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Revisjoner av nasjonalregnskapene for 2001 og 2002

Generell utvikling
Nasjonalregnskapstallene for 2001 er nå endelige. Det
er innarbeidet ny strukturstatistikk for de fleste nærin-
gene, dessuten er det innarbeidet tall fra det nye
statistikksystemet for kommunal forvaltning KOSTRA.
De reviderte tallene for 2002 er fremdeles foreløpige,
idet de vil bli revidert om ett års tid. Endringene i
2002 i forhold til tallene som tidligere er publisert er
vesentlig en følge av at endringer som ble gjort for
2001, er fulgt opp videre framover. Videre er grunn-
laget for fastprisberegningene for 2002 og 2003 skif-
tet til endelige årstall for 2001. Veksten fra 2001 til
2002 for en del næringer er vurdert ut fra foreløpig
strukturstatistikk. Utover dette er det begrenset med
ny statistikk for året 2002 som er tilgjengelig.

I det endelige årsregnskapet for 2001 er bruttonasjo-
nalproduktet (BNP) i løpende priser praktisk talt det
samme som i de tidligere publiserte tallene. BNP i
løpende priser ble nedjustert med 368 millioner, eller
med 0,2 promille. For 2001 viser det seg at prisutvik-
lingen gjennomgående var svakere enn først antatt.
Volumveksten i BNP for 2001 ble dermed revidert opp
til 2,7 prosent, mot det tidligere publiserte anslaget på
1,9 prosent. For 2002 er de foreløpige tallene for BNP
i løpende priser oppjustert med 2,4 milliarder, eller
med 0,1 prosentpoeng. For 2002 ble revisjonen av
volumveksten betraktelig mindre enn for 2001.
Volumveksten for 2002 ble revidert opp fra 1,0 til 1,4
prosent. For Fastlands-Norge ble volumveksten justert
litt opp både for 2001 og 2002, fra 1,7 til 2,1 prosent
for 2001 og fra 1,3 til 1,7 prosent for 2002.

Volumvekstratene for BNP i Fastlands-Norge har et
jevnere forløp enn volumvekstratene for BNP i Norge
totalt. Aktivitetsveksten i oljevirksomheten og i uten-
riks sjøfart har variert ganske mye fra år til år. Volum-
vekstratene for BNP for Fastlands-Norge viser et for-
holdsvis trendmessig fall siden toppåret 1997, mens
volumvekstratene for BNP totalt viste en oppgang fra
1999 til 2000 som følge av utviklingen i oljevirksom-
heten.

Revisjoner av prisutviklingen
I endelig regnskap 2001 har prisene stort sett blitt
revidert nedover. Dette skyldes flere forhold, blant
annet har en mer detaljert behandling av produkt-
skatter, inkludert merverdiavgiften, medført en ned-
justering av kjøperprisene. I tillegg er prisøkningen for
elektrisitet blitt revidert kraftig nedover. Forklaringen
på dette er at produksjon, priser og avgifter på elektri-
sitet har en mye mer detaljert behandling i endelig
regnskap enn i foreløpig regnskap, noe som er bak-
grunnen for at vi nå kan komme med kvalitetsmessig
bedre tall for prisutviklingen. Samlet gir dette at pris-
veksten har blitt revidert nedover for produktinnsat-

sen i de fleste næringene, og særlig innen kraftkreven-
de industri. For 2002 er det mindre justeringer av
prisutviklingen, men også her er prisendringen justert
nedover både for eksport og import og for BNP.

Når det gjelder produsentprisene som måles eksklu-
sive avgifter og subsidier (basisverdi), er disse i liten
grad endret.

Produksjon og konsum i offentlig forvaltning

Brudd i tallene for konsum i kommunal
forvaltning
Fra og med endelig regnskap 2001 er resultatene fra
det nye statistikksystemet for kommunal virksomhet,
KOSTRA, innarbeidet i nasjonalregnskapet. Dette sys-
temet gir mer detaljert informasjon enn det gamle
kommuneregnskapet, og innarbeidingen av den nye
informasjonen har medført et brudd mot kommune-
tallene for 2000. Det er en betydelig økning i kom-
munenes direkte produktkjøp fra private produsenter.
En del av disse produktkjøpene ble tidligere ført som
overføringer til ideelle organisasjoner, og var således
ikke en del av konsum i offentlig forvaltning. Totalt
sett er om lag 3 milliarder kroner omfordelt fra over-
føringer til direkte produktkjøp sett i forhold til 2000-
tallene. Særlig markert har dette vært innen helse-
næringene. Konsum i kommunal forvaltning i løpende
priser er revidert opp med 4,7 milliarder kroner fra de
foreløpige tallene for 2001, men som nevnt er altså 3
milliarder av denne revisjonen knyttet til brudd med
2000-tallene. I faste priser vil bruddet isolert bidra til
å øke veksten i konsum i kommunal forvaltning med
om lag 1,7 prosentpoeng. De direkte produktkjøpene
påvirker ikke produksjonen i forvaltningen, så pro-
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duksjonen og bruttoproduktet i kommunal forvaltning
er upåvirket av bruddet. I løpende priser er produk-
sjonen derfor lite endret fra de foreløpige tallene. De
økte direkte produktkjøpene har i praksis motposter i
lagerendringer.

Det nye statistikkgrunnlaget har medført revisjon av
næringsfordelingen av produksjonen i kommunefor-
valtningen. En større andel er nå ført i næringen kom-
munal administrasjon. Dette skyldes at i KOSTRA blir
kommunenes sentraladministrasjon rapportert samlet
på næringen kommunal administrasjon og ikke som
tidligere splittet opp på de fleste kommunale nærin-
ger. I tillegg har føringen av kommunal bygge- og an-
leggsvirksomhet blitt endret. Tidligere ble all slik pro-
duksjon samlet under ett område, mens den nå blir
plassert under den næringen der virksomheten skjer,
som ofte er kommunal administrasjon. Næringsend-
ringene vil påvirke tallene for de detaljerte næringer,
men vil ikke påvirke samlet produksjon og konsum i
kommunal forvaltning.

Også for 2002 var det endringer i offentlig forvaltning
som gjør det vanskelig å se på tidsutviklingen for
undergrupper av forvaltningen. Særlig viktig er om-
organiseringen av sykehusene. I 2002 ble spesialist-
helsetjenesten (sykehusene) overført fra kommunal til
statlig forvaltning. Sammen med helseforetakene ble
det også overflyttet en del forvaltningsfunksjoner som
tidligere var gruppert i næringen offentlig administra-
sjon. Dette var det tatt hensyn til også i tidligere
publiseringer, men det er nå innarbeidet regnskaps-
statistikk for helseforetakene. Videre ble det vedtatt
nye retningslinjer for beregning av pensjonsinnskudd
for arbeidsgivere i kommunal forvaltning med virk-

ning for 2002. Mens lønnskostnadene i 2001 for kom-
munal forvaltning ble trukket opp av ekstraordinært
høye pensjonsinnskudd, førte de nye reglene til en
nedjustering av pensjonskostnadene for kommunene i
2002. Dette var også innarbeidet i forrige publisering.

Sterk vekst i konsum i offentlig forvaltning
De endelige tallene for konsum i offentlig forvaltning
viser en sterkere vekst i faste priser enn tidligere an-
tatt for 2001. Hovedårsaken til dette er en generell
nedjustering av prisutviklingen på kjøp av varer og
tjenester. For konsum i statlig forvaltning, som bare
hadde mindre revisjoner i løpende priser, medførte
dette at volumveksten ble oppjustert fra 2,5 til 4,3
prosent.

For konsum i kommunal forvaltning ble prisveksten i
2001 revidert ned fra 8,3 til 6,8 prosent, noe som
isolert sett bidro til at volumveksten ble revidert til-
svarende opp. Volumveksten for konsum i offentlig
forvaltning ble revidert opp fra 2,8 til 6,8 prosent for
2001. Dette skyldes delvis bruddet i tallserien som er
omtalt over. Hvis vi korrigerer for bruddet i tallene
mellom 2000 og 2001, betyr lavere prisvekst og noe
oppjustering av de løpende tallene ellers at volumvek-
sten uten bruddet ville ha blitt revidert opp fra 2,8 til
5,1 prosent.

For 2002 ble volumveksten i konsum i offentlig for-
valtning justert ned fra 3,2 til 3,1 prosent.

Revisjon av investeringene
For bruttoinvesteringer totalt er det bare en mindre
oppjustering i løpende priser (0,6 prosent) for 2001.
Imidlertid er lagerendring og statistiske avvik redusert

Utvikling i noen makroøkonomiske hovedstørrelser. Årlig volumendring i prosent. Reviderte og tidligere publiserte tall for
2001 og 2002

                                                                                                            2001                                               2002

Revidert Tidligere Revidert Tidligere

Bruttonasjonalprodukt (BNP) 2,7 1,9 1,4 1,0
    Fastlands-Norge 2,1 1,7 1,7 1,3
    Oljevirksomhet og utenlands sjøfart 4,6 2,7 0,4 0,0
Innenlands sluttanvendelse 0,8 0,4 2,4 2,1
    Konsum i husholdninger mv. 1,8 2,6 3,6 3,6
    Konsum i offentlig forvaltning 5,8 2,7 3,1 3,2
    Bruttoinvestering i fast realkapital -0,7 -4,2 -3,4 -3,6
Eksport 5,0 4,1 0,1 -0,5
Import 0,9 0,9 2,3 1,7
Sysselsatte personer 0,2 0,5 0,3 0,2
Utførte timeverk -1,1 -1,0 -0,9 -0,9
Produksjon per utførte timeverk 5,0 2,7 2,0 1,5
Produksjon per utførte timeverk, Fastlands-Norge 4,5 2,5 2,6 1,8
Produksjon per utførte timeverk i industrien 5,4 1,4 2,6 1,2
Bruttoprodukt i næringer 2,7 1,9 1,4 0,8
   Oljevirksomhet og utenriks sjøfart 4,6 2,7 0,4 0,0
   Fastands-Norge (basisverdi) 1,9 1,6 1,4 1,1
         Industri og bergverk -0,1 0,5 -0,8 -0,7
         Andre vareproduserende næringer -1,3 -3,2 1,1 1,5
         Tjenesteytende næringer ekskl. offentlig forvaltning 3,6 3,2 2,6 2,0
         Offentlig forvaltningsvirksomhet 1,0 1,0 0,1 0,0

Kilde: Statistisk sentralbyrå.



Økonomisk utsyn Økonomiske analyser 1/2004

138

betydelig i forhold til de foreløpige tallene, blant an-
net som følge av økte direkte produktkjøp i kommunal
forvaltning. Investeringene i fast realkapital ble revi-
dert opp med 3,0 prosent i løpende priser. Volumvek-
sten ble dermed revidert opp fra -4,2 prosent til -0,7
prosent. Det er usikkerhet i investeringsanslagene,
særlig for tjenesteytende næringer. Strukturstatistikke-
ne har til en viss grad problemer med å skille kjøp av
brukt realkapital fra kjøp av ny realkapital, noe som
betyr at for flere næringer har det vært umulig direkte
å bruke nivåtallene slik de framkommer i statistikke-
ne. I disse tilfellene er investeringene i nasjonalregn-
skapet basert på de endringstall som vises i struktur-
statistikkene. Volumveksten for tjenesteytende nærin-
ger totalt er revidert opp fra en nedgang på 5,1 pro-
sent i de foreløpige anslagene til en økning på 2,1
prosent i de endelige tallene for 2001. Også boligin-
vesteringene ble revidert opp. Investeringene i indus-
tri og bergverk ble derimot revidert ned fra en vekst i
faste priser på 13,6 prosent til 4,9 prosent.

For 2002 er volumendringen i bruttoinvesteringen i
fast realkapital revidert ubetydelig opp. Revisjonen er
større for volumveksten i investeringene for Fastlands-
Norge, som for 2002 ble oppjustert fra -4,6 til -2,5
prosent. Både investeringene i industrien og i tjeneste-
ytende næringer er oppjustert.

Konsum i husholdninger og ideelle
institusjoner
Volumveksten i konsumet for husholdninger og ideelle
organisasjoner ble revidert ned for 2001, fra 2,6 til
1,8 prosent. For 2002 var det også en mindre nedjus-
tering fra 3,6 til 3,5 prosent.

For husholdningene er det volumet av tjenestekon-
sumet som har blitt revidert ned. For 2001 ble kon-
sumet i de ideelle organisasjonene revidert ned fra 1,7
til -1,1 prosent som følge av ny statistikk. For 2002 ble
konsumet for de ideelle organisasjonene vurdert ut fra
nye data for overføringer fra offentlig forvaltning til
organisasjonene. Volumveksten i konsumet i ideelle
organisasjoner ble som følge av dette revidert kraftig
oppover fra 0,0 til 7,0 prosent.

Eksport og import
Volumvekst for eksporten har blitt revidert opp både
for 2001 og 2002, fra 4,1 til 5,0 prosent for 2001, og
fra -0,5 til 0,1 prosent i 2002. Dette har sammenheng
med en nedjustering av prisveksten i 2001 fra -2,3 til
-3,2 prosent. Også prisveksten i 2002 ble revidert ned,
fra -9,1 til -10,2 prosent. For 2002 var det også en
oppjustering av veksten i løpende priser.

For 2001 var det en mindre økning i importen i løpen-
de priser. Volumveksten for importen er imidlertid
som tidligere publisert for 2001. Volumveksten for
2002 ble revidert opp fra 1,7 til 2,3 prosent. Dette
motsvares av en nedjustering av prisveksten for 2002
fra -6,2 til -6,7 prosent.

Det er foretatt en ny gruppering av varer i eksport- og
importaggregatene slik at oppdelingen mellom tradi-
sjonelle varer og råolje og naturgass er justert. De nye
aggregatene er tilbakeført for alle årene som dekkes
av tabellene. Vekstratene for disse aggregatene kan
dermed ikke uten videre sammenlignes med tallene i
de tidligere publiserte tabellene.

Bruttoproduktet i hovednæringer
For næringene under ett ble volumveksten i bruttopro-
duktet revidert opp, fra 1,9 til 2,7 prosent i 2001 og
fra 0,8 til 1,4 prosent i 2002. Revisjonene var modera-
te for Fastlands-Norge under ett, idet volumveksten i
begge årene ble oppjustert med 0,4 prosentpoeng.
Volumveksten for oljevirksomhet og utenriks sjøfart
ble revidert kraftig opp i 2001, fra 2,7 til 4,2 prosent.
For disse næringene samlet var det en moderat opp-
justering av volumveksten også for 2002, fra 0,0 til
0,4 prosent.

Målt i løpende priser var det en oppjustering av
bruttoproduktet i industri og bergverk i Fastlands-
Norge, og en tilsvarende reduksjon i andre næringer
for 2001. Mens prisutviklingen for industriproduksjo-
nen ble revidert litt opp, ble prisveksten for produkt-
innsats i industrien revidert kraftig nedover. Totalt sett
ble dermed prisveksten for bruttoproduktet i industri
revidert kraftig opp, fra -1,6 prosent til 4,9 prosent for
2001. Selv om bruttoproduktet i løpende priser ble
revidert opp for industrien, ble prisveksten revidert så
kraftig at volumveksten for industrien likevel ble revi-
dert ned. For 2001 ble volumveksten revidert fra 0,5
til -0,1 prosent. Tallene for industrien for 2002 er
vurdert i lys av foreløpig strukturstatistikk. Dette med-
førte en nedjustering av veksten i bruttoproduktet i
industrien fra 2,1 til 0,5 prosent målt i løpende priser
(ekskl. bergverksdrift) for 2002. Volumveksten er imid-
lertid lite endret i forhold til tidligere publiseringer.

For andre vareproduserende næringer i Fastlands-
Norge ser vi en oppjustering av volumveksten for
2001 fra -3,2 prosent til -1,3 prosent. Disse næringene
fikk en mindre nedjustering av volumveksten for
2002. For tjenesteytende næringer utenom offentlig
forvaltning er det en moderat oppjustering av volum-
veksten i 2001. For 2002 ble volumveksten for disse
næringen revidert noe opp. Også for enkelte tjeneste-
ytende næringer, som forretningsmessig tjenesteyting
og finansnæringer, er tallene for 2002 vurdert ut fra
foreløpig strukturstatistikk, uten at dette resulterte i
større revisjoner av næringstallene. For offentlig for-
valtning er volumveksten i bruttoproduktet i 2001 den
samme som tidligere publisert, mens volumveksten
for 2002 ble ubetydelig oppjustert.

Driftsresultat
Driftsresultatet i 2001 ble revidert kraftig opp for in-
dustrien når strukturstatistikken ble innarbeidet. Det
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er særlig for nærings- og nytelsesmiddelindustri og
metallindustri at driftsresultatet er revidert opp, men
det gjelder også annen kraftkrevende industri. Samlet
for Fastlands-Norge ble driftsresultatet revidert opp
med 15 milliarder (8 prosent) i 2001, og av dette ut-
gjør revisjonen av industrien nesten 9 milliarder kro-
ner. Driftsresultatet ble imidlertid revidert kraftig ned
i utenriks sjøfart og i oljevirksomhet. Totalt driftsre-
sultat ble dermed revidert opp med nesten 6 milliar-
der i 2001, som utgjør noe over 1 prosent.

For 2002 er det også en mindre oppjustering av drifts-
resultatet totalt med knappe 2 milliarder, noe som
tilsvarer 0,4 prosent av det tidligere publiserte ansla-
get. For Fastlands-Norge er anslaget imidlertid revi-
dert opp med omtrent 13 milliarder.

Lønnskostnader, sysselsetting og
produktivitet
Det er relativt sett mindre revisjoner for lønnskostna-
der og sysselsetting enn for bruttoprodukt og driftsre-
sultat. De totale lønnskostnadene er revidert ned med
1,3 milliarder kroner for 2001. Totalt antall sysselsatte
personer økte med 0,2 prosent fra 2000 til 2001,
mens tidligere publiserte tall viste en sysselsettings-
vekst på 0,5 prosent. De foreløpige tallene for 2002
viser en vekst i sysselsatte personer på 0,3 prosent.
Dette er en liten oppjustering sammenlignet med tidli-
gere publiserte tall. Utførte timeverk ble redusert med
1,1 prosent for 2001, mot -1,0 i tidligere tall. For 2002
er veksten i utførte timeverk den samme som tidligere
publisert. Revisjonene av veksten i lønn per normal-
årsverk er ubetydelig.

De reviderte tallene gir vesentlig sterkere produktivi-
tetsvekst i industrien enn de foreløpige tallene.
Produksjon målt i faste priser per utførte timeverk i
industri økte med 5,4 prosent i 2001 opp fra 1,4 pro-
sent. Også for 2002 er det en oppjustering, fra 1,2 til
2,6 prosent. Utførte timeverk i industrien i 2001 ble
redusert med 3,4 prosent, blant annet på grunn av
ferieutvidelsen. For Fastlands-Norge under ett ble
volumveksten i produksjon per utførte timeverk revi-
dert oppover både i 2001 og 2002, selv om revisjonen
i 2002 var mer beskjeden. For 2001 ble volumveksten
revidert fra 2,5 til 4,5 prosent, mens tallene for året
2002 ble revidert fra 1,8 til 2,5 prosent volumvekst.

Revisjoner i det institusjonelle
sektorregnskapet
Revisjonene for institusjonelt regnskap er i hovedsak
en følge av revisjonene i realregnskapet som er nevnt
foran og av at det er innarbeidet ny strukturstatistikk/
regnskapsstatistikk for sektorene.

Disponibel inntekt og sparing for Norge
Disponibel inntekt og sparing for Norge er bare ubety-
delig revidert.

Disponibel inntekt for Norge steg raskt fra 1999 til
2000 som følge av oljeaktivitetene, og har deretter
hatt en svarere utvikling. For husholdningene og de
ideelle organisasjonene har utviklingen vært jevnere.
For perioden under ett har veksten vært litt svakere
for husholdningene enn for Norge totalt.

Offentlig forvaltning
Nettofinansinvestering for offentlig forvaltning var
207 milliarder i 2001, en nedjustering på rundt 2 mil-
liarder i forhold til forrige publisering. Primære inn-
tekter i offentlig forvaltning er justert ned med knap-
pe 5 milliarder, mens disponibel inntekt er justert opp
med rundt 4 milliarder og sparingen ned med 1,5
milliarder. Dette gir en nedjustering av sparingen på
0,7 prosent. Hovedårsakene til disse revisjonene er
gjort rede for over.

For 2002 er disponibel inntekt for offentlig forvaltning
revidert ned med 8 milliarder kroner, samtidig som
konsumet i offentlig forvaltning er revidert opp. Som
følge av dette er netto finansinvestering i offentlig
forvaltning for 2002 revidert ned med i underkant av
14 milliarder kroner.

For offentlig forvaltning er det en revisjon av aksje-
utbytter som henger sammen med revisjon av statens
inntekter fra Bankinvesteringsfondet. Tallene for
aksjeutbytte er rettet bakover til og med 1993, men
revisjonene var størst for 1999 og 2000. Siden betalt
og mottatt utbytte skal balansere, har denne revisjo-
nen også følger for andre sektorer. Motposten til revi-
sjonen av aksjeutbytte i offentlig forvaltning er i sin
helhet ført på private ikke-finansielle foretak.

Husholdninger og ideelle organisasjoner
Revisjonene for sektoren husholdninger og ideelle
organisasjoner har vært moderate for 2001, men er
større for 2002. Det er foreligger lite ny direkte infor-
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masjon om husholdningene i beregningen av de ende-
lige tallene for 2001. De største endringene for 2001
stammer fra revisjoner i realregnskapet der særlig
oppjustering av bruttorealinvesteringer i hushold-
ningssektoren og nedjustering av konsum i hushold-
ninger har medført endringer i forhold til de fore-
løpige tallene.

Driftsresultatet er oppjustert med 1,5 milliard kroner i
2001 og med 2 milliarder i 2002. Det er ingen endrin-
ger i formuesinntektene og -utgiftene i 2001. For 2002
er det innarbeidet ny statistikk om aksjeutbytte. Dette
førte til en betydelig oppjustering av aksjeutbytte mv.
for 2002 med 13 milliarder. Nye tall fra offentlig for-
valtning har medført en liten reduksjon i pensjonene.
Overføringene fra offentlig forvaltning til ideelle orga-
nisasjoner er revidert ned med 6,7 milliarder kroner i
2001, noe som i hovedsak skyldes innarbeidingen av
ny detaljert statistikk for kommunene. Som nevnt
over, er 3 milliarder av denne revisjonen et brudd
med føringen tallene for 2000. Innarbeidingen av ny
statistikk er videreført til 2002 og 2003, slik at over-
føringene til de ideelle organisasjonene ble revidert
ned også i 2002, da med 4,4 milliarder.

Disponibel inntekt er revidert ned med 4,8 milliarder
kroner (0,7 prosent) for 2001. For 2002 er disponibel
inntekt revidert opp med 9,6 milliarder (1,3 prosent),
vesentlig som følge av nye tall for aksjeutbytte.

Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner er
revidert ned med i underkant av 6 milliarder for
2001, og den resulterende sparingen er dermed revi-
dert opp med om lag 0,5 milliarder (2,0 prosent). For
2002 ble konsumet revidert ned med om lag 5 milliar-
der. Sparingen ble dermed revidert kraftig opp med
17,6 milliarder, noe som tilsvarer en tredel av det
tidligere publiserte nivået.

Bruttorealinvesteringer er oppjustert med om lag 3,5
milliarder kroner i 2001 og med 5 milliarder i 2002,
noe som i hovedsak skyldes en oppjustering av bolig-
investeringene.

Disse justeringene har resultert i en nedjustering av
netto finansinvestering på 3 milliarder kroner for
2001. Netto finansinvestering for husholdingene og
ideelle organisasjoner er dermed anslått til om lag -
2,3 milliarder kroner for 2001. For 2002 er netto-
finansinvestering justert opp med 13,2 milliarder
kroner.

Finansielle foretak
Sektoren finansielle foretak hadde en nettofinansin-
vestering på minus 3,7 milliarder kroner i 2001. Dette
er en nedjustering på 3 milliarder sammenlignet med
tidligere publiserte tall for 2001. Årsaken er at ny
regnskapsstatistikk har ført til en nedjustering av pro-
duksjonen på om lag 2,3 milliarder kroner, samtidig
som realinvesteringene har blitt revidert opp med 1,4
milliarder kroner. For 2002 er sparingen og netto
finansinvesteringer i finansielle foretak nedjustert
med henholdsvis 8 og 9 milliarder kroner.

Ikke-finansielle foretak
Revisjoner i foretakssektoren for 2001 knyttes i
hovedsak til de omtalte revisjonene i realregnskapet,
samt innarbeidelsen av ny regnskapsstatistikk. Drifts-
resultatet er oppjustert med drøyt 6 milliarder, mens
netto formuesinntekter er nedjustert med 4,5 milliar-
der. Kombinert med mindre revisjoner ellers fører
dette til at sparing i foretakssektoren er revidert opp
med 1,5 milliard i forhold til forrige publisering.

Bruttorealinvesteringer i er justert ned med nesten 4
milliarder i forhold til forrige publisering. Til sammen
medfører disse endringene at netto finansinvestering
for ikke-finansielle foretak er beregnet til 34,2 milliar-
der, en oppjustering på drøyt 5 milliarder i forhold til
forrige publisering av 2001.

For 2002 er sparingen i de ikke-finansielle foretakene
noe oppjustert med i underkant av 2 milliarder. Netto
finansinvesteringer ble revidert opp med 5 milliarder.

Utenriksregnskapet
I utenriksregnskapet posteres alle sektorenes transak-
sjoner med utlandet. Driftsbalansen, som uttrykker
resultatet av de løpende driftstransaksjonene med
utlandet, er for 2001 revidert ned med 3,4 milliarder
kroner i forhold til forrige publisering. Eksportover-
skuddet er redusert med 1,8 milliarder kroner, som
hovedsakelig skyldes en oppjustering av importen.
Underskuddet på rente- og stønadsbalansen er sam-
tidig revidert opp med 1,5 milliarder. Inntekter fra
utlandet er revidert opp med 2 milliarder kroner,
mens utgiftene til utlandet er oppjustert med 3,5 mil-
liarder. For posten reinvestert fortjeneste er der fore-
tatt en metodeendring med effekt fra 2001 og frem-
over. Dette påvirker både inntekter og utgifter. Det er
også foretatt oppjustering av overføringer til og fra
utlandet i størrelsesorden 2,0 milliarder kroner. Disse
strømmene motvirker imidlertid hverandre og gir ikke
utslag på driftsbalansen.

For år 2002 er overskuddet på driftsregnskapet revi-
dert ned med 4,5 milliarder, som følge av en nedjuste-
ring av eksportoverskuddet på mer enn 5 milliarder
kroner og en nedjustering av underskuddet på rente-
og stønadsbalansen med om lag 1 milliard.


