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Nationalregnskabet og revisioner

� Offentliggørelse af reviderede nationalregnskab for 
årene 2016-2018 den 7. november BNP-vækst
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Nationalregnskabet og revisioner

� Igangsættelse af initiativer med henblik på at kunne 
reducere revisioner af nationalregnskabet:
� Tilvejebringelse af mere viden
� Introducere nye metoder og processer der kan bidrage til 

eliminering af revisioner

� Fokusområder
� Revisionsanalyse
� Investeringer
� Deflatering af UH
� Andre initiativer
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Revisionsanalyse af NR (I)

� Baggrund
� Ønske om at undersøge bidrag til revisioner – er vores 

formodninger korrekte?
- Fokus på specifikke områder: Investeringer, mængdeindikatorer, 

udenrigsøkonomi mv.

� Metode
� Revisioner fra første publicering til dags dato
� Primært fokus på realvækst frem for løbende priser - dette er 

brugernes fokus
- Revisioner i vækstrater for variable
- Variables bidrag til revisioner i BNP
- Udfordring: Manual- og datarevision i 2014 og datarevision i 2016 har 

effekt på BNP (-0,03 og +0,32 procent point)
� Ser på perioden 2005-2016 med opdeling på 2 delperioder
� Samling af tidligere versioner af nationalregnskabet tilbage til 2005
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Revisionsanalyse af NR (II)

� Resultat: For perioden 2005-2010 har de 
gennemsnitlige revisioner i BNP vækstraten været 
beskeden med minus 0,08 procent point.
� Gennemsnitlige negative revisioner i investeringer og 

privatforbrug har opvejet positive bidrag fra eksport og 
offentligt forbrug. 
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Revisionsanalyse af NR (III)

� Gennemsnitlig revision på +0,91 revision i BNP 
vækstrate (2011-2016): 
� Forsyningsbalance: Store bidrag fra eksport (+0,77% point), 

Import (-0,70% point), Investeringer (+0,39% point) og 
lagerændringer (+0,22% point).

� Brancher: Store bidrag fra 41430 Bygge og anlæg, 46000 
Engroshandel, 85202 Undervisning, ikke-markedsmæssig 
samt 86000 Sundhedsvæsen

� Indikation af sammenhæng med revisioner på branche- og 
forsyningsbalanceniveau
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Revisionsanalyse af NR (IV)

� Betydelige revisioner i vækstrate for investeringer
� Skift i fortegn for gennemsnitlige revisioner
� Gennemsnitlige absolutte revisioner er svagt aftaget

� Fejl i opgørelsen af offentlig ejede virksomheders 
investeringer kan forklare noget – men langt fra det 
hele
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Variabel Mål for revision Enhed 2005-2010 2011-2016 2005-2016

Investeringer Gns. revision Realvækst, pct -1,32 1,95 0,30

Investeringer Gns. absolut revision Realvækst, pct 2,47 1,95 2,21



Bedre opgørelse af investeringer (I)

� Projekt 1: Monitorering af store investeringsprojekter
� Ønske om at sikre, at store investeringsprojekter er med i 

NR – både i foreløbige og endelige opgørelser
- Nye projekter kan have egne CVR-numre som kan blive opregnet i 

kildestatistikker

� Omfatter bl.a. store bygge- og anlægsprojekter mv. samt 
dansk eksport af store bygge- og anlægstjenester

� Test i 2019 med fokus på datacentre – driftsfase i 2020
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Bedre opgørelse af investeringer (II)

� Projekt 2: Forbedring af beregningssystemer for 
B&A-aktivitet
� Behov for strømlining efter skift i kildegrundlag 

- Fra aktivitetskvadratmetre og omkostningsindeks til produktfordelt 
byggeomsætning og outputprisindeks

- Årsberegning med efterfølgende kvartalsfordeling

� Skift i kilde til kvartalsfordeling – anvendelse af 
produktfordelt omsætningsstatistik for B&A i stedet for 
beskæftigelsestal
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Deflatering af udenrigshandel i de 
forskellige NR versioner (I)

Revisioner

� Der skelnes mellem revisioner i Betalings Balance (løbende 
priser) og revisioner i prisindeks (deflatorer)

� Men store ændringer i BB kan alene føre til revisioner i 
væksten pga. sammensætnings effekter
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Variabel Mål for revision Enhed 2005-2010 2011-2016

Eksport Gns. revision Løbende priser, mio. kr. 16.500 45.130

Eksport Gns. revision Vækst i løbende priser, pct 1,0 1,1

Eksport Gns. revision Realvækst, pct 0,4 1,4

Eksport Gns. revision Prisindeks, pct 0,7 -0,3

Import Gns. revision Løbende priser, mio. kr. -6.955 23.468

Import Gns. revision Vækst i løbende priser, pct 0,3 1,0

Import Gns. revision Realvækst, pct 0,1 1,5

Import Gns. revision Prisindeks, pct 0,3 -0,5



Deflatering af udenrigshandel i de 
forskellige NR versioner (II)

Arbejdet i 2019

� Stor forskel på system i det kvartalvise og foreløbige 
årsopgørelser af NR (18 varer og 17 tjenester) mod ca. 
2.000 produkter i det endelige NR (t-3). 

� Alle serier er løbet igennem: 
� samme deflator bruges, hvor serien behandles på samme 

detaljerings niveau
� samme kildemateriale bruges, hvor det er muligt
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Deflatering af udenrigshandel i de 
forskellige NR versioner (III)

Tiltag og det videre arbejde

� Søtransport (stort beløb). Der etableres en 
ekspertgruppe, som løbende overvågner udvikling på 
branchen, inklusiv import og eksport (af søtransport og 
bunkring) på tværs af NR versioner.

� Afstemte energisystem fremrykkes. Der arbejdes videre 
på at kunne anvende mere detaljerede og afstemte 
information på området i det foreløbige NR (t-2 og t-1).

� Eksport af varer. Der undersøges mulighed for at 
harmonisere metoder og kilder.
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Andre initiativer

� Kvalitetssikring af indberettede data fra 
forretningskritiske virksomheder (FKV) er i drift
� Profilering og datakonfrontation for år (ikke etableret for 

kvartaler)

� Nationalregnskabets systemer, metoder og processer
� Modernisering og harmonisering
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Tak for jeres opmærksomhed!

Spørgsmål?
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