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Norsk økonomi
• Du vet selvsagt hva vi lever av:

→ oljevirksomheten, skipsfart, oppdrettsfisk og mye 
annet

• Men vet du hvor viktig er disse sektorene?

→ Hvor stor andel utgjør olje- og gassvirksomheten av 
norsk produksjon? 
→ Er produksjonen størst i industrien eller innen helse 
og sosialtjenester?
→ Er norsk økonomi først og fremst basert på
utenrikshandel?



3 næringer
• Primærnæring:

– Jobber direkte med tradisjonelle råvarer
– Eks. jordbruk, skogbruk og fiske

• Sekundærnæring eller vareproduserende 
næringer:
– Eks. industri, oljeutvinning, elektrisitetsforsyning, 

bygg og anlegg. 
• Tertiærnæring eller tjenesteytende næring:

– varehandel, finanssektore, undervisning, 
helsetjenester, offentlig osv. 
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Produksjonsfaktorene

Tre grunnleggende produksjonsfaktorer:
– Arbeidskraft
– Realkapital 
– Naturkapital

Det er disse faktorene som skaper verdiene 
i den enkelte bedrift
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Nasjonalregnskapet
Nasjonalregnskapet er blitt utviklet gjennom internasjonalt 

samarbeid

Nobelprisvinner (1969) Ragnar Frish var en sentral forsker 
på hvordan man skulle tallfeste/definere 
nasjonalinntekt/formue

Formål:
• Tallfesting av produksjon, anvendelse og endringer i 

disse størrelsene 
• Felles internasjonale standarder innebærer at man kan 

sammenligne flere ulike land.



Bruttonasjonalproduktet
• Viktigste tallet i nasjonalregnskapet

Inkluderer
• markedsrettet produksjon: jordbruk, industri og varehandel 
• verdien av produksjon som ikke omsettes på markedet: skoler og 

politi.

Inkluderer ikke:
• Ubetalt arbeid i hjemmet: husarbeid eller ulønnet arbeid i idrettslag 
• Svart arbeid: uregistrerte håndverkstjenester eller barnepass
• Produksjon av utenlandske bedrifter på kortvarig opphold i Norge 



Verdiskaping og produktinnsats

Hvordan finne BNP? Kan vi summere all 
produksjon i Norge og få riktig tall?

Verdiskaping og produktinnsats
Produksjon (salgsverdi) 

– produktinnsats (utgifter til varer og 
tjenester i produksjonen)

= Verdiskapning (bruttoprodukt)



Noen sentrale definisjoner
Definisjon av BNP
• Summen av verdiskapningen i alle landets bedrifter, i et 

land i et løpet av et år

Definisjon av Netto nasjonalprodukt (NNP)
• NNP = BNP- kapitalslit

Definisjon av realkapitalbeholdning
• Endring i realkapitalbeholdning = 

Bruttoinvestering – kapitalslit
(Realkapitalbeholdning = nettoinvestering)



235487213768200208184505183662182705178473834403371111648Korreksjonsposter.................................

(1) Bruttonasjonalprodukt er målt 
imarkedsverdi, mens bruttoprodukt i 
næringer er målt i basisverdi

103855596039989059883606579638476452672061242394418184061764
Fastlands-Norge utenom offentlig 

forvaltning

1333781123736411551061090325104098199688193542054144922590372438Fastlands-Norge(basisverdi)........

586512494584387727318996307664357301367348111405550846843Oljevirksomhet og utenriks sjøfart................

156926814511321355314127483012246431179586111389362488925961484086Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge(1).

215578019457161743041159382615323071536887148124173629431469890929Bruttonasjonalprodukt(1).....

19191218085515840414318414094514290113298869218282656487Tjenester.......................................

148491201313128101921505218103279232785527583347Skip, plattformer og fly........................

219938711905182316342295312925578458976Råolje og naturgass.............................

4031733513233233462804012675502796682718551490997742223147Tradisjonelle varer.............................

61213354806249678343560042518144296743589524872911690333957Import i alt......................................

221769199937175864158798159991170938158137819494334615794Tjenester.......................................

13880111069696154871282117738105811331850602228Skip, plattformer og fly........................

4983554279273372742808002739153139773198069109842153121Råolje og naturgass.............................

2714792293822098351871091835082006952007921092264551915244Tradisjonelle varer.............................

100548386835273266964219463023570334868931629559113607833387Eksport i alt.....................................

4680424120253479102896092898482919703017111670288564529006Bruttoinvestering i alt...........................

4154833871863732953586953393793169722861041558566029814886Konsum i offentlig forvaltning....................

87890482621578595073892869802666756464000536653914958047605og ideelle organisasjoner.........................

Konsum i husholdninger

2006*    200520042003200220012000199019801970

Tabell 1. Makroøkonomiske hovedstørrelser. Millioner kroner

ÅRLIG NASJONALREGNSKAP 1970 - 2006



SSB’s definisjoner
• Basisår
• I det årlige nasjonalregnskapet beregnes fastpristall i fjorårets priser, det vil si at år t-1 er basisår, og dette skifter hvert år. Etterpå foretas 

en omregning av fastpristallene i fjorårets priser til tall i et referenseår’s priser (se Faste priser).

I det kvartalsvise nasjonalregnskapet utgjør basisåret det nivåmessige utgangspunktet for framskrivinger ved hjelp av korttidsindikatorer. 
Basisåret er etablert ved hjelp av det siste endelige årsregnskapet, det vil si at normalt er år t-2 basisår for kvartalsberegninger i år t. 

• Volumendring og prisendring
• Alle volumendringstall og prisendringtall i nasjonalregnskapet beregnes som prosentvis endring fra året før, eventuelt samme kvartal året 

før. Utgangspunktet for fastprisberegningene er et integrert produktkryssløp i løpende priser. Tall i faste priser beregnes ved deflatering 
(verditall i løpende priser divideres med prisindekser) på et detaljert produktnivå. Med volumendring menes endringen av fastpristallet fra 
ett år til et annet. Bruttoprodukt i faste priser framkommer ved såkalt dobbeltdeflatering, det vil si at produksjon og produktinnsats 
deflateres separat.

• Løpende priser
• Verditall målt i priser som gjelder for den samme periode som transaksjonene registreres. 
• Faste priser
• Det er ønskelig å presentere tidsserier med nasjonalregnskaptall i priser fra et bestemt referanseår (verditall målt i faste priser). Dette 

gjøres ved å kjede sammen verdien i referanseåret med de årlige volumendringstallene. Endringen fra ett år til det neste vil være det 
samme i de kjedete seriene som i seriene basert på året før som basisår. Kjedingen foretas både på detaljerte og aggregerte nivåer. 
Dette medfører at man ikke oppnår additivitet i tabellene, dvs. summen av tabellkomponentene (de detaljerte tallene) vil ikke stemme med 
det kjedete aggregatet. Additivitet oppnås kun når fastprisberegningene foretas i basisårets priser. 

• Verdisett
• Tilgang av produkter verdsettes i basisverdi, anvendelse av produkter verdsettes i kjøperverdi. Kjøperverdien er den verdien som 

kjøperen faktisk betaler for produktene, inklusive eventuelle produktskatter minus produktsubsidier, og inklusive eventuelle 
transportkostnader. Refunderbar inngående merverdiavgift er ikke inkludert i kjøperverdien. Eksport verdsettes til fob, import verdsettes til 
cif (for internasjonal rapportering beregnes også total import til fob). 

• Basisverdi
• Basisverdi er den verdien som produsenten sitter igjen med for et produkt, etter at han har betalt merverdiavgift og andre produktskatter, 

og mottatt eventuelle produktsubsidier fra det offentlige. Produksjonen i næringene publiseres i basisverdi i tråd med anbefalingene i SNA 
1993 og ENS 1995. Produktinnsatsen måles i kjøperverdi. Bruttoproduktet i næringene målt i basisverdi er definert som er differansen 
mellom produksjon målt i basisverdi og produktinnsatsen målt i kjøperverdi. 

• Markedsverdi
• Bruttonasjonalproduktet (BNP) er målt i markedsverdi, og definert som summen av bruttoproduktet over alle næringer målt i basisverdi, 

tillagt summen av alle produktskatter og fratrukket summen av alle produktsubsidier.



Konsum og investering
Tilgang:

– BNP som er det vi produserer i landet og
– Import som er de varer og tjenester vi kjøper fra 

andre land 

Anvendelse 
– konsum (forbruk) for å dekke de behov vi har nå, 

som mat, klær, helsetjenester, transport, 
undervisning, o.l.,

– bruttorealinvestering, eller 
– eksport, dvs. salg til utlandet



Privat eller offentlig forbruk

• Konsum i husholdninger og ideelle 
organisasjoner
dvs. mat til en husholdning eller varige 

konsumgoder som møbler og biler 
• Offentlig konsum, dvs. bruken av varer og 

tjenester i stat og kommune, 
som for eksempel lønninger til de ansatte i 

staten og kommunene eller elektrisk strøm og 
kontormateriell 



Generalbudsjettligningen

BNP + Import = 

Privat konsum + Offentlig konsum + 
Bruttoinvestering + Eksport



Generalbudsjettligningen 
omskrevet

Det er også nyttig å omskrive ligningen ved 
å trekke fra import på begge sider

BNP = Privat konsum + Offentlig 
konsum + Bruttoinvestering + 
Eksportoverskudd

Eksportoverskudd = Eksport - Import
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Inntekt og sparing
• BNP er samlet produksjon i landet
• BNI er samlet inntekt for landet 

– BNI er summen av BNP og netto formuesinntekter og 
lønn fra utlandet 

• Disponibel inntekten for et land 
– den inntekten som landet kan bruke uten å bli 

fattigere. 
– disponible inntekt = BNI - stønader og løpende 

overføringer til utlandet - kapitalslit
(dvs. u-hjelp, gaver, arv og pensjoner til 
privatpersoner, o.l.)



BNP, BNI og disponibel inntekt for 
Norge i 2005

301+  Nettofinansinvestering for Norge

162Nettorealinvestering

463= Sparing for Norge

1 211- Konsum i alt

1 674= Disponibel inntekt for Norge

18- Stønader og løpende overfør. til utl., netto

1 693= Nasjonalinntekt (NNI)

247- Kapitalslit

1 939= Bruttonasjonalinntekt (BNI)

- 0- Formuesinntekt og lønn til utlandet, netto

1 939Bruttonasjonalprodukt



Inntekt og sparing
Norge 2005
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Fra boks 13.1 i NOU 2000:1  (begynnelsen på boksen mangler)

tet (BNP). Verdsettingen av ulike typer produksjon i nasjonalregnskapet varierer betydelig. 
Produksjon av varer og tjenester som omsettes i markedet verdsettes til markedsverdien, 
dvs. til den prisen varene og tjenestene kan selges for. For hoveddelen av annen betalt 
virksomhet, inkludert offentlig forvaltning, settes verdien lik kostnadene ved produksjonen, 
mens ubetalt eller uregistrert virksomhet i liten grad tas med i BNP. Verdsettingen av ulike 
typer produksjon i nasjonalregnskapet påvirkes bl.a. av internasjonalt varebytte, og avspeiler i 
liten grad den samfunnsmessige betydningen av de ulike typer produksjon. Matproduksjon er 
f.eks. absolutt nødvendig for samfunnet. Likevel er mat relativt sett billigere enn før, og 
matproduksjon utgjør nå en liten del av BNP i den rike del av verden. 

Bruttonasjonalproduktet har en rekke svakheter som mål på verdiskaping. Som nevnt over er 
det mye produksjon som ikke er med, og verdsettingen av ulike typer produksjon er 
problematisk. Bruttonasjonalproduktet har også betydelig svakheter knyttet til at miljømessige 
hensyn i liten grad tas med. For Norges del er dette særlig relevant i forhold til 
petroleumsvirksomheten, ved at det i beregningen av BNP ikke gjøres fradrag for den del av 
verdiskapingen som skyldes at en driver uttapping av en begrenset naturressurs. 

Svakhetene ved BNP innebærer at en målsetting om høy verdiskaping, som utvalget har tatt 
utgangspunkt i med grunnlag i mandatet, ikke er det samme som en målsetting om høyest 
mulig BNP. Men til tross for svakhetene gir tall for BNP viktig informasjon om utviklingen i 
verdiskapingen i et land over tid, og ved sammenligninger av verdiskaping i ulike land. Derfor 
har tall for BNP ofte en fremtredende plass i beskrivelse og analyse av økonomiske forhold. 


