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Opsamling om mindre ADAM
Resumé: Samlet forslag til at formindske antallet af brancher og
efterspørgselskomponenter i ADAM. Noten er tilrettet efter torsdagsmøde 6. februar.

Nøgleord: Modelformulering.
Modelgruppepapirer er interne arbejdspapirer. De konklusioner, der drages i papirerne, er ikke endelige og
kan være ændret inden opstillingen af nye modelversioner. Det henstilles derfor, at der kun citeres fra
modelgruppepapirerne efter aftale med Danmarks Statistik.
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1. Indledning
Det er vedtaget at reducere størrelsen på ADAM, så der bliver færre brancher
og færre efterspørgselskomponenter, men vi har manglet at fastlægge hvilke
brancher og efterspørgselskomponenter, der skal være i den mindre ADAM.
Nærværende note er tilrettet beslutningerne efter torsdagsmødet i
Finansministeriet 6. februar. Det oprindelige forslag til brancheaggregeringen
findes i Dan, 9. september 2008, Forenklet brancheopdeling i ADAM. Der
henvises også til Grane, 10. maj 2007, Skitse til nyt simpelt nestet
forbrugssystem, som foreslog en aggregering af forbrugskomponenter:

2. Færre brancher
Det foreslås at aggregere de nuværende 19 brancher til 12. Oplægget til færre
brancher afspejler den formening, at der stadig er brug for at udskille specielle
brancher men mindre brug for at opdele den almindelige indenlandske
markedsbestemte økonomi.
De udskilte specielle brancher omfatter, jf. den gengivne tabel 1, offentlige
tjenester, boligbenyttelse, energiforarbejdning, finansiel virksomhed,
energiudvinding, søfragt og landbrug. I de tre sidste erhverv er priserne i høj
grad givet udefra. Nærings- og nydelsesmiddelindustrien er udskilt som speciel
branche, fordi den er knyttet til landbruget, hvis produktion den forædler.
Bemærk at der også bliver ændret i brancheopdelingens detaljer. Fx bliver
produktionen af grus (140009) fjernet fra fremstillingen af leverancer til
byggeriet, nb, ligesom genbrug af affaldsprodukter (370000) bliver fjernet fra
handel, mens vandforsyning (410000) bliver fjernet fra øvrige tjenester. Disse
tre ændringer er indikeret med plus og minus i omstående tabel 1. Sådanne
ændringer frigør ADAMs brancheopdeling fra nationalregnskabets detaljer og
indebærer, at vi i mindre grad skal lave egne tal og skøn. Vi kommer også
tættere på opdelingen i det kvartalsvise nationalregnskab.
Det bemærkes, at antallet af brancher med standard produktionsfunktion,
reduceres fra 12 til 5 med aggregeringen fra 19 til 12 brancher. De 5 brancher
med standard produktionsfunktion bliver: Landbrug (1.), nærings- og
nydelsesmiddelindustri (5.), diverse fremstilling (6.), bygge-anlæg (7.) og
diverse tjenester (8.).
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Tabel 1.

Brancheopdeling i ADAM, fra 19 til 12

1. Landbrug m.v.

Nuværende
a

Foreslået
1. a

011009,011209,014000,
020000,050000
2. Råolie m.v. .............. e

110000
3. Olieraffinaderier...... ng

2. e1*
+140009
3. ng

230000
4. El, gas,

ne

fjernvarme

401000,402000,403000

5. Næringsmidler......... nf

4. ne1*
+410000
5. nnf

151000,152000,153000,
154000,155000,156009,
158109,158120,158300
6. Nydelsesmidler ....... nn

159000,160000
7. Lev. til byggeri........ nb

140009,200000,263053, 266080

6. Diverse fremstilling: nz
-140009+370000

8. Jern og metal ........... nm

271000,272030,274000,
275000,281009,286009,
291000,292000,293000,
294009,297000,300000,
310000,320000,330000
9. Transportmidler....... nt

340000,351000,352050
10. Kemisk ................... nk

241109,241209,241500,
241617,242000,243000,
244000,245070,251122,
252300,252400,362060
11. Anden

nq

fremstilling................... 170000,180000,190000,

210000,221200,221309,
222009,261126,361000

12. Bygge- og anlæg

b

7.b

450001,450002,450003, 450004
13. Handel.................... qh

370000,501009,505000,
510000,521090,522990,
523000,524190,524490
14. Anden transport
m.v.

15. Andre
tjenesteydende

qt

601000,602100,602223,
602409,620000,631130,
634000,640000
qq

410000,502000,551009,
553009,701109,702040,
710000,721009,722000,
730001,741100,741200,

8. Diverse tjenesteerhverv:
qz
-370000-410000

4
742009,744000,747000,
748009,804001,851209,
900010,900020,900030,
910000,920001,930009, 95
16. Finansiel

qf

9. qf

virksomhed .................. 651000,652000,660102,
660300,670000
10. qs

17. Søtransport ............. qs

610000
11. h

18. Boligbenyttelse ...... h

702009
19. Offentlige

o

12. o

tjenester........................ 730002,751100,751209,

751300,752000,801000,
802000,803000,804002,
851100,853109,853209, 920002

Erhvervenes numre relaterer til nationalregnskabets erhvervsopdeling, der er gengivet i
omstående bilagstabel taget fra den årsvise nationalregnskabspublikation.
* Navnet e foreslås ændret til e1, fordi produktionen af grus lægges til, så e1 omfatter al
råstofudvinding og ikke bare energiudvinding. Man kunne også kalde sektoren r i stedet for e1,
men energiudvinding dominerer. Tilsvarende er det markeret at ændre ne til ne1, fordi
vandværker kommer til, så sektoren omfatter værker i alt og ikke bare energiværker.

Samtidig kommer vi nærmere på det kvartalsvise nationalregnskabs forholdsvis
aggregerede opdeling, men ikke så tæt, at alle ADAMs brancher kan
konstrueres ud fra det kvartalsvise nationalregnskabs brancher. Fx opdeles
industrien ikke i det kvartalsvise nationalregnskab, så nærings- og
nydelsesmiddelindustri samt olieraffinaderier er ikke identificeret i det
kvartalsvise nationalregnskab, men summen af ADAMs olieraffinaderier, ng,
nærings- og nydelsesmiddelindustri, nnf, samt den nye diversekategori, nz,
korresponderer til det kvartalsvise nationalregnskabs industribranche.
Korrespondancen mellem ADAM-forslagets og det kvartalsvise
nationalregnskabs brancheopdeling er vist i nedenstående tabel 2, hvor de 8
grupper, der korresponderer, er anført.
Tabel 2.

Brancheopdeling i (foreslået) ADAM og kvartalsvist NR

Korresponderende grupper:
1. Landbrug m.v.

Produktion i ADAM
xa

Produktion i KNR
xl

2. Råolie m.v. ...............

xe

xr

3. Industri

xng+xnnf+xnz

xi

4. El, gas, fjernvarme

xne

xeg

5. Bygge- og anlæg

xb

xb

6. Boligbenyttelse ........

xh

xh

7. Finansiel virksomhed

xqf

xqf

8. Øvrige tjenester
xqz+xqs+xo
xf+xha+xhe+xtk+xs
Forretn.service+handel m.v. +øv.
udlejning+ transport+offentlige og
personlige tjenester
De kvartalsvise produktionsbetegnelser afspejler notationen i qdam-banken.
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Bilagstabel med nationalregnskabets branchefordeling,
fra NR’s årspublikation
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Korrespondancen til det kvartalsvise nationalregnskab er dårligst for tjenester,
hvor der kun er korrespondance for tre grupper i den foreslåede ADAMaggregering: Boligbenyttelse, finansiel virksomhed og resten af tjenesterne,
som offentlige tjenester. Den dårlige korrespondance r vedrører både
opdelingen i offentlige og private tjenester og opdelingen inden for private
tjenester, hvor det kvartalsvise nationalregnskab fx ikke udskiller søfragt. Den
samlede kvartalsvise transport, xtk i qdam-banken, svarer til summen af de
nuværende ADAM-brancher søfart og anden transport, xqs+xqt.
Sammenfattende må vi erkende, at vi ikke løser alle problemer.
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Aggregeringen af brancher fra 19 til 12 reducerer automatisk antallet af
investeringskategorier. Derudover foreslås antallet af forbrugskategorier
reduceret en smule.

3. Færre forbrugskategorier
Det foreslås at reducere antallet af forbrugskategorier 11 til 9. I nedenstående
tabel 1 fra Granes papir af 10. maj 2007 specificeres de 11 gamle og i den
omstående tabel 3 specificeres de 9 nye.
(Fra Granes papir af 10. maj 2007 om nyt forbrugssystem.)

Forslaget indebærer at nydelsesmidler, Cn i tabel 1 fra Granes papir, flyttes
sammen med næringsmidler, Cf, og at vi dropper opdelingen i ikke varige
goder, Ci, og varige goder, Cv. Kategorien med transport, Ck, bliver reduceret
til kollektiv transport inkl. taxa.. Denne kategori er i øvrigt ganske lille og hvis
den lægges i service, Cs, kommer vi ned på 8 kategorier.
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Tabel 3.

Nye forbrugskomponenter

Gruppe
1. Cb
2. Ce
3. Cfn*
4. Cg
5. Ch

Komponenter
7100 (køretøjer mv.)
4500 (elektricitet og brændsel)
1000 (fødevarer), 2000 (drikkevarer og tobak)
7220 (benzin og olie til køretøjer)
4100 (husleje), 4200 (beregnet husleje af egen bolig),
4300 (reparation og vedligeholdelse af boliger), 4430 (vand og vandledningsafgift)
6.Ck1* 7300 (køb af transportydelser),
7. Cs
3140 (vask, rensning), 4410 (renovation mv.), 5620 (hushjælp mv.),
6200 (læge, tandlæge mv.), 6300 (hospitaler, sanatorier mv.) ,
7210 (vedligeholdelse af køretøjer), 7240 (biludlejning, køretimer mv.),
8100 (telefon, telefax, porto mv.), 9400 (forlystelser, TV-licens mv.),
9600 (pakkede ferierejser), 9700 (undervisning), 9810 (udgifter på restauranter mv.),
9820 (udgifter til hoteller mv.), 9911 (frisører mv.),9931 (plejehjem, dagcentre mv.),
9932 (daginstitutioner for børn), 9940 (forsikring),
9950 (finansielle tjenesteydelser), 9960 (advokater, andre tjenesteydelser), NPISH()
8. Ct
9980 (Turistindtægter mv.)
9. Civ* 3110 (beklædning), 3200 (fodtøj), 5100 (møbler og gulvtæpper mv.),
5200 (gardiner, sengelinned mv.), 5310 (husholdningsmaskiner),
5330 (rep. af husholdningsmaskiner),5400 (service, køkkenudstyr),
5500 (husholdnings- og haveredskaber), 5610 (rengøringsmidler),
6111 (medicin, vitaminer, mm.), 6112 (briller, høreapparater mv.),
9110 (radio- og tvapparater mv.), 9120 (fotoudstyr, videokameraer mv.),
9130 (PC-ere mv.), 9140 (CD-ere, videobånd mv.),
9150 (reparation af radio, TV og PC mv.), 9200 (musikinstrumenter, både mv.),
9300 (sportsudstyr, legetøj mv.), 9510 (bøger, aviser, blade),
9530 (papir og skriveudstyr), 9912 (toiletartikler, barbermaskiner),
9921 (smykker og ure), 9922 (kufferter, tasker o.l.)
* Der er markeret navneskift, hvor variable slås sammen eller ændrer indhold..

Forskellen på de to forbrugsopdelinger er forholdsvis beskeden.
På torsdagsmødet var der stor interesse for, hvordan man skulle håndtere det
nye forbrugssystem med hensyn til justeringer, fx en eksogen forøgelse af
bilkøbet. Mødets konklusion var, at bilkøbet skulle fremgå af modellen, men
den præcise aggregering var derudover op til modelgruppen. Der skulle tænkes
i fordelen ved at kunne identificerer og støde til energiprodukter og andre
afgiftstunge varer, men brugernes interesse lå i høj grad i, at forbrugssystemet
blev nemt at bruge.

4. Færre kategorier i udenrigshandlen
Opdelingen i ADAM følger SITC. På eksportsiden er der p.t. ni varegrupper
svarende til næringsmidler, 0, nydelsesmidler, 1, diverse uforarbejdede, 2+4,
energi, 3, kemikalier, 5, bearbejdede varer, 6, maskiner og transportmidler, 7,
opsplittet i to (skibe plus fly plus boreplatforme samt resten af 7) samt andre
færdigvarer, 8+9.
Der er ikke brug for så mange kategorier industrivarer. De ni eksportgrupper
foreslås derfor aggregeret til fem grupper, nemlig SITC 0+1, 2+4, 3, samt
5+6+7+8+9 opsplittet i to (skibe plus fly plus boreplatforme samt resten).
Gruppen SITC 5+6+7+8+9 svarer til OECD’s gamle definition af
’manufactures’.
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På importsiden er der p.t. tretten varegrupper. Det er SITC 0, 1, 2+4, 3
opsplittet i tre (kul, råolie og resten), 5, 6 opsplittet i to (dels jern- og
metalvarer dels resten af 6), 7 opsplittet i tre (skibe plus fly plus boreplatforme,
biler samt resten af 7) samt 8+9.
Vi aggregerer importen efter samme mønster som på eksportsiden, dog bevares
tredelingen af SITC 3 og dermed detaljeringen i energiinputtet til dansk
økonomi, og vi fortsætter med at skille biler ud. Nærmere bestemt foreslås de
tretten importgrupper aggregeret til otte grupper, nemlig SITC 0+1, 2+4, 3
opsplittet i tre, samt 5+6+7+8+9 opsplittet i tre (skibe plus fly plus
boreplatforme, biler samt resten).

4. Konklusion
Brancherne aggregeres som omtalt fra 19 til 12, eksportkomponenterne fra 9 til
5 og importkomponenterne fra 13 til 8. På forbrugssiden regner vi med at gå
fra 11 til 9, muligvis 8, forbrugskategorier.

