LOG(W4K(+5)*(1-TG13(+5))/PC99(+5))
+YP 14•43GK ' C*LOG (14413* ( 1-TG13 ) /PC99 )
+YP . KIGK ' C*LOG ( IV< I ) +YP . NBEGK C*
LOG(NEIEGO+YP.XiCC*LOG(P6K))/(1+EXP(YP.DGK'C
+YP WOG< C*LOG (144< ( +5 )* ( 1-TG13 ( +5 ) ) /PC99 ( +5 ) ) +YP .1•1:3GK' C*
LOG ( WWN3* ( 1.-1G13 ) /PC99 ) +VP K IGC C*LOG ( NIAV I )
+YP NEEGK ' CALOG(NBEGK ) +YP PCK ' C*LOG ( PCK ) ) ) ,

YPWN3GK a EXPCYP.OGK'C+YP.WWOGK'C*LOG(WW*(1-TG13)/PC99)
+yp.WN3GK'C*LOG(WWN3(+5)*(1-TG13(+5))/PC99(+5))
imyp.KIGK'C*LOG(NWI)+YP.NBEGK'C*
LOG(NBEGK)+YP.AGK'C*LOG(AGK))/(1+ExP(YP.OGK'C
+YP . WOG< ' C*LOG ( 4E* ( 1-TG 13 ) /PC99)+YP . 14N3GK C*
LOG(14443(+5)*(1-TG13(+5) )/PC93(+5) )+YP.KIGK'C*LOG(INWI)
+YP NBEGK ' C*LOG(NBEGK ) +YP PCK ' C*LOG ( AGO ) ) ,

YPWWGK EXP YP CG‹ ' C+YP WOG< 'C*LOG 144< ( +5 )* ( 1 -TG 13 ( +5)) /PC99 ( +5 )
+YP WN3GC C*LOG (14.1PG ( +5 )* ( 1 -TG13 ( +5 ) ) /PC99 ( +5 ) )
+YP KIGK ' C*LOG(NW I ) +YP NBEGK ' C*
LOG NBEGK +YP AGK ' C*LOG(f;K ) ) / ( 1 +EXP YP OGK C
+YP 1440GK ' C*LOG (144K ( +5 ) * ( 1 -TG13 ( ) ) ./PC99 ( +5 ) ) +YP 1,4\43GK ' C*
LOG(144N3(+5)*( 1.-TG13( +5) )/Æ99(+5) )+YP.KIGK'C*LOG(NWI )
+YP NBEGK ' C*LOG(NBEGK ) +YP PCK ' C*LOG(PIGK ) ) ) ,

YPKIGK = EXP(YP. OGK 'C+YP. 443GCC*LOG(144<*( 1-TG13)/PC99 )
4-y1D.WN3GK'C*LOG(Ww3*(1-TG13)/PC99)
+YP KIGK C*LOG ( 34‹ ( +5 ) ) +YP NBEGK C*
LOG(NBEGK)+YP.AGK'C*LOG(AGK))/(1+EXP(YP.OGK'C
4-yp.wW0GK'C*LOG(kWK*(1-TG13)/PC99)+vP.wN3GK'C*
LOG ( WWN3*( 1-TG13 ) /PC99 ) +YP K GK C*LOG ( ti4K I ( +5 ) )

NBEGK ' C*LOG ( NBEGK) +YP AGC C*LOG ( PIGK ) ) ) ,

YPBEGK a EXPC YP OGK C+YP 443GX C*LOG( a4o1( ( 1 -TG 1 3 ) /PC99 )
4-yP L413GK ' C*LOG ( 4443* ( 1 - TG 1 3 ) /PC99 )
4-yP.KIGK'C*LOG(NWKI)+YP.NBEGK'C*
LOG(NBEGK(+5))+YP.AGK'C*1JOG(AGK) )/(1+EXP(YP.OGK'C
+yp WIWI< C*LOG (kW* ( 1-TG13 ) /PC99 ) +yP . kut3G< C*
LOG(N1443*(1-TG13)/PC99)+YP.KIGCC*LOG(rWI )
+yp NBEGK 'C*LOG( NBEG< ( +5 ) ) +YP AGK C*LOG( AGK ) ) )

YPAGK EXP(YP.OGK'C+YP.440GK'C*LOG(ww*(1-TG13)/Pc99)
+ypiWN3GK'C*LOG(I4N3*(1-TG13)/PC99)
4-yP.KIGK'C*LOG(NWKI)+YP.NBEGK'C*
LOG(NBEGK)+YP.AGK'C*LOG(AGK(+5)))/(1+EXP(YP.OGK'C
4-yp.i4AOGK'C*LOG(4JK*(1-TG13)/PC99)+YTD.wN3GK'C*
LOG(14a43*(1-TG13)/PC99)+YP.KIGK 'C*LOG(rWI )
+YP NBEGK C*LOG(NBEGK ) +YP PGK' C*LOG(PCK ( +5 ) ) ) )



YP1125 EXPO(P.OM25'C+YP.W4M25'C*LOG(WW3(-1)
*(1-1G13(-1))/PC99(-1))+
YP.UR125'C*LOG(UR(-1)))/(1+EXP(YP.OM25'C
+yp.WWM25'C*LOG(WW3(-1)*(1—TG13(-1))
/pC99(-1))+YP.URM25'C*LOGOJR(-1)))),

YPWWM25 EXPCYP.OM25'C+YP.WWM25'C*LOG(W43(+4)
*(1—TG13(+4))/PC99(+4))+
YPAIRM25'C*LOG(UR(-1)))/(1+EXP(YP.OM25'C
+YP.14WM25'C*LOG(WW3(+4)*(1—TG13(+4))
/pC99(+4))+YP.URM25'C*LOG(UR(-1)))),

YPURM25 • EXP(YP,OM25'C+YP.WWM25'C*LOG(443(-1)
*(1—TG13(-1))/PC99(-1))+
YP.URM25'C*LOG(UR(+4)))/(1+EXP(YP.OM25'C
+YP.WWM25'C*LOG(I443(-1)*(1—TG13(-1))
/PC99(-1))+YP.URM25'C*LOG(UR(+4)))),

YPM60 • EXPtYP.OM6O'C+YPLTDM6O'C*LOG(TD/(WWN3*
(1—TG13)))+YP.URM6O'C4.OG(LW-1))+YP.DA6O'C*DAYP60)/
(1+EXPCYPAM6O'C+YP.TDM60"C*LOG(TD/NWN3*(1—TG13)))
4,-YPoURM6O'C*LOG(UR(-1))+YP.DA6VC*DAYP60)),

YPD1160 • EXPtYP.OM6WC+YP.TDM6WC*LOG(TD/(I4WN3*
(1—TG13)))+YPAPM6WC*LOG(UR(-1))+YP.DA6WC*DAYP60(+5))/
(i+EXP(YPAM60'C+YP.TOMWC*LOG(TD/(wwN3*(1—TG13)))
4-yP.URM6WC*LOG(UR(-1))+YP.DAWC*DA(P60(+5))),

YPTDM60 •EXP(YP.OM6O'C+YP.TDM6O'C*LOG(TD(+5)/(wWN3(+5)*
(1—TG13(+5))))+YP.URM60'C*LOG(UR(-1))+YP.DA60'CI(DAYP60)/
(14-EXP(YP.OM6O'C+YP.TDM60'C*LOG(TD(+5)/(I4N3(+5)*(1—TG13(+5))))
4-yp.URM6O'C*LOG(UR(-1))+YP.DA60'C*DAYP60)),

YPURM60 • EXPtYP.OM60'C+YP.TDM6O'C*LOG(TD/(wwN3*
(1—TG13)))+YPARM6O'C*LOG(LR(+4))+YP.DA6WC*DAYP60)/
(1+EXP(YP.OM60'C+YP.TDM60'C*LOG(TD/(wwN3*(1—TG13)))
4.YP1RM6O'C*LOG(UR(+4))+YP.DA6Ø'C*DAYP60)),

YÆ7 • EXPCYP.067'C+YP.TD67'C*LOG(TD/(I4N3*(1—TG13)))
+YP.UR67'C*LOG(UR(-1))+YP.DP67'C*DPYP67)/(1+EXP(
YP.067'C+YP.TD67'C*LOG(TD/G4143*(1—TG13)»+
YP.URE7'C*LOG(Y(-1))+YP.DP67'C*DPYP67)),

YPDP67 • EXP(YP.067'C+YP.TD67'C*LOG(TD/(4W1'43*(1—TG13)))
-4-yPoUR67'C*LOG(UR(-1))+YP.DP67'C*DPYP67(+5))/(1+EXP(
YP.067'C+YP.TD67'C*LOG(TD/(W4N3*(1-1G13)))+,

YP.URE7'C*LOG(UR(-1))+YP.DP67'CAOPYP67(+5))),

YPTD67 • EXPCYP.067'C+YP.TD67'00:LOG(TD(4-5)/(I4N3(+5)*(1—TG13(+5))))
ii-YPAJR67'C*LOG(UW—l))+YP.DP67'C*DPYP67)/(1+EXPE
YP.067'C+YP.1D67'C4.OG(TD(+5)/(144N3(+5)*(1—TG13(+5))))+
YP.UR67'C*LOG(JW—l))+YP.DP67'C*DPYP67)),



YPUR67 = EDO' YP. e67' C+YP TD67 OlcLOG ( TD/ ( 4443*( 1-TG13 ) ) )
+YP. UR67 C*LOG( UR ( +4) ) +YP. DP67 ' C*DPYP67 ( 1+013 (
YP 067' C+VP TD67 ' OscLOG ( TD/ ( 4443* ( -TG13 ) ) ) +
YP . LP67 ' C*LOG(LR( +4 ) ) +YP DF'67 ' C*DPYP67 ) ) ;

DELSEARCH DATA_MATAUK_ARBDAT; SEARCH DATA_MATAUK;
DO BkWU16=100*(YP44U16-YPU16), BKIU16=100*(YPKIU16-YPU16),

BTOTU16=3JW16+BKIU16,
BKII16=100*(YPKII16-YPI16), BTOTI16=BKII16,

* BWA16=102CYPWW16-YP16), BKI16=100*(YPYI16-YP16),
BNNU16=1e0*(YPNW16-YP16), BNVPL16=100*(YRIVPL16-YP16),
BTOT16=34416+BK116+914J16+BNWL16,

BKI20=1WCYPKI28-YP20), BNNU20=100*(YPN1120-YP20),
3NVPL22=100*(YPNW12O-YP20), BTOT20=BKI2O+BNNU20+BNWL20,

BWWW=102*(YMUUK-YPUK), BNUGLV=100*(YRAYGUK-YPUK),
BAUK=100*(YPAUK-YPLK), BTOTUK=BWAUK+BNUGLK+BAUK,

BWWGK=1,00*(YPWWGK-YPGK), BWAOGK=103*(YPWAJOGK-YPGK),
34N3G<=103*(YfeWN3GK-YPGK), BKIGK=100*(YPYIGK-YPGK),
BBEGK=100*(YPBEGK-iPGK), BAGK=laiWYPAGK-YPGK),
BTOTGKaaJAGK+BKIGK+BBEGOBAGK,

8WI4125*iaa* ( YR44125-YPM25 ) BURM25 a 100* ( YP1IRM25-YPM25 ) ,
B10TM25=13144125+BURM25,

BTDM60=1E2*( YPTDM6Ø-YPM60 ) , &FM& 100* ( YPLFMO-YR460 ) ,
BDAME2•100* YPIA4161;}-YPM60 ) BTOTTI6IO*E3TDM60+BURT160+BDc460,

BTD67=100* ( YPTD67'YÆ7 ) , BLF67..100* YPIR67-YÆ7),
BDPealee*(YPDP67-YP67), BTOT67=BTD67+BLR67+BDP67;

DO SETCIF(LCOMBINE(<U16>, I16>, <20>,<UK>, <Q0, <M25 >,<Nea>, < 67 >), 1);
&LET &IFARG(1)=1 &END

&LOOP:
&LET &1=&CIFARG(UFARG(1)) &END

DO DYP&l • 100*(YP&1(+5) -
DHYPIll a 1D3*(ARBDAT_Yin1(+5) - ARBDAT_YR11);

&LET &IFARG(1)=MFARG(1)+1 &END
&IF MFARG(1) LE 8 &GOTO &LOOP &IFEND

&PRINT YPDEKOMP-MAKROEN FERDIG &END

TROLL COMMAND:



MATAUK-ESTSIM-YPELAST

I* MAKRO SOM BEREGNER ELASTISITETER I ARBEIDSTILBUDSELOKKA I MODAG.

DELSEARCH ALL; SEARCH MACRO_MATAUK_ESTtIM W;
SEARCH FIRST DATA-MATAUK_ARBDAT, DATA_MATAUK_BEFOLK,

DATAI..MATAUK-LOENN, DATA_MATAUK_SOSIO, DATA_MATAUK_ELAST W;

BINDYAL CONST YPEST;

DO ELA1U16 (1 1" YPU16) * YP.141U16'C,
ELKIU16 • (1 - YPU16) * YP.KIU16'C,
ELKII16 • (1 YPI16) * YP.KII16'C,
ELKI20 • (1 YP20) * YP.KIWC,
ELNNU20 • (1 - YP20) * YP.NNU2O'C,
ELWWOUK • (1 - YPUK) * YP.WWOUK'C.
ELWAUK • (1 - YPUK) * YP.WW1UK'C,
0..44UK • (1 YPUK) * YP.WWOUK'C 4- (1 - YPj((-j)) * YP.141111(T,
ELINIUGUK	 (1 	 'YFUK) * YP.NUGUK'C,
ELAUK • (1 - YPUK) * YP.AUK'C,
ELWWWK • (1 - YPGK) * YP.WWOGK'C,
ELWNIeGK • 	 - 	 . 	 ' ,
ELWWGK • (1 YPGK) * YP.WWWK'C 4, (1 - YPGK) * YP.WN3GK'C,
ELKIGK • (1 YPGK) * YP.KIGK'C,
ELNBEGK • (1 YPGK) * YP.NBEGK'C,
ELAGK • (1 - YKK) * YP.AGK'C,
EL4W1'25 • (1 - YPM25) * YP.W4M25'C,
ELUR' 	 • (1 YPM25) * YP.URM25'C,
ELTDM60 •- (1 YPM60) * YP.TDM6O'C,
ELLIR160 • (1 - YP160) * YP.URM6O'C,
ELTD67 • (1 - YP67) * YP.TD67'C,
ELUR67 • (1 - YP67) * YP.UR67'C;

SPRINT ELASTISITETSBEREGNINGENE ER FERDIG 	 &END

TROLL COI/1RM:



MATAUK-ESTSDLYPEST

&COMMENT
*** MACRO SOM REESTIMERER ARBEIDSTILBUDSRELASJONENE I MODAG. ***
&END

DELSEARCH ALL; SEARCH MACRO_MATAUICESTSIM W;
SEARCH FIRST DATA_MATALICARBDAT, DATA_MATAUK_BEFOLK, DATA_MATAUK_LOENN,

DATA-MATAUK_SOSIO;

1GET SeSLUTTAAR FOR REESTIMERINGENE" 	 &END
&ERROR &IGNORE

USEMOD YPEST;
ADDSYM

411 	 ENDOGENOUS 'N, COEFFICIENT 'C;

ApreQ 1,
LOG(YPSX'1/(1-YPGK'N))•YP. eGiCC+YP,I.4421GC0.14-0G(44<*(1-TG13)/

P39)+YP.1443GiCe*LOG(41N3*(1-TG13),45C99)+YP.KIGC04-0G(144U)+
YP. MEW' OcLOG(NEEGit< ) +YP PIGK' 004-CG(PCX )

LOG( YFUCti/( 1 -YFUC N) ) 	 C+YP 443-1COicLOG(414<*( 1 -TG13)/K99 )
YP.1441U1C004-0G(14,g( -1)*(1-TG13(	 )/PC99( -1) )+YP.ttiGLICC*LOG(rIJG)
+YF% AUK' 044.0G	 ,

LOG( YPM25 't4V( 1-YP 	 ) EYP et125 C-+YP 344125 '004-0G ( 1443 ( )*( 1 -TG13 ( ) )
/PC99( ) )+YP, LRM25 04-0G LP ( ) )

LCG(YPME43' 	 1-YFT160'N) ) ■YP etSfa C+YP. Trt160 Dot-CC( TD/(4.1i311( 1 TG13) ) ) +
YP,URM6O'C*LOG(URt-i))+YP.DA60'C*DAYPSO,

LCG(YP67Pri/(1-`1367 1 N))..YP.067'C+YP.TD67'00cLOG(TD/(4413*(1-TG13)))+
YP.UR67'C4OG(UR(-1))+YP.Ce67'C*1PYP67,

LOG(YRJ16'N/(1-YFIJ16'N) )giY1D.ai1G'Ci-YP.144J16'04-0G(443*(1-TG13)
/PC99)+YP.KIU16'04-0G(NIJKI )

LOG(TI161V(1-YPII6'N))013 .0I16frC+YP.KIII6'044-0G(N4.1KI),

LOG( YreeEV'N/(1-YP2eCt" 'N ) ) OT. 022 'C.+YP.KI20'04-CG(3.1KI )+YP. tiNU20 'OK
LOG ustrzeo ;

PRTMOD YFEST;

REGOPT OFINAL 2 LHSMEAN;
RESTRICT MODEL YP.WNI3OCC+YP.WWWWC.43;
OLSMOD 1, 1968 TO 2.1; PRTRESULT ALL; FILECOEF;
RESTRICT MODEL YP.WWWWC43.2,YP.WW1UK.43.1;
OLSMOD 2, 1968 TO 8t1; FILECOEF;
OLSMOD 3, 1968 TO Sl; FILECOEF;



OLSMOD 4, 1968 TO 8,1; FILECOEF;
OLSMOD 5, 1968 TO 84; FILECOEF;
OLSMOD 6, 1972 TO 811; FILECOEF;
OLSMOD 7, 1972 TO 84; FILECOEF;
OLSMOD 8, 1968 TO &I; FILECOEF;

-SPRINT *** WEST-MAKRCEN -ROMIG

TROLL CaVAND



MATALKESTSIM_YROD

IA MAKRO SOM GENERERER RELASJONENE I ARBEIDSTILBUDSELOKKA I MO.
it* DENNE MODELLEN KAM BENYTTES TIL GENERERING AV RESTLEDD OG HISTORISK
SA SIMULERING, OG INMEHOLDER ET PAR RELASJONER UTOVER DE OEKONOMETRISKE.

ESTIMERING AV KOEFFISIENTMATRISEN GJOERES AY MAKROEM YPEST.
IA DU FAAR SPOERSMAAL OM KOEFFISIENTMATRISEN SKAL OPPDATERES, DERSOM

YPEST ER KJOERT OG DU VIL BENYTTE DEN NYE KOEFFISIENTMATRISEN MAA
IA DU WARE N.

DELSEARCH ALL; SEARCH MACRO_MATAUK_ESTSIM W;
SEARCH FIRST DATA-MATAUK_ARBDAT, DATILMATAUK_BEFOLK,

DATAJIATALKICEM, DATA_MATAUK-SOSIO;

&IGNORE WSKAL KOEFFISIENTMATRISEN OPPDATERES JA/NEI 	 &END
&IF SA Caa NEI &GOTO &MERKE &IFEND

DELETE CONST YPMOD; COPY CONST YPEST YPMOD;
&FIERCE:

DELETE MODEL YPMOD; USEMOD YPMOD;
ADDSYM ENDOGENWS 'N, COEFFICIENT 'C;

ADDEO BOTTOM
YPU16'14 a EXP (W. ail6'C+YP. 144J16 '04.(A (1443( )*( 1-TG13( -1 ) )/PC99

(-1) )0P.KIU16'004.0G(144C ) )/( 1+EXP( VP. 0U16 T+YP. 144.116'00LOG(1413( -1 )*( I-
TG13( ) ) 42C99( -1 ) ) +VP. KIU16'044...0G(NWKI ) ) ),

YPI1614 • EN(YP.0116'C+YP.KII16'04.0G(Nk4a)	 1+EXP(IP.0I16'C+
YP.KII16'04.0G(N14<i) )

YP2814 • EXP ( Yip (333'C+YP. KI3VC*LOG(	 ) +YP N14122 04.0G( rt4.22) ) ( 1
4f:XP(113 . 022" COP. K122' C*LOG( ti* I )+YP.	 04.0G ( tti213) ) )+tirkiFt253,

YRIVN • EXP	 eUC C+YP 14,2LIC 04.0G ( WAK*( 1 -TG13 ) /PC93) +
YR. 1441UVON_OG(144K ( -1 )*( 1-TG13( -1 ) )/PC99( -1 ) )+YP. tifAK"O*LOG(NUG)+yp, Au< , c4t
LOG( ALX ) )/(14EXP(VP. eLIVC+VP.1443LICOK.DG(144K*( 1-TG13 ) /PC99 ) +YP. 1411LICC*LOG(
144(( -1 )30( I. -TG13( -1 ) ) /PC99 ( -1 ) ) +YP tiJCAK'CALOG( NUG)+YP. 	 004_0G ( AUK ) ) ) ,• YPGIVN •	 YP el;i< COP . WWI< • 04.0G ( 44<* ( 1 -TG 13 ) /PC99 )
+YP.14•433CC*4..0G(14443*( -TG13 ) /PC93 ) +YP K • OsLOG ( NW' ) +YP NEEGIVO0
LC4( NECGO . AGIC 04.0G ( AG( ) ) ( 1+EXP(YP. WA'C+YP.141,4)GCC*LOG(41(*( 1-
TG13 )/PC99 ) . Warig'04.0G( kite* ( 1-TG13 ) /PC99 ) +YP KIQCOILOG(
NWKI ) +YP NEW 04LOG ( MEG° +YP f4Git 044.0G ( AGO ) ),

YP12511 • EXPOT. etes'C+W.144125104..CG(14.13( )*( 1.-TG13( -1 ) )4 2C99
) )+YP. UR1125' OPLOG ( UR ( -1 ) ) ) ( 1+EXP( YP. al25 T+YF, 1.44125 OR

LOG(1443(-1)*(1-TG13( -1) )/(-1 )+yp. iym25 ,044_0G(LR( -1)
YR160'N • DP ( YP øM6ø 'C+ TDM60 ' 04.0G( TD/ ( 44443*( -TG13 ) ) )+

YP. (AIMS ' OPLOG ( UR ( -1 ) )+YR. DA60'04DAYP60)/( 1+04 0 YP . &Ea' C+YP. TDME8' CALOG TT)/
(141'G*( 1-TG13) )4.
YP. L14160 ' 011LOG ( LP ( -1 ) )+YP. DA60'04(DAYP60) ) ,

W67 'N a EXP (VP e67 T+YP. TD67 04 ,LOG ( TD/ (4/04 1-TG13) ) )+YP. 1.17.67'C
1.4.0G UR -1 	 DP67' ORDPYP67 ) ( 1+E>V(YP. 067 'COP. TD67	 TD/ (Wes( 1-TG13) )

1IR67'04LOG(
LIRC )+YP. DP67 ' OCPYP67 ) )



YP1G 'N.NNU16*YRJ16'N+NNI16*YPI16'N+NYPL16,
NT'NaYPIVN*NB16+YP2O'N*NE20+YPGICN*NBGOYPUK'N*NBUIWPM25'N*

NEM25+YPM60'N*13160+YP67'N*NB67;
FILEMOD;



MATAUK-ESTSIII-YRIODEL

11* MAKRO SOM SETTER OPP MODELLEN TIL ARBEIDSTILEWSBLOKKA I MODAG MED
11* DE OINONOMETRISKE RELASJOHENE, DE OEYRIGE RELASJONENE ER IKKE MED.
100 DENNE MODELLEN KAN OVERFOERES DIREKTE TIL MODAG.
800g ESTIMERING AY KOEFFISIENTMATRISEN GJOERES AV MAKROEM YPEST.
81* DU FAAR SPOERSMAAL OM KOEFFISIENTMATRISEN SKAL OPPDATERES, DERSOM
11* YPEST ER KJOERT OG DU VIL BENYTTE DEN NYE KOEFFISIENTMATRISEN MAA
&* DU SVARE JA.

DELSEARCH ALL; SEARCH MACRO_MATAUK_ESTSIM W;
SEARCH FIRST DATA-MATALICARBDAT, DATA_MATAUCEIEFOLK,

DATA-MATAUCLOENN, DATUIATAUK_SOSIO;

&IGNORE lieS (AL KOEFFISIENTMATRISEN OPPDATERES JA/NEI :" 	 &END
410 	 &IF Sti CEO NEI &ŒT° &MERKE &IFEND

DELETE CONST YPMODEL; COPY CONST YPEST YPMODEL;
IMERKE:

DELETE MODEL YMODEL; USEMOD YPMODEL;
ADDSYM ENDOGENOUS 'N, COEFFICIENT 'C;

ADM) BOTTal
11:t116'N a DeP(YP.01.316'C+YP.44J16'CALOG(1442)(-1)*(1-TG13(-1))/PC99

(-1))+YP.KIU16'014.,OG(M1KI))/(1+EXP(YP.OU16'C+YP.144J16'04.0G(1443(-1)*(1-
TG13(-1))/PC99(-1))+YP.KIU16'00LOG(*KI)))+YFEU16,

YPI1611 • EXP(YP.0116'C+YP.KII16'04LOGQ44(I))/(1+04 , (YP.OI16'C+
YP.KII16'C*LOG(t44a)))+YPEI16,

YP2Osti • EXP(YP.020T+YP.KI2O'CALOG(N14a)+YP.ttiLee'04cLOGatti28))/(1
+0413 (seP.033'COP.KI22'04cLOG(tiogI)+YP.M122'CAPLOG(tft2E3)))+WFt20+YPC33,

'AWN e D(P(YP.ek/CC+YP.403COscLOG(144(*(1-TG13)/PC99)+
YP.1441UVOILOG(144((-1)*(1-TG13(-1))4 2C99(-1))+YP.tliGLICO*LOG(KA)+YP.PLICO*
LOG( ) )/(1+EXP(W. DJ(' C+YP Mal(' C*LOG (144<*( 1-TG13 ) /PC93)+yp 1441w , o•ux
14X(-1)*(1.-TG13(-1))/10C99(-1))+YP.WGLICC*LOG(NUG)+YP.PLICOotOG(F00))+
YPaK,

YPGK'N • EX13 (YP.07X'C+YP.144a4C04 ,t0G(144(*(1.-TG13)/PC99)
+YR.413GK'C*LOG(14414344 1-TG13 ) /PC99 ) +YP KIGC CALOG (14,4(I ) +YP. NEEGC
LOG(NBEGIO+W.AGX'C*LOG(PG0)/(1+EXP(YP.FiGCC+YP.44a3C041LOG(144(*(1-
7413)/PC99)+YR.IpteGK'ONLOG(4443*(1-TG13)/PC99)+YP.KIGK'Otte0G(
NWI)+YP.NEGICOILOGMEEG<)+YP.AG<'004..CG(AGO))+ypEgx,

YR125'N • ENP(YP. 	 C+YP. 44125 ' 04.0G( WW3 ( -1 )*( 1-TG13( ) ) /PC99
(-1))+YP.L.R125'004..OG(LER(-1)))/(1+EXP(ypeett25 , c+yp.144125 , 0*
LOG(1443(-1)*(1-TG13(-1))/PC99(-1))+W.L14125'04(LOG(LR(-1)))
)+YPE7125,

YPME43'N • EXP (W.. er6a 'C+YP.11)1•460'014..0G(TD/(1444434( 1-TG13) ) )+
YP.LIRP16VOI4OG(UR(-1))+YP.DA60'01cDAYP60)/(1+042 (YP. eti6ei 'C+YR, Tress • mix
(14teitt 1-TG13)))+
YP.LIR1160'041LOG(LR(-1))+YP.DAGO'04(DAYP60))+YPEMEI,

YP67'N • E>13 (YP.067'C+YP.TD67'044.0G(TD/(144443*(1.-TG13)))+YPAR67"C
)1LOG(LIR(-1))+YP.DP67'000PYP67)/(1+DP(YP.067'C+YP.T1)67'014_0G(TD/(11413*(1-TG13))
)+YP.LI;t67'014.0G(



UR ( -1 ) ) +YP DP67 C*OPYP67 ) ) +YPE67;
F I LEMOD

TROLL Œtfl:

•



MATFLKJESTSDLYPREVL

&* MAKRO SOM LAGER MODELLBEREGNEDE YRKESPRCEENTER YHA. PRBEIDSTILBUDS-
ELCOOM I MODAG YPRH(J), BEREGNER DE HISTORISKE YRKESPROSENTENE
YR.H(J) OG LAGER RESIDUALENE YPE(J). DENNE rA<ROEN KAN KnERES ETTER
SIMULERRAGER PAA MODELLEN YPMOD SOM SETTES OPP AY MAKROEN MOD.

DO NTR41IEQVAL(812,0), NTLH811*EXYAL(&2,1), NTESt1aMEYR..(812,2);

&TOPP:
&GET SeGRUPPEKODE :" &END
WET 8,2"LIG1INGNR. :" &END

DO YFRHI1.EQEMAl2,0), YRJ44■EQUIR-(82,1), YPEMAXYAL(812,2);
&GOTO &TOPP

TRCIL I'M:



MATALICGAKU—SYSS-

&COMMENT
*** MACRO SOM BEREGNER SYSSELSETTINGSTALL ETTER KMENN, ALDER OG

EKTESKAPELIG STATUS LLILI4 GAMMEL 4J—DEFINISJON FOR PERIODEN 1962—
1971(86). TALL FOR SYSSELSATTE I ALT (NGA), SYSSELSATTE KVINNER I ALT
(NGAK) OG MENN i ir (NGAM) HENTES DIREKTE FRA MATRUK_ARBDAT-

, ARKIVET OG BRUKES YED BEREGNINGENE. SYSSELSETTINGSTALL FOR UNGDOMS—
GRUPPENE ETTER UMANNINGSAKTIVITET BEREGNES IKKE. 	 40101g

&END
DELSEARCH ALL; SEARCH MACRO_MATAUK_GAKU W;
SEARCH DATILMATAUK—ARBEID W; SEARCH DATA_MATAUK_ARBDAT;
SEARCH DATA_MATAUK_BEFOLK;

DORANGE;
DOCORE NEK25.NBK05+NBK06+NEK07+NEK2164-019K09+NBK10+NEK11,

NBCONBGKO5+NBGKO6+NBGKO7+NEGK2614NEGKO9+NBGK1O+NIKK11,
NEUIO.NEK25—NBOIK,
NBM2566..NBM05+NEM064.NEM07+NBMOG+NBM09+NBM10+NBM11,
NEM25LNEM054-NEM06+NBM07+NEMOG+NEM09,
NEK67•NBK12+NBK13,
NBM67aNB112+N3113;

DO NGAK25..NGAK/(14(X1620*NB(134413<25-4-4(.67"*NEV.67/1113.25),
NGAM2566aNGAM/(1+KM1. . t C 1: 	 4 0:15- 	 7*

N3167/N3M2566),
NGAM25.KM25*NGAM2566*NBM25/NEM2566,
NGAMG&NGAM2566—NGAM25,
NICAK16.KKI6*NGAK25*NBK03/NBK25,
NGAMl&KM16*NGAM2566*NBM03/NBM2566,
NGAK2O.KK20*NGAK25*NBKO4/NEK25,
NGAM20■KM2O*NGAM2566*NB104/NBM2566,
NGAK67*K67*NGAK25*NBK67/NBK25,
NGAM67 ,.KM67*NGAM2566*NBM67/NEM2566,
NGAGK$NGAK25/(1+KUK*NBUK/NEGK),
NGAUKaNGAK25—NGAGK;

DEDIT NGAK25 DELETE 1972 TO BOTTOM;DEDIT NGAM2566 DELETE 1972 TO BOTTOM;
DEDIT NGAM25 DELETE 1972 TO BOTTOM; DEDIT NGAM60 DELETE 1972 TO BOTTOM;
DEDIT NG 1K16 DELETE 1972 TO BOTTOM; DEDIT 4G 4M16 DELETE 1972 TO BOTTOM;
DEDIT NGAK20 DELETE 1972 TO BOTTOM; DEDIT NGAM20 DELETE 1972 TO BOTTOM;
DEDIT NGAK67 DELETE 1972 TO BOTTOM; EDIT NGA 167 DELETE 1972 TO BOTTOM;
DEDIT tiGAGK DELETE 1972 TO BOTTOM; DEDIT NGAUK DELETE 1972 TO BOTTOM;

&PRINT *** OPPKALLING AY MAKROEN SYSSF *** &END
&SYSSF

&PRINT *** SYSS OG SYSSF MAKROENE FERDIG *** &END

TRCLL 0111AND:



MATALIK-GFKU—SYSSF

&COMMENT
*** MACRO SOM FORLENGER BEREGNEDE  SYSSELSETTINGSTALL LiitA KMENN,

ALDER OG EKTESKAPELIG STATUS LTILR GAMMEL 4U-DEFINISJON OG
LAGRER TALLENE PAA MATAUK_ARBDAT-ARKNET.

&END

DELSEARCH ALL; SEARCH MACRO_MATAUK_GAKU W;
SEARCH DATA_MATAUK_ARBEID W;
&ACCESSPA SYSDAT PA TIK777;
SEARCH SYSDAT_DUIR_SYSAAR;
DORANGE;

&COMMTEN
411 	 *** TALL FOR PERIODEN 1962-1971 ER BEREGNET ÆD MAKROEN SYSS. TALL

FRA OG MED 1972 ER AKU-TALL FORUTEN FORDELINGEN AY SYSSELSATTE
KYINNER 25-66 AAR PAA HHV. FORMELT GIFTE OG IKKE GIFTE FRAM TIL
TIL 3. OARTAL 1985.

&END

DOSPYE NGAK16•0YERLAY(NGAK16, SYSDEMAI_N16K99),
NGAM16aNERLAY(NGAM16, SYSDEMR_N16M99),
NGAK20‘0YERLAY(NGAK20, SYSDEMA_NaliK99),
NORM2080YERLAY(NGAM20, SYSZETIPLN22M99),
Ngl1eo.NGAK16+NGAM16,
NGA20.0a420+NGPfla3;

e

SEARCH SYSDAT_NITSYSEC11;
DOCORE SYSK25a

SYSM2566 ,•
SYSM25.142511991994-N40M99+415a199,
SYSreauN6a199+N65M99,
SYSK67.N67K99+417EX99,
SY9'67•N671139+0721199;

DOSAYE NG4K25*OYERLAY(NGAK25,SYSK25),
tiCiR12566a0sÆRLAYMG412566,SY9'2566),
NGAM25a0YERLAY(NGAM25,SY9M25),
t4GPCSa..OYER.AY( t2PPER,SY9M60),
NGAK674.0YERLAY( 1 GAK67,SYSK67),
NGA4I67m0YERLAYMGA1'67,SY9M67),
NGA67•HGAK67+NGAM67;

DELACCESS SYT; 	 y
SEARCH DATA_MATAUK;
DOSAYE NGAGOOYERLAY(NGAGK,ARBDAT_NGAG(),

NGAUK■OYERLAY(NGAUK,ARBDAT_NGAUK);

SEARCH DATA_MATAUCARBDAT W, DATA_MATAUK;
DO NGAK25•00YERLAY(ARBEID_NGAK25,NGAK25),

NGAM2566•0YERLAY(ARBEID_NGAM2566,NGAM2566),
NGAM25.0YERLAY(ARBEID_NGAM25,NGAM25),



NGAM6000YERLAY(ARBEID_NGAM60,11GAM60),
NGAK67.0YERLAY(ARBEID_NGAK67,NGAK67),
NGAM67.0YERLAY(ARBEID_NGAM67,NGAM67),
NGA67.0VERLAY(ARBEID_NGA67,NGA67),
NOW16.0VERLAY(ARBEID_NGAK16,NG 1K16),
NGAM16.0VERLAY(ARBEID_NGAM16,NGAM16),
NOW20.0VERLAY(ARBEID_HGAK20,NGAK20),
NIGAM2PPOVERLAY(ARBEID_NGAM20,NGAM20),
NG10416■0YERLAY(ARBEID_NGA16,NGA16),
NGA2O.OVERLAY(ARBEID_NGA20,NGA20),
NGAW.OVERLAY(ARBEID_HGAGKJIGAGO,
NGAUK.OYERLAY(ARBEIDJIGAUK,KAUK);

SEARCH DATAJIATAUK_ARBEID W; DELETE DATA *; SEARCH DATA-MATAUK_ARBDAT;

TROLL Catictel:

•



MATPLK-GAKILYPF

le* MACRO SOM BEREGNER YRKESANDELER Llitk SOSIODEMOGRAFISK GRUPPE
I* KONSISTENT MED GAMMEL A2J-DEFINISJON FOR PERIODEN 1962-1986. SERIENE
100 FORLENGES UT 19e7. YRKESPROSENTEN FOR GRUPPEN 16-19 AAR INKL. ¶C-
81* YERNEPLIKTIGE BEREGNES OGSAA (YREN).

reLSEARCH A-L.; SEFRCH MPCIROJIATRY_GPRU W;
SEARCH DATILMATALK-GPKU W, DATA-MATAUK ;
SEARCH GENERAL-11ATALIK ;

DO SETCIF(BEFMOWL,1); DORANGE;
'LET &IFARG(1)5.1 &END
'LOOK:

'LET MACIFARG(SIFARG(1)) &END
DOCORE AKUGNIi•ARBDAT-NGAWARBDAT_NASA,

FORL-rt1e(YALUE(AKUGN811,1986)*ARBDAT_NA1+
ARBDAT_AKULA1 ) 'BEFOLK-NB8,1;

DO YPtd•OYERLAMP811,FORL_YM1);
&LET ILIFARG(i)4IFARG(4)+1 &END
&IF &IFARG(1) LE 7 &GOTO LOOP1 &IFEND

DOCORE FORL1-YP16V• NT 16+0 . 097*BEFOLX-1•0316 ) /
BEFOUCNI316,

AKUGN16.. ARBDAT-1•0416 ) /PIRBDAT-NA 16,
FORL2...`tP16Va ( VA-LE( PKU2416, 1986 )34:6113DAT-NA16+ARBDAT-PKIL,16+

0. 097*EEFOUCKB16 ) /BEFOUCtif316;
DO YPlela0VERLAY FORL1-YP 16V, FC0-2.-YP16V ) ;

DOCORE AKUGNU16•ARBDAT_NGAU16/ARBDAT_NAU16,
FORL-NGAU16•YALUE(AKUG4U16,1986)*ARBDAT_N4U16,
FORL_YPU16•WORL-NGAU16+ARBDAT_AKULU16)/9OSIO_NBU16;

DO YPU16.0YERLAY( YPU16, FORL_YPU16 ) ;
DOCORE AKUG1I16•ARBDAT_NGA I 16/ARBDAT_NA I 16,

FORL_NGAI16•VALUE ( AKUGNI16,1,986 ) *ARBDAT_NA 116,
FORL_YPI16• FORL-NGAI16+ARBDAT_AKUL I16 ) /SOS I O_NB 116;

DO YPI16.0YERLAMPI16,FORLYPI16);

DOCORE AKUG14.213•ARBALNGA2244ZEIDAT-M22,
FORLAGFLI2O.VALLE( Mial20, 1936 )*ARBDAT-M120,
Fal...YP2On FC41-0NGAU2aKMDAT-411-120 ) /SOS I04.11a20;

DO YR20.0VERLAY(Yftea, FURL:MUM ) ;
DOCCRE MiGNI22.ARBDAT-MAI20/FRBDAT-NAI20,

FORLICAI33•VALLE RAM I22, 1986 ) SIRBIAT-NA I 22 ,
roa_vPiæ FORL.IGAIMWRBDAT-PRLI.I20 ) /9OSIO-111320;

CO YPI20•0YERLAY(YPI20,FORLYPI20);

DELETE DATA NTGA;
DEDIT NTGA 1 1962 ADD BOTTOM 00000000000000808

0000000000;
SLET &IFARG(1).1 &END



SALOOP2:
SET 324CIFARG( &IFARG(1)) SEND

DO HTGA•MTGA+ARBDAT_NGA&2+ARBDAT_AKUL&2;
&LET &IFARG(1)4IFARG(1)+1 SEND
&IF &IFARG(1) LE 7 &GOTO LOOPS &IFEND

DO YP , HTGA/(BEFOLICHBGIO-BEFOLK_NBUK+BEFOLICHEM25+BEFOUCHEM160+
BEFOLK-HB67+BEFOLK_HB16+BEFOLK_HB22);

SINT •** YPF-MAKROEM ER FERDIG *** SEND

TRCLL141):

•



MATAUK_OPPDAT_AGGR

&COMMENT
*** MAKRO SOM FORETAR AGGREGERINGER OVER KNR—SEKTORER TIL

MOING—SEKTORER. MAKROEN KALLES OPP AV SYSDAT.
SEND

DOSAYE LAMI 1.L.WM21+LWM22,
LWM15.LWM16-RAM17+LWM18,
LWMONJAM27+LWM3111.LWM264.LWM28,
L4M50.L41419+LAM49,
L4164.1—WM66+L4M69,
LAM65.4...WM6B+LWM60,
LWM74.LAM61+L11754.L4176,
LAMB5.LAM77+LAM78+LWM7194-LWM864.LWMB7+

LAM198;
DOSAVE NW11l■NWM21+NWM22,

NWM15.NWM1A+NWM17+NWM18,
NWM25•NWM27+NWM31+NWM26+NWM28,
NWM5O.MWM48.+NWM49,
NWM64.t41'66+NWM69,
NWM65aNWM68+NWM60,
N44174-N4M61+N4175+N44M76,
4WM85*N4M77+NW1'1784N41794N4M196+N4187+

NWM88;
DOSAYE LAK11.LWK21+LAK22,

LAK15•U*16+LI4K17+LI4K18,
LWK25aLWK27+LWK31-4,LAK26+LWK28,
L4K5O*L4K48+L4K49,
LAK64•LWK66+L4K69,
LWK65..LWK68+LWK60.0,
LWK74•L4K61+1J4K75+44K76,
LWKS5aLWK77+L4K794L4(794L4K86+L4K874-

LWK8G;
DOSAVE NWK11•NWK21+NWK22,

NWK15e1'WK16+N4K17+N4K18,
NWK25•NWK27+NWK3i+NWK26+NWK28,
N4K50•N4K48+N4K49,
N4K64444K66+N4K69,
NWK65aWK68+N4JK60,
NWK74•44K61+t4K75+NWK76,
NWKS5aNWK774.N4K78+N44K79+N44K86+N4K87-4,

NWK88;
DOSAVE L.W11.LW21+LW22,

LW15sLW164.1..417+LW18,
L1.425•L1.42741.1431+1.1.426+11428,
L1.450.1.i.148+LI.49,
L1.464•LI.41664.11,6
1.1.4654.146844.1.460,
L.1.4744.1.461+1_1475+L1476,
1.1.485•LJ.4774.L14781+1J.179+LW86+LW87+



usie3 ;

DCEAVE NIA 1.0442104422,
P4415.1441644417444418,
4.125•4427+1143 i426+428
11458aM4412:44449,
1$164q4466+141469,
3465 .14468444460
41744446144175-04176,
14018544477+44713-1137+

•



MATAUK_OPPDAT—AGGWWKA

&COMMENT
*** MAKRO SOM BEREGNER KYINNELOENN I PROSENT AV MANNSLOENN ETTER

MODAG—SEKTOR INNDELINGEN MED UTGANGSPUNKT I PROSENTANDELER FOR
YISSE KNR—SEKTORER. SYSDAT—MASKINEN MAA ACCESSERES FOERST.

&END

DORANGE;
DO 41KA15•(WKA16*HOVOLLWK16+WWKA17*HOYED_LWK17+WWKA18*

HOYED_L4K18)/(HOYED_L1K16+HOYED_L1K17+3-OYED_L1K18),
WAIKA2566440:126*SOYEDOYED.114,274444<A28*

HOYED—LWK28)/(HOYED_LWK26+HOYED_LWK27+HOYED_LWK28),
WWKA50s(WWKA48*HOVED_LWK48+WWKA49*HOYED_LWK49)

/(HOYED_LWK48+HOYED_LWK49),
WW0171.WWKA55,
WW016544WKA64,
WWKA63*(WWKAB2B*ARBDAT_LAK82B+WWKA82F*ARBDAT_LWK82F),

(ARBDAT_LWKEEB+AREDAT_LWK82F),
WWKA83.,WWKA136,
WW106.54114086;

&GET WKJOERES MAKROEN
&END
IF 8,6 ŒQ i &RETURN

1•HISTLOEN ELLER 2•TIMEL"

&IFEND

DO 440115 ,0YERLAY(WKA15, LOENN_44KA15),
4,14:125•0YERLAY(WWKA25, LOENNL44KA25),
WWKA50.0YERLAY(WWKA50, LOENNL44KA50),
4WKA71•OVERLAY(WWKA71, LOENNLAWKA71),
WW065•0YERLAY(WW065, LOENN_44KA65),
WWKA63.0YERLAY(WW;EG, LOENNLA4KA63),
WWKAB3•OkiERLAY(WWKA83, LOENN_W4KA63),
W40185.0YERLAY(WWKA85, LOENN_41KA85);



MATAUK_OPPDAT-HISTARB

&COMMENT
*** MAKRO SOM REVIDERER DATASERIER PAA UNDERARKIVENE ARBDAT VD AA

HENTE TALL DIREKTE FRA ARBEIDSKRAFTREGNSKAPET PAA TROLL-MASKINEN
SYSDAT FOR PERIODEN 1962-1976. MACROEN BEREGNER OGSAA EN REVIDERT
ARBEIDSMARKEDENDIKATOR FOR DENNE PERIODEN. PGA. SPESIELL BEHAND-
LING AY SEKTOR  64 HHY. FOER OG EilLR 1972, KJER MACROEN SYSDAT
FOM. 1972 LiiLWAA. PGA. AT ARBEIDSMARKEDENDIKATOREN TAR UTGANGS-
PUNKT I NOEKLER FRA 1976, MAA DORANGEN OMFATTE DETTE AARET. 	 ***

&END

DELSEARCH ALL; SEARCH MACRO_MATAUK_OPPDAT W, NTikliATALK-PRBDAT W;
&ACCESSPA SYSDAT PA TIK777; SEARCH SYSNT_DATFLPIREIKRPFT;
SEARCH FIRST GEMERAL_MATAUK;

DORANGE 1962 TO 1976;

&COMMENT
*** OPPDATERING AY TALL FOR SYSSELSATTE LOENNSMOTTAKERE OG UT-

FOERTE TIMEVERK LiiLR KJOENN OG PRODUKSJONSSEKTOR.
&END
DO SETCIF(PRODKNR'L,1);
&LET SIFARG(1)q &END

&LOOP!:
&LET &14CIFARG(&IFARG(1)) &END

DOSAYE N 4W*HOYED_NWK3,1, NW&I.-HOYED_NW&l, NWMal-NWC-NWKSA,
LWal..HOYED-LWK&l, LW&l..HOYED_LW&l, L4M& 1AL 41-L4K&1;

&LET &IFARG(1)4IFARG(1)+1 SEND
&IF SIFARG(1) LE 43 &GOTO LOOP1 &IFEND

DO LWK99sHOYED_LWK99;

&COMMENT
*** OPPKALLING AV MAKROEN AGGR SOM BEREGNER TALL FOR DE

MODFIG-SEKTCREHE SOM ER AGGREGATER OYER KNR-SEKTORER ***
&END

&AGGR

&COMMENT
*** OPPDATERING AV SYSSELSETTINGS- OG TIMEVERKSTALL Li 1U  KJOENN OG

MODAG-SEKTORER OG ARBEIDSMARKEDSINDIKATOREN. 	 ***
&END
DELACCESS SYSDAT; DOSAYE £44<I ø;

DO SETCIF(PRODMOWL,1);
&LET &IFARG(2) 1 &END

84.00P2:
&LET URSCIFARG( &IFARG(2)) &END
tIF &2 ŒQ 64 &GOTO IMERKE &IFEND

DO NWM2.NWKS2, N41812N4Mg2,
LWKW.LWK122, LWM8.2..LWM82, LA2aLW&2;



DOSAYE NWKA812.NWK812/(NWKW+N4 M82);
DO 1$1KI4WKI+YALUE(N1KA82,1976)*(r41K&2+11141.2);

&MERKE:
&LET &IFARG(2)4IFARG(2)41 &END
&IF &IFARG(2) LE 27 &GOTO LOOP2 &IFEND

&PRINT *** HISTARB-MAKROEN FERDIG *** &END

TROLL 011MAM:

•



MATAUCCFPDAT-HISTLOCH

'COMMENT
*** MAKRO SOM BEREGNER TALL FOR TIMELOENNSSATSER ETTER KJOENN OG

PRODUKSJONSSEKTOR OG KVINNELOENNSSATSEM I MAKRO PAA UNDERARKNET
LOENN FOR PERIODEN 1962 TIL 1972. 	 40g*

'END
SPRINT
*** HUSK AA SJEKKE ARKIV PAR AARDAT SOM LOENNSSUMMER SKAL HENTES F.

PR. MAI 1989 ER HOYEDARKIVET BETEGNET APRB9A. 	 ***

SEND

DELSEARCH ALL; SEARCH MACRO_MATAUK_OPPDAT W;
SEARCH DATR..MATAUK_LOENN W, DATA_MATAUK;
&IGNORE WHOYEDARKIV PAR AARDAT SOM TALL SKAL HENTES FRA" &END
SACCESSPA AARDAT PA 141; SEARCH AARDAT_DATA_&1;
SACCESSPA SYSDAT PA 11K777; SEARCH SYSDAT_DATA_ARBKRAFT;

SEARCH FIRST GENERAL_MATAUK;

&COMMENT
*** OPPKALLING AV MAKROEN AGGWWKA SOM KONSTRUERER KVINNELOENN I

PROSENT AV MANNSLOENN LlitA MODAG-SEKTOR INNDELINGEN. 	 *Sag
SEND

SAGGWWKA

DO WWKASIRWWKA48;

DORANGE 1962 TO 1972;

DOSAVE I41K.0;
DO SETCIF(PRODMOD'L,1);
?LET SIFARG(1)R4 &END

84.00P1:
SLET &44CIFARG(&IFARG(1)) &END
&IF 14 CEG 64 &GOTO &MERKE &IFEND
SIF &4 CEO 65 &GOTO &MERKE &IFEND

DO WWKI4ES,WWS4/10414KA4/(ARBDAT_LW8,4*(100-ARBDAT_L1KA4t
ARBDAT_LWKA8444I(AS4/100)),

WW114.1(10044WKA&4)*W 40.4,
WWK•WW0WWW*ARBDAT_LWKW( ARBDAT_LWK-ARBDAT_LWK11-ARBDAT-LWK12

-ARBDALL14<13);
SPERM:
&LET &IFARG(1)4IFARG(1)+1 &Ð'D
SIF SIFARG(1) LE 27 SGOTO &LOOP1 SIFEND

DELESS SYSDAT; DELCESS AARDAT;
SPRINT *** HISTLOEM-MACROEN FERDIG *** &END

TROLL COMMAV:



MATAUK-OPPDAT_HISTYP

&COMMENT
*** MAKRO SOM BEREGNER TALL FOR ANTALL SYSSELSATTE, ARBEIDSSTYRKEN

OG YRKESANDELER i 	 MENN, ALDER OG EKTESKAPELIG STATUS NA
UNDERARKIYET ARBDAT SOM ER AYSTEMT MOT ARBEIDSKRAFTREGNSKAPET OYER
PERIODEN 1962 TIL 1986. FORDELINGSNOEKLER ER HENTET FRA AKU ETTER
NYE DEFINISJONER OG ESTIMERINGSMETODE. UNGDOMSGRUPPENE 16-19 AAR OG
20-24 AAR I ALT ER INKL. YERNEPLIKTIGE, DET BEREGNES IMIDLERTID
OGSAA YRKESANDELER FOR DISSE GRUPPENE EKSKL. YERNEPLIKTIGE
BETEGNET YRIEV, J•16,20.

&END

DELSEARCH ALL; SEARCH MACRO_MOAUK_OPPDAT W;
410 	 SEARCH DATA_MATAUK_SOSIO W, DATA_MATAUK;

/ACCESSPA SYSDAT PA T1K777; SEARCH SYSDAT_DATA_ARBKRAFT;
SEARCH GENERAL_MATAUK;

XIRRIGE;
DO NENR.16aHOYED_NW92V*N3AVPL16/(NBAYPL16+NBAYPL20),

NEWL.20■HOYED.24432V-IMBYPL16;

SEPIRO-I Cgrk..FCRL W;
DOSAVE NAKARBDAT_NAK16+ARBDAT_NAK2O+ARBDAT_NAGOARBDAT_NAU0

ARBDAT_NAK67,
ticitl■ARBDATJ0116+ARBIATJ4420+ARBDATJfte5+i 2REIDATJ0160+

ARBDATIVr67,
tiGicgeARBDAT_NGPEi6+PORBIATJGPIK2aPREVILIGAG<+PREDAT.24GPLK

+ARBDALIGW67,
tCP11. ARBDATJC44116+PREDALNGR'213+ARBDAT_NGV25+ARBDALliCiPtEla+

WBIATJGPC167+SCISIO_NBYPL16+SOSIOL2123;

XISAYE *au ( ARBDAT_NAGKITIPX )/ ( ARBDALICAG</t4GPIK ) ,
*ILIK• (ARBDAT_NAU	 )/ ( ARBDAT2IG1Y/tiGicE ) ,
P14125-• ( ARBIAT.lic41254441)/ ( AREALNG/4125/%141)
POW.. (PREIDATJ44160/1441)/ (ARBDAT_NG4160/tiGgil)
*kV.' ( ARECALNW6744AK )/ ( PRBDALI ,IGW67/tiGiPg ) ,
Wt1617• (FRECALNA1167//lAM)/ ( ARBDATJIGPPE7/VGPti)
X1K16• (ARECIAL.NAK16/144*)/ ( AREIDALNG*1641GW)
FV11116. (PREIDAT.114116/N11)/ ( ( PRECIATJCPt116+130SIO_NENFL16 ) 44t1),
-*KM* ( ÆSIAT...14420/44< ) (PREIDATIG*22/143Pg)
WM& (AFSDAL.NR1334441)/ ( ( ARBDALNGFÛT20+SOS I aliENR20 ) 4I1),

DOSAVE HOVED-341994CMEDJ1499410YED.114<99,
HOYED-NSM99..HOYED-NS99410YEDoNSK99,
NIGIT..YALUE(AAGK, 1986 ) * ( AREDAT_MGAGK/NGAK )*

( HOVED.14409+1-10VED_NSK99 )
NUKFRYALUE( AAUK, 1986 ) * ( ARBDAT_NGAUK/NGAK )*

(HCMED-N14(99+HOVED_N9039)
NM25F.YALUE( AAM25,1986)*( AREDAT_NIGAM254NGAM)*



HOYED_NR199+HOYEDJ13199 ) ,
IfteF. VALLE ( M.160, 19E6 )*( f:1BDATJGPr6Ø4GP11 )*

(HCNED-144.199+HOVED2.6199)
N67F•YALLE (*KV, 1936 )*( PREDAtIGPV,674 .4ag )*(HOYED244K99+

HOME:D_N9(99)+YALLE(XIM67, 1936 )*( MilDALIGPM74'fal1 )*
(143YED.144199+HOVEILNSM99 ) ,

N16F VALUE APK16, 19e6)*(ARBDAT.J4G4<1644Gpg)*(1-0YEILNI*99+
HOVED..16K99)+YPLIE( 44116, 1986 )*( PRBIAT_NG4116+9OSIO-NINPL16 )
/NW* HOYED_34199+4-10VEDJ13199 )

tear • VALUE (144.20, 19E6 )*(PREDAT_PG9022/NGP#‹ )*(HOYELI`44<99+
143YED244909 ) +VALLE ( PiPt122, 1986 )*( PRBDALNGPt120+ 130SIO_NBW122 )
44Giptipi(HOYED244199+4-10YEILIN9199) ;

DOSAYE DIFFN..(HOYED-WK99+HOYED_NSK99+HOYED_NWM99+HOYED_NSM99)-
(NOT+NUIT+NM25F+NM6OF+N67F+N16F+N2OF);

DORANGE 1962 TO 1986;
DELACCESS SYSDAT; SEARCH DATA_MATAUK_AREDAT W, DATA_FORL;

DO SETCIF(BEFMOVL,1);
&LET &IFARG(1)..1 SEND

SALOOR:
S LET 834CIFARG( &IFARG(1))  SEND

DO N 3RN 3 *(1+DIFFN/(NGIT+NUIT+NM25F+NM6OF+N67F+N16F+N2OF)),
NTS3.4183+ARBDAT_AKULU,
YPUBNT33/BEFOLK_NB&3;

&.ET &IFARG(1)4IFARG(1)+1 SEND
&IF &IFARG(1) LE 7 &GOTO LOOP1 &IFEND
DORANGE;

DO NU16.(ARBDAT_NGAU16/ARBDAT_NGA16)*(N16-SOSIO_NBYPL16),
NI16aN16-NU16-SOSIO_NBYPL16,
NTU16.41U16+ARBDAT_AKULU16,
NTI16•NI16+ARBDAT_AKULI16,
YPU16•NTU16/(SOSIO_NNU16*BEFOLK_NB16),
YPI16■NTI16/(9OSIO_NNI16*BEFOLK_NB16),
YPIGEV..(NT16-SOSIO_NBYPL16)/BEFOLK_NB16;

DO N20.(ARBDAT_NGAL120/ARBDAT_NGA22)*(N20-SOSIO_NBYPL22),
NI20.4122-NU2O-SOSIO_NENPL20,
NTU20•NU2O+ARBDAT_AKULU20,
NTI2V4I2O+ARBDAT_A11LI20,
YPU2Ostin120/(SOSIO_NNU20*BEFOLK_Nt20),
YPI2041TI20/(SOSIO_NNI20*BEFOLK_NB20),
YP2OEVe(NT2O-SOSIO_NBYPL22)/BEFOLX_NB20;

SEARCH DATA_FORL W; DELETE DATA 4r; SEARCH DATA_MATAUICARBDAT;
SPRINT *** HISTIP-41)KRCEN FERDIG *:400( 	 &END



•

MATAUK-OPPDAT_NBMOD

&COMMENT
*** MAKRO SOM PGGREGERER DISAGGREGERTE BEFOLKNINGSTPLL PAA

UNDERHRKIYET BEFOLK TIL GRUPPEINNDELINGEN I MODAG. DENNE
MAKROEN KALLES OPP AY OPPDATB.

geiD

DCSAYE ti}316 • ti8K03+NEtria3
N1322• .NElq34+NEtleki fr

NBGX • taa(25+11)GK26+M3G0a7+<10+Ni2GX11
143-10 NECae+03G435-HBGKe6+t,03<07-NBGC07218--14)GX2ef

NE11439-1`430(29-1 -0- 	 1 afill3K11-4121GX11
riEt125• (13135+NEt106-27+N11133-4-NR139
tÆrEila • NEIMIC9111
NE67 • NE.<12+NEt112-4E1K13+NE1113 ;

TL at11411)

•



MATAUK—OPPDAT_OPPDATA

&COMMENT
*** MAKRO SOM OPPDATERER TALL FOR ANTALL SYSSELSATTE, ARBEIDSSTYRKEN

OG YRKESANDELER ETTER KJOENN, ALDER OG EXTEEKAPELIG STATUS PAA
UNDERARKIYET ARENT SOM ER AYSTEMT MOT ARBEIDSKRAFTREGNSKAPET.
MAKROME OPPDATB OG OPPDATS MAA KJOERES FOERST, OG TALL FOR
SYSSELSATTE OG ARBEIDSLOESE PERSONER IFLG. FEU NA(E.1), NAM,
':LL(EJ) OG AKUL(J) PAA UNDERARKIVET ARBDAT MAA OPPDATERES

MANUELT FOERST. INDEKSER I PARANTES. SE INTERNT NOTAT NO. /89. ***
&END
&PRINT
*** FOR AA FAA SAFI PRESIS AGGREGERT ARBEIDSLEDIGHETSPROSENT SOM MULIG

MAA TOTALT ANTALL ARBEIDSLOESE IFLG. AKU (AKUL) BEREGNET SOM SUMMEN
AV WARTALSTALLENE DIVIDERT PAA FIRE OPPDATERES MANUELT PAA UNDER—
ARKIVET ARBDAT. HYIS IKKE BENYTTES SUMMEN AY AKULM'ENE. 	 4000*

&END

DELSEARCH ALL; SEARCH MACROJIATAUCCFPDAT W;
SEARCH DATA_FORL W, DATA_MATAUK;
&ACCESSPA SYSET PA 1IK777; SEARCH SYSDAT_DATPLARBKRAFT;
SEARCH GENERALMATAUK;

&PRINT
*** LA FOERSTE BEREGNINGSAAR YAERE 1986 ELLER SENERE. FOR PERIOD

FOER 1986 AVSETEMMES SYSSELSETTINGSTALLENE FRA AKU MOT ARBEIDS—
KRAFTREGNSKAPET YHA. MAKROEN HISTYP.

&END
&IGNORE 8411-0ERSTE BEREGNINGSAAR"

82"SISTE BEREGNINGSAAR"
&END
DORANGE 241 TO 82;

DOSAYE NAK■ARBDAT—NAK16+ARBDAT—NAK20+ARBDAT—NAGK+ARBDAT—NAUK+
ARBDAT—NAK67,

NAMnARBDAT...NAM16+ARBDAT—NAM20+ARBDAT_NAM254.
ARBDATAAM60+ARBDAT—NAM67,

HOYED—NWM99.HOYED_NW99—HOYED_NWK99,,
HOYED—NSM99RAREDAT_NS99—HOYED_NSK99,
NGO(ARBDAT_NAGK/NAK)*(HOYED_NWK99+HOYED_NSK99),
NUO(ARBDAT_NAUK/NAK)*(HOYED_NWK99+HOYED_NSK99),
NM25•(ARBDAT_NA1'25/NA41)*(HOYED_NWM99+HOYED_NSM99),
NM60., (ARBDAT—NAM60/NAM)*(HOYED_NWM99+HOYED_NSM99),
N67.(ARBDAT_N1K674AK)*(HOYED_NWK99+HOYED_NSK99)+

(ARBDAT_NAM67/NAM)*(HOYED_NWM99+HOYED_NSM99),
N16..(ARBDAT_N1K16441K)*(HOYED_NWK99+HOYED_NSK99)4.

(ARBDAT_NAM1644M)*(HOYED_44M99+HOYEDJ6M99),
N20..(ARBDAT_NAK2O/NAK)*(HOYED_NWK99+HOYED_NSK99)-4-

(ARBDAT_NAM2044AM)*(HOYED_N4M99+HOYED_N6M99),



NU16. FRBDAT-NAU16/FFSDALNA16 )4416,
NI 160116•-NUlEr-SOSIO_NBYR.16;

DO SETCIF(BEFMOWL,1);
SET SIFARG(1)*1 &END

SILOOP1:
&LET 834CIFARG( &IFARG(1)) SEND

DOSAYE NTS3.N813+ARBDAT_AKUL83,
Yln3stin3/BEFOLK_NB3;

&LET &IFARG(1)011IFARG(1)+1 SEND
lIF &IFARG(1) LE 7 &GOT() LOOP1 &IFEND

DOSAYE NTU16.NU16+ARBDAT_AKULU16,
NTI16.441164-ARBD4T_AK1LI16,
YPU16..NTU16/(9OSIO_N1U16*BEFOLK_NB16),
YPI16•NTI16/(9OSIO_NNI16*BEFOLK.N1816),
YP16EVR (NT16-SOSIO_NBVPL16)/BEFOLK_NB16,
YP22EY..(NT2O-9OSIO_NBYP1.20)/BEFOLICNB20;• 	 DORANGE;

SEARCH DATPLMATAULARBDAT W; SEARCH DATA;
&LET &IFARG(1)Ri SEND

&L2:
SLET 8144CIFARG( &IFARG(1)) SEND

DO 44•0YERLAY(FORL_N4,N8,4),
NTSAmOYERLAY(FORL_NT&4,HT&4),
YRA•OYERLAY(FORLYPt4,YR14);

&LET SIFARG(1)4IFARG(1)+1 SEND
&IF 81FARG(1) LE 9 &GOTO LOOP2 &IFEND

DO YP16EV.OYERLAY(FORL_YP16EV,YP16EV),
YP2OEY■OYERLAY(FORLYP2OEV,YP2OEY),
NTaNTGK+NTUONTM25+NTM6O+NT67+NT16+NT20,
YPRNT/BEFOLK_NB;

DOCORE FORLAKUL..AKUL16+AKUL2010+AKULGK+AKULUOAKULM25+AKULM60,
FORLAKUL•WERLAVAKUL,FORL_AKUL);

DO UR..100*FORL-AKUL/(FORL_AKUL+HOYED_PW99+ARBDAT_NS99);

SEARCH DATA_FORL W; DELETE DATA *; SEARCH DATPU1ATALKSRBDAT;

•	
SPRINT *** CFPDATA-ticIKROEN FERDIG 40100: 	 gEND



MATAUK_OPPDAT_OPPDATB

&COMMENT
*** MAKRO SOM BEREGNER TALL FOR GJENNOMSNITTSALDER, ANTALL PERSONER

ULIKE SOSIODEMOGRAFISKE GRUPPER LiiLk MODAG—INNDELINGEN FORUTEN
OWSPLITTINGEN AV UNGDOMSGRUPPENE, BARNETALLET I EKTESKAP OG PR.
GIFT KVINNE OG TALL FOR BEFOLKNINGEN I T. DISAGGREGERTE
MFOLKNINGSTALL 1B(GK) OG ANTALL LEYENDEFOEDTE BARN I ALT OG
INNENFOR EKTESKAP NEF OG NBFE MAA OPPDATERES MANUELT PAA UNDER-
ARKIYET BEFOLK FOERST. INDEKSER I PARANTES. SE INTERNT NOTAT
NR. 	 /89.

SEND

DELSEARCH ALL; SEARCH MACRO_MATAUK_OPPDAT W;
SEARCH DATA_FORL W; SEARCH DATA_MATAUK_BEFOLK;
SEARCH GENERAL—MATAUK;

&RIK
*** LA FOERSTE BEREGNINGSAAR YAERE 1981 ELLER SENERE, WIS IKKE

OVERSKRIVES "RIKTIGE" TALL FOR BARN 0-6 AAR I EKTESKAP. 	 ***

&END
&IGNORE 811"FOERSTE BEREGNINGSAAR"

"SISTE BEREGNINGSAAR"
&END
DORANGE Si TO 8 2;

DOSAW AGO(27*NBGKO5+32*NBGKO64.37*NBGKO7+44.5*NEGKO8+54.5*NEGX29462*
NBCX10+65.54030<11)/(NBGE374-tOGKEY8+NBGKO9+
NB4K10-444BGK11);

DOSWE AUK., (27*(NBK05—NBIGKO5)+32*(NBK016—NEGKO6)+37*(NBK197—NBGKO7)+44.5*
(NBKOG—NBGKO8)+54.5*(NBK09—N3GKI99)+62*(NBK10—NBGK10)+65.5*
(NEK11—tOGK11))/(NBK05-44BGKEE+NEK06—NBGKI36+NBK0749Q437+NEK08
—NBGKOB+NBK09—NBGKO9+NBK1O—NEGKie+NBK11—NBGK11);

DOSWE AM25e(27*NBM05+32*NBM06+37*NBM07+44.5*NEM040+54.5*NBM09)/(NBM054.
NBM064NBMO7+NBM08+NEM09);

DOCORE FORL_NEE01..(NBFE/NERF+0.008)*(NBK01+NB101);
DOSAYE NBE01.0YERLAY(FORL_NEE01,NBE01);
DOSAYE NBEG(.1bBE01/(NBGKO5+NEGK264.NBGK27+NBGKO8+N3GK294.

NBGK1O+NEGK11);

&COMMENT *** OPPKALLING AY MAKROEN NBMOD *** 	 SEND
&NBMOD

DeRANGE;
SEARCH DATA_MATAUK_BEFOLK W; SEARCH DATA;

DO AGKaNERLAY(FORL_AGK,AGK);
DO AUKmOYERLAY(FORL_AUK,AUK);
DO AM25ROYERLAY(FORL—AM25,AM25);

DO SETCIF(BEFMOWL,1);



&SET IsIFARG(1).11 &END
&LOOP:

SLET 8,34CIFA4G( &IFARG(1)) &END
DO NBUsOYERLAY(FORL_NB3,N1983);

&SET SIFARG(1)4IFARG(1)+1 SEND
&IF UF(1) LE 7 &GOTO &LOOP &IFEND

DO NBE01.0YERLAY(FORL_NBOOLNEE01);
DO NBEGOOYERLAY(FORL_NBEGK,NBEGK);
DO NB•HBGONBLIONBM25+NEM6O+NB67+NP16+NB20;

SEARCH DATA_FORL W; DELETE DATA *; SEARCH DATA_MATAUK—BEFOLK;
&PRINT *** OPPDATB—MAKROEN FERDIG *** SEND

TL CCefitti):

e



MATAUK_OPPDAT_OPPDATL

&COMMENT
*** MAKRO SOM OPPDATERER ULIKE LOENNSSERIER FOR INDUSTRIARBEIDERE

OG KONSUMDEFLATOREN I HHT. NR PAA UNDERARKIVET LOENN. 	 * * *
&END

DELSEARCH ALL; SEARCH MACRO_MATAUK_OPPDAT W;
SEARCH DATA_MATAUK_LOENN W;
&ACCESSPA SYSDAT PA 1IK777; SEARCH SYSDAT_DATA_ARBKRAFT;
&ACCESSPA AARDAT PA MKM;

&PRINT
*** HUSK AA SJEKKE HOVEDARKIV PAA AARDAT SOM DATA SKAL HENTES

FRA. PR. MAI 1989 VAR HOVEDARKIVET BETEGNET Æ'R8%. 	 * * *

&END
&GET WHOVEDARKIV Pc A AARDAT SOM DATA SKAL HENTES FRA"	 &END
SEARCH AARDAT_DATA.ALS, AARDAT_DATA_&1;

DORANGE;

DO WWN3*(YWW15+YWW254-YWW34+YWW37+YW44O+YWW43+YWW45+Y4W500/10/
(HOVED_NHW3+HOVED_WW31),

WW3*(YWW15+YWW25+YWW34+YWW37+YWW4O+YWA43+44445+YWW5O)/10/
(HOVED_LW3+HOVED_LW31),

PC99=PKO_PC99;

DELACCESS SYSDAT; DELACCESS AARDAT;

DO WWKOR=WWK*(1—TG13)/PC99,
WWKMDR=WWK*(1—TGM)/PC99,
WWMDR3=WW3*(1—TGM)/PC99,

WWGDR3=WW3*(1—TG13)/PC99,
WNDR3=WWN3*(1—TG13)/PC99,
TDWN3=TD/(WWN3*(1—TG13));

&PRINT *** OPPDATL—MAKROEN FERDIG *** 	 SEND

TROLL COMMAND: .



MATAUKAPPDAT—OPPIATS

%COMMENT
*** MAKRO SOM OPPDATERER TALL FOR UNGDOMSGRUPPEANDELER ETTER ULIKE

AKTIVITETER OG GJENNOMSNITTLIG UTDANNINGSNIYAR FOR GIFTE KVINN
PAA UNDERARKIVET SOSIO. BEFOLKNINGSTALL PAA UNDERARKIYET BEFOLK
NB(GKA) OG TALL FOR ANTALL UNDER OG IKKE UNDER UTDANNING OG ANTALL
YERNEPLIKTIGE I UNGDOMSGRUPPENE Pi UNDERARKIYET SOSIO MED %
NEMPLUI MAA OPPDATERES MANUELT FOERST. INDEKSER I PARANTES. SE
INTERNT NOTAT NR. /919. MAKROEM OPPDATB MAA OGSAA KJOERES FOT. i*

SEND

DELSEARCH ALL; SEARCH MACROJIATFLK—OPPDAT W;
SEARCH DATOLFORL W, DATAJ1ATALK;
SACCESSPA SYSDAT PA T1077; SEARCH SYSIAT_DATILAREKRFFT;

SPRINT
*** HUSK AA STARTE BEREGNINGSPERIODEN SAA LANGT TMLBAKE AT DU FAAR MED

REVIDERTE TALL FOR MALL PERSONER UNDER UTDANNING FRA STATISTISK
AARBOK. DERSOM AAR T ER REVIDERT, START MED AAR T-1. PEN ME GRA
LENGER TILBAKE ENM 1972 !!!! ***

SEND
&IGNORE WFOERSTE BEREGNINGSAAR"

WSISTE BEREGNINGSAW
SEND

DORANGE 84 TO 12;
DOSAYE NEWL•HOYED—NW92V,

1ttJ16•0.5*(SOSIO_NBU16+SOSIO_NBU16(-1))/
(BEFOLK_NBK03+BEFOLICNBM03),

NN20.0.5*(SOSIO_NBU2O+9OSIO_4BU20(-1))/
( BEFOLK_NBK04+BEFOLK_NBM04 )

NEWL16 aNDIPLASOS I O_NBAYPL16/ ( SOS I O_NBAYPL16.+SOS I O_NBAYPL20 ) ,
NEWL213■NBYPL—NBYPL1 6,
NYPI-160NEWL16/ ( BEFOLKAKO3+BEFOLK_NBM03 ) ,
NYPL2O41MP20, BEFOLK_NEK04+BEFOLK_NEMO4 )
NNI16•14414U164IYPL160,
NNI2e0 i-fiNU20—NYPIL20;

DOSAYE MUG,' ( SOSICLGSNI TT*SOSIO_BGG+SOS I O_YSNITT* ( SOS I O_BAG+SOSIO_BYG)+
SOSIO—HSNITT*SOSIO_BHG ) / ( SOW 0_94G+SOSI O_BAG+SOS I OLBYG+
SOSIO—BHG ) —O. 24;

SEARCH DATA—MATAUK—SOSIO W; SEARCH DATA ; DELACCESS SYT;
DORANGE

DO NEWL16.0YERLAY ( FORL_NINPL16, NEWL16 ) ,
NBYPL20wOVERLAY ( FORL_NEWL20, NEWL20 ) ,
HYPIA &OVERLAY ( FORL_NYPL16, NWL16 )
NYPL20600YERLAY(FORL_NYPL20, NYPL20 )
NNU1640YERLAY (rORL_NNU16 , 1t4U16 )
NNU20.0YERLAY(FORL—NNU20, NN 20 ) ,



tt4I16KNERLAY( FOR...MI 16, NNI 16 )
11.A.OVERLAY (FCRLAUG, ) ;

SEARCH DATAISORL W; DELETE DATA *; SEARCH DATA_MATAUK_SOSIO;
SPRINT *** OPPDATS-MKRCEN FERDIG *** &END

TROLL, Call:HD:



MATAUK_OPPDAT_SYSDAT -

&COMMENT
*** MAKRO SOM OPPDATERER DATASERIER PAA UNDERARKIVENE ARBDAT VED AA

HENTE TALL FRA ARBEIDSKRAFTREGNSKAPET PAA TROLL-MASKINEN SYSDAT.***
&END

DELSEARCH ALL; SEARCH MACRO_MATAUKAPPDAT W;
&ACCESSPA SYSDAT PA TIK777; SEARCH SYSDAT_DATA_ARBKRAFT;
SEARCH FIRST GENERAL_MATALK;

&PRINT
*** FOERSTE BEREGNINGSAAR MAA VAERE 1972 ELLER SENERE. DU FAER ELLERS

PROBLEMER MED NA UTFOERTE TIMEVERK I SEKTOR 64. MKROEN HISTARB
BEREGNER TALL FOR PERIODEN 1962-1976. DERSOM DU HAR KJOERT MAKROEN
HISTARB SAA LA FOERSTE BEREGNINGSAAR YRE 1972 FOERSTE GANG DU
BRUKER DENNE MAKROEN. 	 ***

&END
&IGNORE &1"FOERSTE BEREGNINGSAAR"

82"SISTE BEREGNINGSAAR•
&END
DORANGE &1 TO &2;

&COMMENT
*** SYSSELSATTE LOENNSMOTTAKERE OG UTFOERTE TIMEVERK ETTER KJOENN

- OG PRODUKSJONSSEKTOR.
&END
SEARCH DATA_FORL W;
DO SETCIF(PRODKNR'L,1);
&LET &IFARG(1)*1 &END

&LOOP1:

&LET &3*&CIFARG(MFARG(1)) &END
DOSAVE NWKO*HOVED_NW43, NW83*HOVED_44&3, N141&3*N44&3-NWK&3,

LWK83*HOVED_L4K2.3, LWO*HOVED_LA3, L41&3*LW83-L4K&3;
0 &LET &IFARG(1)*&IFARG(1)+1 &END

&IF &IFARG(1) LE 43 &GOTO LOOP1 &IFEND
DOSAVE LWK99*HOVED_LWK99;

&COMMENT
*** OPPKALLING AV MAKROEN AGGR SOM BEREGNER TALL FOR DE

MODG-SEKTORENE SOM ER AGGREGATER OVER KP-SEKTORER * * *
SEND

&AGGR

&COMMENT
*** OPPDATERING AV SYSSELSETTINGS- OG TIMEVERKSTALL ETTER KJOENN OG

MODG-SEKTORER OG ARBEIDSMARKEDSINDIKATOREN. DET BEREGNES OGSAA
ANDELSNOEKLER FOR UTFOERTE TIMEVERK SOM BRUKES I MAKROEN TIMEL.

&END
DORANGE 1962 TO &2; DELACCESS SYSDAT;

* * *

* * *



SEARCH DATA_MATAUK_ARBDAT W; SEARCH DATA;
DO SETCIF(PRODMOD'L,1); DOSAVE FORL_NWKI*NWKI, FORL_44KI*0;

&LET &IFARG(2)*1 &END
&LOOP2:

&LET &4*&CIFARG(&IFARG(2)) &END
DO LWK844*OVERLAY(FORL_LWK8(4,LWK&4),

LWM8,4*OVERLAY(FORL_L4M&4,LWM&4),
NWK&4*OVERLAY(FORL_NWK&4,NWK8,4),
NWM&4*OVERLAY(FORL_NWM8,4, 441&4),
LA4*OVERLAY(FORL_LA4,L144);

&IF &4 CNE 64 &GOTO &MERKE &IFEND
DEDIT LkK64 REPLACE 1962 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA;
DEDIT Lie164 REPLACE 1962 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA;
DEDIT LW64 REPLACE 1962 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA;
DEDIT NWK64 REPLACE 1962 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA;
DEDIT NWM64 REPLACE 196 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA; FILE;

&MERKE:
DO NWKA&4=NWK&4/(NWK8,4+NWM8(4);
DOSAVE FORL_NWKI*FORL_NWKI+Y1LUE(NkVA&4,1976)*(NWK&4+N441&4);

_DO LWKA&4*1 %*LWK8(4/L4&4;
&LET &IFARG(2)*&IFARG(2)+1 &END
&IF &IFARG(2) LE 27 &GOTO LOOP2 &IFEND

DO NWKI*OVERLAY(FORL_NWKI,NWKI),
LWK99*OVERLAY(FORL_LWK99,LWK99);

SEARCH DATA_FORL W; DELETE DATA *; SEARCH DATA_MATAUK_ARBDAT_FORL W;
DELETE DATA *; DELSEARCH DATA_MATAUK_ARBDAT_FORL;
SEARCH DATA_MATALV_ARBDAT;
&PRINT *** SYSDAT-MAKROEN FERDIG *** &END

TROLL COMMAND: .
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&COMMENT
*** MAKRO SOM OPPDATERER TALL FOR TIMELOENNSSATSER ETTER KJOENN OG

PRODUKSJONSSEKTOR OG KVINNELOENNSSATSEN I MAKRO PAA UNDERARKIVET
LOENN. TALL FOR KVINNELOENN I PROSENT AY MANNSLOENN WWKA(II) PAA
UNDERARKIYET ODIN MAA OPPDATERES MANUELT FET. INDEKSER
PARANTES. SE INTERNT NOTAT NR. /89. UTFOERTE TIMEVERK AY KVINNER

SEKTOR 82B OG B2F MAA OPPDATERES MANUELT Pc A UNDERARKNET MEAT,
OG MAKROEN SYSDAT MAA KJOERES FOT. 	400:*

&CND
&PRINT
*** HUSK AA SJEKKE ARKIV PAA AARDAT SOM LOENNSSUMMER SKAL HENTES FRA.

PR. MAI 1989 ER HOYEDARKIYET BETEGNET APR89A. 	 **IN

SEND

DELSEARCH ALL; SEARCH MACRO_MATAUK_OPPDAT W;
SEARCH DATA-FORL W, DATA_MATAUK, DATA_MATAUK_LOENN;
&IGNORE WHOYEDARKIV PAA AARDAT SOM TALL SKAL 1-ENTES rwr &END
&ACCESSPA AARDAT PA MI01; SEARCH AARDAT_DATA-&1;

SEARCH FIRST GENERALMATPLIK;

SINT
*** PGA. NR-YERDIER FOR SEKTOR 64 FOER 1972 1I1DU IKKE LA FMRSTE

BEREGNINGSAAR YAERE TIDLIGERE ENN 1972. MAKROEN HISTLOEN BEREGNER
DATA FOR PERIODEN 1962 TIL 1972.

&END
&IGNORE &2"FOERSTE ECREGNINGSPAR"

&3"SISTEEEREG1ING3*R"
&END

SACCESSPA SYSDAT PA TIK777; SEARCH SYSDAT_DATA_ARBKRAFT;
&COMMENT
*** OPPKALLING AY MAKROEN AGGWWKA SOM BEREGNER KVINNELOENN I PROSENT

AY MANNSLOENN ETTER MODAG-SEKTOR INNDELINGEN YHA. TALL FOR VISSE
KNR-SEKTORER. 	 vas

&END
&AGGWWKA 2

DORANGE 812 TO 83;
DELACCESS SYSET, DELSEARCH DATA-MATAUK_LOENN;
DOSAYE WWK.0;
DO SETCIF(PRODMOD'L,1);
&LET &IFARG(1)a4 &END

SILOOP1:
:LET &44CIFARG(UFARG(1)) &END

DOSAYE WW014aS_YWA4/10*LOENNLWWKA8.4/(ARBDAT_LWIL4*(100-
ARBDAT_LWKAU+ARBDAT_LWKAU*LOENN_WWKA&4/100)),

W&1' 810(100/LOENN_WWKA&4)*WWWW,



44.104103T..1140104/ PRBDAT_LW—PRBDALLWK I 1—
—ARBDALL14(12—ARBDALL14(13);

'LET &IFFIRGWOLIFARG(1)+1 &END
&IF &IFARG(1) LE 27 &GOT° 8ALOOP1 &IFEND

DORANGE; DELACCESS AARDAT;
SEARCH DATALARTAUK—LOENN W; SEARCH DATA;
SLET &IFARG(1).4 &END

&LOOP2:
SLET 04CIFARG( &IFARG(1)) &END
&IF 8i5 CEO 64 &GOTO &MERKE &IFEND
&IF 0 CEO 65 &GOTO &MERKE &IFEND

DO WWW•OYERLAY(FORLAWKO,WWKW),
141186•0MERLAY(FORL144185,44435);

WERKE:
&LET &IFARG(1)41FARG(1)+1 SEND
&IF SIFARG(1) LE 27 &GOTO 8LOOP2 &IFEND

DO WOOYERLAY(FORLAWK,WWK);
DO WW64.,FORL_WW64, WWK65sFORL_WWK65, WW164FORL_44M64,

I4K65•FORLAWM65;
DO 4KA15-FORLA4KA15, WWKA25..FORL_WWKA25, WWKA50sFORL_WWKA50,

141071.FORL_WWKA71, W4KA65.,FORL_44KA65, WWKA63=FORL_4KA63,
I41KA83..FORL_44KA83, WWKA85sFORL_44KA85;

SEARCH DATPLFORL W; DELETE DATA *; SEARCH DATA_MATAUK_LOENN;
SINT *** TIMEL—MACROEN FERDIG *** SEND

TRCLL, CCe1A41)


	Forside
	Innhold
	1. Innledning
	2. Databanken MATAUK
	3. Teknisk dokumentasjon av variable på MATAUK
	4. Makroarkivet MATAUK og oppdateringsrutiner
	Teknisk vedlegg

