
Forelesning 2, ECON 1310:
Nasjonalregnskap

Anders Kjelsrud

21. august, 2019



Nasjonalregnskapet

- Et nasjonalregnskap er et regnskapssystem som gir en systema-
tisk og detaljert beskrivelse av en totaløkonomi med komponenter
og forbindelser til andre totaløkonomier
(Det europeiske nasjonalregnskapsystem ENS 1995)

I Beskrive den økonomiske situasjonen i et land over tid

I Siden etterkrigstiden har det vært internasjonale standarder for
regnskapsføringen. Dette betyr at vi kan sammenligne b̊ade innad i
et land over tid og p̊a tvers av land p̊a et gitt tidspunkt eller over tid

I Brukes aktivt i utformingen av økonomisk politikk



I Hva er verdien av all produksjon i et land?

I Hvor stor er inntektene til et land og hvordan fordeles den mellom
arbeidskraft og kapital?

I Hvor mye av inntektene brukes til konsum? Og hvor mye spares?



Hva skal dere lære fra denne forelesningen?

1. BNP er et mål p̊a den samlede verdiskapningen i et land
I Hva skal med og hva skal ikke med?

2. Tre metoder for å måle BNP:
I Produksjonsmetoden
I Inntektsmetoden
I Utgiftsmetoden

3. Er BNP et godt mål p̊a verdiskapning? På inntekt? På
levestandard?



Bruttonasjonalproduktet (BNP)

BNP er et mål p̊a den samlede verdiskapningen i et land

BNP inneholder:

I Markedsrettet produksjon

I Produksjon som ikke omsettes p̊a markedet: politi, undervisning,
forskning, sykehus osv.

I Produksjon til eget bruk: Beregnet avkastning p̊a husholdningenes
boligkapital

Lokalisering av bedriften avgjør, ikke eierskap



Tre metoder for å måle BNP

I Produksjonsmetoden

I Inntektsmetoden

I Utgiftsmetoden



Produksjonsmetoden

BNP er lik summen av bedriftenes verdiskapning

Felles målenhet: kroner

I Omsettelige varer og tjenester (klær, biler, mat, kino etc.)
=⇒ Markedspriser, dvs. priser som produktene selges for

I Ikke-omsettelige varer (offentlig forvaltning, ideelle organisasjoner
etc.)
=⇒ Produksjonskostnader (f.eks. kostnadene ved å drive en skole)



Produksjonsmetoden II

Dobbelttelling

I For å unng̊a dobbelttelling måles verdien av omsettelige varer som:
verdien av produktene som selges − verdien av de innsatsfaktorene
(varer og tjenester) som benyttes i produksjonen

Produksjon
- produktinnsats
= bruttoprodukt

Vi kan n̊a definere BNP som summen av bruttoproduktet
(verdiskapningen) i alle landets bedrifter i en gitt periode (̊ar eller
kvartal)



Produksjonsmetoden, eksempel

St̊alfabrikk

Inntekter fra salg 100
Utgifter 80

Lønn 80

Profitt 20

Bilprodusent

Inntekter fra salg 200
Utgifter 170

Lønn 70
Kjøp av st̊al 100

Profitt 30

Hva blir BNP i denne økonomien?



Hva produserer vi i Norge?



Inntektsmetoden

Vi kan alternativt måle BNP ved å summere opp all inntekt

Verdiskapning fordeles mellom bedriftseierne, ansatte og
myndighetene

I De ansatte mottar lønn

I Staten mottar inntekt i form av skatter og avgifter

I Bedriftenseierne st̊ar igjen med profitt som kan tas ut i utbytte

BNP = lønnskostnader

+ brutto driftsresultat

+ netto produktskatter



Fallende lønnsandel i rike land



Eksempel

St̊alfabrikk

Inntekter fra salg 100
Utgifter 80

Lønn 80

Profitt 20

Bilprodusent

Inntekter fra salg 200
Utgifter 170

Lønn 70
Kjøp av st̊al 100

Profitt 30

Hva blir BNP i denne økonomien?



Utgiftsmetoden: BNP basert p̊a anvendelse

Konsum: Dekker behov vi har n̊a

I Husholdningene

I Offentlig forvaltning

I Ideelle organisasjoner

Investering: Muliggjør produksjon i fremtiden, eller varige goder vi
bruker i mange år (bolig)

I Private investeringer

I Offentlige investeringer

Eksport: Det som selges til utlandet



BNP basert p̊a anvendelse

Generalbudsjettlikningen: en definisjonsmessig identitet som alltid må
holde:

Tilgang av varer og tjenester = anvendelse av varer og tjenester, eller

BNP + Import = Konsum + Bruttoinvesteringer + Eksport, eller

BNP + Import = Privat konsum + Offentlig konsum + Private
bruttoinvesteringer + Offentlige bruttoinvesteringer + Eksport

BNP = Privat konsum + Offentlig konsum + Private bruttoinvesteringer
+ Offentlige bruttoinvesteringer + Eksport - Import



Hvordan fordeler vi de ressursene vi har tilgjengelig?



Test:

I Privat konsum: 60

I Private inv.: 20

I Off. kjøp: 20

I Eksport: 50

I Lønnskostnader: 70

I Produksjonskatt: 5

I Driftsresultat: 30

Hva er BNP? Og hva er importen?



Er BNP et godt mål p̊a verdiskapning?



Hva måles ikke i BNP?

I Illegal virksomhet og svart arbeid blir trolig undervurdert

I Husarbeid og frivillig arbeid

I Uttømming av naturressurser kommer som regel ikke med (aktuelt
for Norge: olje)

I Vanskelig å måle verdiskapningen knyttet til kvalitetsforbedringer av
varer



Er BNP det samme som inntekt?

I Inkluderer inntekter generert i Norge som tilfaller borgere i andre
land

I Inkluderer ufordelt overskudd i bedrifter

I Inkluderer overskudd i offentlig sektor
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Problemer som mål p̊a velstand:

I Fordelingsnøytralt: Sier ingenting om hvem inntekten tilfaller

I Mer fritid vil bidra til lavere BNP

I Velstand kan avhenge like mye av konsum

I Tar ikke hensyn til generell trivsel, psykiske lidelser, stress, ulykker
etc.



BNP og forventet levealder

Kilde: Angus Deaton (2010)



BNP og ”livstilfredshet”

Kilde: Angus Deaton (2012)



BNP over tid

Størrelsene i BNP måles i verdi: den prisen husholdningene eller staten er
villig til å betale for varene og tjenestene

Verdien endres hvis:

I Prisen endres

I Volum endres

Vi kan konstruere prisindekser som måler ”gjennomsnittlig” prisvekst



Prisindekser

Konsumprisindeksen (KPI) Tar utgangspunkt i de varene
husholdningene kjøper. Vektet gjennomsnitt av prisveksten for disse
varegruppene. Viser hvor mye dyrere det er å konsumere ”normalt”.

KPI-JAE: Justert for avgifter og energi-priser.

BNP-deflatoren Tar utgangspunkt i BNP. Vektet gjennomsnitt av
prisveksten i alle sektorer som er med i BNP.



BNP-deflatoren

Nominell BNP-vekst kan deles inn i:

I Vekst i BNP i faste priser: hvor mye ville BNP økt hvis prisene var
det samme som i fjor

I Prisvekst p̊a BNP (BNP-deflator)

Som en tilnærming har vi

Nominell BNP-vekst ≈ BNP-vekst i faste priser + prisvekst


