Liste over variable i MODAG med basisår 2013
Symbol

Innhold

A

Eksport i alt, faste kjøperpriser

Ai

Eksport, eksportaktivitet i, faste kjøperpriser

AB i

Eksport i basisverdi, produkt i

ABR i

Restledd i ligning for AB, produkt i

ABRUTTOINNV12

Bruttoinnvandring som andel av befolkningen 15-74 år

ADPM

Antall mottakere av dagpenger, 1000 personer

ADPMR

Restledd i lign. for antall dagpengemottakere

AJ

Samlet eksport av brukt realkapital, faste kjøperpriser

AJR

Avstemmingsrestledd for AJ

AKUL

Antall arbeidsledige, 1000 personer
Avstemmingsrestledd i ligning for AKUL

AKULR
ALFA k

Forholdet mellom endring i bruttofordringer og nettofinansinvestering,
institusjonell næring k=015, 040, 500

AMF300

Aksjer med videre, husholdningssektoren

AMFTOT

Aksjer med videre, totalt

ANDM2024

Andelen av innvandrede menn av alle i aldersgruppen 20-24 som er 25neste år

APNB

Antall innenlands bosatte alderspensjonister fra MOSART-beregninger. Antall
1000 personer.

APNU

Antall utenlands bosatte alderspensjonister fra MOSART-beregninger. Antall 1000
personer.
Antall 1000 personer som mottar arbeidsavklaringspenger. (NAV tall fra 2010).

ARBAVKLN
ARi

Restledd i eksportvolumligninger, eksportaktivitet i

ARBTID

Arbeidstimer per uke

ATJEN

Samlet eksport av tjenester, faste kjøperpriser.

ATRVAR

Samlet eksport av tradisjonelle produkter, faste kjøperpriser.

AVSKR i

Regnskapsmessige avskrivninger art i = 10,30,40,50, 60

BEF

Middelfolkemengden, antall 1000 personer

BEF i

Middelfolkemengden, aldersgruppe i

BEF i j

Middelfolkemengden, kjønn i, aldersgruppe j

BEH3

Beholdning av bosatte innvandrere landgruppe 3

BFr

Kalibrert bunnfradrag i skattbar personinntekt for skattesats r=422,425,429,510

BF k

Bruttofordring i institusjonell sektor k (k = 015,040,300,500 og 006 = 015+040)

BG k

Bruttogjeld i institusjonell sektor k (k = 015,040,300,500 og 006 = 015+040)

BGR300

Korreksjonsledd bruttogjeld i institusjonell sektor 300
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Symbol

Innhold

BGX k

Korreksjonsledd bruttogjeld i institusjonell sektor k (k = 015,040)

BH i

Hjemmeprisindeks for produkt i, basispris

BHR i

Restledd prisligninger for BH, produkt i

BIF300

Bankinnskudd husholdninger

BILFORM

Bilformue

BILFORMPP

Bilformue per person

BINNV12NL

Ikke-lineær funksjon av ABRUTTOINV12

BOLFORMPP

Boligformue per person

BORSI

Børsindeks normert til 1 i basisåret

BORSIR

Restledd i ligningen for BORSI

BPA j

Gjennomsnittlig faktorpris næring j

BPAK j

Gjennomsnittlig brukerpris kapital næring j

BPAV j

Gjennomsnittlig faktorpris lønn og produktinnsats næring j

BRINMOD

Beskatningsgrunnlag personinntekt for toppskatt (trinnskatt) og trygdepremier.
Modellberegnet skattegrunnlag per person.

BRUTTOINNV12

Bruttoinnvandring fra landgruppe 1 og 2

BS i

Basisprisindeks for produkt i for leveranser fra innenlandsk produksjon

C

Privat konsum i alt, faste kjøperpriser

Cj

Privat konsum for konsumaktivitet j, faste kjøperpriser

C70

Utlendingers konsum i Norge, faste kjøperpriser

CESR

Restledd i ligning cp12/cp13

CIM

Konsum ideelle organisasjoner

CK30j

Konsumentenes kjøp av brukt realkapital, konsumaktivitet j, faste kjøperpriser

CP j

Privat konsum eksklusive utlendingers konsum i Norge for konsumaktivitet j, faste
kjøperpriser

CPEB

Husholdningenes konsum utenom bolig- og helsekonsum, makrokonsum

CPEBA

Makrokonsumfunksjon A

CPEBAR

Restledd i ligning for CPEBA

CPEBB

Makrokonsumfunksjon B

CPEBBR

Restledd i ligning for CPEBB

CPIV

Privat konsum av ikke varige konsumgoder

CR j

Restledd i ligninger for konsumaktivitet j = 50,70

CW j

Budsjettandeler for ikke varige konsumgoder j

CWR j

Restledd i ligningene for CW j

D2000

Dummyvariabel lik 0,008 i 2000, ligning for WW3A

DBH89

Korreksjonsledd for BH89
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Symbol

Innhold

DC30

Avskriving biler

DC30RATE

Avskrivningsrate for biler

DCPA

Parameter for valg av makrokonsumfunksjon = 1 for valg av A

DCPB

Parameter for valg av makrokonsumfunksjon = 1 for valg av B

DD i

Innenlandsk etterspørsel etter produkt i (i= 55,63,86)

DEPRATE i

Depresieringsrate art i = 10, 30, 40, 50, 60

DEPRATE i j

Depresieringsrate art i næring j

DF0014

Avvik mellom faktisk (anslått av MODAG) og befolkningsframskrivingens tall
for nyfødte

DI i

Indeks importandelsendring produkt i, Definert for I i > 0

DIFX300

Differansen mellom husholdningers netto fordringsøkning og summen av
omvurderinger og nettofinansinvesteringer

DINN i

Avvik mellom faktisk (anslått av MODAG) og befolkningsframskrivingens tall
for innvandring, fra landgruppe i, i 1000 personer

DIR i

Restledd i ligninger for importandelsendring produkt i

DIVF300

Andre fordringer husholdninger

DIVG300

Annen gjeld husholdninger

DKPI

Bryter lik 1 for bruk av modellbestemt inflasjon, KPI i ligning for CPEB, PBS og
BG300

DNBk

Avvik mellom faktisk (anslått av MODAG) og befolkningsframskrivingens tall
for befolkning i demografisk gruppe k

DNINNk

Avvik mellom faktisk (anslått av MODAG) og befolkningsframskrivingens tall
for befolkning i demografisk gruppe k som direkte følge av avvik i anslag for
inn- og utvandring, i 1000 personer

DNINNXk

Restledd for DNINNk

DOk

Avvik mellom faktisk (anslått av MODAG) og befolkningsframskrivingens tall
for antall personer som går fra en aldersgruppe til den neste

DODk

Avvik mellom faktisk (anslått av MODAG) og befolkningsframskrivingens tall i
antall døde i demografisk gruppe k

DOLLKURS

Dollarkurs

DS

Lagerendring i alt, faste basispriser

DSH i

Lagerendring hjemmeproduksjon produkt i, faste basispriser

DSI i

Lagerendring import produkt i, faste basispriser

DSR

Korreksjonsledd lagerendring totalt faste priser

DUMi

Dummy variabel for år i

DUTi

Avvik mellom faktisk (anslått av MODAG) og befolkningsframskrivingens tall
for utvandring, til landgruppe i, i 1000 personer

Ej

Produktinnsatsaktivitet for forbruk av elektrisitet i næring j. Faste kjøperpriser.

ER j

Restledd i ligninger for E j
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Symbol

Innhold

EKPI

Inflasjonsmål lik 2.5 %, brukes i ligning for CPEB når bryteren DKPI settes lik 0

FERIE

Dummyvariabel for endring i ferieloven, brukes i ligning for WW3A

FINFORMPP

Finansformue per person

FISIM j

Indirekte målte bank- og forsikringstjenester etter institusjonell sektor
j=015,040,100,200,300,500,770,790,800

FISIMR j

Restledd i ligninger for FISIM j for j=015,040,100, 800

FISIMANV

Total innenlandsk anvendelse av FISIM

FISIMANVR

Restledd i ligning for FISIMANV

FISIMREST

Innenlandsk anvendelse av FISIM utenom offentlig forvaltning

FISIMR

Restledd i ligning for oppsummering av FISIM j = VI89-VA89

FKF300

Forsikringskrav husholdninger

FOND300

Korreksjon for sparing i private fond

FONDI300

Mottatte ytelser for Husholdninger fra kasser og fond

FONDP100

Innbetalinger til kasser og fond i finansielle foretak

FONDP300

Husholdningenes innbetalte premier til kasser og fond

FONDR300

Restledd for avstemming av FOND300

FONDU100

Utbetalte ytelser fra Finansielle foretak fra kasser og fond

FORV

Forventningsvariabel brukes i ligning for PBS

F0025

Totalt antall fødte relativt til antall kvinner i alderen 25-39

Fj

Produktinnsatsaktivitet for forbruk av oljeprodukter i næring j, faste kjøperpriser

FD

Kapitalslit i alt, faste priser

FD i j

Kapitalslit art i i næring j, faste priser, definert for FD i j > 0

FD j

Kapitalslit etter næring j, faste priser

FDX i j

Korreksjon kapitalslit art i næring j, definert for FD i j > 0

G

Offentlig konsum i alt, faste priser

Gj

Offentlig konsum i forvaltningsnæring j, faste priser

GB

Grunnbeløpet i Folketrygden i kroner

GBE

Korreksjon grunnbeløpet i Folketrygden. GBE = 1 betyr at GB følger prisutvikling
i PC eller WW avhengig av om WGB er lik 0 eller 1

GN j

Produktkjøp til husholdninger næring j, faste priser

GR

Korreksjon i ligninger for offentlig konsum etter formål j, faste priser

j

GRSKATTBEDR

Skattegrunnlag for bedrifter

Hj

Samlet produktinnsats etter næring j, faste kjøperpriser

HC30

Beholdning biler, faste priser

HHW j

Tariffestet normalarbeidstid per år, virkedagskorrigert, næring j
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Innhold

HHW

Sum tariffestet normalarbeidstid per år

HHW3A

Sum tariffestet normalarbeidstid per år for industri (sum j = 15,25,30,45)

HHWE3

Korreksjon av HHW3A

HS j

Faktisk arbeidstid per år for selvstendige, næring j

HUSBOL

Husholdningssektorens boligkapital

HUSFORMUE

Husholdningssektorens formue

HW j

Faktisk arbeidstid per år for lønnstakere, næring j

I

Import i alt, faste priser

Ii

Import av produkt i, faste priser

IA i

Reeksport av produkt i, faste priser

IMPKR44

Importveid kronekurs, brukes i ligning for BH81

IMPKR44R

Restledd i ligning for IMPKR44

IMPKR44REF

Importveid kronekurs, brukes i ligning for BH81

IMPKR44REFR

Restledd i ligning for IMPKR44

IMPKRPI18

Importveid kronekurs for produkt 18

IMPKRPI46

Importveid kronekurs for produkt 46

IMPKRPIR18

Restledd i ligning for IMPKRPI18

IMPKRPIR46

Restledd i ligning for IMPKRPI46

INN iA

Faktisk innvandring, i antall personer, landgruppe i

INN iAR

Restledd til INNiA

INN iM

Innvandring i følge siste befolkningsframskriving, i antall personer, fra
landgruppe i

IR i

Restledd importøkosirk (kryssløpsrestledd)

ITJEN

Samlet import av tjenester faste priser

ITRVAR

Samlet import av tradisjonelle produkter

Ji

Nyinvesteringer av aktivitet i, faste kjøperpriser eksklusive merverdi- og
investeringsavgift (er nå 0)

JE i

Salg av brukt realkapital art i, faste kjøperpriser

JER40

Restledd i likning for salg av biler fra foretak til husholdninger (0 i basisåret)

JK

Sum bruttoinvestering faste kjøperpriser

JK i

Bruttoinvesteringer av aktivitet i, faste kjøperpriser

JK i j

Bruttoinvestering aktivitet i i næring j, faste kjøperpriser. Definert for JK i j > 0

JKFAST

Bruttoinvestering fastlands Norge

JKFASTP

Bruttoinvestering bedrifter fastlands Norge

JKFASTR

Bruttoinvestering bedrifter fastlands Norge eksklusive boliginvestering

JKIND

Bruttoinvestering industri

5

Symbol

Innhold

JKOFF

Bruttoinvestering offentlig forvaltning

JKOLJESJ

Bruttoinvestering utenriks sjøfart og oljevirksomhet

JKS j

Bruttoinvestering i næring j, faste kjøperpriser

JKX i j

Korreksjonsledd i kapitaløkosirken K = K-1 + JK - FD + JKX, Kapitalart i i
næring j. Definert for K i j > 0

JKBOL

Investering boligkapital

K

Realkapitalbeholdning totalt faste priser

Kij

Realkapitalbeholdning av art i i næring j, faste priser

Kj

Realkapitalbeholdning etter næring j, faste priser

KAI

Korttidsinnvandring

KAGG j

Cobb-Douglas aggregat av kapital over art (i = 10,30,40,50,60) etter næring j

KAGGR j

Restledd i aggregert kapitalligning for næring j

KBOL

Boligkapital

KFAST

Realkapitalbeholdning fastlands Norge

KFASTP

Realkapitalbeholdning bedrifter fastlands Norge

KFASTR

Realkapitalbeholdning bedrifter fastlands Norge eksklusiv boliginvestering

KIND

Realkapital industri

KKRAV71

Kapitalavkastingskrav i næring 71. Ligning for YTSA71

KOFF

Realkapital offentlig forvaltning

KOLJESJ

Realkapital utenriks sjøfart og oljevirksomhet

KORRAMFTOT

Korreksjonsfaktor for AMFTOT

KPI

Konsumprisindeksen, 1998 = 100

KPIR

Restledd konsumprisindeksen

KPIAB

Bidrag til KPI fra reelle avgiftsendringer utenom avgifter knyttet til
energiprodukter

KPIJAE

Konsumprisindeksen eksklusiv energiprodukter og reelle avgiftsendringer

KPIJE

Konsumprisindeksen eksklusiv energiprodukter

KPIJER

Restledd konsumprisindeksen eksklusiv energiprodukter

KR i j

Restledd i ligninger for kapital etter art i næring j

KR83

Restledd i ligning for boliginvestering

KURVECU

Valutakurs

KURVECUR

Restledd i ligning for valutakurs KURVECU

KVM

Faktor for justering av PBOLS

KWA5

Inngår i relasjon for WW5I. Korrigert alternativ lønn

KWA90

Inngår i relasjon for WW90I. Korrigert alternativ lønn

L

Sysselsetting totalt i 1000 timeverk
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Symbol

Innhold

Lj

Sysselsatte i 1000 timeverk totalt i næring j

LR j

Restledd i relasjonene for L j

LEIEPRIS

Brukerpris på bolig

LEVE70

Gjennomsnittlig gjenstående leveår i aldersgruppen 67-74

L3

Sysselsatte i 1000 timeverk i industri

L3A

Sysselsatte i 1000 timeverk i industri eksklusive næring 40

LFAST

Sysselsatte i 1000 timeverk, fastlands-Norge

LFASTP

Sysselsatte i 1000 timeverk, bedrifter fastlands-Norge

LFASTR

Sysselsatte i 1000 timeverk, bedrifter fastlands-Norge eksklusive næring 83

LGRB i

Leieutgifter (i = 015,200,300)

LGRBR i

Restledd i ligninger for LGRB i

LGRM i

Leieinntekter (i = 015,040,100,200,300)

LGRMR i

Restledd i ligninger for LGRM i

LIND

Sysselsatte i 1000 timeverk, industri

LOFF

Sysselsatte i 1000 timeverk, offentlig forvaltning

LOLJESJ

Sysselsatte i 1000 timeverk, utenriks sjøfart og oljevirksomhet

LS

Sum timeverk for selvstendige

LS j

Selvstendige 1000 timeverk etter næring j

LW

Sum timeverk for lønnstakere

LW j

Lønnstakere i 1000 timeverk etter næring j

LW3

Lønnstakere i 1000 timeverk, industri

LW3A

Lønnstakere i 1000 timeverk, industri eksklusive næring 40

LW3B

Lønnstaker i 1000 timeverk, industri eksklusiv næring 30 og 40

LWFAST

Lønnstakere i 1000 timeverk, fastlands-Norge

LWFASTP

Lønnstakere i 1000 timeverk, bedrifter fastlands-Norge

LWFASTR

Lønnstakere i 1000 timeverk, bedrifter fastlands-Norge eksklusive bolig

LWIND

Lønnstakere i 1000 timeverk, industri

LWOFF

Lønnstakere i 1000 timeverk, offentlig forvaltning

LWOLJESJ

Lønnstakere i 1000 timeverk, utenriks sjøfart og oljevirksomhet

Mj

Annen produktinnsats etter næring j

MII

Volumindikator for eksportetterspørsel

MLW j

Faktorinnsats (CD-aggregat av timeverk og produktinnsats) for næring j = 66, 68

MR j

Restledd i ligninger for Annen produktinnsats etter næring j= 25,55,74,81,85

MOSART

Dummy i likning for alders- og uførepensjoner. MOSART = 1 betyr MOSARTberegninger legges til grunn for disse stønadsartene.

MSCI

Indeks for utenlandske børskurser
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Symbol

Innhold

MY

Inntektsvekst

MYR

Korreksjonsledd for inntektsvekst

Nj

Total sysselsetting i 1000 personer etter næring j

NB

Totalt antall personer målt i 1000 ved utgangen av året

NBk

Faktisk befolkning (anslått av MODAG), demografisk gruppe k

NB r k

Antall personer etter kjønn r og aldersgruppe k ved utgangen av året

NBkM

Siste befolkningsframskrivningstall for befolkningen i demografisk gruppe k,
1000 personer

NBkX

Restledd for faktisk befolkning (anslått av MODAG) demografisk gruppe k

NB0000

Faktisk (anslått av MODAG) antall fødte

NB0000M

Antall fødte i følge siste befolkningsframskriving

NB0000

Restledd til NB0000

NF006

Nettofordringer i offentlig forvaltning

NFI j

Netto finansinvestering etter institusjonell sektor j

NFI500F

Norges nettofinansinvesteringer i utlandet ( = -NFI500)

NFIRAT

Netto finansinvesteringsrate i husholdningssektoren

NFORD300

Netto fordringer husholdningene

NFORM300

Netto formue husholdningene

NFORDRAT

Netto fordringsrate i husholdningssektoren

NGU

Norges netto gjeld til utlandet ved utgangen av året

NHW

Normalårsverk lønnstakere

NHW j

Normalårsverk lønnstakere etter næring j

NHWR j

Restledd i ligninger for NHW j

NINSMOD

Beskatningsgrunnlag personinntekt for direkte skatter fra alminnelig inntekt.
Modellberegnede bruttoinntekter per person.

NK

Antall sysselsatte kvinner i 1000 personer

NKR

Restledd antall sysselsatte kvinner i 1000 personer

NKO k

Nettoinntekt kapitaloverføring etter institusjonell sektor k

NM

Antall sysselsatte menn i 1000 personer

NPTAX

Beregnet antall personlige skattebetalere. 1000 personer

NS

Sum selvstendige, antall 1000 personer

NS j

Selvstendige i næring j, antall 1000 personer

NSOS

Sosialhjelpstilfeller antall 1000 personer

NSOSR

Korreksjon sosialhjelpstilfeller antall 1000 personer

NT

Arbeidstilbud antall 1000 personer

NT k

Arbeidstilbud befolkningsgruppe k, antall 1000 personer
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Innhold

NTE

Avstemmingsledd i ligning for NT

NTOT

Total sysselsetting i 1000 personer

NTRYGD

Antall 1000 trygdede personer fra MOSART. Sum alders- og uførepensjonister.

NUS

Sjøfolk i utenriks sjøfart, 1000 personer

NW

Sum lønnstakere, 1000 personer

NW j

Lønnstakere i næring j, 1000 personer

NWK

Sum antall kvinnelige lønnstakere

NWKR

Restledd i ligning for NWK

OFG300

Lån i statsbankene inklusive Norges Bank husholdninger

Ok

Andelen av gruppe k som neste år er i neste aldersgruppe

ODk

1-overlevelsessannsynligheten for gruppe k

OLJEPRIS

Oljepris i dollar

OMV k

Omvurderinger av netto gjeld for institusjonell næring k = 015,040

OMVF500

Omvurdering av bruttofordringer for Norge til utlandet

OMVFOND300

Omvurdering av husholdningenes forsikringskrav

OMVG500

Omvurdering av bruttogjeld for Norge til utlandet

PA i

Prisindeks for eksportaktivitet i. Kjøperpris, men brukes også som basispris

PAK i

Konkurransepriser for eksportvolum og eksportpriser. PAK = PI for alle
produkter utenom 25, 37 og 46 som er hentet fra ulike lands online statistikk

PAKUTE i

Konkurransepriser ute definert som PI i / IMPKR44 for i =
12,13,16,17,18,25,34,37,41,42,44,46,48 og 74

PANV

Deflator for innlands anvendelse (brukes for å beregne XRD )

PAR i

Restledd i ligningene for eksportpriser

PATJEN

Eksportpris tjenester

PATRVAR

Eksportpris tradisjonelle produkter

PBK i

Brukerpris kapitalart i = 10, 20, 30, 40,50,60

PBKGAMMA

Vekt på langsiktig realrente i brukerprisrelasjonene

PBOKAP

Prisindeks boligkapital

PBOLA

Prisindeks bruktbolig borettslag

PBOLAR

Restledd ligning for PBOLA

PBS

Prisindeks boligpris

PBSR

Restledd i relasjon for PBS

PC

Nasjonalregnskapets prisindeks for privat konsum

PC j

Prisindeks privat konsum for konsumaktivitet j, kjøperpris

PC14A

Prisindeks konsumaktivitet 14 eksklusive energiprodukter

PC14B

Prisindeks privat konsum av energiprodukter i konsumaktivitet 14
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Symbol

Innhold

PC70

Prisindeks for utlendinger konsum i Norge

PCCA

Prisindeks for totalutgift ikke varige konsumgoder

PCCU

Prisindeks for konsum energiprodukter

PCIV

Prisindeks for ikke varige konsumgoder

PCPEB

Prisindeks for konsum eksklusive bolig- og helsekonsum

PCR j

Korreksjonsledd for PC j (avstemming mot regnskap)

PCR14A

Korreksjonsledd for PC14A (avstemming mot regnskap)

PCR14B

Korreksjonsledd for PC14B (avstemming mot regnskap)

PE j

Prisindeks produktinnsats av elektrisitet i næring j (netto kjøperpris)

PER j

Korreksjonsledd for PE j (avstemming mot regnskap)

PERAPNB

Mottatt beløp i faste priser per alderspensjonist bosatte innenlands fra MOSARTberegninger. Antall 1000 kroner. Beløp i faste grunnbeløp korrigert med fradrag
for 0,75 prosent lønnsvekst

PERAPNU

Mottatt beløp i faste priser per alderspensjonist bosatte utenlands fra MOSARTberegninger. Antall 1000 kroner. Beløp i faste grunnbeløp korrigert med fradrag
for 0,75 prosent lønnsvekst

PERARBAVKLN

Mottatt beløp i faste priser per person som mottar arbeidsavklaringspenger. Antall
1000 kroner. (kalibrert beløp i basisåret)

PERUPN

Mottatt beløp i faste priser per uførepensjonist fra MOSART-beregninger. Antall
1000 kroner. Beløp i faste grunnbeløp korrigert med fradrag for 0,75 prosent
lønnsvekst

PF j

Prisindeks produktinnsats av fyringsoljeprodukter i næring j (netto kjøperpris)

PFR j

Korreksjonsledd for PF j (avstemming mot regnskap)

PFG300

Lån i private finansinstitusjoner

PG j

Prisindeks offentlig konsum

PGN j

Prisindeks produktkjøp av husholdningssektor (del av offentlig konsum)

PGR j

Korreksjonsledd PGN j (avstemming mot regnskap)

PI i

Prisindeks for importaktivitet i

PIR i

Restledd i prisligning for importaktivitet i alle i > 0

PI3X

Importpris industriprodukter (sum over i = 16,17,18,25,46)

PIR3X

Restledd i ligning for PI3X

PITJEN

Importpris tjenester

PITRVAR

Importpris tradisjonelle produkter

PJ j

Prisindeks for investeringer av kapitalaktivitet j, kjøperpris eksklusive merverdi- og
investeringsavgift (er nå 0)

PJK j

Prisindeks for investeringer av kapitalaktivitet j, kjøperpris

PJKR j

Korreksjonsledd for PJKj (avstemming mot regnskap)

PJKS j

Prisindeks investering etter næring
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PJR j

Korreksjonsledd for PJ j (avstemming mot regnskap)

PM j

Prisindeks produktinnsats utenom elektrisitet og olje i næring j, (netto kjøperpris)

PMLW66

Prisindeks for variable kostnader i næring 66

PMR j

Korreksjonsledd for PM j (avstemming mot regnskap)

POPi

Befolkning i landgruppe i (i = 1,2,3)

PPP

Eksogen variabel for kjøpekraftjustering av norsk BNP med utgangspunkt i BNP
regnet i utenlandsk valuta (importveid)

PU j

Prisindeks produktinnsats energiprodukter i næring j

PVARER40

Prisindeks som veier sammen hjemme- og importpriser på varer i næring 40

PVARER81

Prisindeks som veier sammen hjemme- og importpriser på alle varer som omsettes
gjennom varehandelsleddet

PV j

Variable enhetskostnader som andel av produksjon etter næring j

PVYT j

Variable enhetskostnader inklusive netto næringsskatter som andel av produksjon
etter næring j

PVYT2318

Variable enhetskostnader inklusive netto næringsskatter som andel av produksjon
for tekstil-næringen

PVYT2525

Variable enhetskostnader inklusive netto næringsskatter som andel av
produksjonen i næringen diverse industriprodukter

PVYTR2318

Restledd i ligning for PVYT2318

PX18

Utenlandsk konkurransepris for produkt 18

PX46

Utenlandsk konkurransepris for produkt 46

PX66

Prisindeks produksjon i næring 66

PXF

Utenlandske eksportpriser for matvarer og jordbruksprodukter

PYF3A

Faktorpris for industri eksklusive næring 40. Definert som faktorinntekt +
kapitalslit i forhold til bruttoprodukt

PYF64

Faktorpris for olje 64 lik sum av 66 og 68

Q

Bruttonasjonalprodukt i faste priser

Qj

Bruttoprodukt i næring j, faste priser

Q3

Bruttoprodukt industri faste priser

Q3A

Bruttoprodukt industri eksklusive næring 40 faste priser

QFAST

Bruttoprodukt faste priser fastlands-Norge

QFASTP

Bruttoprodukt faste priser bedrifter fastlands-Norge

QFASTR

Bruttoprodukt faste priser bedrifter fastlands-Norge eksklusive bolig

QHJ

Bruttoprodukt faste priser eksklusive korreksjonssektorer

QIND

Bruttoprodukt faste priser industri

QKORR

Bruttoprodukt faste priser korreksjonssektorer

QOFF

Bruttoprodukt faste priser offentlig forvaltning
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QOLJESJ

Bruttoprodukt faste priser utenriks sjøfart og oljevirksomhet

QR57

Korreksjonspost for ikke innbetalt moms

QSUM

Sum bruttoprodukt summert etter næring eksklusive avstemmingsposten Q58

RA300

Øvrige netto formuesinntekter husholdninger

RAB

Sum betalt aksjeutbytte over institusjonell sektor k

RAB k

Betalt aksjeutbytte inklusive reinvestert fortjeneste etter institusjonell sektor k

RAM k

Mottatt aksjeutbytte inklusive reinvestert fortjeneste etter institusjonell sektor k

RAMSTAT

Mottatt aksjeutbytte inklusive reinvestert fortjeneste statsforvaltningen eksklusive
oljevirksomhet

RARRUB

Renter og aksjeutbytte inklusive reinvestert fortjeneste betalt av utlandet eksklusive
betalt aksjeutbytte, inklusive reinvestert fortjeneste til oljevirksomhet

RARRUBX

Restledd RARRUB

RARRUM

Renter og aksjeutbytte inklusive reinvestert fortjeneste betalt til utlandet eksklusiv
mottatt aksjeutbytte inklusive reinvestert fortjeneste fra oljevirksomhet

RARRUMX

Restledd RARRUM

RATA i

Rate som bestemmer eksport av produkt i = 69,81

RATAMF300

Rate som bestemmer AMF300

RATBIF300

Rate som bestemmer BIF300

RATCKOLP

Rate som bestemmer administrasjonsgebyr pensjonskasser som andel av
tjenestekonsumet i konsumsektor 60

RATDIVF300

Rate som bestemmer DIVF300

RATDIVG300

Rate som bestemmer DIVG300

RATFISIM770

Rate som bestemmer FISIM770 del av FISIM300

RATFISIM790

Rate som bestemmer FISIM790 del av FISIM300

RATORG

Rate for overføringer til ideelle organisasjoner som andel av totalt konsum i ideelle
organisasjoner

RATORGk

Utgiftsandel av totale overføringer til ideelle organisasjoner for institusjonell sektor
k=015,040,100,300

RATPFAG k

Rate som bestemmer premie til kasser og fond, arbeidsgiver. Institusjonell sektor
k=040, 100, 300, 500

RATPFG300

Rate som bestemmer PFG300

RATR k

Rate for å bestemme stønader etter art k=611,614,615,630F,630SY,640,657,668

RATRAB k

Rate som bestemmer RABk k = 100,200

RATRAM k

Rate som bestemmer RAMk k = 015,040,100,200

RATRAMR300

Korrigering for RATRAM300

RATRTi

Rate som fordeler utregnet skatteproveny i foretakssektoren institusjonell sektor i =
015, 040, 100, 500.

RATRUPNU

Andelen uføretrygd til utenlandske bosatte av samlet utbetalt uføretrygd fra
folketrygden
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RATRVPFAT300

Rate for husholdningenes private premieinnbetalinger til kasser og fond som andel
av disponibel inntekt

RATRVUHJ

Rate som bestemmer overføring fra staten til utlandet (RV015500)

RATSMF300

Rate som bestemmer SMF300

RATSOF300

Rate som bestemmer SOF300

RATYTART520

Rate for særavgifter knyttet til utvinning av olje , YTART520

RATYTART582

Rate for eiendomsavgift, YTART582

RATYTAS

Rate som bestemmer sum produktavgifter statsforvaltning

RATYTUS

Rate som bestemmer sum produktsubsidier kommuneforvaltning

RATYWTA

Rate som bestemmer arbeidsgiveravgift andre trygdeordninger

RBF300

Bankinnskudd, forsikringskrav og obligasjoner i husholdningene

RBG300

Husholdningenes gjeld i private og offentlig låneinstitusjoner

RD

Netto disponibel inntekt for Norge

RD k

Netto disponibel inntekt etter institusjonell sektor k

REALRES

Realrente etter skatt

RENBF k

Rentesats bruttofordringer i institusjonell sektor k = 015,040,300,500

RENBG k

Rentesats bruttogjeld i institusjonell sektor k = 015,040,300,500

RENBIF

Rentesats Bankinnskudd

RENBIFR

Korreksjon RENBIF

RENDI300

Rentedifferanse, RENPF300-RENBF300

RENDIR

Restledd i ligning for RENDI300

RENFKF300

Rentesats Forsikringskrav

RENFKFR300

Korreksjon RENFKF300

RENOF300

Rentesats for husholdningenes gjeldsrente i offentlige finansinstitusjoner

RENOFR300

Korreksjon RENOF300

RENPF300

Rentesats for husholdningenes gjeldsrente i private finansinstitusjoner

RENPF300BO

Rentesats for husholdningenes boliglånsrente i private finansinstitusjoner

RENPF300NB

Rentesats for husholdningenes gjeldsrente i private finansinstitusjoner, kilde
Norges Bank

RENPFR

Restledd i ligning for RENPF300

RENPFRNB

Restledd i ligning for RENPF300NB

RENREALLONG

Langsiktig realrente i brukerprisrelasjonene

RENSOF300

Rentesats Sertifikater, obligasjoner med videre

RENSOFR300

Korreksjon RENSOF300

RFO300

Avkastning forsikringskrav i husholdningssektor 300

RISIKOPR

Risikopremie. Brukes i ligninger for PBK
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RNOK

3 måneders pengemarkedsrente

RNOKR

Restledd i relasjon for RNOK

RR300

Netto renter husholdninger

RRAM k

Sum mottatte renter og aksjeutbytte inklusive reinvestert fortjeneste institusjonell
sektor k = 015, 040

RRAMX k

Korreksjonsledd for RRAMk, definert for k = 015,040

RRB k

Betalte renter institusjonell sektor k

RRBX k

Korreksjonsledd for RRB definert for k = 015,040, 300

RRM k

Mottatte renter institusjonell sektor k

RRMSTAT

Renteinntekter statsforvaltningen eksklusive petroleumsvirksomhet

RRMX300

Korreksjonsledd for RRM300

RRV

Overskudd/underskudd på rente og stønadsbalansen

RS

Netto sparing for Norge

RS k

Netto sparing institusjonell sektor k

RS500

Driftsbalansen overfor utlandet

RSB

Brutto sparing for Norge

RSB k

Brutto sparing institusjonell sektor k

RSKk

Overskudd før lånetransaksjoner, k = 006, 015, 040

RSTO300

Rentestøtte husholdningssektor

RT

Påløpte direkte skatter eksklusive trygdepremie og folketrygdavgift

RTk

Påløpt direkte skatt etter institusjonell sektor k = 040,100, 500

RTr

Påløpt direkte skatt etter art r

RT015015

Direkte skatter i statsforvaltningen (bruttoført)

RT100500

Skatt fra finansinstitusjoner til utlandet

RT200

Påløpte direkte skatter ikke-finansielle foretak utenom skatter fra
petroleumsvirksomheten

RT307

Påløpte direkte skatter fra petroleumsvirksomheten

RTEr

Korreksjonsledd skatteart r

RT999

Sum påløpt direkte skatt utenom petroleumsvirksomheten

RTK

Påløpt direkte skatt til kommuneforvaltningen

RTN

Påløpt direkte skatt i alt, forskottspliktige

RTS

Påløpt direkte skatt til statsforvaltningen

RTSPF500

Skatter fra statens petroleumsfond utland til utlandet

RTSUM

Sum påløpt direkte skatt etterskuddspliktige

RTYWT

Påløpt direkte skatt og trygdepremier i alt

RU

Stønader i alt fra offentlig forvaltning til husholdninger
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RU r

Stønader etter art r

RU015

Stønader til husholdninger i alt betalt av statsforvaltningen

RU040

Stønader til husholdninger i alt betalt av kommuneforvaltningen

RUk300

Stønader til husholdningene fra kasser etter institusjonell sektor k
k = 040,100,200,300

RU300500

Andre pensjonsstønader fra husholdninger til utlandet

RU500300

Andre pensjonsstønader fra utlandet til husholdninger

RU500300N

Andre pensjonsstønader fra utlandet til husholdninger netto

RU690

Stønader til husholdningene fra kasser utenom fond
(RU040300+RU100300+RU200300+RU300300)

RUAPNB

Alderspensjoner til pensjonister bosatt i Norge i løpende priser avledet fra
MOSART-beregninger

RUAPNU

Alderspensjoner til pensjonister bosatt i utlandet avledet fra MOSART-beregninger

RUEAPN

Restledd i likning for alderspensjon fra folketrygden

RUEUPN

Restledd i likning for uførepensjon fra folketrygden

RUK

Konsummotiverende stønader til husholdningene i alt

RUS300

Husholdningenes skattepliktige stønader

RUTL

Rentenivå i utlandet, Norges Banks kurvrente

RUUPN

Uførepensjon avledet fra MOSART-beregninger

RUUPNU

Uførepensjon til pensjonister bosatt i utlandet avledet fra MOSART-beregninger

RVkj

Sum diverse overføringer fra sektor k til sektor j

RV015040

Overføringer fra statsforvaltningen til kommuneforvaltningen

RV015210

Overføring fra statsforvaltningen til statens forretningsdrift eksklusive
oljevirksomhet

RV015500

Overføring fra statsforvaltning til utlandet («uhjelp»)

RV015999

Andre innenlandske overføringer fra statsforvaltningen

RV040015

Overføring fra kommuneforvaltningen til statsforvaltningen

RV040999

Andre innenlandske overføringer fra kommuneforvaltningen

RV100999

Andre innenlandske overføringer fra finansielle foretak

RV110015

Overføring fra Norges bank til statsforvaltningen

RV200999

Andre innenlandske overføringer fra ikke-finansielle foretak

RV210015

Overføring fra statens forretningsdrift eksklusive olje til statsforvaltningen

RV300500

Overføring fra husholdningssektoren til utlandet

RV300999

Andre innenlandske overføringer fra husholdningssektoren

RV500300

Overføring fra utlandet til husholdninger

RV500999

Andre overføring fra utlandet

15

Symbol

Innhold

RV999015

Andre innenlandske overføringer til statsforvaltningen

RV999040

Andre innenlandske overføringer til kommuneforvaltningen

RV999100

Andre innenlandske overføringer til finansinstitusjoner

RV999200

Andre innenlandske overføringer til ikke-finansielle foretak

RV999300

Andre innenlandske overføringer til husholdningssektoren

RV999500

Andre overføring til utlandet

RVB k

Renteutgifter og overføringer i alt fra forvaltningssektor k = 006,015,040

RVBI k

Bøter og inndragninger med videre, utgift for sektor k

RVI j

Sekundære inntekter institusjonell sektor. j=015,040,006,100,200,300,500

RVORG k

Overføringer til ideelle organisasjoner k=015,040,100,200,300

RVPFAG

Sum premie til pensjonskasser og fond, arbeidsgiver (utgift for sektor 300)

RVPFAG k

Premie til pensjonskasser og fond, arbeidsgiver, inntekt for k = 040,100,200,300

RVPFAG500999

Premie til pensjonskasser og fond fra utlandet

RVPFAG999500

Premie til pensjonskasser og fond til utlandet

RVPFAGR

Korreksjonsledd i sammenhengen mellom YWTP og RVPFAG (= 0 i
prognoseperioden)

RVPFAGRi

Restledd i ligning for RVPFAGi, i=200,300

RVPFAT300

Private premieinnbetalinger til kasser og fond betalt av husholdningene.

RVPFAT500

Premie pensjonskasser og fond, arbeidstaker til utlandet (kun tall bakover)

RVSPB100

Skadeforsikringspremie, netto fra finansinstitusjoner

RVSPB200

Skadeforsikringspremie betalt av ikke-finansielle foretak

RVSPB300

Skadeforsikringspremie betalt av husholdningssektoren (= RVSPM300)

RVSPB500

Skadeforsikringspremie betalt fra utlandet

RVSPBR100

Restledd i ligning for RVSPB100

RVSPBR300

Restledd som sikrer at RVSPB300 = RVSPM300 (= 0 i prognoseperioden)

RVSPM100

Skadeforsikringserstatning/-premie, finansinstitusjoner

RVSPM200

Utbetalt skadeforsikringserstatning til ikke-finansielle foretak

RVSPM300

Utbetalt skadeforsikringserstatning til husholdningssektoren

RVSPM500

Utbetalt skadeforsikringserstatning til utlandet

RVUi

Sekundære utgifter institusjonell sektor. j=015,040,006,100,200,300,500

RVSPBR100

Restledd i ligning for RVSPB100

RVSPBR300

Restledd som sikrer at RVSPB300 = RVSPM300 (= 0 i prognoseperioden)

RVSPM100

Skadeforsikringserstatning/-premie, finansinstitusjoner

RVSPM300

Utbetalt skadeforsikringserstatning til husholdningssektoren

RVSPM309

Utbetalt skadeforsikringserstatning til ikke personlige foretak

RVSPM500

Utbetalt skadeforsikringserstatning til utlandet
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RVYF100

Ytelser fra pensjonskasser og fond (utgift for sektor 100, inntekt for sektor 300)

RYTB

Skatter og pensjonspremier i alt medregnet bøter med videre

RYTB015

Skatter og pensjonspremier medregnet bøter med videre, statsforvaltning

RYTB040

Skatter og pensjonspremier medregnet bøter med videre, kommuneforvaltningen

RYWT

Trygde- og pensjonspremier i alt

SEKEUR

Svenske kroner per Euro

SMF300

Husholdningenes beholdning av sedler og mynt

SNK

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten

SNKREST

Restledd i likning for SNK

SOF300

Husholdningenes beholdning av sertifikater, obligasjoner med videre

SPARERAT

Sparerate husholdningssektoren

SPV85

Subsidiesats til forskning

SPVR85

Restledd til SPV85

SPVT85

Samlet subsidie (verdi) til forskning, næring 85 («private institutter»)

SPVTR85

Restledd til SPVT85

SPVTX85

Samlet subsidie (faste priser) knyttet til forskning

SPVTXR85

Restledd knyttet til SPVTX85

SPX11

Subsidiesats for landbruk

SPXR11

Restledd til SPX11

SPXT11

Samlet subsidiebeløp knyttet til landbruk, justert for satsendring, men i basispriser

SPXTR11

Restledd knyttet til SPXT11

SPXTX11

Samlet subsidiebeløp knyttet til landbruk, faste priser til basisårets sats

SPTXR11

Restledd knyttet til SPXTX11

TART r

Indeks for nominell satsendring produktavgifter/-subsidier etter art r

TARTX r

Indeks for inflasjonsjustert satsendring produktavgifter/-subsidier etter art r

TAUC j

Volumandel av konsumgruppe j i forhold til samlet omsetning i varehandel (er
definert for grupper der kryssløpskoeffisienten er > 0.04)

TAUH j

Volumandel av produktinnsats næring j i forhold til samlet omsetning i varehandel
(er definert for grupper der kryssløpskoeffisienten er > 0.04)

TAUJ j

Volumandel av bruttoinvestering j i forhold til samlet omsetning i varehandel (er
definert for grupper der kryssløpskoeffisienten er > 0.04)

TAXPROS

Husholdningenes direkte skatter som andel av disponibel inntekt.

TF3A

Arbeidsgiveravgiftsats i industrien eksklusive næring 40

TFF j

Arbeidsgiveravgiftsats Folketrygden i næring j

TFR j

Sats for andre trygde- og pensjonspremier i næring j

TFF3A

Arbeidsgiveravgiftsats i industrien eksklusive næring 40

TG1E3

Korreksjon for TG13 (kan ta hensyn til endring i rentefradrag med videre)
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TGW

Gjennomsnittsskattesats for TRTG for lønnstakere

TGWDIFF

Restledd i ligning for TGW

TID

Trendvariabel = 1 i 1962

TJTH

Sum påløpt investeringsavgift produktinnsats, løpende priser (er nå 0)

TJTJ

Sum påløpt investeringsavgift investeringsprodukter, løpende priser (er nå 0)

TJTXH

Sum påløpt investeringsavgift produktinnsats, faste priser (er nå 0)

TJTXJ

Sum påløpt investeringsavgift investeringsprodukter, faste priser (er nå 0)

TMJUST

Justeringsfaktor for global endring av momssatser

TM i

Indeks for satsendring moms etter produkt i

TMTC

Sum påløpt moms privat konsum, løpende priser

TMTCR i

Korreksjon påløpt moms privat konsum etter produkt i, løpende priser

TMTCi

Påløpt moms privat konsum etter produkt i, løpende priser

TMTG

Sum påløpt moms offentlig konsum, løpende priser

TMTG i

Påløpt moms offentlig konsum etter produkt i, løpende priser

TMTGR i

Korreksjon påløpt moms offentlig konsum etter produkt i, løpende priser

TMTH

Sum påløpt moms på produktinnsats, løpende priser

TMTH i

Påløpt moms produktinnsats etter produkt i, løpende priser

TMTHR i

Korreksjon påløpt moms produktinnsats etter produkt i, løpende priser

TMTJ

Sum påløpt moms investeringsprodukter, løpende priser

TMTJ i

Påløpt moms investeringer etter investeringsart i, løpende priser

TMTJR i

Korreksjon påløpt moms investeringer etter investeringsart i, løpende priser

TMTXC

Sum påløpt moms privat konsum, faste priser

TMTXCi

Påløpt moms privat konsum etter produkt i, faste priser

TMTXCR i

Korreksjon påløpt moms privat konsum etter produkt i, faste priser

TMTXG

Sum påløpt moms offentlig konsum, faste priser

TMTXG i

Påløpt moms offentlig konsum etter produkt i, faste priser

TMTXGR i

Korreksjon påløpt moms offentlig konsum etter produkt i, faste priser

TMTXH

Sum påløpt moms produktinnsats, faste priser

TMTXH i

Påløpt moms produktinnsats etter produkt i, faste priser

TMTXHR i

Korreksjon påløpt moms produktinnsats etter produkt i, faste priser

TMTXJ

Sum påløpt moms investeringsprodukter, faste priser

TMTXJ i

Påløpt moms investeringer etter investeringsart i, faste priser

TMTXJR i

Korreksjon påløpt moms investeringer etter investeringsart i, faste priser

TMW

Sum marginalskattesats lønnstakere

TMXX i

Eksogene momssatser etter produkt i
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TMXXJ i

Eksogene momssatser etter investeringsprodukt i

TPV i

Indeks for satsendring etter produkt i. Verdiavgift produsent

TPVR i

Korreksjonsledd for TPV i

TPVT i

Verdiproduktavgifter påløpt produsentleddet av produkt i

TPVTR i

Korreksjonsledd for TPVT i

TPVTX i

Verdiproduktavgifter påløpt produsentleddet av produkt i, faste priser

TPVTXR i

Korreksjonsledd for TPVTX i

TPX i

Indeks for satsendring etter produkt i. Mengdeavgift produsent

TPXR i

Korreksjonsledd for TPX i

TPXT i

Mengdeproduktavgifter påløpt produsentleddet av produkt i. Justert for satsendring

TPXTR i

Korreksjonsledd for TPXT i

TPXTXi

Mengdeavgift påløpt produsentledd i basisverdi, uten satsendring

TPXTXRi

Restledd for TPXTXi

TRT k

Eksogene skattesatser i husholdningssektoren for skatteartene k = 411,413, nfs, nfk

TRT r

Eksogene skattesatser i foretakssektoren for skatteartene r = 438,439,451,452

TRT71

Eksogen skattesats for kraftnæringen

TRTB

Gjennomsnittlig marginal skatteprosent brukes i ligningene for brukerpriser på
kapital PBK

TRTJUST

Justeringsfaktor for husholdningenes skattesatser

TRTM r

Husholdningenes marginalskattesats etter art r. ( = TRTMXXr dersom faktoren
TRTJUST settes eksogent lik 1)

TRTMNW

Gjennomsnittlig marginal skatteprosent på nettoinntekt for lønnstakere kl. 1 og 2

TRTMXXr

Husholdningenes eksogene skattesatser etter art r

TRTN

Gjennomsnitts skattesats for husholdningssektoren

TVX i

Indeks for satsendring etter produkt i. Mengdeavgift produkthandel

TVXR i

Korreksjonsledd for TVX i

TVXT i

Mengdeproduktavgifter påløpt produkthandelsleddet av produkt i

TVXTR i

Korreksjonsledd for TVXT i

TVXTX i

Mengdeproduktavgifter påløpt produkthandelsleddet av produkt i. Faste priser

TVXTXR i

Korreksjonsledd for TVXTX i

Uj

Produktinnsats energiprodukter i næring j

UR j

Restledd i relasjonene for Produktinnsats av energiprodukter i næring j

UKPIIMP

KPI-vekst i utlandet (44 land)

UKPINY

Harmonisert KPI i eurosonen justert med KPI i Eurolandene

UPN

Antall 1000 uførepensjonister fra MOSART-beregninger

UR

Arbeidsledighetsprosent AKU-definisjon
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URE

Korreksjonsfaktor for å treffe "UR"

URKORR

Arbeidsledighetsprosent AKU-definisjon korrigert for brudd i 1995

URR

Korreksjonsfaktor mellom UR og URKORR

URGi

Gjennomsnittlig arbeidsledighetsrate i landgruppe i

USDEUR

US dollar per Euro

USDGBP

US dollar per britiske pund

VA

Eksport totalt løpende priser

VA i

Eksport totalt etter aktivitet/produkt i. Løpende priser

VAJ

Eksport av brukt realkapital i alt. Løpende priser

VAJR

Restledd for avstemming av VAJ

VATJEN

Eksport av tjenester. Løpende priser

VATRVAR

Eksport av tradisjonelle produkter. Løpende priser

VAVI

Eksportoverskudd. Løpende priser

VC

Privat konsum. Løpende priser

VC j

Privat konsum etter konsumaktivitet j. Løpende priser

VCKOLPEN

Administrasjonsgebyr pensjonskasser. (Konsumert i sektor VC60. Trekkes fra
innbetalinger til kasser og fond. NB: Ny føringsmåte i NR fra 2012)

VCP

Privat konsum eksklusiv utlendinger konsum i Norge, løpende priser

VCP j

Privat konsum eksklusiv utlendinger konsum i Norge etter konsumaktivitet j,
løpende priser

VCPEB

Makrokonsum løpende priser

VCPIV

Sum ikke varige konsumgoder

VCPIV1

Sum ikke varige konsumgoder

VCPIVR

Avvik mellom VCPIV og VCPIV1

VDS

Lagerendring totalt. Løpende priser

VDSR

Korreksjon av VDS

VEKC j

Vekter for beregning av NKPIJE for konsumgruppe j

VG

Offentlig konsum. Løpende priser

VG j

Offentlig konsum etter formål j. Løpende priser

VGR j

Avstemmingsledd i ligninger for offentlig konsum etter formål j. Løpende priser

VG90 k

Offentlig konsum i kommune k = K og stat k = S

VGN j

Produktkjøp av husholdningers del av offentlig konsum etter offentlig næring j

VH j

Produktinnsats i alt etter næring j. Løpende priser

VH90 k

Produktinnsats i alt i kommune k = K og stat k = S

VI

Import totalt løpende priser

VI i

Import totalt etter aktivitet/produkt i. Løpende priser
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Innhold

VITJEN

Sum import av tjenester. Løpende priser

VITRVAR

Sum import av tradisjonelle produkter. Løpende priser

VJ j

Nyinvestering etter aktivitet j. Løpende priser

VJ53030

Overskudd i statlig petroleumsvirksomhet

VJ53040

Renteinntekter og aksjeutbytte i statlig petroleumsvirksomhet

VJ53041

Renteinntekter i statlig petroleumsvirksomhet

VJ53042

Aksjeutbytte i statlig petroleumsvirksomhet

VJ53050

Netto kapitalinnskudd i statlig petroleumsvirksomhet

VJE j

Salg av brukt realkapital etter investeringsart j. Løpende priser

VJEI k

Overtatte driftsmidler etter sektor k = 100, 300, 309

VJER j

Korreksjon salg av brukt realkapital etter investeringsart j. Løpende priser
(avstemming mot regnskap)

VJK

Bruttoinvestering i alt. Løpende priser

VJK j

Bruttoinvestering etter aktivitet j. Løpende priser

VJKI k

Bruttoinvestering etter institusjonell sektor k. Løpende priser

VJKIR k

Korreksjonsledd VJKI k (definert for k = 100,300)

VJKS j

Bruttoinvestering etter investeringsnæring j. Løpende priser

VJKSR j

Korreksjonsledd bruttoinvestering etter investeringsnæring j

VJNEIj

Anskaffelse av ikke-produsert kapital institusjonell sektor j=015,040,100,200

VJNI k

Nettoinvestering etter institusjonell sektor k. Løpende priser

VJNP j

Anskaffelser av patenter, lisenser med videre institusjonell sektor j=015,200,500

VJNRj

Netto investeringer i realkapital etter institusjonell sektor
j=015,040,006,100,200,300,500

VKC j

Løpende vekter for beregning av NKPI for konsumgruppe j

VKCR j

Restledd i ligningene for VKC: Vekter for beregning av NKPI for konsumgruppe j

VX j

Bruttoproduksjon etter næring. Løpende priser

VXJ j

Produksjon av FOU og investeringsprodukter i offentlig forvaltning, Løpende
priser

VXJR j

Korreksjon av VXJ j

VXR j

Korreksjon av VX j

VXZ j

Produksjon av gebyrprodukter i offentlig næring j. Løpende priser

VXZR j

Korreksjon av VXZ j

Wj

Timelønnssats totale lønnskostnader etter næring

WA5

Timelønnssats i alternative sektorer til ww5

WA90

Timelønnssats i alternative sektorer til ww90

WGB

WGB = 1; GB justeres i forhold til vekst i WW; = 0 betyr at GB følger PC
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WW

Timelønnssats for utbetalt lønn totalt

WW j

Timelønnssats for utbetalt lønn etter næring.

WW3

Timelønnssats i industri

WW3A

Timelønnssats i industri

WW3ANPY

Timelønnssats i industri eksklusive næring 40. Ny faktorinntektsmodell

WW5I

Timelønnssats for utbetalt lønn for næringer utenom primær- industri- og offentlig
forvaltning. Egen relasjon

WW5

Timelønnssats for utbetalt lønn for sum næringer utenom primær- industri- og
offentlig forvaltning

WW64

Estimert ligning for WW64

WW90I

Timelønnssats for utbetalt lønn i offentlig forvaltning. Egen relasjon

WW90

Timelønnssats for utbetalt lønn i offentlig forvaltning (sum av næringene)

WWA3A

Timelønnssats i alternative sektorer til industri

WWE3ANPY

Restledd i relasjonene for timelønnssats i industri

WWFAST

Timelønnssats fastlands-Norge

WWFASTP

Timelønnssats fastlands-Norge bedrifter

WWFASTR

Timelønnssats fastlands-Norge bedrifter eksklusive næring 83

WWIND

Timelønnssats i industri

WWK

Timelønnssats for kvinner i henhold til arbeidskraftregnskapet

WWKE

Justering for vridning mellom timelønn for kvinner og timelønn for lønnsmottakere
i industrien. ( = 1 i basisåret)

WWM

Timelønnssats for menn i henhold til arbeidskraftregnskapet

WWMR

Justering for vridning mellom timelønn for menn og timelønn for lønnsmottakere i
industrien. ( = 1 i basisåret)

WWN

Lønn pr. normalårsverk

WWNM

Lønn per normalårs verk, menn

WWNMR

Korreksjonsledd for Lønn per normalårs verk, menn

WWN3

Lønn per normalårsverk i henhold til arbeidskraftregnskapet

WWOFF

Timelønnssats i offentlig forvaltning totalt

WWOLJESJ

Timelønnssats i utenriks sjøfart og oljevirksomhet totalt

WWR j

Restledd i relasjonene for timelønnssatser etter næring j

WWWN3

Forholdet mellom timelønn og årslønn for lønnsmottakere i industri. (Kan brukes
for å ta hensyn til arbeidstidsfork.)

Xj

Bruttoproduksjon etter produksjonsaktivitet j eller næring j i faste priser

X3

Bruttoproduksjon i industri faste priser

X3A

Bruttoproduksjon i industri faste priser

X52

Sum investeringsavgift nyinvesteringer i faste priser (er nå 0)
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X53

Sum produktavgifter i faste priser

XR53

Korreksjon X53

X54

Sum produktsubsidier i faste priser

XR54

Korreksjon X54

X57

Sum særavgifter på import faste priser

XR57

Korreksjon X57

X59

Sum moms i faste priser

X6389DEL

Produksjon av frie banktjenester som andel av total produksjon i næring63

XR63

Korreksjon for X63

XJ j

Produksjon av FOU og egne investeringsprodukter i offentlig forvaltning etter
næring j. Faste priser

XIR i

Korreksjonsledd i produktkryssløpet etter produkt

XRD

Realdisponibel inntekt for Norge

XRU k

Stønader i faste priser for artene 612, 613

XSBOLU

Igangsetting av bolig i 1000 kvm

XSBOLUR

Restledd i ligning for XSBOLU

XTS j

Netto sektoravgifter etter næring j for offentlig forvaltning

XVB i

Innenlandsk produksjon av produkt i for i = 16,34,37,43,46,55,63,86

XVBR i

Restledd i ligninger for XVB i

XZ j

Gebyrproduktproduksjon offentlig forvaltning i faste priser. j = 92S, 91S, 90K,90S

XZP

Sum gebyrvareproduksjon privat næring

XZPj

Gebyrproduktproduksjon privat næring i faste priser. j = 92S, 91S, 90K

XZT j

Samlet etterspørsel av gebyrprodukt j = 92S, 91S, 90K i faste priser.

Y

Sum bruttoprodukt løpende priser

Yj

Bruttoprodukt etter næring j løpende priser

YARTR r

Korreksjon produktavgifter/subsidier etter art

YD

Sum kapitalslit løpende priser

YD j

Kapitalslit etter næring j løpende priser

YD3A

Kapitalslit industri

YD90 k

Sum kapitalslit i stat k = S og kommune k = K

YDI j

Kapitalslit etter institusjonell sektor j=015,040,100,200,300

YDIkR

Korreksjonsledd YDI k. (k = 100,300)

YD jR

Korreksjonsledd kapitalslit løpende priser etter næring j

YE

Sum driftsresultat

YE j

Driftsresultat etter næring

YE90K

Driftsresultat kommunale vannverk (= 0 fra 2007)
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YEAR

Testvariabel for årgang

YEFAST

Driftsresultat fastlands-Norge bedrifter

YEFASTR

Driftsresultat fastlands-Norge bedrifter eksklusive næring 83

YEI j

Driftsresultat etter institusjonell sektor j=015,040,100,200,300

YEIND

Driftsresultat i industri

YEI kR

Korreksjonsledd YEI k. (k = 100,300)

YEKORR

Driftsresultat sum korreksjonssektoren (58)

YEN230

Utbytte på eierkapital. Netto overskott i kommuneforetak

YENUSD

Yen per US dollar

YEOLJESJ

Driftsresultat utenriks sjøfart og oljevirksomhet

YER j

Restledd i ligninger for YE j

YES300

Driftsresultat utenom boligsektoren mottatt husholdninger

YF

Sum faktorinntekt

YF j

Faktorinntekt etter næring

YF3A

Faktorinntekt industri

YHJ

Bruttoprodukt regnet fra anvendelsessiden - import

YIj

Primære inntekter institusjonell sektor. j=015,040,006,100,200,300,500

YNOR

Kjøpekraftjustert BNP per innbygger i Norge

YNORYi

Relativt kjøpekraftjustert BNP per innbygger, Norge i forhold til i landgruppe i

YKORR

Korreksjonsposter for sum BNP (Y)

YP

Yrkesprosent totalt for aldersgrupper 15-74 år

YP k

Yrkesprosenter for k=16,20,k2539,k4059,k6066,m25,m60,67. Andel av gj.sn.
befolkningen

YPR k

Restledd i relasjoner for YP k

YSUM

Sum bruttoprodukt eksklusive statistiske avvik Y58

YT

Sum netto indirekte skatter i alt

YT j

Netto produksjonsskatter etter næring j. (= YTS )

YTA

Avgifter i alt

YTA k

Avgifter i alt til stat k = S og kommune k = K

YTAR

Restledd i likning for YTA

YTART

Sum avgifter og subsidier. Produkt og produksjonsskatter

YTART r

Produktavgifter- og subsidier etter art r

YTARTP

Sum produktavgifter- og subsidier

YTR j

Korreksjonsledd etter næring j = 53, 54

YTS

Sum netto produksjonsavgifter

YTS j

Netto produksjonsavgifter etter næring
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YTSA

Produksjonsavgifter i alt

YTSA j

Produksjonsavgifter etter næring

YTSAR71

Korreksjon lign. for YTSA71j

YTSU

Produksjonssubsidier i alt

YTSU j

Produksjonssubsidier etter næring

YTU

Subsidier i alt

YTU k

Subsidier fra stat k = S og kommune k = K

YTVA

Sum produktavgifter

YTVU

Sum produktsubsidier

YW

Totale lønnskostnader

YW300

Lønnsinntekter husholdninger korrigert for netto lønnsoverføringer til utlandet

YWI300

Lønnsinntekter husholdninger utenom arbeidsgiveravgift

YWREST

Avstemmingsledd for husholdningenes lønn i 2014. (Skyldes forskjell mellom
realregnskap og inntektsregnskap i NR – midlertidig avvik)

YW j

Lønnskostnader etter næring

YW300500

Lønn fra husholdninger (300) til utlandet (500)

YW500300

Lønn fra utlandet (500) til husholdninger (300)

YW90 k

Lønnskostnader for stat k = S og kommune k = K

YWT

Arbeidsgiveravgifter i alt

YWT j

Arbeidsgiveravgifter etter næring

YWTA

Arbeidsgiveravgift andre trygdeordninger (statens pensjonskasse med videre)

YWTE

Sum arbeidsgiveravgift til folketrygden og statens pensjonskasse mv

YWTF

Arbeidsgiveravgift til folketrygden

YWTF j

Arbeidsgiveravgift til folketrygden etter næring

YWTP

Pensjonspremier utenom folketrygden og andre trygdeordninger, faktiske- og
beregnede, arbeidsgiver. ( = RVPFAG + ckolpen*pc - rvpfagr; = ywtr - ywta)

YWTR

Pensjonspremier utenom folketrygden, faktiske- og beregnede, arbeidsgiver

YWTR j

Pensjonspremier utenom folketrygden etter næring j , faktiske- og beregnede,
arbeidsgiver

YWW

Utbetalt lønn i alt

YWW j

Utbetalt lønn etter næring

YWWFAST

Utbetalt lønn fastlands-Norge

YWWFASTP

Utbetalt lønn fastlands-Norge bedrifter

YWWFASTR

Utbetalt lønn fastlands-Norge bedrifter eksklusive næring 83

YWWIND

Utbetalt lønn i industri

YWWOFF

Utbetalt lønn i offentlig forvaltning totalt
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YWWOLJES

Utbetalt lønn i utenriks sjøfart og oljevirksomhet totalt

Zj

Produktivitet (lønnskostnader faste priser per timeverk) i offentlig forvaltning
næring j

ZALFA015

Satt = ALFA015

ZALFA040

Satt = ALFA040

ZALFA500

Satt = ALFA500

ZLW j

Timeverk lønnstakere per bruttoproduksjonsenhet i næring

ZM2540

Annen produktinnsats som andel av bruttoproduksjon i art 2540

ZQKFAST

Bruttoprodukt per realkapitalenhet fastlands-Norge

ZQKFASTP

Bruttoprodukt per realkapitalenhet fastlands-Norge bedrifter

ZQKFASTR

Bruttoprodukt per realkapitalenhet fastlands-Norge bedrifter - bolig

ZQKIND

Bruttoprodukt per realkapitalenhet industri

ZQKOFF

Bruttoprodukt per realkapitalenhet offentlig forvaltning

ZQKOLJES

Bruttoprodukt per realkapitalenhet utenriks sjøfart og oljevirksomhet

ZQL j

Bruttoprodukt per timeverk etter næring

ZQL3

Bruttoprodukt per timeverk industri

ZQL3A

Bruttoprodukt per timeverk industri

ZQLFAST

Bruttoprodukt per timeverk fastlands-Norge

ZQLFASTP

Bruttoprodukt per timeverk fastlands-Norge bedrifter

ZQLFASTR

Bruttoprodukt per timeverk fastlands-Norge bedrifter - bolig

ZQLIND

Bruttoprodukt per timeverk industri

ZQLOFF

Bruttoprodukt per timeverk offentlig forvaltning

ZQLOLJES

Bruttoprodukt per timeverk utenriks sjøfart og oljevirksomhet

ZU j

Forholdet mellom produktinnsats av energiprodukter (E + F) og produksjon X i
næring j. ( for jordbruk og offentlig forvaltning i forhold til total produktinnsats H)
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