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Illegal aktivitet i det hovedreviderede nationalregn-
skab 

 

Et vigtigt sigte med nationalregnskabet er at inkludere al produktiv økonomisk 

aktivitet. Det er ikke afgørende, om disse aktiviteter ligger inden for lovens 

rammer, men kun om de ligger inden for nationalregnskabets produktions-

grænse. De steder, hvor tallene for den formelle økonomi ikke er fuldt dækken-

de, beregnes så vidt muligt et supplement for skyggeøkonomien, dvs. økonomi-

ske aktiviteter, der enten er legale, men ikke deklareres (sort aktivitet), og akti-

viteter, der i sig selv er illegale (de ville også være ulovlige, hvis de blev udført 

hvidt). I praksis har skyggeøkonomien hidtil kun været dækket for den ikke-

deklarerede del, men med hovedrevisionen indgår nu også estimater for egent-

lig illegal økonomisk aktivitet. 

Inkluderingen af illegal aktivitet er også vigtig for sammenligneligheden på 

tværs af lande, da omfanget af illegal aktivitet kan være meget forskelligt i for-

skellige lande, ligesom der er forskel på hvilke aktiviteter, der er illegale i for-

skellige lande. 

 

Med hovedrevisionen af nationalregnskabet indføres tillæg for følgende former 

for illegal aktivitet: 

• Smugling 

• Handel med narkotika 

• Prostitution 

 

Smugling omfatter ulovlig import af sodavand, øl, vin, chokolade og slik og 

bygger bl.a. på oplysninger fra Skatteministeriets rapporter om grænsehandel. 

 

Tillægget for narkotika omfatter ulovlig handel med narkotika, da det vurderes 

at der ikke er nogen signifikant produktion af narkotiske stoffer i Danmark. 

Tillægget beregnes fra anvendelsessiden ud fra oplysninger om antallet af mis-

brugere, mængden af narkotiske stoffer en misbruger efterspørger og prisen på 

forskellige stoffer. Beregningen bygger på oplysninger fra bl.a. Politiet og 

Sundhedsstyrelsen. 

 

Tillægget for prostitution omfatter både residente og ikke-residente prostitue-

rede, hvilket indebærer at en del at prostitutionen kommer som et tillæg til 

tjenesteimporten. Produktionsværdien beregnes ud fra antallet af prostituere-

de, antal kunder pr. prostitueret, og prisen på ydelserne. Beregningen bygger 

bl.a. på oplysninger fra SFIs undersøgelse af Prostitution i Danmark fra 2011 og 

annoncer i aviser og på nettet. 

 

Det samlede tillæg for illegal aktivitet udgør i 2008 3,0 mia. kr. svarende til 0,2 

pct. af BNP. Tillægget udgør en stabil andel af BNP og svinger mellem 0,1 og 

0,2 pct. af BNP. Det største bidrag kommer fra handel med narkotika, der ud-

gør mere end halvdelen af det samlede tillæg. 


