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Arbejdsplan 2016

Hurtigere BNP

I 2016 udvikler og
tester vi nye metoder,
så BNP-væksten kan
offentliggøres 45 dage
efter kvartalets udløb.
Det er 15 dage
hurtigere end tidligere,
og der vil således
være danske væksttal
samtidig med tal fra
hele EU.
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� Danmark er blandt de 6 
af 28 EU lande der ikke 
offentliggør BNP vækst 
45 dage efter kvartalets 
udløb.



� Eurostat målsætning om 30, 60, 90 offentliggørelse af 
BNP for EU

� Eurostat Task Force 2013 – 2015: GDP FLASH ESTIMATES 

AT T+30 DAYS

� 18 lande (ikke DK), ECB, Cambridge Econometrics

� Testberegning for 4 ‘live’ kvartaler (2015k1-k4) og 8 historiske 
kvartaler (2012k1-2014k4)

� Fokus på samlet EU og Eurozone estimat

� National offentliggørelse frivillig

Fortsat udvikling i andre lande..
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� EU-krav:

� +60 dage, BNP tre sider, BVT 10 brancher. Svarer nogenlunde til 
nuværende offentliggørelsesniveau  

� Forskellige løsningsmuligheder

� 45 reduceret, 60 fuld version, 90 fuld version

� 30 reduceret, 60 fuld version, 90 fuld version

� 30 reduceret, 60  fuld version

� Hvad gør andre lande nu:

� UK: 25 reduceret, 60 fuld version, 90 fuld version

� NL: 45 fuld version, 90 fuld version

� S: 60 fuld version - 2. kvartal 30 fuld version

� FI: 45 reduceret, 65 fuld version

� Mange lande beregner kun realvækst i BNP t+45

Undersøgelser i år om udgivelses- og revisionsrytme
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Tilgængelighed af kilder
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Tilgængelighed af kilder
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Tilgængelighed af kilder
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� For både t+30 og t+45 mangler:

� Oplysninger vedrørende bygge og anlæg (produktion og 
investeringer) for hele kvartalet

� Oplysninger vedrørende det offentlige (produktion og 
forbrug) for hele kvartalet

� Momsstatistikken for den sidste måned

� Udenrigshandel med varer og betalingsbalance for den 
sidste måned



� Baseret på data i væsentligt omfang

� Udgangspunkt i eksisterende kilder og metoder

� Ikke øge revisioner

� Now casting

Anbefalinger/krav
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� Hurtige resultater prioriteres højt
� Kun vækst baseret på sæsonkorrigeret kædet værdi

� Primært
� Produktionsestimat i kædede værdier med 14 variabler:
� BVT (13 brancher) + produktskatter, netto (1) = BNP

� På længere sigt
� Balanceret estimat med 39 variabler:
� BNP (14)+ Import (2) = Forbrug (12) + Investering (12) + Eksport 

(2)

� Alle variabler kan optræde i løbende, faste samt sæsonk
og ikke-sæsonk – dvs. potentielt hhv. 56 og 156 variabler

Ramme for udvikling af indikator
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Forventes beregnet i løbet af 2016

1) Testberegning af indikator for BNP-vækst

2) BNP direkte beregnet fra estimerede BVT på 
brancher

På længere sigt arbejdes mod:

3) Offentliggørelse af BNP og BVT for et antal 
brancher

4) BNP og balanceret forsyningsbalance offentliggjort 
på hovedkomponenter

Fokus på beregning af:
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� Fastsættelse af indikatorer og statistiske metoder

� Nye metoder og software (Eviews, Jdemetra+)

� Etablering af it-system og kildedata

� Beregning af ’historisk’ test på (2014k1 – 2015k4)

� Intern ’realtime’ test på 2016k1 i maj og 2016k2 i 
august 2016

Plan januar-august 2016
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� Offentliggørelse af første forsøg på indikator for 
BNP-vækst for 2015k3 den 15 november 2016

� Orientering af brugerudvalg i december 2016

� Andet (2015k4) forsøg forventes offentliggjort i 
februar 2017

� Formen på offentliggørelserne vil afhænge af 
resultaterne og besluttes i efteråret 2016

Plan september 2016 – maj 2017
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