Ny behandling af forskning og udvikling

Forskning og udvikling (F&U)
 Ifølge de hidtidige principper har udgifterne til F&U
været betragtet som en del af de løbende
omkostninger. Udgifter til F&U har dermed ikke
bidraget til størrelsen af BNP.
 Ifølge de nye principper anses udgifterne for at
skabe et produkt (”forskningsresultater”), som
investeres, og derved bliver et aktiv for den enhed,
der afholder udgifterne.
 De akkumulerede F&U-udgifter vil derfor indgå som
en del af værdien af produktionsapparatet
(kapitalapparatet).
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Alle F&U-udgifter omfattes af
ændringen
Ændringen omfatter:
 Egenproduceret F&U
 Køb af F&U-resultater
 Både virksomhedernes udgifter og de offentlige
udgifter.
 Ændringen inkluderer også udgifter til F&U, som
stilles frit til rådighed for offentligheden. Dette drejer
sig ikke mindst om en del af de offentlige udgifter til
F&U, herunder især en stor del af forskningsudgifterne på højere læreanstalter
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Egen-produceret F&U
Markedsmæssige producenter:
 Produktionsværdien (og BVT) stiger med værdien af
F&U-udgifterne
 Investeringerne stiger med samme værdi
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Egen-produceret F&U
Ikke-markedsmæssige producenter (OFS og NPISH) (I):
 Produktionsværdien opgøres som summen af omkostningerne knyttet til
produktionen.
 Udgifterne til egenproduceret F&U udgør både ifølge de hidtidige og ifølge
de nye principper en del af disse omkostninger.
 På anvendelsessiden indgår F&U udgifterne ifølge de hidtidige principper
som en del af de offentlige forbrugsudgifter (eller NPISH forbrugsudgifter).
 Ifølge de nye principper registreres F&U-udgifterne som investering.
 Som for alle andre typer af kapitalapparat beregnes der også for F&Ukapitalen forbrug af fast realkapital (”afskrivninger”).
 Denne værdi af forbrug af fast realkapital indgår som en del af de
omkostninger, som for ikke-markedsmæssige producenter indgår i
opgørelsen af produktionsværdien.
 For ikke-markedsmæssige producenter øges produktionsværdien og
forbrugsudgifterne (offentlige eller NPISH) derfor med værdien af dette
ekstra ”forbrug af fast realkapital”
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Egen-produceret F&U
Ikke-markedsmæssige producenter (OFS og NPISH) (II):
Samlet resultat:
 Produktionsværdien (og BVT) i OFS og NPISH øges med
forøgelsen af forbrug af fastrealkapital (afskrivninger)
 De offentlige (og NPISH) forbrugsudgifter forøges med
forøgelsen af forbrug af fast realkapital, men reduceres med
værdien af F&U-udgifterne
 Investeringerne i OFS og NPISH forøges med værdien af
F&U-udgifterne
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Købt F&U

 Købt F&U betragtes i de hidtidige opgørelser som en
del af forbrug i produktionen
 I opgørelserne efter de nye principper betragtes de
som investering
 I de tilfælde hvor det købte F&U indgår som input i
produktionen af egen-produceret F&U, opgøres
værdien af den egen-producerede F&U ekskl. disse
udgifter.


Enkelte undtagelser
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Mio. kr.
Produktionsværdi
Forbrug i produktionen
BNP
(Produktionssiden)
Offentligt forbrug:
Overflyttet til
investeringer
Forøgelse af
afskrivninger
NPISH-forbrug:
Overflyttet til
investeringer
Forøgelse af
afskrivninger
Faste
bruttoinvesteringer
BNP
(anvendelsessiden)

Egenproduceret F&U
Markedsmæssig
Ikkemarkedsmæssig
produktion
produktion
25.301
13.052
0
0
25.301

13.052

Købt F&U

I alt

-7.845

38.354
-7.845

7.845

46.199

-1.025

-1.025

-14.034
13.009
-70

-70

-113
43
25.301

14.147

7.845

47.293

25.301

13.052

7.845

46.199

Y=C+I+X-M
 Yp: + egenprod. F&U
+ udgifter til købt F&U
 Yo + F&U-afskrivninger
=
 Co + F&U-afskrivninger
- F&U-investeringer
 Ip + F&U investeringer
 Io + F&U investeringer

25.301
7.845
13.052
=
13.052
14.147
33.146
14.147
=

33.146
13.052
46.199

- 1.095
47.293
46.199
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Samlet effekt på BNP – og NNP
 Den samlede forøgelse af BNP som følge af
”kapitaliseringen af F&U” er i 2008 46.199 mio. kr.
svarende til 2,64 procent af det nuværende BNP.
 Effekten på nettonationalproduktet (NNP) er betydelig
mindre som følge af den forhøjede værdi af forbrug af
fast realkapital.
 Vi har endnu ikke beregnet forbruget af fast realkapital
for de markedsmæssige producenter. Med nogen
usikkerhed kan det imidlertid skønnes at den samlede
værdi af forbrug af fast F&U-realkapital udgør 43.000
mio. kr.
 Forøgelsen af NNP bliver derfor kun 46.199 – 43.000 =
3.199 mio.kr. svarende til 0,2 procent af det nuværende
NNP.
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Revision af BNP, løbende priser,
totalt og dekomponeret
3,50

Procent

3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
-0,50
-1,00

ESA2010 BNP i forhold til ESA95 BNP

Revision af F&U

Revision tjeneste.m.pension
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