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Revision af FISIM
Beregningen af FISIM er blevet tilpasset til de nye retningslinjer for udarbejdelsen af
nationalregnskab (ESA 2010). Samtidig er nye og bedre kilder blevet indarbejdet og
beregningsmetoderne er tilpasset enkelte steder.
Den samlede effekt af revisionen på den indenlandske produktion af FISIM kan for de
nyeste år ses i figur 1. En tilsvarende stigning i niveauet finder sted for alle år, hvor
der beregnes FISIM, hvilket er fra 1966.

Figur 1, indenlandsk produktion af FISIM
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De vigtigste enkelte hovedrevisionssager er beskrevet nedenfor sammen med deres
effekt.
Opdeling på flere valutaer

Fremover vil FISIM blive beregnet på flere valutaer fremfor én samlet som hidtil.
Herved bliver referencerenten mere præcis. I Danmark har vi valgt at beregne FISIM
opdelt på danske kroner, euro og anden valuta. I nogle lande har denne ændring i
beregningsmetoden haft temmelig stor betydning, idet lån i anden valuta har stor
betydning. I Danmark har det knap så stor betydning, idet langt størstedelen af lån i
anden valuta er i Euro, som den danske kroner følger tæt. Det er dog stadig denne
ændring, der giver den største revision.

FISIM producerende
brancher kan ikke
forbruge FISIM

De FISIM producerende brancher skal per konvention ikke forbruge FISIM ifølge ESA
2010. Forbruget var meget begrænset før revisionen og svingede omkring nul, så
effekten af denne ændring er meget begrænset.

Bedre data for udland

Der er kommet nye og bedre data for udlandssektoren, så vi i dag har en bedre
afgrænsning af lån fra udenlandske FISIM producerede enheder hhv. udenlandske
ikke FISIM producerende enheder. Dette er ligeledes blevet indarbejdet i forbindelse
med revisionen, hvilket betyder at importen af FISIM er faldet for alle år.

Diverse mindre ændringer

Endelig har man rettet op på mindre uhensigtsmæssigheder som, at man tidligere
bl.a. brugte bruttoværditilvæksten til at lave den sidste fordeling på forbrug af FISIM
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på brancher. Ulempen ved dette er, at FISIM indgår i forbruget, så der opstår en
sløjfe. Fremover bruges kun produktionsværdien til at fordele forbruget af FISIM på
brancher.
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