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Ny institutionel sektorafgrænsning i NR og følgerne
for ADAMs sektorafgrænsning

Resumé:
Papiret skitserer sektorafgrænsningen for de institutionelle sektorer i nyt NR
sammenlignet med den gamle sektorafgrænsning (en række af sektorændringerne
findes ikke beskrevet i NR’s dokumentation, SU nr.46). Betydningen for ADAM’s
institutionelle sektorer (FINDAN sektorerne) diskuteres.
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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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Indledning.
Nedenfor skitseres den gamle og den nye institutionelle sektor opdeling i NR.
Dernæst skitseres ADAM’s sektor opdeling (Findan sektorerne) og sammenhængen mellem disse og NR sektorerne. Endelig kommenteres hvad NR’s nye
sektor opdeling betyder for ADAM’s sektorer.

1. NRs nye og gamle institutionelle sektorer.
Gamle NR sektorer
Hovedsektorerne
1) Offentlig sektor
2) Finansielle institutioner
3) Forsikringsselskaber og pensionskasser (livs–og skadesforsikring, pensionskasser)
4) Ikke–finansiel privat sektorer (Residual sektor)
5) Udland
Undersektorer
Offentlig sektor
1a) Stat (herunder også Finanstilsynet)
1b) Kommuner
1c) Sociale kasser og fonde (ATP,LD,Lønmodtageres garantifond, A–kasser)
Finansielle institutioner
2a) Nationalbanken
2b) Andre Monetære institutioner (banker, sparekasser, Postgiro)
3b) Andre finansielle institutioner (realkreditinstitutioner, Skibskreditfond, Eksportfinansieringsfond, Hypotekbank, Kommunekredit,investeringsforeninger mv,
Fondsbørsen, børsmæglere, vekselerer)
Ikke finansiel–privat sektor
4a) Ikke–finansielle selskaber (A/S, Aps, offentlige quasiselsk.)
4b) Husholdninger (private husstande, enkeltmandsfirmaer, I/S og K/S, fagforeninger mv., fonde og legater)

Nye NR sektorer
Antallet af hovedsektorer er uændret men der er visser ændringer i sektor
afgrænsningerne. LD er flyttet fra Offentlig forvaltning til de finansielle institutioner, en række offentlige quasi virksomheder (kloakering, vandrensning
mv.) er flyttet fra Offentlig forvaltning til ikke–finansiel privat sektor. Endvidere er finansiel leasing flyttet fra ikke–finansiel privat sektor (lå i NR bran-
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chen forretningsservice ADAMs qq–erhverv) til de finansielle institutioner.
Endelig er Finanstilsynet flyttet fra Offentlig forvaltning til de finansielle institutioner.
Hovedsektorerne
1) Offentlig forvaltning og service
2) Finansielle institutioner
3) Forsikringsselskaber og pensionskasser (livs– og skadesforsikring, pensionskasser)
4) Ikke–finansiel privat sektor (Residualsektor)
5) Udland
Undersektorer
Offentlig forvaltning og service
1a) Stat
1b) Kommuner
1c) Sociale kasser og fonde (ATP, Lønmodtageres garantifond, Arbejdsløshedsforsikring)
Finansielle institutioner
2a) Nationalbanken
2b) Andre Monetære institutioner (banker og sparekasser, realkreditinstitutioner,
Skibskreditfond, Eksportfinansieringsfond, Kommunekredit, Hypotekbank mv.)
2c) Andre finansielle institutioner (LD, investeringsforeninger, finansiel leasing
mv.)
3d) Finansielle hjælpetjenester ( Fondsbørsen, Finanstilsynet, børsmæglere,
vekselerer)
Her er realkreditinstitutterne, samt Eksportfinansieringsfonden mv. flyttet fra
Andre finansielle institutioner til Andre monetære institutioner. Børsmæglere
og vekselerer er flyttet fra Andre finansielle institutioner til Finansielle hjælpetjenester. I Andre finansielle institutioner er LD og finansiel leasing havnet
og i Finansielle hjælpetjenester er Finanstilsynet havnet.

Ikke–finansiel privat sektor
4a) Ikke–finansielle selskaber (A/S, Aps, offentlige quasiselsk, I/S, K/S)
4b) Husholdninger (private husstande, enkeltmandsfirmaer, fagforeninger mv.,
fonde og legater)
Her er I/S og K/S selskaberne flyttet fra husholdningerne til de ikke–finansielle
selskaber. En række offentlige quasi–selskaber er havnet i den ikke–finansielle
selskabssektor.
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2. ADAM’s sektorer (Findan)
Jf. ADAM–bogen s.199 har vi følgende hovedsektorer:
Hovedsektorer
1) Offentlig sektor
2) Finansielle institutioner
3) Pensionskasser og livsforsikring (a)1
4) Privat ikke–finansiel sektor (p) (Residualsektor, indeholder bla.: husholdninger og ikke–finans. selskaber, skadesforsikringsselskaber, realkreditinstitutioner,offentlige quasi–selskaber mv.)
5) Udland (f)
Kun sektorafgrænsningen for offentlig sektor og udland er sammenfaldende
med NR’s sektorafgrænsning.2

Undersektorer
Offentlig sektor
1a) Stat (g)
1b) Kommuner (l)
1c) Offentlige fonde (o) (ATP,LD,Lønmodtageres garantifond, Arbejdsløshedsforsikring)
Finansielle institutioner
2a) Nationalbanken (n) (samt Postgiro og Eksportfinansieringsfond)
2b) Pengeinstitutter (b)
For undersektorerne er i ADAM er der heller ikke konsistens med NR’s ny
eller gammel sektorafgrænsning og dermed heller ikke mellem nettofordringserhvervelserne (undtagen for kommuner og offentlige fonde).
Ny sektorafgrænsning i ADAM som følge af ny sektorafgrænsning i NR.
Spørgsmålet er hvor LD, Finansiel leasing og Finanstilsynet skal hen hvis vi
vil forsøge at følge NR’s nye sektorafgrænsning i ADAM. LD er hidtil placeret
i offentlige fonde og skal såvidt jeg kan se nu NR placeres sammen med pen-

1

Det bemærkes at forskellen i nettofordringserhvervelse i NRs sektor for Forsikringsselskaber og Pensionskasser og ADAMs sektor for liv og pensionskasser ikke bare skyldes en forskel i sektorafgrænsningen (her
skadesforsikringsselskaberne) men også skyldes at nettofordringserhvervelsen i ADAM udelader en række
transaktioner der findes i NR.
2

Det bemærkes at den særlige opgørelse af FINDAN’s finansielle formuer betyder at fx. statens finansielle
formue i FINDAN (Wgqg) er forskellig fra den officielle statsgæld.
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geinstitutterne. Finansiel leasing må hidtil være placeret i Privat–ikke fin.
sektor men skal nu placeres sammen med pengeinstitutterne. Finanstilsynet er
hidtil placeret under Offentlig sektor men skal nu placeres sammen med pengeinstitutterne.
3. Konklusion
Den væsentligste ændring i nyt NR er flytningen af LD fra offentlige fonde til
pengeinstitutterne. Betydningen af denne omflytning for ADAM’s ligninger og
databank er skitseret nærmere i HCO 5/12.

