
Landbrukets 
Utredningskontor 

Revisjon av nasjonalregnskapet 
og effekter for 

landbruksstatistikken 

hii;) LANDBRUKS 
~SAMVIRKET 

Ingerid Gunnerød 

kortnotat 05-95 

~NORGES 
Tfi'BONDELAG 



side I 

Revisjon av nasjonalregnskapet og effekter for 
landbruksstatistikken 

1. Bakgrunn 
Nasjonalregnskapet er et omfattende statistikksystem for norsk samfunnsøkonomi der 

transaksjoner og andre økonomiske forhold mellom ulike innenlandske sektorer samt utlandet 

kartlegges og beskrives. Nasjonalregnskapsstatistikken utformes på bakgrunn av en rekke i 

hovedsak internasjonalt avtalte definisjoner og klassifikasjoner. Like definisjoner mellom land 

og år gjør at nasjonalregnskapsstatistikk lar seg sammenligne på tvers av landegrenser og 

mellom perioder. Etter hvert som statistikkgrunnlag og metoder forbedres hindrer imidlertid 

de gamle definisjonene forbedring av nivåtallene i nasjonalregnskapet. Norge har som de fleste 

andre land prioritert endringstall framfor nivåtall i arbeidet med nasjonalregnskapene. 

Prioriteringen av endringstall har gjort at det har gått mer enn 20 år siden forrige gang 

Statistisk Sentralbyrå hadde en hovedrevisjon av nasjonalregnskapet. Dermed var det 

nødvendig med en tildels svært omfattende gjennomgang av kilder og beregningsmetoder. 

Statistisk Sentralbyrå har nå publisert reviderte tall fra nasjonalregnskapet for 1988-1992, 

mens reviderte årstall for 1993 og 1994 kommer i september. Kvaliteten på tallseriene er 

forbedret ved at det flere steder har blitt lagt inn ny informasjon. Mange definisjoner har 

dessuten blitt endret for å harmonere med de statistikkforpliktelser Norge har påtatt seg 

gjennom EØS-avtalen. 

2. Nye definisjoner og begrep 
Generelt er integrasjonen mellom realregnskapet og inntekts- og kapitalregnskapet 

(sektorregnskapene) blitt styrket i beregningene. Dette gir grunnlag for en mer omfattende 

publisering av sektorregnskapstall enn før . 

I revisjonen har det blitt foretatt en endring av klassifiseringen i næringsfordelte tall. De nye 

norske næringsfordelte tallene er gruppert etter den nye norske standarden SN 94, denne er 

igjen basert på EU-standarden NACE rev. I. I nasjonalregnskapssammenheng skilles det nå 

mellom 148 næringer fordelt på 89 vareproduserende og 59 tjenesteytende. Ved publisering 

opererer en med følgende aggregerte nivåer: 

• 3-gruppering for totaløkonomien (i primær-, sekundær- og tertiærnæringene) 
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16-gruppering for industrien (industrien inndelt i 16 bransjer) 

• 21-gruppering for totaløkonomien (primær, sekundær og tertiærnæringene ytterligere 

inndelt i tilsammen 21 næringer) 

60-gruppering for totaløkonomien ( primær, sekundær og tertiærnæringene ytterligere 

inndelt i tilsammen 60 næringer) 

I det nye regnskapet er det i tillegg blitt innført et viktig skille mellom markedsrettet og 

ikke-markedsrettet virksomhet. Markedsrettet virksomhet er definert som virksomheter som 

har salgsinntekter som normalt overstiger produksjonskostnadene, mens ikke-markedsrettet 

virksomhet gjelder områder hvor produktene ikke omsettes i noe marked eller selges til så 

lave priser at de ikke dekker produksjonskostnadene. Produksjon i offentlig regi blir i 

hovedsak regnet til ikke-markedsrettet produksjon. 

Det har også blitt endret på antall og relativ vekt av de varer og tjenester som inngår i 

nasjonalregnskapet. Totalt antall produkter er nå på rundt 1000, av dette er ca. 700 varer og 

300 tjenester. Siden det totale antall produkter er redusert og antall tjenester er økt, betyr det 

at betydningen av tjenester er oppjustert i den nye nasjonalregnskapsrevisjonen. 

En viktig endring i det nye nasjonalregnskapet er behandlingen av konsum. Det skilles nå klart 

mellom konsumentens egenfinansierte konsum og deres konsumanskaffelser. Dette har gitt 

opphav til de nye begrepene konsum i husholdningene og personlig konsum, og, tilsvarende 

termer for det offentlige: konsum i stats- og kommuneforvaltningen og kollektivt konsum. 

• Konsum i husholdningen omfatter de utgifter som husholdningene faktisk betaler, målt i 

kjøpepriser. Foruten ordinære kjøp av konsumgoder produsert i markedsrettet virksomhet 

inkluderes også produksjon for eget konsum (boligtjenester fra egen bolig, jordbruksvarer 

fra egen gårds- eller hagedrift) samt kjøp av offentlig produserte goder som 

husholdningene betaler i form av gebyrer. 

• Konsum i stats- og kommuneforvaltningen er definert som de konsumutgifter som den 

offentlige forvaltning faktisk betaler. Til forskjell fra den gamle definisjonen innebærer 

omleggingen at konsum i stats- og kommuneforvaltningen nå innbefatter den delen av 

offentlig finansiert konsum som tidligere ble overført som stønader til husholdningene og 

der dannet inntektsgrunnlag for privat konsum. Konsumutgiftene omfatter derimot ikke 

lenger utgifter til militære anskaffelser som det fins tilsvarende sivile anvendelser for. 

• Personlig konsum er betydelig videre definert enn begrepet konsum i husholdningene. 

Sammenhengen er følgende: Personlig konsum = konsum i husholdningene + konsum i 

ideelle organisasjoner + individuelt konsum i stats-/kommuneforvaltningen (helsestell, 

utdanning, sosial trygd osv.). 
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• Kollektivt konsum er en restpost og består av offentlige konsumutgifter som ikke (i 

prinsippet) lar seg stykke ut som leveranser til de enkelte konsumentene i husholdningene. 

For utformingen av jordbruksstatistikken er det få store endringer. Generelt har man lagt seg 

nærmere Budsjettnemdas statistikker og føringspraksis . Dette har resultert i en -etter sigende

mer oversiktlig føring av subsidier der subsidiene ikke lenger er ført sektorrettet (subsidier til 

jordbruket) men nå er blitt produktrettet (subsidier til melk) . Statistisk sentralbyrå har 

dessuten fjernet skillet mellom jordbruk. planteproduksjon og jordbruk. husdyrproduksjon. 

Dette har gjort at man nå har mistet oversikten over mellomleveranser mellom disse to 

undergruppene, hovedsaklig begrenset til gjødsel og f6r . Den siste endringen går på føring av 

kraftff>rkostnader som vareinnsats; her har man nå sluttet å trekke fra en spesiell kraftff>rrabatt 

som det tidligere ble justert for. 

Selv om de aller fleste av de eksisterende størrelsene i nasjonalregnskapet har beholdt sine 

gamle termer, er innholdet i noen endret pga nye definisjoner, og enkelte helt nye begrep har 

kommet til. 

a) tenner med nytt navn: 
gammelt navn 
arbeidsgiveravgift til folketrygden mv. 
bruttoinvesteringer i fast kapital 
bruttoproduksjon 
direkte skatter 
fast kapital 
ikke varetilknyttede avgifter 
ikke varetilknyttede subsidier 
indirekte skatter 
innenlands bruk av varer og tjenester 
kommunalt konsum 
offentlig konsum 
privat konsum 

realkapital 
speisifisert innenlands konsum 
statlig konsum 
subsidier 
trygdepremier 
vare( tilknyttede) avgifter 
vare( tilknyttede) subsidier 
vareinnsats 
varekryssløp 
varer og tjenester 

nytt navn 
arbeidsgivers trygde- og pensjonspremier 
bruttoinvestering i fast realkapital 
produksjon 
skatter på inntekt, formue osv 
fast realkapital 
næringsskatter 
næringssubsidier 
produksjonsskatter 
innenlands sluttanvendelser 
konsum i kommuneforvaltningen 
konsum i offentlig forvaltning 
konsum i husholdninger ( + konsum i ideelle 
organisasjoner) 
real- og naturkapitlal 
konsum i husholdninger 
konsum i statsforvaltningen 
produksjonssubsidier 
trygde- og pensjonspremier 
produktskatter 
produktsubsidier 
produktinnsats 
produktkryssløp 
produkter 
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b) viktige nye termer: 
blandet inntekt markedsrettet produksjon 
egne boliger personlig konsum 
formuesinntekt primære inntekter 
ideelle organisasjoner reinvestert fortjeneste av indirekte investeringer 
justert disponibel inntekt sosiale stønader 
kollektivt konsum ·trygde owpensjonsstønader 
bytteforholdskorrigert bruttonasjonalprodukt 

c) viktige tenner som ikke er endret: 
brutto nasjonalprodukt disponibel realinntekt 
bruttonasjonalinntekt driftsresultat 
bruttoprodukt foretakssektoren 
disponibel inntekt lagerendring 

3. Hovedresultater 

lønn 
nettofinansinvestering 
overskudd på driftsregnskapet 
sparing 

Revisjonen av nasjonalregnskapet viser at norsk økonomi er enda sterkere enn de gamle 

tallene viste. For 1990 er bruttonasjonalproduktet oppjustert med 9,3 prosent, for 1992 på 

hele 11,6 prosent. Mer enn fire femdeler av oppjusteringen skyldes nytt tallmateriale og bedre 

metoder, og bare en femdel kan altså forklares med endrede definisjoner. Nivåhevingen av 

BNP har ikke hatt store utslag på tidligere anslag over veksten i BNP. 

Bruttonasjonalprodukt fordelt på sektorer viser at tjenesteytendes andel av BNP har økt fra 

53 til 58 prosent i 1990. Mesteparten (mer enn tre firedeler) av økningen skyldes 

definisjonsendringer. Samtidig har sekundærnæringenes andel av BNP sunket fra 34 til 32 

prosent, mens primærnæringenes andel har holdt seg tilnærmet konstant på 3,2 prosent. 

Inndelt etter den nye kategorien markedsrettet/ ikke-markedsrettet, viser tallene at 

markedsrettet produksjon står for vel 70 prosent av BNP. 

For første gang har Statistisk Sentralbyrå beregnet bruttoproduktet i husholdningene. For 

1992 er dette, sammen med bruttoproduktet i ideelle organisasjoner, beregnet til 124 

milliarder kroner. Bruttoproduktet utgjør dermed 16 prosent av BNP - ulønnet husarbeid er 

da ikke tatt med. Bruttoproduktet fra husholdningene og de ideelle organisasjonene fordeler 

seg med omtrent halvparten på boligtjenester fra egen bolig og annen virksomhet for eget 

bruk. Resten av bruttoproduktet kommer fra øvrig virksomhet hos personlig næringsdrivende 

( 48,5 mrd) og ideelle organisasjoner (vel 12 mrd) . 

Også bruttonasjonalinntekten og brutto disponibel inntekt for Norge er justert opp, 

henholdsvis med 8,9 og 9,3 prosent for 1990. Brutto disponibel inntekt for Norge har dermed 
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økt med vel 58 mrd. kroner for 1990. Husholdningssektoren er viktigste mottaker av 

inntekten med nær 450 mrd. kroner, eller 59 prosent av Norges brutto disponible inntekt. 

Tallene viser også at sparingen har økt mer enn konsumet i overgangen fra gammelt til nytt 

system, dermed har spareraten blitt høyere og er nå på 26,9 prosent. 

Driftsregnskapet ·overfor~ utlandet viser"ogsåetten.revisjonen .stort overskudd, selv om dette er 

justert ned med 5,7 mrd for 1990. Nedjusteringen skyldes 2,8 mrd lavere eksportoverskudd, 

og 2,9 mrd lavere rente- og stønadsoverskudd. Nedjusteringen skyldes hovedsaklig 

definisjonsendringer. 

4. Effekter for jordbrukets plass i nasjonalregnskapet 
Samlet produksjon i jordbruket er i det reviderte nasjonalregnskapet beregnet til 28 mrd i 

1990. I forhold til det gamle nasjonalregnskapet er dette en produksjonsnedgang på 200 

millioner kroner eller 0,2 prosent. Landbrukets andel av samlet produksjon i samfunnet har 

dermed sunket fra 3,4 prosent etter det gamle nasjonalregnskapet, til 2,2 prosent i den 

reviderte utgaven. 

For å finne landbrukets andel av den samlede verdiskapningen i samfunnet må vi trekke fra 

verdien av produktinnsatsen (vare- og tjenesteinnsatsen etter gammel terminologi). Pga 

definisjonsendringer (overgang til såkalt national /arm-prinsippet) inngår ikke lenger 

mellomleveranser mellom plante- og dyreproduksjon på det enkelte bruk som produktinnsats. 

Dermed har jordbruket i det reviderte nasjonalregnskapet fått mye lavere produktinnsats enn i 

det gamle systemet. Resultatet er at bruttoproduktet i jordbruket forbedrer seg med 2,8 mrd 

kroner eller 24 prosent. Til tross for en produksjonsnedgang øker dermed jordbrukets andel 

av BNP i 1990 fra 1, 77 prosent til 2, 0 prosent etter revisjonen. 

Bruttoproduktet eller verdiskapningen framkommer også som summen av betaling til arbeid 

og kapital samt netto overføringer. Omleggingen av subsidiedefinisjonen har gjort at 

næringssubsidier til jordbruket ligger nesten 1,8 mrd kroner lavere enn subsidier til jordbruket 

i den gamle versjonen. Lønnskostnadene i jordbruket (lønn til leid arbeidskraft) er kraftig 

revidert siden disse ga tildels urimelig lave lønnsanslag. Disse er dermed oppjustert 230 

prosent i det reviderte nasjonalbudsjettet. Samlet brutto driftsresultat i jordbruket blir da 

såvidt nedjustert fra 18 mrd til 17,3 mrd i det nye nasjonalregnskapet. Denne summen er 

betaling til realkapital og eiernes arbeidsinnsats i jordbruket. 
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Revisjonen har også gitt økt anslag over jordbrukets bruttoinvesteringer. Bruttoinvesteringene 

i jordbruket i 1990 er nå beregnet til 4,3 mrd kroner, dette er en økning på 0,8 mrd fra tidligere 

nasjonalregnskapstall . Jordbrukets bruttoinvesteringer utgjorde dermed 2, 7 prosent av 

samfunnets totale bruttoinvesteringer i 1990. 

Hovedtall for jordbruket etter revisjon av nasjonalregnskapet 

bruttoprodukt i millioner kroner 

= produksjon 

- produktinnsats 

bruttoprodukt 

- lønnskostnader 

- næringsskatter 

+ næringssubsidier 

= brutto driftsresultat 

bruttoinvestering i fast realkapital 

i millioner kroner 

årlig volumendring i % 

lønnstagere og selvstendige 

sysselsatte personer i 1000 

sysselsatte normalårsverk i 1 ooo 

1990 

14.536 

28.031 

13.495 

14.536 

2.311 

146 

5.223 

17.302 

4.334 

-1,8 

99,0 

81, 1 

1992 

12.250 

25.601 

13.551 

12.250 

2.167 

171 

6.927 

16.839 

3.474 

-10,0 

86,3 

71,3 
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