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� Første bud på kvartalsvæksten i BNP fremskyndes 
fra 60 til 45 dage efter kvartalets udløb

� Projektstart 1/1 2016

� Første resultat forventes offentliggjort 15/11 2016

� Succeskriterie for kvalitet: revision af vækst fra 
BNP45 til ordinær kvartalsberegning (KNR60) bør 
ikke øge revisionerne/usikkerheden generelt

� Resultaterne vurderes i september baseret på 
testberegning for 10 kvartaler (2014K1-2016K2), 
hvoraf 8 er delvise rekonstruktioner.

Indikator for BNP-vækst (BNP45)
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� Arbejdsgruppe, ekspertgruppe og projektorganisation er etableret.
� Arbejdet med BNP45 er brudt ned i en række delopgaver med 

udgangspunkt i de væsentligste kildedata så de ca.1500 indikatorer i 
det eksisterende kvartalssystem er afgrænset til ni hovedområder af 
kildestatistikker

� Ny software (Eviews) er indarbejdet og taget i anvendelse som 
analyseværktøj

� I samarbejde med metodekontor er der etableret en 
standardfremgangsmåde til estimation ved de to typiske tilfælde:
1. Månedlige data foreligger for to af kvartalets måneder. Den tredje måned 

estimeres vha. ARIMA forecast.
2. Det foreligger månedlige eller kvartalsvise data med en ufuldstændig 

sammenhæng til nationalregnskabets variabel. Estimation foretages vha. 
lineær regression – typisk på vækstraterne

� Kildedata og estimationsmetoder er etableret for 15 brancher
� Beregningsrutine for kædning og sæsonkorrektion er etableret
� Første ‘live-test’ beregning for 1. kvartal 2016 er gennemført internt i 

Danmarks Statistik.

Indtil nu
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� For nogle områder kan det eksisterende 
beregningssystem genbruges (næsten). Det 
mindsker sandsynligheden for revision i forhold til 
KNR60.

� En del kildedata er blevet fremskyndet, så 
tilgængeligheden af data ved test-beregningen i maj 
2016 var større end forventet ved forundersøgelsen i 
2015.

� For nogle brancher ser det ud til at BNP45 metoden 
kan give en forbedring af KNR60 metoden.

De gode nyheder
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Tilgang Anvendelse

Forbrug i produktion

Eksport

Investering

Forbrug

Produktskatter, netto

Produktion

Import

Afstemning

KNR60 er et balanceret nationalregnskab
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Tilgang Anvendelse

BNP45 er kun beregnet fra produktionssiden
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� Beregningen kun fra produktionssiden betyder at vi ikke 
kan integrere oplysninger fra anvendelsessiden direkte i 
beregningerne – vi har endnu ikke noget bud på hvor 
meget det øger usikkerheden.

� Estimation af forbrug i produktionen og produktskatter, 
netto ser ud til at give større usikkerhed i beregningen 
end forventet. Dels pga. den manglende afstemning og 
dels pga. sammensætningseffekter.

� Momsstatistikken har øget usikkerhed på de tidligste 
estimater pga. lempelse af indberetningsfristerne fra 
2014. Der arbejdes på en løsning.

Udfordringer
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Hvad nu?
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13/513/513/513/5 Første interne ‘live-test’ af beregning for 1. kvartal 2016

NuNuNuNu ‘Historisk’ beregning for 4. kvartal 2015

8/68/68/68/6 Ekspertgruppemøde: vurdering af metoder og resultater

JuniJuniJuniJuni ––––
augustaugustaugustaugust

Historiske beregninger for 2014K1-2015K3
Systemarbejde: Indikatorbank, Beregningssystem
Kildedata: Momsprojekt, Finansdata, Transportdata

15/815/815/815/8 Intern ‘live-test’ for 2. kvartal 2015

1/91/91/91/9 Ekspertgruppevurdering: 2014k1-2016k2

30/930/930/930/9 Oplæg og intern drøftelse om publiceringsform

15/1115/1115/1115/11 Første offentliggørelse: 3. kvartal 2016

decemberdecemberdecemberdecember Orientering af brugerudvalget om resultaterne


