KOMMENTAR
Så hurtigt offentliggør vi konjunkturtal
Hårde data om
udviklingen

Til belysning af den seneste udvikling i økonomien offentliggør Danmarks Statistik
hver måned konjunkturindikatorer, som belyser forskellige dele af den økonomiske
udvikling. Det gælder fx industriproduktion, detailomsætning, bilkøb, arbejdsløshed,
forbrugerpriser og udenrigshandel.
Hvert kvartal offentliggør Danmarks Statistik nationalregnskabstal, som med udgangspunkt i mange forskellige indikatorer tegner et mere samlet billede af konjunktursituationen.

Forventninger til
fremtiden

Som supplement til de ”hårde” data indsamler og offentliggør Danmarks Statistik
også konjunkturbarometre og forbrugerforventninger, som er mere ”bløde” data i
form af virksomhedernes og forbrugernes vurdering af den aktuelle økonomiske situation og deres forventninger til fremtiden.
Konjunkturbarometrene og forbrugerforventningerne indsamles for at tilvejebringe
en hurtig – om end mindre præcis – information om den helt aktuelle konjunktursituation blandt andet til brug for beslutningstagere.

Så hurtigt kommer tallene

Tabel 1

Langt de fleste månedlige indikatorer offentliggøres senest 1 måned efter måleperiodens udløb, som oversigten herunder viser.
Statistikker
Forbrugerforventninger
Konjunkturbarometre
Konkurser og tvangsauktioner
Forbrugerpriser
Priser for indenlandsk vareforsyning
Nyregistreringer (biler)
Ledighed
Detailomsætning
Firmaernes køb og salg
Industriens produktion og ordrer
Udenrigshandel og betalingsbalance
Byggebeskæftigelse
Nationalregnskab, kvartalsvis

Forsinkelse, måneder
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1½
2
2

Anm.: Målt i forhold til udgangen af indsamlingsperioden

Anden information

Den hurtigste information om samfundsøkonomiske forhold giver priserne på valuta,
værdipapirer (obligationer, aktier mv.) og råvarer (råolie, metaller mv.), som bliver
handlet på diverse børser. Man kender disse priser med få minutters forsinkelse, og
hvis markederne ellers er effektive, vil de afspejle al den tilgængelige information om
den økonomiske udvikling.

Prisstatistik

Priserne på enkeltvarer kan – lige som fx aktiekurser – også måles på et givent tidspunkt og i princippet offentliggøres meget hurtigt derefter. Men for at man kan kalde
det en egentlig statistik, skal de indsamlede data være relevante og dermed repræsentative i forhold til det informationsbehov, som brugerne har. Derfor indsamler man

priserne på en lang række produkter over en (kort) periode forskellige steder i landet
og bearbejder de mange prisoplysninger til prisindeks.
Statistik om reale forhold

Mens priser kan måles på et givent tidspunkt, må information om reale forhold som
detailhandel, industriproduktion og deraf afledte beskæftigelsesbehov måles over en
periode.
I princippet kunne man dagligt opgøre de enkelte detailhandlendes omsætning og
den enkelte industrivirksomheds produktion, men information opsamlet i så kort en
periode som én dag vil typisk være påvirket af mange tilfældige forhold.

Hensyn til de
administrative byrder

Endvidere vil det med den metode, Danmarks Statistik anvender i dag, indebære en
betydelig administrativ byrde for dataleverandørerne at indberette hyppigt og kræve
en større ressourceindsats til bearbejdning af data.
Derfor har Danmarks Statistik for en lang række indikatorer valgt at indsamle oplysninger en gang om måneden og for andre indikatorer kun en gang i kvartalet. Ud fra
de samme hensyn indsamler Danmarks Statistik kun oplysninger fra en del af virksomhederne (en stikprøve).

Hvorfor forsinkelser?

En vis mængde af de indsamlede oplysninger er normalt fejlbehæftede. Derfor er det
nødvendigt at gennemgå det indberettede materiale og rette op på de værste fejl, så
statistikken får en acceptabel præcision. Desuden er det ikke alle indberetninger, som
indsendes til tiden.
Statistik – som man kender den i dag – er derfor forsinket i forhold til den aktuelle
konjunktursituation, idet den belyser, hvad der er sket i en periode, som ligger tidligere end offentliggørelsestidspunktet. Disse konjunkturindikatorer er endvidere behæftet med usikkerhed, og hver især kan de kun indikere tendenser i konjunkturudviklingen.

