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Opgørelse af husholdningernes forbrug
I det kvartalsvise nationalregnskab bliver husholdningers forbrug på dansk
område opgjort ved at fremskrive på den mest detaljerede gruppering af varer
og tjenester med udviklingen i en lang række kildestatistikker kaldet indikatorer. Den brede sammensætning af husholdningernes forbrug betyder, at man
ikke kan forvente, at udviklingen i én enkelt indikator direkte afspejler udviklingen i det samlede forbrug.
Kilder til opgørelse af husholdningernes forbrug på dansk område
Drikkevarer og tobak
(Skat)

Køretøjer, ferierejser
og hoteller
Elektricitet og
brændsel
(Energistyrelsen)

Andre varer og
tjenesteydelser
(produktionsbestemt)

Andre tjenesteydelser
(moms)

Detailhandelsvarer
(moms og detailomsætningsindeks)

I figuren ses husholdningernes forbrug i løbende priser i 2014 fordelt efter
hvilken type kilde, der anvendes.
Forbruget i detailhandelen udgør ca. 27 pct. og beregnes ud fra to statistikker,
der belyser omsætningen i detailhandelen, nemlig firmaernes køb og salg
(momsstatistikken) og detailomsætningsindekset. Firmaernes køb og salg bruges også til at opgøre øvrige tjenesteydelser som køb hos restauranter, frisører,
forlystelser, advokater mv., som ikke er omfattet af detailomsætningsindekset.
Denne gruppe udgør ca. 13 pct. af husholdningernes forbrug.
Den største gruppe i figuren (ca. 43 pct.) kaldet ”Andre varer og tjenesteydelser” består af varer og primært tjenesteydelser, som beregnes på basis af tal for
produktionen i den tilsvarende branche, da denne hovedsageligt afsættes indenlandsk. Det drejer sig bl.a. om boliger, finans- og forsikringstjenester, telekommunikation, fjernvarme og autoværksteder.
Til resten af opgørelsen bruges diverse indikatorer. Elektricitet og brændsel
baseres på mængdeindikatorer fra Energistyrelsen. Drikkevarer og tobak opgøres ved hjælp af oplysninger om punktafgifter fra Skat. Køb af køretøjer bygger
på antallet af nyregistrerede køretøjer, pakkede ferierejser på antal rejsende i
Københavns lufthavn og hoteludgifter på statistik om antal overnatninger.
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Nationalregnskabet er en opgørelse af den samlede økonomi, hvor produktion
og import afstemmes med anvendelserne af disse. I opgørelsen af husholdningernes forbrug indgår derfor også skønsmæssige korrektioner under hensyntagen til udviklingen i andre dele af økonomien og diverse aggregerede indikatorer som fx dankortomsætning og det samlede detailomsætningsindeks.
Mange af de nævnte indikatorer offentliggøres månedligt og er tilgængelige
tidligere end den samlede beregning af nationalregnskabet. Det er derfor også
naturligt at udviklingen i disse indikatorer bruges til at forsøge på at forudsige
udviklingen i husholdningernes forbrug. Som det ovenstående illustrerer, vil
udviklingen i en enkelt indikator imidlertid ikke nødvendigvis afspejle udviklingen i husholdningernes samlede forbrug i nationalregnskabet.
Læs mere om opgørelse af det kvartalsvise nationalregnskab i dokumentationsnotat Danish Quarterly National Accounts.
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