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I 2. kvartal 2021 var norsk økonomi forbi bunn-
punktet i den andre nedgangsperioden utløst av 
koronapandemien, se figurer 1 og 2. Lavere smit-
tespredning, vaksiner og lettelser i smitteverntil-
tak gjorde at den økonomiske aktiviteten gradvis 
tok seg opp, hjemme og ute. I hver av kvartalets 
måneder var det vekst, og i juni 2021 var BNP for 
Fastlands-Norge tilbake på om lag samme nivå 
som februar 2020, før pandemien for fullt kom 
til Norge. Det er en milepæl i den helt uvanlige 
perioden norsk økonomi har vært inne i siden mars 
2020. 

Presset fra pandemien avtok gjennom hele 2. 
kvartal 2021. Ved utgangen av mars hadde om 
lag 13 prosent av befolkningen i Norge mottatt 
minst én vaksinedose mot koronaviruset, se figur 
4. Innen slutten av juni hadde andelen vokst til om 
lag 50 prosent. Fra toppunktet sent i mars falt også 
mengden nye smittetilfeller i landet, se figur 3. I 
april begynte Regjeringen første trinn av gjenåpnin-
gen av Norge. Lokale lettelser ble innført i mange 
områder gjennom måneden. De strenge tiltakene i 
deler av Østlandet ble hevet mot slutten av april og 
utover i mai, slik at butikker og kjøpesentre åpnet 
igjen i Oslo og Viken. Andre trinn av gjen åpningen 
av landet ble iverksatt mot slutten av mai, med let-
telser i nasjonale restriksjoner for skoler, barneha-
ger og skjenkesteder. Mot slutten av mai og utover 
i juni ble store deler av de resterende tiltakene 
fjernet i hovedstaden. I juni kom også lettelser for 
utenlandsreiser, og grensehandelen åpnet forsik-
tig. Tredje trinn av regjeringens gjen åpningsplan 
ble iverksatt i midten av måneden, som innebar yt-
terligere lettelser i reglene i hjemmet og for idretts- 
og kulturarrangementer. Gjennom kvartalet har 
samtidig lokale smitteutbrudd blitt møtt med 
regionale tiltak av ulik størrelse og varighet, men til 
sammenligning med innstrammingene i den fore-
gående tremånedersperioden har 2. kvartal likevel 
vært preget av gjenåpning.

1. Nasjonalregnskap for 2. kvartal 2021
Sesongjusterte tall fra nasjonalregnskapet viser at bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge 
vokste 0,7 prosent i juni, etter en oppgang også i april og mai. BNP Fastlands-Norge vokste samlet 1,4 
prosent i 2. kvartal 2021. Det var tilnærmet uendret nivå for oljeproduksjonen i kvartalet, slik at veksten 
i samlet BNP, medregnet petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart, endte på 1,1 prosent i 2. kvartal.

Lettelsene i smitteverntiltak preget den økonomis-
ke utviklingen i 2. kvartal. Veksten i Fastlands-BNP 
kan særlig tilskrives oppgang i tjenestenæringene 
som følge av gjenåpningen. Flere av tjenestenær-
ingene som bidro til veksten hadde nedgang i 1. 
kvartal da smittevernrestriksjonene ble strammet 
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Figur 1. Bruttonasjonalprodukt Fastlands  -Norge. Faste 2018  -
priser. Måned. Februar 2020 = 100

Kilde: Statistisk sentralbyrå.
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Norsk økonomi bar dermed fortsatt preg av 
koronasjokket ved utgangen av 2. kvartal. Selv om 
sysselsettingen har tatt seg opp i takt med den 
økonomiske aktiviteten, var den fortsatt lavere enn 
før pandemien. Det var en særlig sterk nedgang i 
mengden utenlandske arbeidstakere i Norge under 
pandemien. I 2. kvartal hadde disse fortsatt ikke 
vendt tilbake. Ifølge NAV var det registrert 97 200 
helt ledige og arbeidssøkere på tiltak ved utgang-
en av juni, og ytterligere 66 100 delvis ledige. Selv 
om tallet på arbeidssøkere falt gjennom 2. kvartal, 
utgjorde de dermed 5,8 prosent av arbeidsstyrken i 
juni. Samtidig har antallet ledige stillinger utlyst hos 
NAV økt betraktelig, og har de siste månedene vært 
langt høyere enn før pandemien. Dette kan tyde på 
at noen områder har gått forholdsvis bra, og man-
gel på arbeidskraft har vært en utfordring.

Internasjonal sammenligning
Koronapandemien er et globalt sjokk av en helt 
uvanlig størrelse og karakter. Gjennom pandemien 
kan man observere felles utviklingstrekk på tvers 
av landegrenser. Det W-formede forløpet i norsk 
økonomi synes også i de utvalgte landene i figur 
5. I 2. kvartal 2020 var det kraftig nedgang, etter-
fulgt av sterk innhenting i fjorårets andre halvdel. 
For de fleste landene var det igjen nedgang tidlig i 
2021, og veksttrenden var entydig i 2. kvartal 2021. 
 Størrelsesordenen på de økonomiske svingningene 
har variert betydelig i de ulike landene, blant annet 
kan dette skyldes forskjeller i smitteutbrudd og 
tiltak. I 2021 har også landene begynt å vaksinere 
befolkningen i ulikt tempo, som kan ha stor betyd-
ning for utviklingen i smittesituasjonen, og dermed 
økonomien, i tiden framover.

inn. Også bruttoproduktet i offentlig forvaltning 
gikk opp, dels fordi lettelsene la til rette for økt of-
fentlig tjenesteproduksjon, men også grunnet økt 
aktivitet på sykehusene, og knyttet til vaksinering. 
Denne oppgangen ble i noen grad motvirket av 
nedgang i annen vareproduksjon og i industri og 
bergverk. 

Bruttoproduktet i olje- og gassutvinning var lite 
 endret fra 1. til 2. kvartal målt i faste priser, men 
oljeprisen steg kraftig. I løpende priser var det 
dermed betydelig kvartalsvekst i samlet BNP, 
medregnet petroleumsvirksomhet og utenriks 
sjøfart. Foreløpige tall viste også et høyt overskudd 
på vare- og tjenestebalansen overfor utlandet i 
løpende priser.

Selv om BNP for Fastlands-Norge i juni var tilbake 
på samme nivå som før mars 2020, var økonomien 
likevel fortsatt sterkt preget av pandemien. Mens 
noen næringer har hatt vesentlig høyere aktivitet 
enn før pandemien, lå andre fortsatt betydelig 
lavere. Varekonsumet i husholdningene lå i juni 
fortsatt godt over nivået fra før pandemien, og 
tjenestekonsumet var lavere. Noen av endringene 
er sannsynligvis varige. For  eksempel har nett-
handelen vokst kraftig, som kan representere et 
varig skift i husholdningenes handlemønstre. Noe 
av dette kan være et varig skift i husholdning enes 
handlemønstre. Andre forhold antas å bli reversert 
etter hvert som pandemien bringes under kontroll. 
Restriksjoner på utenlandsreiser ble først lettet på 
mot slutten av kvartalet, og tall fra Avinor og Sta-
tens Vegvesen viser en betydelig oppgang i grense-
passeringene etter det.
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De skandinaviske landene hadde forholdsvis lik 
utvikling gjennom koronapandemien sett under 
ett, men forløpet i Sverige skilte seg noe fra Norge 
og Danmark. Nedgangen var dypere i fjorårets to 
første kvartaler, men innhentingen i 3. kvartal 2020 
var noe kraftigere. Mens Danmark og Norge hadde 
videre innhenting i 4. kvartal, var utviklingen flat 
i Sverige. I 1. kvartal 2021 hadde derimot Sverige 
videre vekst, mens det igjen var nedgang i Norge 
og Danmark. For Danmark foreligger ikke tall for 
2. kvartal 2021 enda, men det var vekst i resten av 
Skandinavia. 

Blant annet i Storbritannia og EU var det større 
smitteutbrudd og strengere tiltak enn Norge i 
2020. Med dette var også nedgangen i fjorårets 2. 
kvartal dypere, og innhentingen i 3. kvartal større. 
 Storbritannia hadde særlig stor nedgang da pan-
demien først inntraff, og lå fortsatt på et lavt nivå 
etter innhentingen mot slutten av fjoråret. I starten 
av 2021 hadde den britiske økonomien igjen ned-
gang, men landet hadde særlig kraftig innhenting 
i 2. kvartal 2021. Sammenlagt hadde EU-landene 
noe nedgang i 4. kvartal, men en flatere utvikling 
enn Norge i 1. kvartal 2021. I 2. kvartal er det en 
generell positiv veksttrend på det europeiske 
kontinentet. USA sin økonomi  ser så langt ut til å 
ha kommet bedre gjennom pandemien enn Stor-
britannia og EU.

Det hefter større usikkerhet enn normalt ved inter-
nasjonale sammenligninger. Ulikt datagrunnlag og 

ulike valg av klassifisering kan gi betydelige utslag. 
For mange land foreligger bare såkalte flashestima-
ter, og ikke fullstendige kvartalsregnskap. Gitt usik-
kerheten i tallene bør en ikke legge for stor vekt 
på forskjeller i vekstrater i størrelsesordenen 1-2 
prosentpoeng kvartalsutviklingen gjennom pande-
mien sammenlignes. 

Det synes likevel rimelig godt underbygget at de 
nordiske landene har hatt en nokså lik samlet 
nedgang i BNP siden 4. kvartal 2019, og at en rekke 
andre land er vesentlig hardere rammet. På tross 
av usikkerheten i tallene går de store linjene igjen 
i figur 5. På tvers av land bar vinteren 2020-2021 
preg av større smitteutbrudd og innstrammin-
ger, etterfulgt av lavere smittetrykk og lettelser, 
 illustrert i figur 3. I 2. kvartal 2021 var det også en 
markert økning i vaksinering, vist i figur 4. 
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2. Utviklingen i næringslivet
inklusive utenriks sjøfart og petroleumsvirksomhet, 
vokste 2,8 prosent.

Tjenestenæringene
Varehandelen skilte seg fra de andre tjenestenæ-
ringene i 2020 og hadde etter hvert god vekst. 
Smittevernrestriksjonene har redusert tilgangen 
på flere tjenester, som har forårsaket en vridning 
mot varekjøp. Reisetrafikk til utlandet og grense-
handel har også delvis blitt erstattet av varehandel 
i Norge. I starten av 2021 førte muterte virusut-
brudd til ny nedstenging av butikker, kjøpesentre 
og varehus i mange kommuner på Østlandet. Det 
var derfor nedgang i flere av bransjene som inngår 
i varehandelen, og bruttoproduktet i næringen falt 
i 1. kvartal 2021 for første gang siden 2. kvartal i 
fjor. Likevel var aktivitetsnivået i næringen høyere 
ved utgangen av 1. kvartal enn før pandemien kom 
til Norge i fjor vår. Aktiviteten i varehandelen var 
fortsatt lav i april 2021, men vokste kraftig i mai da 
butikkene igjen åpnet. Det månedlige bruttopro-
duktet holdt seg høyt også i juni, og var da om lag 
9 prosent over nivået i februar i fjor. Sammenlagt 
vokste varehandelen 4,6 prosent fra 1. til 2. kvartal, 
som var et av de største enkeltbidragene til vek-
sten i Fastlands-BNP.

Da pandemien rammet Norge i fjor vår, utløste 
det en bred nedgang i økonomisk aktivitet. Ved 
utgangen av 1. kvartal 2021 var aktivitetsnivået nær 
innhentet i noen næringer, mens andre fortsatt lå 
på et lavt nivå. Langt på vei skyldes dette virknin-
gen av smitteutbrudd og tiltak på ulike næringer. 
Blant annet har tjenestenæringer med én-til-én-
kontakt, næringer som benytter mye utenlandsk 
arbeidskraft, samt turisme og reiseliv blitt særlig 
hardt rammet. Oppgangen fra 1. til 2. kvartal 2021 
må også sees i denne sammenheng. Aktiviteten 
i industri og bergverk, og annen vareproduksjon 
gikk noe ned. Tjenestenæringene vokste derimot 
i kvartalet, deriblant flere næringer som tidligere 
har blitt rammet av virussmitte og restriksjoner. 
Innhentingen var særlig kraftig i mai, og kan i stor 
grad tilskrives lettelser i smitteverntiltakene.

Investeringene i Fastlands-Norge vokste 3,3 pro-
sent i 2. kvartal og tok dermed igjen nedgangen i 
foregående kvartal. Det var investeringsvekst i alle 
næringsaggregatene bortsett fra utenriks sjøfart og 
annen vareproduksjon. Offentlig forvaltning bidro 
mest til investeringsveksten i Fastlands-Norge. 
Investeringene i utvinning og tjenestenæringene 
hadde også god vekst. De samlede investeringene, 
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Nedgangen under koronapandemien har vært 
særlig stor for tjenestenæringene transport 
utenom utenriks sjøfart, overnattings- og serve-
ringsvirksomhet, forretningsmessig tjenesteyting, 
og kultur, underholdning og annen tjenesteyting. 
Da pandemien først kom til Norge i fjor vår var 
nedgangen bredt basert. I senere perioder med 
smittespredning og restriksjoner har disse fire næ-
ringene blitt særlig hardt rammet og innhentingen 
har vært mindre enn for den øvrige økonomien. 
Selv om noe tapt aktivitet ble hentet inn i fjor høst, 
var nivået fortsatt lavt ved utgangen av 2020. Når 
virussmitten økte i vinter og smittevernrestriksjo-
nene ble trappet opp var igjen disse næringene 
særlig utsatt. I alle de nevnte næringene utenom 
forretningsmessig tjenesteyting var det betydelig 
nedgang i 1. kvartal 2021, og bruttoproduktet i de 
tre næringene var på sitt laveste siden bunnpunk-
tet i 2. kvartal 2020. Ettersom den øvrige økonomi-
en nærmer seg en normalsituasjon står disse fire 
næringene for størstedelen av det gjenværende 
aktivitetstapet i Fastlands-BNP sammenlignet med 
nivået før pandemien inntraff.

Transport utenom utenriks sjøfart vokste sammen-
lagt 1,8 prosent i 2. kvartal. Det var en nedgang i 
aktiviteten i innenriks sjøfart i april og mai, men 
aktiviteten tok seg opp i juni. Oppgangen skyldtes 
i hovedsak at lavere smittetall har gitt økte passa-
sjertall og billettsalg for ferger og skip langs kysten, 
etter en lengre periode med redusert kapasitet. 

Utviklingen i land- og lufttransporten gjennom 
koronapandemien gjøres nærmere rede for i boks 
1.

Overnattings- og serveringsvirksomheten har blitt 
rammet av pandemien på flere måter. Reiserestrik-
sjoner har redusert etterspørselen etter overnat-
tingsvirksomheten, både tilknyttet yrkesreiser, kurs 
og konferanser, og feriereiser. Til tider har bortfal-
let av utenlandske besøkende blitt delvis kompen-
sert av ferierende innenlands, særlig i sommer-
månedene. Flere tiltak har vært direkte rettet mot 
serveringsvirksomheten, deriblant skjenkestopp 
og begrensninger på antall besøkende. Tidvis har 
serveringssteder holdt stengt for å unngå smit-
tespredning. Bruttoproduktet i overnattings- og 
serveringsvirksomheten falt kraftig i 1. kvartal 2021 
da restriksjonene ble trappet opp, og den negative 
trenden fortsatte inn i april. På grunn av den brede 
gjenåpningen i mai og juni, hentet aktiviteten seg 
kraftig inn. Sammenlagt vokste aktiviteten i nærin-
gen hele 14 prosent fra 1. til 2. kvartal. Likevel var 
bruttoproduktet 30 prosent lavere i juni enn før 
pandemien kom til landet.

Det siste året har det vært store begrensninger i 
deler av kultur- og fritidstilbudet, men på grunn av 
gjenåpningen i 2. kvartal vokste den sesongjusterte 
aktiviteten innen kultur, underholdning og annen 
tjenesteyting i hver av kvartalets tre måneder. Den 
nasjonale gjenåpningen medførte flere lettelser for 
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Boks 1. Land- og lufttransport under koronakrisen

Transportnæringene utenom sjøfart består av næring-
ene jernbane og annen landtransport med passa-
sjerer, godstransport på vei, lufttransport i tillegg til 
lagring og andre tjenester tilknyttet transport. Før 
 pandemien sto disse næringene for om lag 2,5 prosent 
av BNP Fastlands-Norge. Lagring og andre tjenester 
utgjør den  største delen av volumet i næringen, og 
luftfart den  minste. Jernbane og annen landtransport, 
og gods transport på vei er om lag like store.

Jernbane og annen landtransport med passasjerer 
omfatter blant annet tog, drosjer og kollektivtrans port. 
Næringen lagring og andre tjenester tilknyttet trans-
port består blant annet av drift av gods- og transport-
sentraler, drift av parkeringsplasser, parkeringshus og 
taxi sentraler, lagring, spedisjon i tillegg til lasting og 
lossing.

Nasjonalregnskapets beregningsmetode for måned-
lig- og kvartalsvis aktivitet innen transportsektoren 
utenom sjøfart baserer seg i hovedsak på løpende 
lønnstaker-tall fra a-ordningen. Et unntak er luftfarts-
næringen der beregningene bygger på tall for passa-
sjerer ved norske flyplasser fra Avinor. 

A-ordningen har ikke i tilstrekkelig grad fanget opp 
brå og plutselige endringer i aktivitet under korona-
pandemien. Derfor har et utvidet kildegrunnlag vært 
benyttet for å korrigere- og kontrollere tallene fra a-
ordningen. Det har blitt hentet inn andre volumtall for 
jernbane trafikk, drosjevirksomhet og kollektivtrafikk. 
På alle disse områdene ble det observert til dels bety-
delige forskjeller sammenlignet med data fra a-ord-
ningen. For godstransport på vei har også volumtall 
fra Statens vegvesen for tunge kjøretøy blitt benyttet. 
Disse tallene viste kun små forskjeller fra resultatene 
fra a-ordningen.

For å unngå smittespredning innenlands, og forebygge 
importsmitte, har flere tiltak og anbefalinger under 
koronapandemien vært direkte tilknyttet transport-
næringene. Dette har naturlig nok hatt store konse-
kvenser for disse næringene. Samtidig er det variasjon 
i graden av aktivitetsnedgang innenfor de ulike nærin-
gene. Nedgangen har vært størst i luftfartsnæringen, 
mens godstransporten har vært minst påvirket av 
nedstengingen. Jernbane og annen landtransport har 
langt på vei hatt samme utvikling som lagring og andre 
tjenester. 

Jernbane og annen landtransport med passasjerer falt 
brått i starten av pandemien. I april 2020 var brutto-
produktet redusert over 60 prosent. Aktiviteten tok 
seg noe opp i løpet av sommeren 2020 før det igjen 
var nedgang gjennom vinteren. På grunn av gjen-
åpningen i vår hadde næringen kraftig innhenting i 
2. kvartal 2021 og vokste om lag 15 prosent. Både 
kollektiv transport og drosjetrafikk bidro til oppgan-
gen i kvartalet. Ved utgangen av juni 2021 var likevel 

brutto produktet i næringen om lag 30 prosent lavere 
enn før pandemien.

Tabellen under viser reiseaktiviteten i ulike delnærin-
ger i perioden 2020-2021.

Godstransport på vei har i liten grad blitt påvirket av 
pandemien. Dette kan skyldes at smittetiltakene først 
og fremst har vært ment for å redusere mobiliteten i 
befolkningen, men ikke flyten av varer. Ved utgangen 
av april 2020 hadde aktiviteten falt om lag 14  prosent 
sammenliknet med før februar 2020. Aktiviteten i 
 næringen har deretter steget og er nå om lag på 
samme nivå som før pandemien. Næringen hadde en 
liten nedgang i 2. kvartal 2021. 

Luftfarten har hatt store prosentvise endringer i 
brutto produktet i kvartalene gjennom pandemien.  
Ved utgangen av april 2020 hadde bruttoproduktet i 
næringen falt hele 97 prosent. I fjor sommer bedret 
smittesituasjonen seg nasjonalt og internasjonalt. 
Dermed vokste aktiviteten i luftfarten kraftig i 3. kvar-
tal 2020, men riktignok fra lave nivåer. I takt med den 
økende smitten både nasjonalt og internasjonalt mot 
slutten av fjoråret falt aktivitetsnivået i næringen igjen 
de to påfølgende kvartalene. I 2. kvartal 2021 har ak-
tiviteten igjen hentet seg kraftig inn ettersom smitten 
har falt, flere har blitt vaksinert og reiserestriksjonene 
har blitt mildere. Bruttoproduktet i luftfarten vokste 
dermed 40 prosent i 2. kvartal. Ved utgangen av juni 
2021 var bruttoproduktet likevel om lag 60 prosent 
lavere enn før pandemien. 

2020
1. kv. 
2021

Endring i prosent
2019–
2020

1. kv. 2020– 
1. kv. 2021

Ulike transport-
former
Buss 290 064 67 531 -33,2 -26,2
Sporvei og 
forstadsbane 109 788 20 662 -42,8 -44,1
Jernbane 42 599 6 599 -47 -62,1

Kilde: Statistisk sentralbyrå.
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Industri og bergverk
Industrien har hatt sammenhengende vekst siden 
det brå fallet i 2. kvartal i fjor. I første halvdel av 
2021 var bruttoproduktet for industrien samlet 
høyere enn gjennomsnittet for 2019. Dermed var 
nedgangen utløst av pandemien hentet inn. Likevel 
er bildet blandet, og alle deler av industrien har 
ikke hentet seg inn. Den konsumrettede delen av 
industrien, som omfatter blant annet næringsmid-
ler og møbler, har hatt sterk vekst. Den tradisjo-
nelle eksportindustrien har også hentet seg inn. 
Utviklingen i leverandørindustrien har derimot ikke 
vært like positiv. Nærmest alle delene av leveran-
dørindustrien har falt siden pandemien inntraff, 
med størst bidrag fra produksjon av metallvarer og 
verftsindustrien.

Oppgangen for industrien samlet fortsatte i april, 
mens i mai og juni var det nedgang. Sammenlagt 
falt aktivitetsnivået 0,4 prosent i 2. kvartal 2021. Ni-
vået i juni var 0,7 prosent lavere enn i februar 2020. 
Konsum- og eksportrettet industri vokste ytterlige-
re i 2. kvartal. Leverandørindustrien, som allerede 
lå på et lavt nivå, hadde derimot videre nedgang i 
kvartalet og trakk ned industrien samlet sett.

Delen av industrien som leverer til konsumentene 
vokste 0,7 prosent i kvartalet. I de fleste deler av 
den konsumrettede industrien var det tilnærmet 
nullvekst, mens næringsmiddelindustrien utenom 
fisk nær sagt sto for hele oppgangen. Fra og med 3. 
kvartal 2020 har aktivitetsnivået i næringsmiddelin-
dustrien utenom fisk vokst kraftig, med rekordhøye 
nivåer i 2021. Bearbeiding og konservering av fisk 
hadde derimot nedgang. Dette kan sees i sammen-
heng med et sterkt 1. kvartal. Det var mye utslak-
ting og eksport i vinter samtidig som høysesongen 
for pelagisk fisk var særlig god. Til sammenligning 
falt dermed bearbeiding og konservering av fisk i 
2. kvartal. Bruttoproduktet i den konsumentdrevne 
delen av industrien var i juni nær 7 prosent over 
nivået i februar 2020.

Eksportrettet industri vokste 1,1 prosent fra foregå-
ende kvartal. Det månedlige bruttoproduktet var 
høyt i april og mai, men gikk tilbake i juni. Det var 
særlig produksjon av kjemiske råvarer som bidro 
til veksten. Årsaken til oppgangen er sammensatt, 
men våren preges vanligvis av noe driftsstans, som 
ikke var tilfelle i år. Dermed holdt nivået seg relativt 
høyt. I juni var bruttoproduktet 0,7 prosent høyere 
enn i februar 2020, men sett under ett var aktivi-

idretts- og fritidsaktiviteter. Det var også lettelser i 
restriksjonene tilknyttet antall deltakere på arran-
gementer. Samtidig var det en bred gjenåpning av 
kulturen og fritidsaktiviteter i Oslo i mai og juni, 
deriblant for museer og biblioteker. Særlig gjenåp-
ning av treningssentrene spilte en stor rolle for den 
samlede aktiviteten i næringen. Sammenlagt var 
bruttoproduktet i 2. kvartal over 18 prosent høyere 
enn i 1. kvartal. I juni var det beregnede brutto-
produktet i næringen høyere enn man har sett på 
over et halvt år, men nivået var fortsatt om lag 14 
prosent lavere enn før pandemien inntraff.

Ved utgangen av 2020 var bruttoproduktet i for-
retningsmessig tjenesteyting også lavt, men utvik-
lingen så langt i 2021 skiller seg fra de andre hardt 
rammede tjenestenæringene. Aktiviteten holdt seg 
tilnærmet stabil gjennom 1. kvartal og april, men 
i mai og juni var det nedgang. Sammenlagt var 
bruttoproduktet 5 prosent lavere i 2. kvartal enn 1. 
kvartal. Nedgangen skyldes i stor grad reisebyrå- 
og reisearrangørvirksomheten, ettersom sommer-
månedene vanligvis er perioden hvor aktiviteten i 
disse næringene er på sitt høyeste. Selv om reise-
restriksjonene har blitt mindre strenge i 2. kvartal, 
har aktiviteten i reisenæringene vært betydelig 
lavere enn i et normalår. Justert for sesongmønste-
ret i forretningsmessig tjenesteyting har dermed 
bruttoproduktet falt, og var i juni om lag 25 prosent 
lavere enn i februar 2020. En nærmere beskrivelse 
av utviklingen i forretningsmessig tjenesteyting 
under pandemien er gitt i boks 3.2 i Konjunkturten-
densene 2020/4.

Det var også vekst i kvartalet for omsetning og 
drift av fast eiendom og informasjons- og kom-
munikasjonstjenester. Sammenlagt vokste tjenes-
tenæringene 1,7 prosent i kvartalet. Det månedlige 
bruttoproduktet var i juni på sitt høyeste siden 
pandemien inntraff, kun 2,2 prosent lavere enn i 
februar 2020.

Investeringene i tjenestenæringene vokste 3 
prosent fra 1. til 2. kvartal. Det er generelt svakt kil-
degrunnlag til investeringene i tjenestenæringene, 
og tallene er derfor usikre. Investeringene i detalj-
handelen har et bedre kildegrunnlag enn de øvrige 
tjenestenæringene, og viser en enda sterkere vekst 
på over 10 prosent i kvartalet. Det reflekterer anta-
kelig den økte produksjonen i detaljhandel under 
pandemien, med vridninger mellom ulike salgska-
naler.

https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/artikler-og-publikasjoner/_attachment/440275?_ts=1764cbdae20
https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/artikler-og-publikasjoner/_attachment/440275?_ts=1764cbdae20
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Annen vareproduksjon
Næringsaggregatet annen vareproduksjon, som in-
kluderer primærnæringene, elektrisitetsproduksjo-
nen og bygg og anlegg, falt 0,7 prosent i 2. kvartal. 
Nedgangen kommer etter tre kvartaler med vekst 
etter fallet i fjor vår. Til tross for nedgangen var 
likevel bruttoproduktet i juni 1,8 prosent høyere 
enn i februar 2020.

For de ikke-konjunkturelle primærnæringene var 
bildet blandet i 2. kvartal. Jordbruk og skogbruk 
vokste 0,8 prosent, mens og fiske, fangst og akva-
kultur falt 1,6 prosent. Jordbruksnæringen har 
gjennom koronapandemien hatt særlige utfordrin-
ger tilknyttet mangel på sesongarbeidere. Likevel 
gikk det godt med næringen. Det tradisjonelle 
fisket vokste i kvartalet, mens akvakultur hadde 
nedgang, dette til tross for kraftig vekst på over 30 
prosent i juni. 

Bruttoproduktet i kraftnæringene steg 2,9 prosent 
fra foregående kvartal, med særlig høyt nivå i april. 
Fyllingsgraden i vannmagasinene var over median-
nivået i kvartalet. Nedtapping av vannmagasinene 
ga høy produksjon og eksport av elektrisk kraft i 
kvartalet. 

Etter en periode med store investeringer i distri-
busjonsleddet i kraftforsyningen, sank disse i takt 
med ferdigstillelse av flere prosjekter i 2. kvartal. 
Investeringene økte derimot i produksjonsleddet, 
særlig knyttet til vindkraft. Noe av dette skyldtes 
utsettelser av investeringer planlagt for 1. kvartal. 
Investeringene i produksjonsleddet ligger an til å 
falle framover, ettersom flere større vindparker 
nærmer seg ferdigstillelse.

Bygg og anlegg har hatt god innhenting etter fallet 
i fjor vår, men i 2. kvartal 2021 falt bruttoproduktet 
2,3 prosent. Det månedlige bruttoproduktet gikk 
ned i april, før aktiviteten tok seg opp i mai. I juni 
var det igjen litt nedgang. Bruttoproduktet i juni var 
nær 5 prosent lavere enn i februar 2020.

Investeringene i annen vareproduksjon falt samlet 
sett 4,5 prosent i 2. kvartal 2021, etter å ha vokst i 
foregående kvartal. Et stort fall for det tradisjonelle 
fisket, hvor investeringene er volatile, sto for mye 
av nedgangen. 

teten i 2. kvartal om lag 3 prosent høyre enn i 4. 
kvartal 2019, det siste hele kvartalet før pandemien 
inntraff.

Aktiviteten i leverandørindustrien falt i fjor vår og 
har vært på et lavt nivå siden da. Reiserestriksjoner 
og karanteneregler har vært spesielt utfordrende 
for denne delen av industrien under koronapan-
demien, siden den normalt har mange utenland-
ske arbeidere. Selv om restriksjonene har blitt 
mindre strenge i 2. kvartal 2021 falt aktiviteten 2,3 
prosent. En viktig grunn til nedgangen i kvartalet 
er at de strenge karantenereglene kom mot slut-
ten av januar, og aktiviteten holdt seg forholdsvis 
høy i måneden. Restriksjonene rammet dermed 
hovedsakelig de to siste månedene av 1. kvartal.  
Til sammenligning gjorde restriksjonene seg gjel-
dende gjennom hele 2. kvartal. Dermed er det et 
overheng fra januar som bidrar til nedgangen i 2. 
kvartal. Det var også flere helligdager i april og mai, 
hvor mange utenlandske arbeidere dro til hjemlan-
det, og ble dermed møtt med karantene ved retur 
til Norge, noe som kan ha påvirket aktiviteten. 
Flere prosjekter ble også ferdigstilt i kvartalet, som 
også spilte en rolle. Det var nedgang i flere deler 
av leverandørindustrien i kvartalet, men bygging 
av oljeplattformer og produksjon av datamaskiner 
og elektronisk utstyr bidro mest til det samlede 
fallet. Bygging av skip og båter hadde særlig stor 
nedgang, men utgjorde et mindre bidrag. Brutto-
produktet i leverandørindustrien var i juni 2021 om 
lag 7 prosent lavere enn i februar 2020.

Bergverksdrift falt kraftig i 1. kvartal 2021, da den 
kalde vinteren rammet produksjonen av stein. I 2. 
kvartal vokste aktiviteten 1,2 prosent, men brut-
toproduktet var fortsatt langt under nivået fra 
tidligere. Investeringene i bergverksdriften vokste 
derimot kraftig, over 70 prosent, men dette skyl-
des opprydding av gruvene Lunckefjell og Svea på 
Svalbard.

Bergverksdriften er dermed det største bidraget til 
investeringene i industri og bergverk, som samlet 
vokste 2,2 prosent i 2. kvartal. Næringsmiddelin-
dustrien og produksjon av gummi- og plastpro-
dukter utgjorde også store bidrag til den samlede 
veksten i aggregatet.



11

 

Petroleumsvirksomhet og utenriks 
sjøfart
Aktivitetsnivået i utvinningsnæringen vokste 0,1 
prosent i 2. kvartal 2021 sammenlignet med 1. 
kvartal 2021. I juni var bruttoproduktet i petrole-
umsvirksomheten om lag på samme nivå som i 
februar 2020. Både oljeproduksjonen og tjenester 
tilknyttet utvinning hadde en svak, positiv utvikling. 
I juni var oljeproduksjonen lavere enn forventet på 
grunn av tekniske problemer og vedlikeholdsstans 
på noen felt. Den kraftige oljeprisveksten man har 
erfart den siste tiden fortsatte i 2. kvartal, særlig 
i juni. Samlet sett vokste oljeprisen 10 prosent i 
kvartalet, som trakk opp BNP i løpende priser fra 
1,8 til 3,3 prosent. 

Tjenester tilknyttet utvinning vokste kun 0,8 pro-
sent i 2. kvartal, til tross for kraftig investerings-
vekst. Spriket mellom investeringene og produksjo-
nen kan skyldes at investeringsveksten er knyttet 
til oljeplattformer og moduler, som ofte blir impor-
tert.

Utenriks sjøfart falt 0,8 prosent i kvartalet. Aktivite-
ten gikk noe ned i april, og utviklingen var deretter 
tilnærmet flat ut kvartalet. Investeringene i utenriks 
sjøfart er volatile, og falt kraftig i kvartalet, som 
trakk ned de samlede bruttoinvesteringene.
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Figur 8. Investeringer i fastlandsnæringer og petroleumsvirksomhet. Faste 2018     -priser. Kvartal. Milliarder kroner
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3. Offentlig forvaltning
sykehusene gjennom 2. kvartal bidro derimot til å 
trekke opp konsumet i staten. Konsumet ble i til-
legg trukket opp av økt aktivitet ved universitetene 
og høyskolene. 

Konsum i kommuneforvaltningen vokste 2,5 
prosent i 2. kvartal etter å ha falt i 1. kvartal. Det 
største bidraget til veksten kommer fra økt aktivitet 
i de kommunale helsetjenestene i forbindelse med 
koronavaksinering, samt testing og smittesporing. 
På lik linje som for det kommunale bruttoproduk-
tet hadde lettelser i smitteverntiltak en positiv 
innvirkning på konsumet av de kommunale kultur-
tjenestene.

Offentlige investeringer
Målt i faste priser vokste investeringene i offent-
lig forvaltning 6,2 prosent i 2. kvartal 2021, etter 
å ha falt kvartal for kvartal siden 2. kvartal i fjor. 
Investeringene i statsforvaltningen steg 2,3 prosent 
mellom 1. og 2. kvartal. Bygging av nye sykehus 
trakk opp investeringene i helseforetakene.  Inves-
teringene var derimot lavere enn ventet i forsvaret 
dette kvartalet på grunn av forsinkelser i kampflyle-
veransene.  

Bruttoinvesteringene i kommuneforvaltningen 
steg 11,6 prosent i 2. kvartal. Offentlig administra-
sjon, som inneholder blant annet veier, boliger og 
kollektivtrafikk, trakk opp investeringene. Disse 
investeringene varierer normalt en del fra kvartal 
til kvartal. 

Produksjon i offentlig forvaltning
Bruttoproduktet i offentlig forvaltning steg 1,2 
prosent i 2. kvartal 2021, målt i faste priser. Både 
stats- og kommuneforvaltningen hadde oppgang, 
etter en nedgang i foregående kvartal. 

Bruttoproduktet i statsforvaltningen vokste 1,7 pro-
sent. Sykehusene har operert med redusert kapa-
sitet siden pandemien startet, og mange sykehus 
økte fra grønn til gul beredskap mot slutten av 1. 
kvartal. Ettersom smittetrykket, og antall innlagte 
på sykehus har gått ned gjennom våren, har bered-
skapen ved sykehusene blitt redusert. Fra juni 2021 
har mange helseforetak redusert fra grønn til ingen 
ekstra koronaberedskap. Sykehusene trakk der-
med ned bruttoproduktet i 1. kvartal, men bidro til 
å trekke aktiviteten opp i 2. kvartal.  

Bruttoproduktet i kommuneforvaltningen vokste 
0,7 prosent i 2. kvartal. Lettelsene i smitteverntiltak 
gjennom våren gjorde at kulturtjenester som mu-
seer, biblioteker og kinoer kunne ha mer normal 
aktivitet.

Offentlig konsum 
Samlet konsum i offentlig forvaltning steg 1,9 pro-
sent i 2. kvartal.

Konsum i statsforvaltningen steg 1,3 prosent i 2. 
kvartal, etter en nedgang i 1. kvartal. Fallet tid-
lig i år skyldtes lavere aktivitet på sykehusene, 
som beskrevet over. Mer normalisert aktivitet ved 
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Figur 9. Bruttoprodukt i offentlig forvaltning(t.v.), statlig og 
kommunalt bruttoprodukt (t.h.). Faste 2018  -priser. Kvartal. 
Indeksert volumutvikling, 4. kvartal 2019 = 100 (t.v.) og 
prosentvis volumending fra foregående periode (t.h.)
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Figur 10. Konsum  i offentlig forvaltning (t.v.), statlig og kommunalt 
konsum (t.h.). Faste 2018 -priser. Kvartal. Indeksert volumutvikling, 
4. kvartal 2019 = 100 (t.v.) og prosentvis volumending fra 
foregående periode (t.h.)
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4. Arbeidsmarked
Sysselsatte personer
I tråd med den generelle oppgangen i økonomien, 
viser sesongjusterte tall en oppgang i sysselsatte 
personer på 0,4 prosent i 2. kvartal 2021, mot en 
nedgang i 1. kvartal.

Sysselsettingen i 2. kvartal ble trukket opp av helse- 
og omsorgstjenester og varehandelen, som begge 
vokste om lag 1 prosent. Utviklingen i varehande-
len henger sammen med den kraftige oppgangen 
som kom da butikker og kjøpesentre åpnet igjen, 
beskrevet i kapittel 2. I industrien vokste antall 
sysselsatte personer i 2. kvartal 0,7 prosent, etter 
å ha falt i 1. kvartal. Antallet sysselsatte personer 
fortsatte derimot å falle 4,9 prosent i overnat-
tings- og serveringsvirksomheten. Dette kan blant 
annet sees i sammenheng med at lettelsene i 
smittevernstiltakene som rammet overnatting- og 
serveringsvirksomheten først kom i siste delen av 
kvartalet. Sesongjusterte månedstall på antall sys-
selsatte lønnstakere fra statistikken Antall arbeids-
forhold og lønn, peker på en vekst i sysselsatte 
lønnstakere for overnatting og servering på om lag 
17 prosent fra mai til juni.

Utførte timeverk
Foreløpige sesongjusterte tall viser samlet for 
norsk økonomi at utførte timeverk økte 0,6 prosent 
i 2. kvartal 2021. Til sammenligning falt timever-
kene i 1. kvartal. Den positive utviklingen må sees 
i sammenheng med den gradvise gjenåpningen av 
Norge, som beskrevet tidligere.

Det var en positiv utvikling i utførte timeverk for 
varehandelen og overnattings- og serveringsvirk-
somheten, som vokste henholdsvis om lag 4 og 
9 prosent. Permitteringstall fra NAV viste at gjen-
nomsnittlig antall permitterte i 2. kvartal var om lag 
64 000, hvilket svarer til en nedgang fra 1. kvartal 
på over 12 prosent. Blant disse var i underkant av 
27 500 permitterte på heltid, og i overkant av 36 
500 permitterte på deltid. En lavere tilstrømming 
av permitterte bidrar til et større samsvar mellom 
utviklingen i utførte timeverk og sysselsetting.

https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/sysselsetting/statistikk/antall-arbeidsforhold-og-lonn/artikler/31-500-flere-jobber
https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/sysselsetting/statistikk/antall-arbeidsforhold-og-lonn/artikler/31-500-flere-jobber
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5. Konsum i husholdningene
nedgang, vokste konsumet av overnattings- og 
serveringstjenester om lag 9 prosent i 2. kvartal. 
Hotell- og restauranttjenester samt fritidstjenester 
bidro mest til veksten i tjenestekonsumet i kvarta-
let. Tjenestekonsumet hadde tiltakende vekst gjen-
nom hver måned i 2. kvartal, og vokste samlet sett 
2,4 prosent i kvartalet. Likevel lå tjenestekonsumet 
om lag 10 prosent lavere i juni enn før koronaut-
bruddet.

Lettelser for utenlandsreiser i juni førte til en 
dobling av husholdningenes konsum i utlandet 
sammenlignet med foregående måned. Tall fra 
Statens vegvesen viser at antall grensepasseringer 
mellom Norge og Sverige økte i juni, illustrert i figur 
13. Likevel var nordmenns konsum i utlandet over 
90 prosent lavere i juni 2021 enn i februar 2020. 
Utlendingers konsum i Norge var nær 90 prosent 
lavere. Anslagene for utlendingers konsum i kvar-
talsvis nasjonalregnskap bygger på et begrenset 
datamateriale, og må betraktes som usikre. 

Boliginvesteringene steg i starten av kvartalet, men 
falt deretter i mai. I juni var det igjen vekst. Samlet 
steg boliginvesteringene 3,7 prosent i 2. kvartal.

Med lavere smittespredning og gradvis lettelse i 
smitteverntiltak, lå det til rette for at husholdnin-
gene kunne øke konsumet i 2. kvartal. Oppgangen 
var særlig sterk i mai, og fortsatte i juni. Samlet 
konsum i husholdningene økte dermed 3,2 prosent 
fra 1. til 2. kvartal. Til tross for den sterke veksten, 
var konsumet fortsatt 3,8 prosent lavere i juni 2021 
enn februar 2020.

Gjenåpningen av kjøpesentre og butikker i en rekke 
kommuner førte til en sterk vekst i varekonsumet. 
Det var særlig sterk vekst i kjøp av klær og sko, biler 
og møbler i 2. kvartal. Klær og sko vokste over 17 
prosent, og møbler og husholdningsartikler vokste 
7,5 prosent i 2. kvartal. Elektrisitet bidro på den an-
dre siden til å trekke konsumet noe ned. I mai økte 
varekonsumet 5,3 prosent, den høyeste månedlige 
veksten siden tidsserien startet i 2015. Nivået holdt 
seg deretter høyt i juni. Samlet sett vokste varekon-
sumet 3,6 prosent i 2. kvartal. Varekonsumet ligger 
nær 14 prosent høyere i juni enn før pandemien 
inntraff.  

I løpet av kvartalet ble det nasjonale skjenkeforbu-
det opphevet og serveringssteder i Oslo og Viken 
fikk åpne igjen. Etter to kvartaler på rad med sterk 
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Figur 11. Konsum i husholdningene (t.v.), vare  - og 
tjenestekonsum (t.h.). Faste 2018  -priser. Måned. Indeksert 
volumutvikling. Februar 2020 = 100 (t.v.) og prosentvis 
volumendring fra foregående periode (t.h.)
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Figur 12. Konsum i husholdningene (t.v.), vare  - og 
tjenestekonsum (t.h.). Faste 2018  -priser. Kvartal. Indeksert 
volumutvikling, 4. kvartal 2019 = 100 (t.v.) og prosentvis 
volumendring fra foregående periode (t.h.)



15

 

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000
ja

n.
 1

8
fe

b.
 1

8
m

ar
. 1

8
ap

r.
 1

8
m

ai
. 1

8
ju

n.
 1

8
ju

l. 
18

au
g.

 1
8

se
p.

 1
8

ok
t. 

18
no

v.
 1

8
de

s.
 1

8
ja

n.
 1

9
fe

b.
 1

9
m

ar
. 1

9
ap

r.
 1

9
m

ai
. 1

9
ju

n.
 1

9
ju

l. 
19

au
g.

 1
9

se
p.

 1
9

ok
t. 

19
no

v.
 1

9
de

s.
 1

9
ja

n.
 2

0
fe

b.
 2

0
m

ar
. 2

0
ap

r.
 2

0
m

ai
. 2

0
ju

n.
 2

0
ju

l. 
20

au
g.

 2
0

se
p.

 2
0

ok
t. 

20
no

v.
 2

0
de

s.
 2

0
ja

n.
 2

1
fe

b.
 2

1
m

ar
. 2

1
ap

r.
 2

1
m

ai
. 2

1
ju

n.
 2

1
ju

l. 
21

au
g.

 2
1

Svinesund/Nye Svinesund

Morokulien

Ørje*

Teveldalen

Kilde: States vegvesen
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6. Eksport og import
en solid vekst i 2. kvartal. Oppgangen var svært 
sterk i april, før eksporten gikk noe tilbake i mai og 
juni. Samlet sett var kvartalsveksten 8,9 prosent for 
råolje og naturgass. Eksport av tradisjonelle varer 
gikk ned i april og mai, men vokste kraftig i juni. 2. 
kvartal endte dermed samlet sett med en vekst på 
0,5 prosent for eksporten av tradisjonelle varer. 
Bensin, sivile båter og elektrisk utstyr trakk opp 
veksten. 

Mens eksport av varer har hentet seg inn og lig-
ger noe høyere enn nivået før pandemien, er det 
motsatte tilfelle for tjenestene. Etter et kraftig fall 
da pandemien kom til Norge, har tjenesteekspor-
ten hatt en jevn vekst fram til 1. kvartal 2021. Den 
har likevel langt fra hentet seg inn. Det er særlig 
reiserestriksjonene - men også andre restriksjoner 
som rammer tjenestenæringene hardt - som nok 
er hovedårsakene til at tjenesteeksporten ikke har 
kommet sterkere tilbake. I 2. kvartal var det igjen 
nedgang i tjenesteeksporten på 1,5 prosent.

Import av varer og tjenester viser samlet en opp-
gang på 3,9 prosent i de foreløpige tallene for 2. 
kvartal 2021. Det er hovedsakelig import av driv-
stoff samt biler og maskiner i mai måned som dri-
ver utviklingen i kvartalet. Import av tradisjonelle 
varer bidro til å dra veksten opp, mens tjenesteim-
porten trakk ned.

Ser man på endringer i løpende priser, blir bildet 
et annet. Det har vært en sterk prisvekst på olje- 
og gasseksporten i første halvår. Sesongjusterte 
eksporttall viser en prisvekst på 48 prosent i 1. 
kvartal, og ytterligere 7 prosent i 2. kvartal. Samlet 
vokser den sesongjusterte eksporten i løpende 
priser 9,1 prosent i 2. kvartal. 

Tall for første halvår 2021 viser en positiv netto 
på vare- og tjenestebalansen overfor utlandet 
med 134 milliarder kroner. Dette er den høyeste 
vare- og tjenestebalansen på halvårsbasis siden 
2014. I tillegg til de allerede nevnte høye olje- og 
gassprisene har særlig reiserestriksjonene siden 
begynnelsen av 2020 hatt en positiv effekt, da vi 
normalt konsumerer mer reisetrafikk fra utlandet 
enn tilsvarende konsumert av utlendinger i Norge. 
Eksport av generell tjenestehandel har gått mindre 
ned enn motsvarende tjenesteimport.

Utenrikshandelen har vært preget av store end-
ringer i etterspørsel og i relative priser siden 
begynnelsen av pandemien. Mens vareførselen 
til og fra Norge i hovedsak har vært lite berørt av 
restriksjoner på grensepasseringer, har deler av 
tjenestehandelen blitt kraftig påvirket. Det gjelder 
særlig import og eksport av reisetrafikk og relaterte 
tjenester. Prisene på en rekke av våre viktigste 
eksportvarer falt markert i 2020. Særlig viktig var 
nedgangen i prisen for olje og naturgass. Oljepri-
sen har imidlertid steget kraftig utover i 2021, fra 
i underkant av 40 USD per fat i slutten av oktober 
2020 til å fluktuere mellom 60 og 70 USD i perio-
den april-juni i år. 

Den norske krona svekket seg raskt i mars 2020. 
I perioder lå kursen for viktige valutaer som USD 
og euro mer enn 20 prosent over gjennomsnitts-
kursene den siste måneden før utbruddet. Det ble 
dermed i en periode dyrere for Norge å importere 
det vi trengte, mens norske eksportprodukter 
ble billigere for utlandet. Svekkelsen av krona ble 
kortvarig, og ved utgangen av året lå kursene nær 
nivået ved pandemiens start. Gjennom 1. kvartal i 
år styrket krona seg ytterligere, før denne trenden 
igjen snudde i 2. kvartal.

Samlet eksport for 2. kvartal 2021 ligger fremdeles 
litt under nivået fra begynnelsen av fjoråret, men 
vokste 3,9 prosent fra foregående kvartal. Det er 
særlig eksport av råolje og naturgass som hadde 
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Figur 14. Eksport og import. Faste 2018  -priser. Kvartal. 
Indeksert volumutvikling, 4. kvartal 2019 = 100 (t.v.) og 
prosentvis volumendring fra foregående periode (t.h.)
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7. Usikkerhet og revisjoner
Kvartalsvis nasjonalregnskap bygger på at ulike 
indikatorer kan benyttes for å indirekte anslå utvik-
lingen i regnskapsstørrelser som ikke kan observe-
res direkte på kvartals- og månedsbasis. De store 
omveltningene i norsk økonomi under koronapan-
demien kan ha ført til at sammenhenger mellom 
indikatorer og regnskapsstørrelser er annerledes 
enn i normale perioder. Kvartalstallene i 2020 og 
2021 må derfor betraktes som mer usikre enn van-
lig. Det antas i kvartalsregnskapet et stabilt forhold 
mellom produksjon og bruttoprodukt i de ulike 
næringene. I næringer hvor produksjonen faller 
brått, må foretakene i så fall redusere produktinn-
satsen like hurtig for at bruttoproduktet ikke skal 
falle mer enn produksjonen. Det vil i mange tilfeller 
være noe urealistiskslik at nedgangen i bruttopro-
duktet i noen tilfeller kan være undervurdert. Vi har 
ikke gode holdepunkter for utviklingen i produkt-
innsatsandelene før vi har regnskapsopplysninger 
fra selskapene. Denne usikkerheten gir opphav til 
forskyvinger i størrelsen «Lagerendringer og statis-
tiske avvik».  

Usikkerheten knyttet til tallene som utarbeides 
under koronapandemien gjør dem mer utsatt for 
revisjoner enn vanlig, da ny og bedre informasjon 
til enhver tid vurderes og tas inn som en del av 
kildegrunnlaget. Alternative indikatorer er hentet 
inn for å beregne aktiviteten i det månedlige og 
kvartalsvise nasjonalregnskapet. Dette gjelder 
særlig de næringene hvor aktiviteten måles ved en 
beregnet arbeidskraftstørrelse basert på data fra a-
ordningen. Denne indikatoren fanger ikke godt nok 
opp brå og plutselige oppganger i permittering. 
Særlig utfordrende var dette i pandemiens første 
måneder. Blant annet har a-ordningstallene blitt 
supplert med aktivitetsindikatorer for helsevesenet 
fra Helsedirektoratet, og data for kollektivtrafikk 
og drosjer innhentet fra Statens Vegvesen. Det er 
også hentet inn regnskapsopplysninger fra større 
kollektivselskaper og fra bompengeselskapene. 
Vipps AS har stilt til rådighet data for betalinger 
med BankAxept og Vipps netthandel, som har gitt 
grunnlag for å vurdere utviklingen i flere tjeneste-
næringer. Resultatene blir også løpende sammen-
stilt mot blant annet omsetningstall fra mva-regis-
teret. Beregningsopplegget for helsetjenester er 
beskrevet i Monsrud (2020), mens overnattings- og 

serveringstjenester er beskrevet i Helliesen m.fl. 
(2021).1

I forbindelse med nye kvartals- og månedstall vil 
det bli tilbakegående revisjoner. Sesongjusterte 
serier kan endres, enten som følge av at statistik-
ken som benyttes, endres bakover i tid, eller fordi 
nye perioder tilføyes. Siden forrige publisering 8. 
juli er månedsforløpet for BNP Fastlands-Norge lite 
revidert.

1 Monsurd (2021) https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-
konjunkturer/artikler-og-publikasjoner/_attachment/433618?_
ts=17501caf680 
Helliesen, Sletten og Todsen (2021) https://www.ssb.no/
nasjonalregnskap-og-konjunkturer/nasjonalregnskap/artikler/
overnattings-og-serveringstjenester-i-nasjonalregnskapet-
under-koronakrisen

https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/artikler-og-publikasjoner/_attachment/433618?_ts=17501caf680
https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/nasjonalregnskap/artikler/overnattings-og-serveringstjenester-i-nasjonalregnskapet-under-koronakrisen
https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/nasjonalregnskap/artikler/overnattings-og-serveringstjenester-i-nasjonalregnskapet-under-koronakrisen
https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/nasjonalregnskap/artikler/overnattings-og-serveringstjenester-i-nasjonalregnskapet-under-koronakrisen
https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/nasjonalregnskap/artikler/overnattings-og-serveringstjenester-i-nasjonalregnskapet-under-koronakrisen
https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/nasjonalregnskap/artikler/overnattings-og-serveringstjenester-i-nasjonalregnskapet-under-koronakrisen
https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/nasjonalregnskap/artikler/overnattings-og-serveringstjenester-i-nasjonalregnskapet-under-koronakrisen
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Tabell 1. Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Faste 2018 priser. Millioner kroner

Ujustert Sesongjustert

2019 2020  19:3       19:4       20:1       20:2       20:3       20:4       21:1                        21:2
Konsum i husholdninger og ideelle 
organisasjoner 1 548 015 1 440 755 389 951 388 478 373 921 335 136 366 185 367 151 353 862 365 860
  Konsum i husholdninger 1 465 262 1 367 789 369 097 367 557 353 744 318 570 348 351 349 121 337 152 347 959
    Varekonsum 668 007 705 595 168 284 167 480 164 625 173 436 183 559 186 153 181 004 187 569
    Tjenestekonsum 724 766 650 911 181 985 183 518 175 006 145 911 163 877 165 066 157 583 161 304
    Husholdningenes kjøp i utlandet 122 752 27 444 31 313 29 676 25 078 673 3 785 2 060 1 481 1 391
    Utlendingers kjøp i Norge -50 264 -16 161 -12 485 -13 118 -10 964 -1 450 -2 870 -4 158 -2 917 -2 305
  Konsum i ideelle organisasjoner 82 753 72 965 20 854 20 921 20 176 16 566 17 834 18 031 16 710 17 901
Konsum i offentlig forvaltning 841 508 855 679 211 117 212 514 212 813 208 255 214 780 219 915 216 676 220 854
  Konsum i statsforvaltningen 411 130 423 323 103 169 103 886 105 366 103 087 106 552 108 337 106 353 107 753
    Konsum i statsforvaltningen, sivilt 361 203 371 683 90 656 91 132 92 653 90 255 93 584 95 213 93 227 94 583
    Konsum i statsforvaltningen, forsvar 49 927 51 640 12 513 12 754 12 713 12 832 12 968 13 124 13 127 13 170
  Konsum i kommuneforvaltningen 430 378 432 356 107 948 108 629 107 447 105 168 108 227 111 578 110 322 113 101

Bruttoinvestering i fast realkapital 891 426 857 248 228 576 226 566 217 877 213 620 211 057 214 266 208 036 213 794
  Utvinning og rørtransport 172 306 165 167 43 528 45 918 43 267 41 380 39 552 40 964 39 510 41 226
  Utenriks sjøfart 2 642 4 683 818 919 1 853 181 1 361 1 288 1 400 -4
  Fastlands-Norge 716 478 687 398 184 229 179 729 172 757 172 058 170 144 172 014 167 126 172 572
    Næringer 318 274 298 842 81 196 80 794 77 560 73 002 73 129 74 980 74 176 75 021
      Tjenester tilknyttet utvinning 3 766 2 511 1 002 965 761 709 614 429 484 573
      Andre tjenester 189 001 179 271 48 038 47 256 46 492 42 596 43 618 46 520 44 621 45 977
      Industri og bergverk 50 293 44 688 13 175 13 099 11 862 10 942 11 130 10 711 10 767 10 999
      Annen vareproduksjon 75 214 72 373 18 980 19 474 18 445 18 754 17 768 17 320 18 304 17 473
    Boliger (husholdninger) 190 300 182 659 48 038 46 286 45 273 45 428 44 911 46 982 46 504 48 217
    Offentlig forvaltning 207 904 205 897 54 995 52 648 49 924 53 628 52 104 50 051 46 446 49 333
Bruttoinvestering i verdigjenstander 378 151 94 93 85 12 38 17 9 42
Lagerendring og statistiske avvik 145 788 109 593 38 516 30 604 32 664 16 743 30 457 22 154 33 022 17 822
Bruttoinvestering i alt 1 037 592 966 992 267 186 257 263 250 626 230 374 241 552 236 437 241 067 231 657

Innenlandsk sluttanvendelse 3 427 114 3 263 426 868 254 858 255 837 360 773 765 822 517 823 504 811 605 818 371
Etterspørsel fra Fastlands-Norge  
(ekskl. lagerendring) 3 106 001 2 983 832 785 297 780 721 759 491 715 449 751 109 759 081 737 663 759 285
Etterspørsel fra offentlig forvaltning 1 049 412 1 061 577 266 113 265 163 262 737 261 883 266 883 269 967 263 121 270 187

Eksport i alt 1 356 582 1 350 429 328 854 351 918 350 036 323 087 334 186 342 050 335 780 348 708
  Tradisjonelle varer 429 387 419 917 106 720 108 497 105 867 97 623 105 705 109 059 111 083 111 616
  Råolje og naturgass 544 745 599 843 126 724 147 943 147 633 148 679 149 292 151 505 142 196 154 892
  Skip, plattformer og fly 12 195 8 143 2 565 2 008 3 264 1 651 2 128 1 101 1 776 2 681
  Tjenester 370 256 322 526 92 846 93 470 93 272 75 134 77 061 80 385 80 725 79 520

Samlet sluttanvendelse 4 783 697 4 613 855 1 197 109 1 210 174 1 187 396 1 096 852 1 156 703 1 165 553 1 147 385 1 167 079

Import i alt 1 199 522 1 057 130 302 349 299 371 289 987 240 422 263 359 264 783 251 786 261 724
  Tradisjonelle varer 718 462 699 651 180 123 176 946 172 736 159 835 180 240 183 966 174 755 186 921

  Råolje og naturgass 25 396 22 547 7 510 7 316 7 228 5 118 4 842 5 638 6 339 5 455
  Skip, plattformer og fly 33 015 30 180 9 556 6 574 9 161 8 232 7 893 4 894 5 607 4 053
  Tjenester 422 650 304 752 105 160 108 535 100 862 67 237 70 384 70 285 65 084 65 295

Bruttonasjonalprodukt (markedsverdi) 3 584 175 3 556 725 894 760 910 803 897 409 856 430 893 344 900 770 895 599 905 355
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge 
(markedsverdi) 3 003 219 2 929 236 757 461 757 535 742 220 698 893 732 995 747 718 740 207 750 292

Oljevirksomhet og utenriks sjøfart 580 956 627 489 137 299 153 269 155 188 157 537 160 349 153 052 155 392 155 063
Fastlands-Norge (basisverdi) 2 605 506 2 539 976 657 456 657 817 645 792 606 154 634 354 647 183 642 991 649 548

  Fastlands-Norge utenom offentlig  
  forvaltning 1 949 758 1 889 434 493 107 492 498 482 717 449 756 470 237 480 274 477 777 482 393
    Industri og bergverk 224 468 218 702 57 106 57 164 56 379 52 908 54 160 56 155 56 864 56 644
    Annen vareproduksjon 358 099 359 632 91 545 89 767 89 197 87 585 89 982 91 405 92 222 91 533
    Tjenester inkl. boligtjenester 1 367 192 1 311 100 344 456 345 568 337 142 309 264 326 096 332 715 328 691 334 217
  Offentlig forvaltning 655 748 650 541 164 348 165 318 163 075 156 398 164 117 166 909 165 213 167 155
Produktavgifter og -subsidier 397 713 389 260 100 005 99 718 96 428 92 739 98 641 100 535 97 216 100 744

Kilde: Statistisk sentralbyrå.
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Tabell 2. Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Faste 2018-priser. Prosentvis endring fra foregående kvartal

Ujustert Sesongjustert

2019 2020    19:3     19:4     20:1     20:2     20:3     20:4     21:1    21:2
Konsum i husholdninger og ideelle  
organisasjoner 1,4 -6,9 0,4 -0,4 -3,7 -10,4 9,3 0,3 -3,6 3,4
  Konsum i husholdninger 1,3 -6,7 0,4 -0,4 -3,8 -9,9 9,3 0,2 -3,4 3,2
    Varekonsum 0,0 5,6 -0,3 -0,5 -1,7 5,4 5,8 1,4 -2,8 3,6
    Tjenestekonsum 2,8 -10,2 0,5 0,8 -4,6 -16,6 12,3 0,7 -4,5 2,4
    Husholdningenes kjøp i utlandet 0,9 -77,6 2,4 -5,2 -15,5 -97,3 462,3 -45,6 -28,1 -6,1
    Utlendingers kjøp i Norge 4,2 -67,8 -0,5 5,1 -16,4 -86,8 98,0 44,9 -29,8 -21,0
  Konsum i ideelle organisasjoner 3,0 -11,8 0,4 0,3 -3,6 -17,9 7,7 1,1 -7,3 7,1
Konsum i offentlig forvaltning 1,9 1,7 0,7 0,7 0,1 -2,1 3,1 2,4 -1,5 1,9
  Konsum i statsforvaltningen 1,9 3,0 0,7 0,7 1,4 -2,2 3,4 1,7 -1,8 1,3
    Konsum i statsforvaltningen, sivilt 1,6 2,9 0,7 0,5 1,7 -2,6 3,7 1,7 -2,1 1,5
    Konsum i statsforvaltningen, forsvar 3,8 3,4 0,8 1,9 -0,3 0,9 1,1 1,2 0,0 0,3
  Konsum i kommuneforvaltningen 1,9 0,5 0,6 0,6 -1,1 -2,1 2,9 3,1 -1,1 2,5

Bruttoinvestering i fast realkapital 4,8 -3,8 2,8 -0,9 -3,8 -2,0 -1,2 1,5 -2,9 2,8
  Utvinning og rørtransport 12,6 -4,1 0,1 5,5 -5,8 -4,4 -4,4 3,6 -3,6 4,3
  Utenriks sjøfart -68,2 77,3 37,2 12,4 101,5 -90,2 650,5 -5,4 8,7 -100,3
  Fastlands-Norge 4,0 -4,1 3,3 -2,4 -3,9 -0,4 -1,1 1,1 -2,8 3,3
    Næringer 5,6 -6,1 4,1 -0,5 -4,0 -5,9 0,2 2,5 -1,1 1,1
      Tjenester tilknyttet utvinning 38,7 -33,3 1,8 -3,7 -21,2 -6,8 -13,5 -30,2 12,9 18,3
      Andre tjenester 3,5 -5,1 3,0 -1,6 -1,6 -8,4 2,4 6,7 -4,1 3,0
      Industri og bergverk 24,4 -11,1 9,1 -0,6 -9,4 -7,8 1,7 -3,8 0,5 2,2
      Annen vareproduksjon -0,6 -3,8 3,8 2,6 -5,3 1,7 -5,3 -2,5 5,7 -4,5
    Boliger (husholdninger) -1,7 -4,0 0,0 -3,6 -2,2 0,3 -1,1 4,6 -1,0 3,7
    Offentlig forvaltning 7,2 -1,0 5,1 -4,3 -5,2 7,4 -2,8 -3,9 -7,2 6,2
Bruttoinvestering i verdigjenstander 5,8 -60,1 1,5 -0,8 -9,1 -86,1 219,7 -55,4 -46,7 363,3
Lagerendring og statistiske avvik -0,5 -24,8 -4,8 -20,5 6,7 -48,7 81,9 -27,3 49,1 -46,0
Bruttoinvestering i alt 4,1 -6,8 1,6 -3,7 -2,6 -8,1 4,9 -2,1 2,0 -3,9

Innenlandsk sluttanvendelse 2,3 -4,8 0,8 -1,2 -2,4 -7,6 6,3 0,1 -1,4 0,8
Etterspørsel fra Fastlands-Norge (ekskl. 
lagerendring) 2,1 -3,9 1,1 -0,6 -2,7 -5,8 5,0 1,1 -2,8 2,9
Etterspørsel fra offentlig forvaltning 2,9 1,2 1,5 -0,4 -0,9 -0,3 1,9 1,2 -2,5 2,7

Eksport i alt 0,5 -0,5 -2,3 7,0 -0,5 -7,7 3,4 2,4 -1,8 3,9
  Tradisjonelle varer 4,6 -2,2 -0,4 1,7 -2,4 -7,8 8,3 3,2 1,9 0,5
  Råolje og naturgass -4,3 10,1 -4,9 16,7 -0,2 0,7 0,4 1,5 -6,1 8,9
  Skip, plattformer og fly 1,4 -33,2 -43,0 -21,7 62,5 -49,4 28,9 -48,3 61,4 50,9
  Tjenester 3,5 -12,9 1,0 0,7 -0,2 -19,4 2,6 4,3 0,4 -1,5

Samlet sluttanvendelse 1,8 -3,6 -0,1 1,1 -1,9 -7,6 5,5 0,8 -1,6 1,7

Import i alt 4,7 -11,9 -0,2 -1,0 -3,1 -17,1 9,5 0,5 -4,9 3,9
  Tradisjonelle varer 5,7 -2,6 -0,9 -1,8 -2,4 -7,5 12,8 2,1 -5,0 7,0
  Råolje og naturgass 5,0 -11,2 47,9 -2,6 -1,2 -29,2 -5,4 16,4 12,4 -13,9
  Skip, plattformer og fly -12,9 -8,6 -7,9 -31,2 39,4 -10,1 -4,1 -38,0 14,6 -27,7
  Tjenester 4,7 -27,9 -0,5 3,2 -7,1 -33,3 4,7 -0,1 -7,4 0,3

Bruttonasjonalprodukt (markedsverdi) 0,9 -0,8 0,0 1,8 -1,5 -4,6 4,3 0,8 -0,6 1,1
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge 
(markedsverdi) 2,3 -2,5 0,7 0,0 -2,0 -5,8 4,9 2,0 -1,0 1,4

Oljevirksomhet og utenriks sjøfart -6,1 8,0 -4,0 11,6 1,3 1,5 1,8 -4,6 1,5 -0,2
Fastlands-Norge (basisverdi) 2,5 -2,5 0,7 0,1 -1,8 -6,1 4,7 2,0 -0,6 1,0
  Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning 2,6 -3,1 0,8 -0,1 -2,0 -6,8 4,6 2,1 -0,5 1,0
    Industri og bergverk 2,7 -2,6 -0,1 0,1 -1,4 -6,2 2,4 3,7 1,3 -0,4
    Annen vareproduksjon 1,5 0,4 1,8 -1,9 -0,6 -1,8 2,7 1,6 0,9 -0,7
    Tjenester inkl. boligtjenester 2,8 -4,1 0,6 0,3 -2,4 -8,3 5,4 2,0 -1,2 1,7
  Offentlig forvaltning 2,2 -0,8 0,6 0,6 -1,4 -4,1 4,9 1,7 -1,0 1,2
Produktavgifter og -subsidier 1,4 -2,1 0,7 -0,3 -3,3 -3,8 6,4 1,9 -3,3 3,6

1,4 -2,1 0,7 -0,3 -3,3 -3,8 6,4 1,9 -3,3 3,6

Kilde: Statistisk sentralbyrå.
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Tabell 3. Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Prisindekser. 2018=100

Ujustert Sesongjustert
2019 2020    19:3     19:4     20:1     20:2     20:3     20:4     21:1    21:2

Konsum i husholdninger og ideelle 
organisasjoner 102,3 103,9 102,3 103,2 103,3 103,8 104,0 104,1 105,3 106,0
Konsum i offentlig forvaltning 103,2 105,8 103,8 104,4 105,3 108,0 105,3 104,9 108,3 108,5
Bruttoinvestering i fast kapital 102,6 105,8 102,8 103,3 104,6 106,3 105,8 106,5 107,6 108,6

  Fastlands-Norge 102,4 104,8 102,5 102,8 103,9 105,1 105,0 105,3 107,3 108,3
Innenlandsk sluttanvendelse 102,5 105,1 102,5 103,6 105,0 104,6 104,4 105,8 107,0 107,9
Etterspørsel fra Fastlands-Norge 102,5 104,7 102,7 103,4 104,0 105,4 104,6 104,6 106,7 107,3
Eksport i alt 95,6 82,2 94,1 94,4 88,1 76,3 81,2 83,2 98,6 103,6

  Tradisjonelle varer 100,7 97,3 99,6 102,1 102,4 97,9 93,9 95,7 101,0 105,8
Samlet sluttanvendelse 100,5 98,4 100,2 101,0 100,0 96,2 97,7 99,2 104,5 106,6
Import i alt 103,3 106,5 103,9 104,7 105,7 108,2 106,1 106,1 107,9 109,5

  Tradisjonelle varer 102,5 106,8 102,9 103,7 104,9 109,4 107,0 106,1 108,1 110,4
Bruttonasjonalprodukt (markedsverdi) 99,6 96,0 98,9 99,7 98,1 92,9 95,2 97,2 103,6 105,8
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge 
(markedsverdi) 102,2 103,9 102,3 103,3 104,2 104,2 103,3 103,7 105,8 106,4

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 4. Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Prisindeks. Prosentvis endring fra foregående kvartal

Ujustert Sesongjustert
2019 2020    19:3     19:4     20:1     20:2     20:3     20:4     21:1    21:2

Konsum i husholdninger og ideelle 
organisasjoner 2,3 1,6 0,4 0,8 0,1 0,5 0,2 0,1 1,2 0,6
Konsum i offentlig forvaltning 3,2 2,6 1,2 0,6 0,9 2,5 -2,5 -0,4 3,3 0,2
Bruttoinvestering i fast kapital 2,6 3,1 0,4 0,4 1,3 1,6 -0,4 0,6 1,1 0,9

  Fastlands-Norge 2,4 2,4 0,2 0,4 1,1 1,1 -0,1 0,3 1,8 1,0
Innenlandsk sluttanvendelse 2,5 2,6 0,9 1,1 1,3 -0,4 -0,2 1,4 1,0 0,9
Etterspørsel fra Fastlands-Norge 2,5 2,1 0,6 0,7 0,6 1,3 -0,7 0,0 1,9 0,6
Eksport i alt -4,4 -14,0 -1,9 0,3 -6,7 -13,4 6,5 2,4 18,6 5,0

  Tradisjonelle varer 0,7 -3,4 -1,3 2,5 0,3 -4,4 -4,1 1,9 5,6 4,7
Samlet sluttanvendelse 0,5 -2,1 0,2 0,8 -1,0 -3,7 1,5 1,5 5,4 2,0
Import i alt 3,3 3,1 1,4 0,8 0,9 2,4 -1,9 0,0 1,7 1,5

  Tradisjonelle varer 2,5 4,2 0,7 0,8 1,2 4,3 -2,2 -0,8 1,9 2,1
Bruttonasjonalprodukt (markedsverdi) -0,4 -3,6 -0,2 0,8 -1,6 -5,4 2,5 2,1 6,6 2,1
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge 
(markedsverdi) 2,2 1,7 0,8 1,0 0,8 0,0 -0,8 0,4 2,0 0,5

Kilde: Statistisk sentralbyrå.
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Tabell 5.  Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Måned. Faste 2018-priser.  
Prosentvis volumendring fra foregående periode 

Nov.  
2020

Des.  
2020

Jan.  
2021

Feb.  
2021

Mars  
2021

Apr.  
2021

Mai  
2021

Juni  
2021

Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner -1,1 -0,1 -3,0 0,0 -0,6 0,6 4,3 1,9
   Konsum i husholdninger -1,1 0,0 -2,9 0,1 -0,7 0,7 4,0 1,6
     Varekonsum 2,5 -1,2 -2,6 0,3 -1,2 0,9 5,3 0,0
     Tjenestekonsum -4,1 0,2 -2,9 -0,6 0,0 1,2 2,0 2,5
     Husholdningenes kjøp i utlandet -35,3 36,7 -1,4 -50,8 20,9 -22,9 8,9 100,5

     Utlendingers kjøp i Norge 14,3 -27,7 18,4 -46,4 10,8 25,9 -28,0 -26,5
   Konsum i ideelle organisasjoner -1,2 -2,0 -4,9 -2,4 2,3 -2,6 9,9 7,2
Konsum i offentlig forvaltning 0,6 0,7 -2,3 -0,4 -0,2 0,2 0,3 0,7
   Konsum i statsforvaltningen 0,3 0,3 -2,2 -0,7 -0,5 -0,2 0,1 1,2
       Konsum i statsforvaltningen, sivilt 0,2 0,3 -2,7 -0,9 -0,5 0,3 0,1 1,2
       Konsum i statsforvaltningen, forsvar 0,7 -0,2 1,3 0,4 -0,1 -3,6 -0,2 1,1
   Konsum i kommuneforvaltningen 0,9 1,2 -2,3 0,0 0,0 0,5 0,4 0,2

Bruttoinvestering i fast realkapital 0,4 1,9 -5,6 0,9 3,2 -0,1 -1,2 4,6
   Utvinning og rørtransport (bruttoinvestering) -1,0 4,9 -6,0 -2,5 4,2 3,0 1,9 -0,9
   Utenriks sjøfart (bruttoinvestering) 630,8 -98,4 .. 381,8 -98,7 .. -106,1
   Fastlands-Norge (bruttoinvestering) -0,9 3,2 -6,0 -0,4 5,7 -0,3 -2,4 5,2
       Næringer (bruttoinvestering) -1,1 4,1 -6,0 -0,8 9,9 -3,8 -3,3 9,7
         Tjenester tilknyttet utvinning (bruttoinvestering) 2,9 1,0 6,7 9,2 -5,6 25,3 -5,2 1,7
         Andre tjenester (bruttoinvestering) -1,5 4,4 -9,1 -1,2 11,7 -2,0 -4,5 12,7
         Industri og bergverk (bruttoinvestering) 1,3 3,8 -3,6 0,7 2,6 0,4 -1,3 2,7
         Annen vareproduksjon (bruttoinvestering) -1,4 3,6 0,7 -0,7 10,4 -11,2 -1,4 6,8
       Boliger (husholdninger) (bruttoinvestering) 0,2 3,1 -5,5 2,1 3,5 1,7 -3,3 3,6
       Offentlig forvaltning (bruttoinvestering) -1,6 2,0 -6,4 -2,4 1,4 3,3 0,0 -0,2
Anskaffelser minus avhendelse av verdigjenstander -28,7 135,5 -67,5 76,8 -69,4 287,6 124,4 80,9
Lagerendring og statistiske avvik 107,0 -64,6 172,0 -4,5 -0,8 -52,1 73,9 -50,7
Bruttoinvestering i alt 8,6 -7,7 4,3 0,1 2,6 -7,1 4,0 -1,8

Innenlandsk sluttanvendelse 2,1 -2,1 -0,8 -0,1 0,5 -1,8 3,1 0,5
Etterspørsel fra Fastlands-Norge (ekskl. lagerendring) -0,6 0,9 -3,5 -0,2 0,9 0,2 1,6 2,3
Etterspørsel fra offentlig forvaltning 0,2 1,0 -3,0 -0,7 0,1 0,7 0,2 0,5

Eksport i alt -2,1 4,5 -3,7 0,0 -1,0 5,5 -2,3 0,9
   Tradisjonelle varer (eksport) -4,3 6,6 -1,4 -1,4 4,3 -3,0 -0,9 5,2
   Råolje og naturgass (eksport) -1,5 5,2 -7,1 -0,1 -5,4 17,6 -3,7 -4,3
   Skip, plattformer og fly (eksport) -68,8 591,5 -87,7 .. -42,6 9,7 -52,4 422,3
   Tjenester (eksport) 0,8 -1,6 1,8 -1,9 1,3 -3,2 -0,1 0,0

Samlet sluttanvendelse 0,9 -0,2 -1,6 -0,1 0,0 0,3 1,5 0,6

Import i alt 3,2 -5,6 -3,9 2,2 1,1 -0,3 3,1 -0,4
   Tradisjonelle varer (import) 7,0 -8,1 -3,2 1,0 2,7 1,3 5,2 -0,1
   Råolje og naturgass (import) -34,7 15,1 22,3 13,3 -28,6 41,9 -12,0 -63,1
   Skip, plattformer og fly (import) -7,9 -33,5 5,7 70,7 3,9 -32,5 -22,7 20,7
   Tjenester (import) -1,8 2,2 -8,0 0,2 -0,2 -4,7 0,7 4,0

Bruttonasjonalprodukt, markedsverdi1 0,2 1,4 -1,0 -0,7 -0,2 0,5 1,0 0,9
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge, markedsverdi1 -0,7 1,0 -1,0 -0,5 -0,4 0,5 1,5 0,8

Oljevirksomhet og utenriks sjøfart2 4,5 3,1 -1,0 -1,6 0,4 0,5 -1,4 1,4
Bruttoprodukt Fastlands-Norge, basisverdi -0,7 1,0 -0,5 -0,6 -0,4 0,5 1,1 0,7
   Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning 
(bruttoprodukt) -1,2 1,1 -0,3 -0,6 -0,5 0,4 1,3 0,8
     Industri og bergverk (bruttoprodukt) 1,3 -0,1 2,2 -1,7 -0,4 0,8 0,1 -1,1
     Annen vareproduksjon (bruttoprodukt) -4,5 5,0 0,6 -1,3 -1,4 0,2 0,2 1,1
     Tjenester inkl. boligtjenester (bruttoprodukt) -0,7 0,3 -1,0 -0,2 -0,2 0,4 1,8 1,0
   Offentlig forvaltning (bruttoprodukt) 0,7 0,7 -1,2 -0,6 -0,3 0,9 0,7 0,6
Produktavgifter og -subsidier -0,6 1,3 -4,2 0,2 0,1 0,0 4,1 1,4
1 Bruttonasjonalprodukt er målt i markedsverdi, mens bruttoprodukt i næringer er målt i basisverdi. 
2 Omfatter utvinning av råolje og naturgass, rørtransport og utenriks sjøfart. 
Kilde: Statistisk sentralbyrå.


