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Hva er verdiskapning?

Brutto nasjonalprodukt = Samlet verdiskapning i Norge

Verdiskapning er alle varer og tjenester som produseres i løpet av
et år, minus innsatsfaktorene (for å unng̊a dobbelttelling).

Eksempel

Et bakeri kjøper mel av en bonde, og selger brød til kundene sine.

verdiskapning = salgsverdi − verdi p̊a innsatsfaktorene



Formålet med nasjonalregnskapet

I Tallfeste produksjon av varer og
tjenester

I Den første overordnede oversikten over
all produksjonsvirksomhet i landet

I Felles internasjonal standard gjør
sammenligninger mellom land mulig

I Ragnar Frisch utarbeidet metoden, fikk
nobelprisen i økonomi i 1969



Hva skal med i BNP?

Markedsrettet produksjon

Varer og tjenester som omsettes p̊a et marked. Privat næringsliv.
Verdsettes til salgspris.

Produksjon som ikke omsettes p̊a et marked

Offentlige tjenester og drift av ideelle organisasjoner. Verdsettes til
produksjonspris.

Produksjon til eget bruk

Beregnet avkastning p̊a husholdnigens boligkapital.

Merk: Kun produksjon som skjer i Norge. Unntak: utenlandske
virksomheter som er i landet mindre enn et år.



Men BNP omfatter ikke

I Ulønnet arbeid i hjemmet

I Frivillig innsats i f. eks. lokale idrettslag

I Svart arbeid og uformell økonomi

I Annenh̊andssalg av formuesgjenstander

Husk p̊a dette n̊ar vi sammenligner land eller over tid!

Størrelsen p̊a den uformelle økonomien kan endres over tid.
Kvinner ut i arbeidslivet: omsorgsarbeid flyttet ut av hjemmet.



Hvordan måle BNP? Produksjonsmetoden

Verdiskapning i hver bedrift = bedriftens bruttoprodukt

produksjon − produktinnsats = bruttoprodukt

For å måle total verdiskapning i Norge må vi summere
verdiskapningen i alle bedriftene som opererer her, i tillegg til
produksjonskostnadene til offentlige tjenester og ideelle
organisasjoner.





Hvordan måle BNP: Inntektsmetoden

Vi kan måle BNP ved å summere opp all inntekt:

BNP = lønnskostnader

+ brutto driftsresultat

+ netto produktskatter

Verdiskapning fordeles mellom bedriften, de ansatte og
myndighetene

I De ansatte mottar lønn

I Staten mottar inntekt i form av skatter og avgifter

I Bedriften (eierne) st̊ar igjen med profitt som kan tas ut i
utbytte



Hvordan måle BNP: Anvendelsesmetoden

Hva bruker vi BNP p̊a?



Hvordan fordeler vi de ressursene vi har tilgjengelig?

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.



Privat konsum

Fellesbetegnelse for konsum i husholdningene og konsum i ideelle
organisasjoner.

Konsum i husholdningene

Verdien p̊a alle varer og tjenester som enkeltpersoner og familier
konsumerer. Ogs̊a: estimert verdi p̊a boligkonsumet.

Konsum i ideelle organisasjoner

Totale produksjonskostnader (lønn og kjøp av varer og tjenester),
minus eventuelle salg til andre sektorer.



Offentlig konsum

Alle utgifter til å drive offentlig forvaltning og tilby offentlige
tjenester.

I Kjøp av varer og tjenester til bruk i forvaltningen

I Lønn til alle ansatte

I Tilskudd til private aktører eller refusjon av kostnader til
husholdningene



Investeringer

Alle kostnader til aktiviteter eller anskaffelse av realkapital som
gjør det mulig for oss å produsere mer varer eller tilby mer
tjenester i fremtiden.

Private investeringer i fast realkapital

En bedrift som investerer i nytt utstyr/bygninger/maskiner eller en
husholdning som bygger hus.
Ogs̊a: Lagerendringer.

Offentlige investeringer

Når det offentlige bygger veier, sykehus eller utvikler nye
datasystemer.

Investering i fast realkapital inkluderer ogs̊a kostnader til forskning
og utvikling.



Realligningen

Y + Q = C + I + CG + IG + X







Sparing

Å spare er å avst̊a fra konsum n̊a for å kunne konsumere mer i
fremtiden.

Den eneste måten et land kan sørge for å øke konsumet sitt i
fremtiden er ved å investere i varig produksjonsmidler og teknologi.

sparing = investering

Investering her: Fast realkapital hjemme eller
nettofinansinvesteringer i utlandet.



Noen viktige formler

Privat sparing

SP = Y − kapitalslit + F − T − C

Offentlig sparing

SOFF = T − CG − IG

Total sparing

STOT = SP + SOFF



Nettoformuen

Summen av:

Ikke-finansiell kapital

10 029 mrd i Norge ved utgangen av 2016

Netto finanskapital overfor utlandet

Fordringer - gjeld. 6315 mrd ved utgangen av 2016.

Men ikke humankapital: verdien av all fremtidig arbeidskraft

I Ikke med i nasjonalregnskapet

I beregnet til å utgjøre ca 3/4 av Norges ”Nasjonalformue”.



Å sammenligne 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 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 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



Eksempel: en stilisert økonomi



Å sammenligne BNP mellom land

I Bør måle BNP per innbygger (eller timeverk)

I Kjøpekraftskorrigering: må gjøre prisene sammenlignbare

Husk:

I Ubetalt arbeid ikke med, usikre anslag p̊a uregistrert arbeid

I Miljø- og naturressurser tas ikke hensyn til



BNP som mål p̊a inntekt og materiell velstand

I Materiell velstand avhenger av konsum, ikke av produksjon

I Store forskjeller i srbeidstid i ulike land

I Høy produksjonsverdi betyr ikke nødvendigvis høy velferd: ulik
kostnad p̊a helsehjelp i ulike land, gjennomsnittlig levealder
varierer mye

I Målt BNP sier ingenting om fordeling

I Andre faktorer kanskje mer viktige for livskvalitet:
helsetilstand, barnedødelighet, politiske rettigheter

BNP må komplementeres med andre indekser (GINI-koeffisienten,
for eksempel).




