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Nøkkeltall i Revidert nasjonalbudsjett for 2013 

 

Regjeringen legger vekt på at budsjettpolitikken ikke bidrar til å forsterke 

oppgangen i økonomien og dermed gjøre det vanskeligere for konkurranseutsatt 

sektor. Regjeringen legger opp til at revisjonen av 2013-budsjettet gjennomføres 

med et litt lavere strukturelt, oljekorrigert underskudd enn lagt til grunn i fjor 

høst. For 2012 og 2013 sett under ett anslås budsjettimpulsen om lag som i fjor 

høst. Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet er imidlertid mer nedjustert i 

2012 enn i 2013, og budsjettet for 2013 framstår dermed isolert sett som litt mer 

ekspansivt nå enn anslått i Nasjonalbudsjettet 2013. 

Regjeringens forslag har følgende hovedtrekk: 

 Et strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd på 124,6 mrd. kroner, som er 

0,7 mrd. kroner under budsjettvedtaket fra i fjor høst. Underskuddet er 

28,3 mrd. kroner under 4-prosentbanen. Målt som andel av anslått kapital i 

Statens pensjonsfond utland ved inngangen til 2013 utgjør underskuddet 3,3 

prosent.  

 Virkningen på etterspørselen etter varer og tjenester av budsjettpolitikken for 

2012 og 2013 sett under ett er om lag som anslått i Nasjonalbudsjettet 2013. 

Som følge av nedjusterte tall for bruken av oljeinntekter i 2012 anslås 

budsjettimpulsen for 2013 likevel som noe høyere nå enn lagt til grunn i fjor 

høst. Impulsen er målt som endringen i det strukturelle, oljekorrigerte 

budsjettunderskuddet som andel av trend-BNP for Fastlands-Norge.   

 Om lag uendret skatte- og avgiftsnivå.  

 For 2012 og 2013 sett under ett er den reelle, underliggende veksten i 

statsbudsjettets utgifter 2,6 prosent i gjennomsnitt per år. Nedjusteringene av 

utgiftene i 2012 gjør at utgiftsveksten fra 2012 til 2013 nå anslås til på 3,4 

prosent. Den nominelle veksten i statsbudsjettets utgifter er på 6,5 prosent.  

 Målt som andel av verdiskapingen i fastlandsøkonomien anslås de samlede 

offentlige utgiftene å holde seg om lag uendret fra 2012 til 2013, på om lag 

samme nivå som i 2001. 

 Et oljekorrigert budsjettunderskudd i 2013 på 122,9 mrd. kroner.  

 Det samlede overskuddet på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond, der 



 

også renter og utbytte på fondskapitalen er regnet med, anslås til 355 mrd. 

kroner, som tilsvarer 11,9 prosent av BNP. 

 Den samlede kapitalen i Statens pensjonsfond ved utgangen av 2013 anslås til 

4 666 mrd. kroner. Av dette er 4 511 milliarder kroner i Statens pensjonsfond 

utland. Til sammenlikning anslås statens forpliktelser til alderspensjoner i 

folketrygden til 5 769 milliarder kroner ved utgangen av 2013.  

 

 

Tabell 1 Hovedtall på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond. Milliarder kroner 

 Regnskap  Anslag 

 2011 2012  2013 

Totale inntekter.....................................................................................................  1 223,5 1 290,7  1 288,3 

1 Inntekter fra petroleumsvirksomhet ................................................................  372,2 421,1  377,7 

 1.1 Skatter og avgifter ..................................................................................  209,7 232,7  212,7 

 1.2 Andre petroleumsinntekter .....................................................................  162,6 188,4  165,0 

2 Inntekter utenom petroleumsvirksomhet ........................................................  851,3 869,6  910,6 

 2.1 Skatter og avgifter fra Fastlands-Norge ..................................................  777,5 807,4  853,9 

 2.2 Andre inntekter .......................................................................................  73,7 62,2  56,7 

Totale utgifter .......................................................................................................  952,1 996,1  1 063,4 

1 Utgifter til petroleumsvirksomhet ...................................................................  21,4 25,6  30,0 

2 Utgifter utenom petroleumsvirksomhet ..........................................................  930,7 970,5  1 033,4 

Overskudd på statsbudsjettet før overføring til  

Statens pensjonsfond utland .................................................................................  

 

271,4 

 

294,6 

  

224,8 

- Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten ............................................  350,8 395,5  347,7 

= Oljekorrigert overskudd ..................................................................................  -79,4 -100,9  -122,9 

+ Overført fra Statens pensjonsfond utland ........................................................  84,2 104,6  122,9 

= Overskudd på statsbudsjettet...........................................................................  4,8 3,7  0,0 

+ Netto avsatt i Statens pensjonsfond utland .....................................................  266,6 290,9  224,8 

+ Rente- og utbytteinntekter mv. i Statens  

 pensjonsfond ...................................................................................................  

 

103,0 

 

115,3 

  

130,3 

= Samlet overskudd på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond ......................  374,4 409,9  355,1 

Memo:     

Markedsverdien av Statens pensjonsfond utland
1
 ................................................  3 308 3 825  4 511 

Markedsverdien av Statens pensjonsfond
1
 ...........................................................  3 437 3 970  4 666 

Folketrygdens forpliktelser til alderspensjoner
1
 ...................................................  5 181    5 474  5 769 

1. Ved utgangen av året. 

Kilde: Finansdepartementet.   

 


